Document number: E025261; Page: 0
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

(19)

SK

(97)

ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SK E 25261 T3

PREKLAD EURÓPSKEHO
PATENTOVÉHO SPISU
EP 2 726 508 Bl

(96)

Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky: EP12735991.7,28. 6. 2012

(97)

Dátum vydania európskeho patentového
spisu: 9.8.2017

(31)

Číslo prioritnej prihlášky: 201161502167 P,
PCT/US2012/044451

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky: 28. 6.2011,
27. 6. 2012

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority: US,
WO

(45)

Dátum sprístupnenia prekladu európskeho
patentového spisu verejnosti: 5.2.2018

(11)

Číslo dokumentu:

E 25261
(13)

Druh dokumentu:

(51)

Int CL (2018.01):

T3

C07K16/00

Vestník ÚPV SR č.: 02/2018
(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky:

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
PCT/US2012/044703

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
WO 2013/003625

(73)

Majiteľ:

Oxford BioTherapeutics Ltd, 94A Innovation Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RZ, GB;

(72)

Pôvodca:

ROHLFF Christian, Oxford Bio Therapeutics Ltd., 94A Milton Park, Abington Oxon 0X14 4RY, GB;
TERRETT Jonathan Alexander, 5941 Optical Court, San Jose, CA 95138, US;

(74)

Zástupca:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36,821 08 Bratislava, SK;

(54)

Názov:

Protilátky proti ADP-ribozylcykláze 2

Poznámka: V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý
podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne
a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (ČI. 99(1) Európskeho
patentového dobovom).

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

Document number: E025261; Page: 1
1
Protilátky proti ADP-ribozylcykláze 2

Oblasť techniky

Predkladaný vynález sa týka oblasti imunologie a molekulárnej biologie. Konkrétnejšie,
sú poskytnuté protilátky a iné terapeutické proteiny zamerané proti ADP-ribozylcykláze
2, nukleové kyseliny kódujúce takéto protilátky a terapeutické proteiny, metody na
prípravu monoklonálnych protilátok a iných terapeutických proteínov a metody na
liečbu ochorení ako sú rakovinové ochorenia sprostredkované expresiou/aktivitou
ADP-ribozylcyklázy 2 a/alebo spojené s abnormálnou expresiou/aktivitou príslušných
ligandov.

Doterajší stav techniky

ADP-ribozylcykláza 2 (známa aj ako antigén 1 zo stromálnych buniek kostnej drene
(BST1) alebo CD157) je v Iipidoch ukotvený, dvojfunkčný ektoenzým, ktorý katalyzuje
cyklizáciu ribonukleotidov a hydrolýzu. Generuje nukleotid cyklickú ADP-ribózu s
funkciou druhého posla a ADP-ribózu, ktoré sú schopné aktivovať uvoľňovanie vápnika
a fosforyláciu bielkovín (FEBS Lett. 1994, 356(2-3):244-8). Dokáže podporovať rast
pre-B buniek parakrinným spôsobom, pravdepodobne prostredníctvom generovania
metabolitov NAD+ (Proc. Natl. Acad. Sei. USA 1994, 91:5325-5329; J Biol Chem.
2005, 280:5343-5349).
ADP-ribozylcykláza 2 a jej homolog, CD38, zrejme pôsobia ako receptory, s
generovaním metabolitov s funkciou druhého posla, ktoré indukujú vnútrobunkové
uvoľňovanie Ca2+ prostredníctvom receptora ryanodínu (Biochem Biophys Res
Commun. 1996, 228(3):838-45). Môže pôsobiť aj prostredníctvom integrínu CD11b na
spôsobenie uvoľňovania Ca2+ kinázovou dráhou PI-3 (J Biol Regúl Homeost Agents.
2007;21 (1-2):5-11). V prípade BST1 ešte nebolo zaznamenané, že by pochádzal z
bunkových

membrán

kolorektálneho

akútnej

myeloidnej

nádorového ochorenia,

leukémie

(AML),

rakoviny obličiek,

rakoviny

prsníka,

rakoviny pľúc alebo

rakovinou pankreasu a predstavuje protein s novou terapeutickou a diagnostickou
hodnotou. Bola preukázaná aj expresia BST1 na monocytoch a granulocytoch, ktoré
môžu byť všetky asociované s ochoreniami ako astma, dna, Crohnova choroba, lupus
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a diabetes a aktivované pri týchto ochoreniach. Monocyty taktiež zodpovedajú za vznik
aterosklerotických plátov.

Podstata vynálezu

Predkladaný vynález poskytuje protilátky zamerané proti BST1, nukleové kyseliny
kódujúce takéto protilátky a terapeutické proteiny, metódy na prípravu protilátok proti
BST1 a použitie týchto protilátok na liečbu ochorení, ako sú poruchy sprostredkované
BST1, napríklad ľudské rakovinové ochorenia, vrátane akútnej myeloidnej leukémie
(AML), B-bunkovej chronickej lymfatickej leukémie, rakoviny prsníka, kolorektálneho
nádorového ochorenia, rakoviny obličiek, rakoviny hlavy a krku, rakoviny pľúc, rakoviny
vaječníkov, rakoviny pankreasu, ďalej len „ochorenia podľa tohto vynálezu“, opísané
sú aj metódy liečenia ľudských zápalových ochorení, vrátane astmy, dny, Crohnovej
choroby, lupusu, roztrúsenej sklerózy, reumatoidnej artritídy, psoriázy, diabetů a
aterosklerózy.
Predkladaný zverejnený vynález teda uvádza izolované protilátky, najmä myšie,
chimérne, humanizované a plne humánne monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu na
BST1 a vykazujú jednu alebo viaceré žiaduce funkčné vlastnosti. Tieto vlastnosti
zahŕňajú napríklad vysokú afinitu špecifickej väzby na BST1. Uvádza sa aj použitie
protilátok podľa tohto vynálezu na liečbu rôznych ochorení sprostredkovaných BST1.
V jednom uskutoční izolovaná protilátka proti BST1 má:

a)

variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu:

i)

prvú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 10;

ii)

druhú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 12 alebo SEKV ID č.: 51;

ill)

tretiu oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 14; a

b)

variabilnú oblasť ľahkého reťazca obsahujúcu:

Document number: E025261; Page: 3
3
i)

prvú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 16;

ii)

druhú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 18;

ill)

tretiu oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 20.

V ďalšom uskutoční izolovaná protilátka proti BST1 má:

a)

variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu:

i)

prvú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 9;

ii)

druhú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 11;

ill)

tretiu oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 13; a

b)

variabilnú oblasť ľahkého reťazca obsahujúcu:

i)

prvú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 15;

ii)

druhú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 17;

ill)

tretiu oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 19.

V ďalšom uskutoční izolovaná protilátka proti BST1 má:

a)

variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu:

i)

prvú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 56;
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ii)

druhú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 57;

ill)

tretiu oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 58; a

b)

variabilnú oblasť ľahkého reťazca obsahujúcu:

i)

prvú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 59;

ii)

druhú oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 60;

ill)

tretiu oblasť CDR obsahujúcu sekvenciu aspoň na 80 % totožnú so
SEKV ID č.: 61.

Jeden alebo viaceré epitopy rozpoznané protilátkami podľa tohto vynálezu sa
nachádzajú v rámci polypeptidovej sekvencie SEKV ID č.: 44.
V ďalšom príklade protilátky obsahujú variabilné oblasti CDR v porovnaní s tu
opísanými rodičovskými protilátkami. Vynález teda uvádza variantné protilátky
obsahujúce variantné variabilné oblasti nejakej rodičovskej protilátky, pričom uvedená
rodičovská protilátka obsahuje prvú oblasť vhCDR obsahujúcu SEKV ID č: 10, druhú
oblasť vhCDR obsahujúcu sekvenciu vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo SEKV ID
č.: 12 a SEKV ID č.: 51, tretiu oblasť vhCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 14, prvú oblasť
vlCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 16, druhú oblasť vlCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 18; a
tretiu oblasť vlCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 20, a pričom variantná protilátka má spolu
1,2,3,4,5 alebo 6 aminokyselinových substitúcií v množine s prvou oblasťou vhCDR,
druhou oblasťou vhCDR, treťou oblasťou vhCDR, prvou oblasťou vlCDR, druhou
oblasťou vlCDR a treťou oblasťou vlCDR, s 1 až 4 substitúciami na konkrétne použitie,
a pričom protilátka si zachováva špecifickú väzbu na BST1. Rodičovská protilátka
môže podobne obsahovať prvú oblasť vhCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 9, druhú oblasť
vhCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 11, tretiu oblasť vhCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 13;
prvú oblasť vlCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 15, a druhú oblasť vlCDR obsahujúcu
SEKVID č.: 17 a tretiu oblasť vlCDR obsahujúcu SEKVID č.: 19. Rodičovská protilátka
môže ďalej obsahovať prvú oblasť vhCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 56, druhú oblasť
vhCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 57, tretiu oblasť vhCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 58;
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prvú oblasť vlCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 59, a druhú oblasť vlCDR obsahujúcu
SEKV ID č.: 60 a tretiu oblasť vlCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 61.
V ďalšom uskutočnení uvedená izolovaná protilátka proti BST1 má sekvenciu
variabilnej oblasti ťažkého reťazca reprezentovanú SEKV ID č.: 2 a sekvenciu
variabilnej oblasti ľahkého reťazca reprezentovanú SEKV ID č.: 4.
V inom príklade uvedená izolovaná protilátka proti BST1 má sekvenciu variabilnej
oblasti ťažkého reťazca reprezentovanú SEKV ID č.: 45 a sekvenciu variabilnej oblasti
ľahkého reťazca reprezentovanú SEKV ID č.: 49.
V inom príklade uvedená izolovaná protilátka proti BST1 má sekvenciu variabilnej
oblasti ťažkého reťazca reprezentovanú SEKV ID č.: 1 a sekvenciu variabilnej oblasti
ľahkého reťazca reprezentovanú SEKV ID č.: 3.
V ďalšom príklade uvedená izolovaná protilátka proti BST1 má sekvenciu variabilnej
oblasti ťažkého reťazca reprezentovanú SEKV ID č.: 52 a sekvenciu variabilnej oblasti
ľahkého reťazca reprezentovanú SEKV ID č.: 53.
V jednom uskutočnení ktorákolVek z predchádzajúcich protilátok má doménu Fe. V
niektorých uskutočneniach je doména Fc humánna. V iných uskutočneniach je
doména Fc variantná humánna doména Fc.
V inom uskutočnení ktorékolVek z predchádzajúcich opísaných protilátok sú
monoklonálne protilátky.
V jednom uskutočnení ktorákolVek z predchádzajúcich opísaných protilátok má
konjugované činidlo. V niektorých uskutočneniach uvedené konjugované činidlo je
cytotoxické činidlo. V iných uskutočneniach uvedené konjugované činidlo je polymér.
V inom uskutočnení uvedený polymér je polyetylénglykol (PEG). V inom uskutočnení
uvedený polyetylénglykol (PEG) je derivát PEG.
Uvedená izolovaná protilátka je v jednom príklade nejaká protilátka, ktorá konkuruje
ktorejkoľvek z predchádzajúcich protilátok pri naviazaní sa na BST1.
V inom uskutočnení je opísaná metóda na prípravu niektorej z predchádzajúcich
protilátok, uvedenou metódou je získanie hostiteľskej bunky, ktorá obsahuje jednu
alebo viac molekúl nukleovej kyseliny kódujúcich predchádzajúce protilátky podľa
vynálezu, kultivácia uvedenej hostiteľskej bunky v hostiteľskej bunkovej kultúre,
zabezpečenie podmienok na kultiváciu hostiteľskej bunky, pričom dochádza k expresii
jednej alebo viacerých molekúl nukleovej kyseliny a izolácia protilátky z hostiteľskej
bunky alebo z hostiteľskej bunkovej kultúry.

Document number: E025261; Page: 6
6
V jednom príklade je niektorá z opísaných protilátok proti BST1 poskytnutá vo
farmaceutickej kompozícii.
V ďalšom príklade je metóda na liečbu alebo prevenciu ochorenia spojeného s BST1,
uvedenou metódou je podávanie niektorej z predchádzajúcich protilátok v účinnom
množstve subjektu, ktorý ju potrebuje.
Predkladaný zverejnený vynález uvádza izolovanú monoklonálnu protilátku alebo jej
časť viažucu antigén, fragment protilátky alebo mimetikum protilátky, ktorá viaže epitop
na humánnom BST1 rozpoznanom protilátkou obsahujúcou variabilnú oblasť ťažkého
reťazca obsahujúcu sekvenciu aminokyselín uvedenú v SEKV ID č.: vybranej zo
skupiny obsahujúcej 2, 1 a 52 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca obsahujúcu
sekvenciu aminokyselín uvedenú v SEKV ID č.: vybranej zo skupiny obsahujúcej 4, 3
a 53. Uvedená izolovaná protilátka je v niektorých príkladoch protilátka s úplnou dĺžkou
izotypu IgGI, lgG2, lgG3 alebo lgG4.
Protilátka podľa predkladaného vynálezu je v niektorých uskutočneniach vybraná zo
skupiny, pozostávajúcej z nasledujúcich: celá protilátka, antigén viažuca časť,
humanizovaná protilátka, jednoreťazcová protilátka, imunokonjugát, defukozylovaná
protilátka a bišpecifická protilátka. Opísané sú aj fragmenty protilátok, tieto môžu byť
vybrané zo skupiny, pozostávajúcej z nasledujúcich: UniBody, doménová protilátka a
Nanobody.

Uvedené

imunokonjugáty

podľa

tohto

vynálezu

v

niektorých

uskutočneniach obsahujú terapeutické činidlo. Uvedené terapeutické činidlo je v inom
aspekte tohto vynálezu cytotoxín alebo rádioaktívny izotop.
V niektorých

príkladoch je protilátka vybraná zo skupiny,

pozostávajúcej z

nasledujúcich: Affibody, DARPin, Anticalin, Avimer, Versabody a Duocalin.
Kompozície podľa predkladaného vynálezu v alternatívnych uskutočneniach obsahujú
izolovanú protilátku alebo časť viažucu antigén a farmaceuticky prijateľný nosič.
Protilátka zverejnená v tomto dokumente môže byť kompozícia obsahujúca izolovanú
protilátku alebo časť viažucu antigén a farmaceuticky prijateľný nosič.
V niektorých uskutočneniach vynález obsahuje molekulu nukleovej kyseliny kódujúcu
ťažký a ľahký reťazec izolovanej protilátky alebo časti viažucej antigén. Iné aspekty
tohto vynálezu obsahujú expresné vektory obsahujúce takéto molekuly nukleových
kyselín a hostiteľské bunky obsahujúce takéto expresné vektory.
V niektorých uskutočneniach predkladaný vynález uvádza metódu prípravy protilátky
proti BST1, táto metóda obsahuje nasledujúce kroky: získanie hostiteľskej bunky, ktorá
obsahuje jednu alebo viac molekúl nukleovej kyseliny kódujúcich protilátku podľa
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vynálezu; kultivácia uvedenej hostiteľskej bunky v hostiteľskej bunkovej kultúre;
zabezpečenie podmienok na kultiváciu hostiteľskej bunky, pričom dochádza k expresii
jednej alebo viacerých molekúl nukleovej kyseliny; a izolácia protilátky z hostiteľskej
bunky alebo z hostiteľskej bunkovej kultúry.
Opísané sú metódy na liečbu alebo prevenciu nejakého ochorenia súvisiaceho s
cieľovými bunkami exprimujúcimi BST1, uvedená metóda obsahuje krok podávania
protilátky proti BST1 alebo jej časti viažucej antigén subjektu v množstve účinnom na
liečbu alebo prevenciu uvedeného ochorenia. Uvedené ochorenie liečené alebo
zamedzené protilátkami alebo ich antigén viažucimi časťami je v niektorých príkladoch
rakovinové ochorenie človeka.
Opísané sú aj metódy na liečbu alebo prevenciu nejakého ochorenia súvisiaceho s
cieľovými bunkami exprimujúcimi BST1, uvedená metóda obsahuje krok podávania
protilátky proti BST1 alebo jej časti viažucej antigén subjektu v množstve účinnom na
liečbu alebo prevenciu uvedeného ochorenia. Uvedené ochorenie liečené alebo
zamedzené protilátkami alebo antigén viažucimi časťami je v niektorých príkladoch
ľudské rakovinové ochorenie človeka.
V iných uskutočneniach je vynález zameraný na protilátku proti BST1 alebo na jej časť
viažucu antigén na použitie v liečbe ochorenia súvisiaceho s cieľovými bunkami
exprimujúcimi BST1. V niektorých aspektoch uvedené ochorenie liečené alebo
predchádzané protilátkami alebo ich časťou viažucou antigén podľa tohto vynálezu je
rakovinové ochorenie človeka. V niektorých uskutočneniach uvedené ochorenia
liečené alebo predchádzané protilátkami podľa predkladaného vynálezu sú ochorenia
podľa tohto vynálezu.
Predmetom vynálezu je aj použitie protilátky proti BST1 alebo jej časť viažucu antigén
na výrobu lieku na použitie v liečbe alebo prevencii ochorenia spojeného s cieľovými
bunkami exprimujúcimi BST1. V niektorých príkladoch uvedené ochorenie liečené
alebo predchádzané liekom podľa vynálezu je rakovinové ochorenie človeka. V
niektorých príkladoch uvedené ochorenia liečené alebo predchádzané liekom podľa
predkladaného vynálezu sú ochorenia podľa tohto vynálezu.
Predmetom vynálezu je aj izolovaná monoklonálna protilátka alebo jej antigén viažuca
časť, fragment protilátky alebo mimetikum protilátky, ktorá viaže epitop na humánnom
BST1 rozpoznanom protilátkou obsahujúca variabilnú oblasť ťažkého reťazca a
variabilnú oblasť ľahkého reťazca vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo sekvencie
aminokyselín variabilnej oblasti ťažkého reťazca uvedenej v SEKV ID č.: 2 a sekvencie
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aminokyselín variabilnej oblasti ľahkého reťazca uvedenej v SEKV ID č.: 4; sekvencie
aminokyselín variabilnej oblasti ťažkého reťazca uvedenej v SEKV ID č.: 1 a sekvencie
aminokyselín variabilnej oblasti ľahkého reťazca uvedenej v SEKV ID č.: SEKV ID č.:
3; sekvencie aminokyselín variabilnej oblasti ťažkého reťazca uvedenej v SEKV ID č.:
52 a sekvencie aminokyselín variabilnej oblasti ľahkého reťazca uvedenej v SEKV ID
č.: 53. Uvedená protilátka je v niektorých príkladoch vybratá zo skupiny pozostávajúce
z nasledujúcich: celá protilátka, fragment protilátky,

humanizovaná protilátka,

jednoreťazcová protilátka, imunokonjugát, defukozylovaná protilátka a bišpecifická
protilátka. Uvedený fragment protilátky je v ďalších príkladoch vybraný zo skupiny,
pozostávajúcej z nasledujúcich: UniBody, doménová protilátka a Nanobody. V
niektorých príkladoch je mimetikum protilátky vybrané zo skupiny, pozostávajúcej z
nasledujúcich: Affibody, DARPin, Anticalin, Avimer, Versabody a Duocalin. V ďalších
uskutočneniach kompozícia obsahuje izolovanú protilátku alebo jej časť viažucu
antigén a farmaceuticky prijateľný nosič.
V niektorých uskutočneniach predkladaný vynález je molekula nukleovej kyseliny
kódujúca ťažký a ľahký reťazec izolovanej protilátky alebo jej antigén viažuca časť
protilátky podľa tohto vynálezu a v ďalších aspektoch môže zahŕňať expresný vektor
obsahujúci takéto nukleové kyseliny a hostiteľské bunky obsahujúce takéto expresné
vektory.
Iné uskutočnenie predkladaného vynálezu je hybridom exprimujúci protilátku alebo jej
antigén viažuca časť niektorej z protilátok podľa tohto vynálezu.
Zverejnené sú aj metódy tvorby protilátok podľa tohto zverejneného vynálezu,
obsahujúce nasledujúce kroky:

imunizácia živočícha s peptidom BST1;
izolácia mRNA z B-buniek uvedeného živočícha;
konverzia uvedenej mRNA na cDNA;
exprimácia uvedenej cDNA vo fágoch, takže protilátky proti BST1 kódované
uvedenou cDNA sú prezentované na povrchu uvedených fágov;
výber fágov, ktoré prezentujú protilátky proti BST1;
izolácia molekúl nukleovej kyseliny z uvedených vybraných fágov, ktoré kódujú
uvedené imunoglobulíny proti BST1;
expresia uvedených molekúl nukleovej kyseliny v hostiteľskej bunke; a
izolácia protilátok z uvedenej hostiteľskej bunky, ktoré sa viažu na BST1.
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V niektorých príkladoch uvedená izolovaná monoklonálna protilátka alebo jej antigén
viažuca časť viaže epitop na ľudskom polypeptide BST1 so sekvenciou aminokyselín
uvedenou v SEKV ID č.: 44 rozpoznanou protilátkou obsahujúcou variabilnú oblasť
ťažkého reťazca obsahujúcu sekvenciu aminokyselín uvedenú v SEKV ID č.: vybranej
zo skupiny obsahujúcej 2, 1 alebo 52 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca obsahujúcu
sekvenciu aminokyselín uvedenú v SEKV ID č.: vybranej zo skupiny obsahujúcej 4, 3
alebo 53.
Ďalšie črty a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu a
príkladov, ktoré sa nesmú vykladať ako obmedzujúce.

Prehľad obrázkov na výkresoch

Obrázok 1a znázorňuje zarovnanie nukleotidových sekvencií oblastí CDR1
ťažkého reťazca A1 (SEKV ID č.: 21) s nukleotidmi 138392 až 138424 myšej
germinatívnej nukleotidovej sekvencie Vh 1 až 80 (SEKV ID č.: 33); zarovnanie
nukleotidových sekvencií oblastí CDR1 ťažkého reťazca A2 (SEKV ID č.: 22) s
nukleotidmi 153362 až 153394 myšej germinatívnej nukleotidovej sekvencie Vh 1
až 39 (SEKV ID č.: 35).
Obrázok 1b znázorňuje zarovnanie nukleotidových sekvencií oblastí CDR2
ťažkého reťazca A1 (SEKV ID č.: 23) s nukleotidmi 138461 až 138511 myšej
germinatívnej nukleotidovej sekvencie Vh 1 až 80 (SEKV ID č.: 34); zarovnanie
nukleotidových sekvencií oblastí CDR2 ťažkého reťazca A2 (SEKV ID č.: 24) s
nukleotidmi 153431 až 153481 nukleotidovej sekvencie myšacej zárodočnej línie
Vh 1 až 39 (SEKV ID č.: 36).
Obrázok 2a znázorňuje zarovnanie nukleotidových sekvencií oblastí CDR1
ľahkého reťazca A1 (SEKV ID č.: 27) s nukleotidmi 496 až 531 myšej
germinatívnej nukleotidovej sekvencie Vk 4 až 74 (SEKV ID č.: 37); zarovnanie
nukleotidových sekvencií oblastí CDR1 ľahkého reťazca A2 (SEKV ID č.: 28) s
nukleotidmi 523 až 552 myšej germinatívnej nukleotidovej sekvencie Vk 4 až 55
(SEKV ID č.: 40).
Obrázok 2b znázorňuje zarovnanie nukleotidových sekvencií oblastí CDR2
ľahkého reťazca A1 (SEKV ID č.: 29) s nukleotidmi 577 až 597 myšej
germinatívnej nukleotidovej sekvencie Vk 4 až 74 (SEKV ID č.: 38); zarovnanie
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nukleotidových sekvencií oblastí CDR2 ľahkého reťazca A2 (SEKV ID č.: 30) s
nukleotid m i 598 až 618 myšej germi natívnej nukleotidovej sekvencie Vk 4 až 55
(SEKV ID č.: 41).
Obrázok 2c znázorňuje zarovnanie nukleotidových sekvencií oblastí CDR3
ľahkého reťazca A1 (SEKV ID č.: 31) s nukleotidmi 691 až 718 myšej
germinatívnej nukleotidovej sekvencie Vk 4 až 74 (SEKV ID č.: 39); zarovnanie
nukleotidových sekvencií oblastí CDR3 ľahkého reťazca A2 (SEKV ID č.: 32) s
nukleotidmi 715 až 739 myšej germinatívnej nukleotidovej sekvencie Vk 4 až 55
(SEKV ID č.: 42).
Obrázky 3a a 3b uvádzajú výsledky prietokovej cytometrickej analýzy BST1 na
bunkách A549 a H226.
Obrázky 4a a 4b znázorňujú internalizáciu monoklonálnych protilátok proti BST1
bunkami A549 a H226 pomocou testu MabZAP.
Obrázok 5 znázorňuje zarovnanie zvyškov 21 až 137 SEKV ID č.: 2 (SEKV ID č.:
45), humanizovaný reťazec VH s oblasťami CDR (zvýraznenými tučným písmom)
SEKV ID č.: 2 prenesenými do zodpovedajúcich pozícií ľudskej zárodočnej línie
BF238102 VH (SEKV ID č.: 46) s ľudskou zárodočnou líniou BF238102 VH
(SEKV ID č.: 47). Zvyšky znázorňujúce významný kontakt s oblasťami CDR
nahradené za zodpovedajúce humánne zvyšky. Tieto substitúcie (podčiarknuté)
boli vykonané na pozíciách 30, 48, 67, 71 a 100.
Obrázok 6 znázorňuje zarovnanie zvyškov 22 až 128 SEKV ID č.: 4 (SEKV ID č.:
48), humanizovaný reťazec VL s oblasťami CDR (zvýraznenými tučným písmom)
SEKV ID č.: 4 prenesenými do zodpovedajúcich pozícií ľudskej zárodočnej línie
X72441 VL (SEKV ID č.: 49) s ľudskou zárodočnou líniou X72441 VL (SEKV ID
č.: 50). Zvyšky znázorňujúce významný kontakt s oblasťami CDR nahradené za
zodpovedajúce

humánne

zvyšky.

Jedna

substitúcia

(podčiarknutá)

bola

vykonaná na pozícii 71.
Obrázok 7 znázorňuje zarovnanie oblasti CDR2 ťažkého reťazca A2 (SEKV ID
č.: 12) s možnými substitúciami aminokyselín (SEKV ID č.: 51) bez straty afinity
na viazanie antigénu.
Obrázok 8 znázorňuje BST1A2 a BST1A2 NF vyvolávajúce odpoveď
bunkovej cytotoxicity závislej od protilátky (ADCC) v prítomnosti efektorových
buniek.
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Podrobný popis vynálezu

Predkladaný zverejnený opis sa týka izolovaných protilátok, okrem iných vrátane
monoklonálnych protilátok, ktoré sa napríklad viažu špecificky na BST1 s vysokou
afinitou, ako je uvedené v tomto dokumente. V niektorých príkladoch tu uvedené
protilátky majú konkrétne štrukturálne črty ako napríklad oblasti CDR s konkrétnymi
aminokyselinovými sekvenciami. Tento zverejnený opis uvádza izolované protilátky
(ktoré, ako sa uvádza nižšie, obsahujú širokú škálu známych štruktúr, derivátov,
mimetík a konjugátov), metódy tvorby uvedených molekúl a farmaceutické kompozície
obsahujúce uvedené molekuly a farmaceutický nosič. Tento zverejnený opis sa týka
aj metód použitia molekúl, napríklad na detekciu BST1, ako aj na liečbu ochorení
súvisiacich s expresiou BST1, ako je napríklad BST1 exprimovaný pri nádoroch a
zápalových ochoreniach, vrátane ochorení podľa tohto vynálezu.
Aby bol predkladaný zverejnený opis ľahšie zrozumiteľný, najprv sú definované
niektoré pojmy. Ďalšie definície sú uvedené priebežne v podrobnom popise.
Humanizované a myšie protilátky podľa tohto zverejneného opisu môže v určitých
prípadoch krížovo reagovať s BST1 z iných druhov než je človek. V niektorých
príkladoch protilátky môžu byť úplne špecifické přejeden alebo viaceré ľudské BST1
a nemusia vykazovať druhovú alebo inú než ľudskú krížovú reaktivitu.
Výraz

„imunitná

prezentujúcich

odpoveď“

antigény,

sa

týka

pôsobenia

fagocytárnych

buniek,

napríklad

lymfocytov,

granulocytov

a

buniek

rozpustných

makromolekúl produkovaných uvedenými bunkami alebo pečeňou (vrátane protilátok,
cytokínov a komplementu), ktorého výsledkom je selektívne poškodenie, zničenie
alebo odstránenie z ľudského tela napadajúcich patogénov, buniek alebo tkanív,
infikovaných patogénmi, nádorovými bunkami alebo v prípadoch autoimunity alebo
patologického zápalu normálne ľudské bunky alebo tkanivá.
Výraz „dráha transdukcie signálu" označuje biochemický vzťah medzi rôznymi
molekulami na transdukciu signálu, ktoré plnia nejakú úlohu pri prenose signálu z
jednej časti bunky do inej časti bunky. Slovné spojenie „bunkové povrchové receptory“
používané v tomto dokumente zahŕňa napríklad molekuly a komplexy molekúl, ktoré
sú schopné prijímať signál a prenos takéhoto signálu cez plazmatickú membránu
bunky. Príkladom „bunkového povrchového receptora“ je BST1.
Výraz „protilátka“ uvádzaný v tomto dokumente zahŕňa minimálne fragment viažuci
antigén (čiže „časť viažucu antigén“) nejakého imunoglobulínu.
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Vymedzenie pojmu „protilátka“ zahŕňa, ale nie výlučne, protilátky s úplnou dĺžkou,
fragmenty protilátok, jednoreťazové protilátky, bišpecifické protilátky, miniprotilátky
(minibodies), doménové protilátky, syntetické protilátky (niekedy v tomto dokumente
označované ako „mImetiká protilátok“), chimérne protilátky, humanizované protilátky,
fúzie protilátok (niekedy označované ako „konjugáty protilátok“) a fragmenty a/alebo
deriváty všetkých z uvedených. Protilátka s úplnou dĺžkou (niekedy v tomto dokumente
označované ako „celé protilátky“) vo všeobecnosti označuje glykoproteín, ktorý môže
obsahovať aspoň dva ťažké reťazce (H) a dva ľahké reťazce (L) navzájom spojené
disulfidovými väzbami. Každý ťažký reťazec tvoria variabilná oblasť ťažkého reťazca
(v tomto dokumente označená skratkou Vh) a konštantná oblasť ťažkého reťazca.
Konštantná oblasť ťažkého reťazca sa skladá z troch domén Ch1 , Ch2 a Ch3. Každý
ľahký reťazec sa skladá z variabilnej oblasti ľahkého reťazca (v tomto dokumente
označenej skratkou VL) a konštantnej oblasti ľahkého reťazca. Konštantná oblasť
ľahkého reťazca sa skladá z jednej domény Cu Oblasti Vh a VlWk možno ďalej členiť
na oblasti hypervariability, ktoré sú označované ako oblasti určujúce komplemetaritu
(CDR), ktoré poprekladané oblasťami, ktoré sú viac zachované, označované ako
kostrové oblasti (FR). Každá oblasť Vh a ViWKje tvorená tromi oblasťami CDR a štyrmi
oblasťami FR usporiadanými od amino-konca po karboxy-koniec v tomto poradí: FR1,
CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3, FR4. Variabilné oblasti ťažkých a ľahkých reťazcov
obsahujú viažuce domény, ktoré sú vo vzájomnej interakcii s antigénom. Konštantné
oblasti protilátok môžu sprostredkovať naviazanie imunoglobulínu na hostiteľské
tkanivá alebo faktory, vrátane rôznych buniek imunitného systému (napríklad
efektorové bunky) a prvá súčasť (CIq) systému klasického komplementu.
Uvedená protilátka je v jednom príklade fragment nejakej protilátky. Špecifické
fragmenty protilátok zahŕňajú okrem iných (i) fragment Fab pozostávajúci z domén Vl,
Vh, Cl a Ch1, (ii) fragment Fd pozostávajúci z domén Vh a Ch1, (iii) fragment Fv

pozostávajúci z domén Vl a Vh jednej protilátky, (Iv) fragment dAb, ktorý pozostáva z
jednej variabilnej domény, (v) izolované oblasti CDR, (vi) fragmenty F(ab')2, bivalentný
fragment obsahujúci dva spojené fragmenty Fab, (vil) jednoreťazcové molekuly Fv
(scFv), pričom doména Vh a doména Vl

sú

spojené peptidovým spojom, ktorý

umožňuje spojenie týchto dvoch domén a vytvorenie väzbového miesta pre antigén,
(vili) bišpecifické jednoreťazcové diméry Fv a (ix) „dialátky“ (diabodies) alebo „trialátky“
(triabodies), multivalentné alebo multišpecifické fragmenty vytvorené génovou fúziou.
Uvedené fragmenty protilátok môžu byť modifikované. Molekuly môžu byť napríklad
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stabilizované začlenením disulfidových mostíkov prepájajúcich domény Vh a Vl.
Príklady formátov a architektúr protilátok sú opísané v Holliger & Hudson (2006) Nature
Biotechnology 23(9): 1126-1136, a Carter (2006) Nature Reviews Immunology 6:343
357 a v zdrojoch citovaných v týchto dokumentoch.
Predkladaný zverejnený opis uvádza analógy protilátok. Takéto analógy môžu
obsahovať rôzne štruktúry, okrem iných aj protilátky s úplnou dĺžkou, fragmenty
protilátok,

bišpecifické

protilátky,

mi n i látky

(minibodies),

doménové

protilátky,

syntetické protilátky (v tomto dokumente niekedy označované ako „mimetiká
protilátok“), fúzie protilátok, protilátkové konjugáty, respektíve fragmenty každej z
uvedených položiek.
V jednom príklade uvedený imunoglobulín obsahuje nejaký fragment protilátky.
Špecifické fragmenty protilátok zahŕňajú okrem iných (i) fragment Fab pozostávajúci z
domén Vl, Vh, Cl a Ch1, (ii) fragment Fd pozostávajúci z domén Vh a Ch1, (iii)
fragment Fv pozostávajúci z domén Vl a Vh jednej protilátky; (iv) fragment dAb, ktorý
pozostáva z jednej premennej, (v) izolované oblasti CDR, (vi) fragmenty F(ab')2,
bivalentný fragment obsahujúci dva spojené fragmenty Fab, (vii) jednoreťazcové
molekuly Fv (scFv), pričom doména Vh a doména Vl

sú

spojené peptidovým spojom,

ktorý umožňuje spojenie týchto dvoch domén a vytvorenie väzbového miesta pre
antigén, (viii) bišpecifické jednoreťazcové diméry Fv a (ix) „dialátky“ (diabodies) alebo
„trialátky“ (triabodies), multivalentné alebo multišpecifické fragmenty vytvorené
génovou fúziou. Uvedené fragmenty protilátok môžu byť modifikované. Molekuly môžu
byť napríklad stabilizované začlenením disulfidových mostíkov prepájajúcich domény
Vh a Vl. Príklady formátov a architektúr protilátok sú opísané v Holliger & Hudson,

2006 Nature Biotechnology 23(9):1126-1136, a Carter 2006,

Nature Reviews

Immunology 6:343-357 a v zdrojoch citovaných v týchto dokumentoch.
Známe imunoglobulínové gény, napríklad u ľudí, zahŕňajú genetické Iokusy pre kapa
(k), lambda (A) a ťažký reťazec, ktoré spolu tvoria gény pre nespočetné variabilné

oblasti, a gény pre konštantnú oblasť mu (u), delta (5), gama (y), sigma (o) a alfa (a),
ktoré kódujú izotypy IgM, IgD, IgG (lgG1, lgG2, lgG3 a lgG4), IgE a IgA (lgA1 a lgA2),
v uvedenom poradí. Pojem protilátka v tomto dokumente zahŕňa protilátky s úplnou
dĺžkou a fragmenty protilátok a môže označovať prirodzené protilátky z akéhokoľvek
organizmu,

inžinierstvom

vytvorenú

protilátku

alebo

rekombinantne na experimentálne, liečebné alebo iné účely.

protilátku

vytvorenú
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V jednom

uskutočnení

protilátka zverejnená v tomto dokumente môžu

byť

multišpecifická protilátka, a to najmä bišpecifická protilátka, niekedy označovaná aj ako
„dialátky“ (diabodies). Sú to protilátky, ktoré sa viažu na dva (alebo viaceré) rôzne
antigény. Dialátky môžu byť vyrobené rôznymi spôsobmi známymi v príslušnom
odbore, napr. sú pripravené chemicky alebo z hybridných hybridómov. Uvedená
protilátka je v jednom príklade minilátka (minibody). Minilátky (minibodies) sú
minimalizované proteiny podobajúce sa na protilátky a obsahujúce fragment scFv
pripojený k doméne Ch3. V niektorých prípadoch fragment scFv môže byť pripojený k
oblasti Fc a môže zahŕňať niektoré alebo všetky flexibilné kĺbové (hinge) oblasti. Opis
multišpecifických protilátok nájdete v Holliger a Hudson (2006) Nature Biotechnology
23(9): 1126-1136 a v zdrojoch citovaných v týchto dokumentoch.
Výraz „CDR" použitý v tomto dokumente znamená „komplementárnosť určujúca
oblasť" variabilnej domény protilátky. Systematická identifikácia zvyškov zahrnutých v
oblastiach CDR bola vyvinutá Kabatom (Kabat et al. (1991) Sequences of Proteins of
Immunological Interest, 5th Ed., United States Public Health Service, National
Institutes of Health, Bethesda) a alternatívne Chothiom [Chothia and Lesk (1987) J.
Mol. Biol. 196: 901-917; Chothia et al. (1989) Nature 342: 877-883; Al-Lazikani et al.
(1997) J. Mol. Biol. 273: 927-948]. Oblasti CDR sú na účely predkladaného vynálezu
definované ako mierne menší súbor zvyškov než oblasti CDR definované Chothiom.
Oblasti Vl CDR

sú v

tomto dokumente definované tak, že zahŕňajú zvyšky na

pozíciách 27 až 32 (CDR1), 50 až 56 (CDR2) a 91 až 97 (CDR3), pričom číslovanie je
podľa Chothia. Keďže oblasti VlCDR definované autormi Chothia a Kabat sú totožné,
číslovanie týchto pozícií oblastí Vl CDR je tiež podľa Kabata. Oblasti Vl CDR

sú v

tomto dokumente definované tak, že zahŕňajú zvyšky na pozíciách 27 až 33 (CDR1),
52 až 56 (CDR2) a 95 až 102 (CDR3), pričom číslovanie je podľa Chothia. Tieto pozície
oblastí Vh CDR zodpovedajú pozíciám 27 až 35 (CDR1), 52 až 56 (CDR2) a 95 až 102
(CDR3) podľa Kabata.
Ako bude zrejmé odborníkom na príslušnú oblasť, oblasti CDR zverejnené v tomto
dokumente môžu zahŕňať aj varianty, napríklad pri spätnej mutácii oblastí CDR
opísaných v tomto dokumente do iných kostrových oblastí. Totožnosť nukleových
kyselín medzi jednotlivými variantnými oblasťami CDR so sekvenciami opísanými v
tomto dokumente je vo všeobecnosti najmenej 80 % a typickejšie pokiaľ možno so
zvýšením totožnosti najmenej na 85 %, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %, 96 %,
97 %, 98 %, 99 % a takmer 100 %. Výraz „percento (%) totožnosti sekvencie nukleovej
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kyseliny“ s ohľadom na sekvenciu nukleovej kyseliny z viažucich proteínov
identifikovaných v tomto dokumente je podobným spôsobom definovaný ako percento
nukleotidových zvyškov v kandidátskej sekvencii, ktoré sú totožné s nukleotidovými
zvyškami v kódujúcej sekvencii proteinu viažuceho antigén. Špecifická metóda
využíva modul BLASTN WU-BLAST-2 nastavený na predvolené parametre s
rozsahom prekrývania a zlomkom prekrývania nastavenými na 1, respektíve 0,125,
bez zvolených filtrov.
Totožnosť sekvencii nukleových kyselín medzi nukleotidovými sekvenciami kódujúcimi
jednotlivých variantných oblastí CDR a nukleotidových sekvencii s nukleotidovými
sekvenciami opísanými v tomto dokumente je najmenej 80 % a typickejšie pokiaľ
možno so zvýšením totožnosti najmenej na 80 %, 81 %, 82 %, 83 %, 84 %, 85 %, 86
%, 87 %, 88 %, 89 %, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % alebo
99 % a takmer 100 %.
„Variantná oblasť CDR“ je oblasť so špecifikovanou homológiou, podobnosťou alebo
totožnosťou s rodičovskou oblasťou CDR podľa tohto vynálezu a má spoločnú
biologickú funkciu, vrátane, ale nie výlučne, najmenej 80 %, 81 %, 82 %, 83 %, 84 %,

85 %, 86 %, 87 %, 88 %, 89 %, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98
% alebo 99 % špecifickosti a/alebo aktivity rodičovskej oblasti CDR.

Keď je vopred určené miesto alebo oblasť na zavedenie variácie aminokyselinovej
sekvencie, mutácia sama osebe nemusí byť vopred určená. Napríklad na optimalizáciu
uskutočnenia mutácie na danom mieste môže byť vykonaná náhodná mutagenéza na
cieľovom kodóne alebo oblasti a variantné oblasti CDR proteinu viažuceho
exprimovaný antigén

môžu byť testované na zistenie optimálnej kombinácie

požadovanej aktivity. Sú známe techniky na vytvorenie substitučných mutácií na
vopred určených miestach v DNA so známou sekvenciou, napríklad mutagenéza
primem M13 a mutagenéza PCR. Skríning mutantov sa vykonáva pomocou testov
aktivít proteínov viažucich antigény podľa opisu v tomto dokumente.
Substitúcie aminokyselín sú zvyčajne s jedným zvyškom; inzercie budú prebiehať na
rádovo od približne jedného (1) do asi dvadsiatich (20) aminokyselinových zvyškoch,
hoci možno tolerovať značne väčšie inzercie. Delécie sú v rozsahu od približne
jedného (1) do približne dvadsiatich (20) aminokyselinových zvyškov, hoci v niektorých
prípadoch môžu byť delécie oveľa väčšie.
Substitúcie, delécie, inzercie alebo akúkoľvek ich kombináciu možno použiť na
získanie konečného derivátu alebo variantu. Tieto zmeny sú vo všeobecnosti
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vykonávané na niekoľkých aminokyselinách s cieľom minimalizovať zmenu molekuly,
najmä imunogenicitu a špecifickosť proteinu viažuceho antigén. Za určitých okolností
sa však môžu tolerovať väčšie zmeny.
Výraz „Fab“ alebo „oblasť Fab“ použitý v tomto dokumente znamená polypeptid, ktorý
zahŕňa imunoglobulínové domény Ch1, Vl, a Cl. Fab môže označovať túto oblasť v
izolácii alebo túto oblasť v kontexte protilátky s úplnou dĺžkou, fragment protilátky alebo
fúzny protein Fab alebo akékoľvek iné uskutočnenia protilátok uvedené v tomto
dokumente.
Výraz „Fv“ alebo „fragment Fv“ alebo „fragment Fv“ použitý v tomto dokumente
znamená polypeptid, ktorý obsahuje domény Vl a Vh jednej protilátky.
Výraz „kostra“ použitý v tomto dokumente znamená oblasť variabilnej domény
protilátky bez oblastí definovaných ako oblasti CDR. Každá kostra variabilnej domény
protilátky môže byť ďalej rozdelená na priľahlé oblasti oddelené oblasťami CDR (FR1,
FR2, FR3 a FR4).
Výraz „antigén viažuca časť" protilátky (alebo jednoducho „časť protilátky“), ako sa
používa v tomto dokumente, znamená jeden alebo viac fragmentov protilátky, ktoré si
uchovávajú schopnosť špecificky sa viazať na antigén (napr. BST1). Zistilo sa, že
funkciu protilátky umožňujúcu viazanie antigénu môžu vykonávať fragmenty protilátky
s úplnou dĺžkou. Medzi príklady viažucich fragmentov obsiahnutých pod pojmom „časť
viažuca

antigén“

protilátky

patria

(i) fragment

Fab,

monovalentný fragment

pozostávajúci z domén Vl / Vk, Vh, Cl a Ch1 ; (ii) fragment F(ab')2, bivalentný fragment
obsahujúci dva fragmenty Fab spojené d !sulfidovým mostíkom vo flexibilnej kĺbovej
oblasti; (iii) fragment Fab', ktorý je v podstate fragment Fab s časťou flexibilnej kĺbovej
oblasti (pozrite si FUNDAMENTAL IMMUNOLOGY (Paul ed., S.sup.rd ed. 1993); (iv)
fragment Fd pozostávajúci z domén Vh a Ch1; (v) fragment Fv pozostávajúci z domén
Vl and Vh jedného ramena nejakej protilátky; (vi) fragment dAb [Ward et al. (1989)

Nature 341:544-546], ktorý pozostáva z domény Vh; (vii) izolovaná oblasť určujúca
komplementaritu (CDR); a (viii) Nanobody, variabilnú oblasť ťažkého reťazca
obsahujúcu jednu variabilnú doménu a dve konštantné domény. Hoci sú dve domény
fragmentu Fv, Vl/Vk a Vh kódované samostatnými génmi, môžu byť spojené
rekombinantnými metódami syntetickým linkerom, ktorý umožňuje ich prípravu vo
forme jedného proteínového reťazca, v ktorom pár oblastí VlA/k a Vh tvoria
monovalentné molekuly (známe ako jednoreťazcový fragment Fv (scFv); pozrite
napr. Bird et al. (1988) Science 242:423-426; a Huston et al. (1988) Proc. Natl. Acad.
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Sei. USA 85:5879-5883. Takéto jednoreťazcové protilátky tiež spadajú do výrazu
„antigén viažuca časť“ protilátky. Tieto fragmenty protilátok sa získavajú za použitia
obvyklých techník, ktoré sú známe odborníkom v oblasti danej techniky, a vykonáva
sa ich skríning z hľadiska užitočnosti rovnakým spôsobom, ako v prípade intaktných
protilátok.
Výrazom „izolovaná protilátka“, ako sa používa v tomto dokumente, sa rozumie
protilátka, ktorá v podstate neobsahuje iné protilátky s odlišnými antigénnymi
špecifickosťami (napr. izolovaná protilátka, ktorá sa špecificky viaže na BST1, v
podstate neobsahuje protilátky, ktoré špecificky viažu iné antigény ako BST1).
Izolovaná protilátka, ktorá sa špecificky viaže na BST1, však môže krížovo reagovať s
inými antigénmi, ako sú molekuly BST1 z iných druhov. Izolovaná protilátka navyše
a/alebo alternatívne nemusí obsahovať žiadny iný bunkový materiál a/ani chemické
látky, ktoré sú vo forme bežne sa nevyskytujúcej v prírode.
V

niektorých

uskutočneniach

rekombinantné proteiny,

uvedené

protilátky

podľa

tohto

vynálezu

sú

izolované proteiny alebo v podstate čisté proteiny.

„Izolovaný“ protein je nesprevádzaný aspoň niektorým materiálom, s ktorým je bežne
spojený vo svojom prirodzenom stave, napríklad predstavujúci najmenej približne 5 %
alebo aspoň približne 50% hmotnosti celkového proteinu v danej vzorke. Je zrejmé,
že izolovaný protein môže predstavovať od 5 do 99,9 % hmotnosti celkového obsahu
proteinu v závislosti od okolností. Uvedený protein môže byť napríklad vytvorený pri
výrazne vyššej koncentrácii s využitím indukovateľného promótora alebo promótora s
vysokou mierou expresie, aby bol protein vytváraný pri zvýšených úrovniach
koncentrácie. V prípade rekombinantných proteínov uvedená definícia zahŕňa
produkciu protilátky v rôznych organizmoch a/alebo hostiteľských bunkách, ktoré sú
známe v príslušnom odbore, v ktorých nie je prirodzene produkovaná.
Výrazy „monoklonálna protilátka“ alebo „ kompozícia monoklonálnej protilátky“
používané

v

tomto

dokumente

znamenajú

prípravok

molekúl

protilátky

s

jednomolekulárnou kompozíciou. Kompozícia monoklonálnej protilátky vykazuje jednu
väzbovú špecifickosť a afinitu ku konkrétnemu epitopu. Výraz „polyklonálna protilátka“
použitý v tomto dokumente znamená protilátky produkované niekoľkými klonmi Blymfocytov, ako by to bolo v prípade celého živočícha.
Výraz „izotyp“ použitý v tomto dokumente znamená triedu protilátky (napr. IgM alebo
IgGI), ktorá je kódovaná génmi pre konštantnú oblasť ťažkého reťazca.
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Slovné spojenia „protilátka rozpoznávajúca antigén“ a „protilátka špecifická pre
antigén“ sú v tomto dokumente používané zameniteľné s výrazom „protilátka, ktorá sa
špecificky viaže na antigén“.
Výraz „deriváty protilátok“ znamená akúkolVek modifikovanú formu uvedenej
protilátky, napr. konjugát (spravidla chemické spojenie) uvedenej protilátky a ďalšieho
činidla alebo protilátky. Protilátky podľa predkladaného vynálezu môžu byť napríklad
konjugované s činidlami, medzi ktoré patria okrem iných polyméry (napr. PEG) toxíny,
značky atď., ako je podrobnejšie opísané nižšie. Protilátky podľa predkladaného
vynálezu môžu byť nehumánne, chimérne, humanizované alebo úplne humánne. Opis
pojmov chimérne a humanizované protilátky si pozrite v Clark et al. (2000) a v zdrojoch
citovaných v týchto publikáciách (Clark, 2000, Immunol Today 21:397-402). Chimérne
protilátky obsahujú variabilnú oblasť inej než ľudskej protilátky, napríklad domény Vh
a Vl myšieho alebo potkanieho pôvodu, funkčne spojenú s konštantnou oblasťou
ľudskej protilátky (pozrite si napríklad patent Spojených štátov amerických č.
4,816,567). Protilátky podľa predkladaného vynálezu sú v jednom uprednostňovanom
uskutočnení humanizované. Pod výrazom „humanizovaná“ protilátka použitým v tomto
dokumente sa rozumie protilátka obsahujúca humánnu kostrovú oblasť (FR) a jednu
alebo viaceré komplementárnosť určujúce oblasti (CDR) z nehumánnej (zvyčajne
myšej alebo potkanej) protilátky. Nehumánna protilátka poskytujúca oblasti CDR sa
nazýva „darcovská“ a ľudský imunoglobulín poskytujúci uvedená kostra sa nazýva
„príjemcovská“. Humanizácia sa spolieha hlavne na vštepenie darcovských oblastí
CDR do príjemcovských (ľudských) kostier Vl a Vh (patent Spojených štátov
amerických č. 5,225,539). Táto stratégia je označovaná ako „štepenie CDR“. Na
opätovné získanie afinity, ktorá je stratená v prvotnom štepenom konštrukte, je často
potrebná „spätná mutácia“ vybraných zvyškov príjemcovskej kostry na zodpovedajúce
príjemcovské zvyšky (patenty Spojených štátov amerických US 5,530,101; US
5,585,089; US

5,693,761; US

5,693,762; US

6,180,370; US

5,859,205; US

5,821,337; US 6,054,297; US 6,407,213). Uvedená humanizovaná protilátka bude
optimálne obsahovať aspoň časť konštantnej oblasti imunoglobulínu, zvyčajne takúto
časť ľudského imunoglobulínu, a teda bude zvyčajne obsahovať ľudskú oblasť Fe. V
príslušnom odbore sú známe metódy na humanizáciu iných než ľudských protilátok,
ktoré môžu byť v podstate realizované na základe metódy Wintera a spolupracovníkov
[Jones et al. (1986) Nature 321:522-525; Riechmann et al. (1988) Nature 332:323
329; Verhoeyen etal. (1988) Science, 239:1534-1536]. V príslušnom odbore sú známe
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aj ďalšie príklady humanizovaných myších monoklonálnych protilátok, napríklad
protilátky viažuce ľudský protein C (O'Connor et al., 1998, Protein Eng 11:321-8),
receptor interleukínu 2 [Queen et al. (1989) Proc Natl Acad Sei, USA 86:10029-33] a
receptor 2 ľudského epidermového rastového faktora [Carter et al. (1992) Proc Natl
Acad

Sei

USA

89:4285-9].

V

alternatívnom

uskutočnení

protilátky

podľa

predkladaného vynálezu môžu byť úplne ľudské, čiže sekvencie týchto protilátok sú
úplne alebo v podstate ľudské. V príslušnom odbore je známych niekoľko metód na
generovanie úplne humánnych protilátok, vrátane využitia transgénnych myší
[Bruggemann et al. (1997) Curr Opin Biotechnol 8:455-458] alebo knižníc humánnych
protilátok v spojení so selekčnými metódami [Griffiths et al. (1998) Curr Opin
Biotechnol 9:102-108].
Výraz „humanizovaná protilátka“ je mienený tak, že zahŕňa protilátky, v ktorých
sekvencie CDR odvodené zo zárodočnej línie iného cicavčieho druhu, napríklad myši,
boli vštepené do humánnych kostrových sekvencií. Dodatočné modifikácie kostrovej
oblasti môžu byť uskutočnené v rámci humánnych kostrových sekvencií, napríklad
modifikáciami aminokyselín domény Fc, ako je opísané v tomto dokumente
Výraz „chimérna protilátka“ je určený na označovanie protilátok, v ktorých sú sekvencie
variabilnej oblasti odvodené z jedného druhu a sekvencie konštantnej oblasti sú
odvodené z iného druhu, napríklad takej protilátky, v ktorej sú sekvencie variabilnej
oblasti odvodené z nejakej myšej protilátky a sekvencie konštantnej oblasti sú
odvodené z nejakej ľudskej protilátky.
Pojem „špecificky sa viaže“ (alebo „imunošpecificky sa viaže“) nie nemá uvádzať to,
že nejaká protilátka sa viaže výlučne na svoj určený cieľ, hoci v mnohých
uskutočneniach to bude pravda; čiže nejaká protilátky „sa špecificky viaže“ na svoj cieľ
a neviaže sa preukázateľne alebo v podstate na iné zložky v danej vzorke, bunke alebo
pacientovi. V niektorých uskutočneniach sa však protilátka „špecificky viaže“ vtedy,
keď miera jej afinity k jej určenému cieľu je asi 5-násobne vyššia v porovnaní s jej
afinitou k necieľovej molekule. Je vhodné, aby nedochádzalo k významnej krížovej
reakcii alebo vzniku krížových väzieb s nežiaducimi látkami, najmä s prirodzene sa
vyskytujúcimi proteínmi alebo tkanivami zdravého človeka alebo živočícha. Afinita
protilátky napríklad bude aspoň približne 5 násobne, napríklad 10 násobne, napríklad
25 násobne a obzvlášť 50 násobne a najmä 100 násobne alebo viac vyššia k nejakej
cieľovej molekule než jej afinita k necieľovej molekule. V niektorých uskutočneniach
špecifická väzba medzi nejakou protilátkou alebo iným väzbovým činidlom a nejakým
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antigénom znamená väzbovú afinitu aspoň IO6M1. Protilátky sa môžu napríklad
viazať s afinitami aspoň približne 107 M1, napríklad v rozmedzí približne 108 M1 až
približne IO9M1, približne IO9M1 až približne IO10M'1 alebo približne IO10M'1 až
približne 1011 M"1. Protilátky sa môžu napríklad viazať s ESso pri 50 nM alebo menej,
10 nM alebo menej, 1 nM alebo menej, 100 pM alebo menej alebo výhodnejšie 10 pM
alebo menej.
Výraz „v podstate sa neviaže" na nejaký protein alebo bunky, ako sa používa v tomto
dokumente, znamená, že sa neviaže alebo sa neviaže s vysokou afinitou na proteiny
alebo bunky, t. j. viaže sa na protein alebo bunky s Kd 1 x IO 6M alebo viac,
výhodnejšie 1 x 10 5M alebo viac, výhodnejšie 1 x IO4M alebo viac, výhodnejšie 1 x
10'3 M alebo viac, ešte výhodnejšie 1 x 1 o 2 M alebo viac.
Výraz „ESso“ použitý v tomto dokumente je určený na označovanie potencie zlúčeniny
kvantifikáciou koncentrácie, ktorá vedie k 50 % maximálnej reakcie/účinku. ECso môže
byť určená pomocou metódy Scratchard alebo FACS.
Výraz „Kasoc“ alebo ,,Ka" použitý v tomto dokumente je určený na označenie miery
asociácie pri konkrétnej interakcii protilátky s antigénom, zatiaľ čo výraz „Kdis“ alebo
„Kd“ použitý v tomto dokumente je určený na označenie miery disociácie pri konkrétnej

interakcii protilátky a antigénu. Výraz „Kd“ použitý v tomto dokumente je určený na
označenie konštanty afinity, ktorá sa získa z pomeru Kd ku Ka (t. j. Kd/Ka) a vyjadruje
sa ako molárna koncentrácia (M). Hodnoty Kd pre protilátky môžu byť určené pomocou
metód zavedených v príslušnom odbore. Uprednostňovanou metódou na určenie
hodnoty Kd nejakej protilátky je pomocou rezonancie povrchových plazmónov,
výhodne pomocou biosenzorického systému ako napríklad systému Biacore®.
Výraz „vysoká afinita“ použitý v tomto dokumente pre nejakú protilátku IgG sa vzťahuje
na protilátku, ktorá má Kd 1 x 10 7 M alebo menej, výhodnejšie 5 x 10 8 M alebo menej,
ešte výhodnejšie 1 x 10 8M alebo menej, ešte výhodnejšie 5 x 109M alebo menej a
ešte výhodnejšie 1 x 10 9M alebo menej pre nejaký cieľový antigén. „Vysoká afinita“
väzby sa však môže pre iné protilátkové izotypy líšiť. Napríklad väzba s „vysokou
afinitou“ pre izotyp IgM sa vzťahuje na protilátku, ktorá má Kd IO 6M alebo menej,
výhodnejšie IO 7M alebo menej, ešte výhodnejšie IO 8M alebo menej.
Výraz „epitop“ alebo „antigénový determinant“ označuje miesto na antigéne, na ktoré
sa špecificky viaže imunoglobulín alebo protilátka. Epitopy môžu byť vytvorené z
súvislých aminokyselín alebo nesúvislých aminokyselín umiestnených vedľa seba
terciárnym skladaním proteinu. Epitopy tvorené súvislými aminokyselinami zvyčajne
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zostávajú

zachované

po tom,

ako

sú

vystavené

pôsobeniu

denaturačných

rozpúšťadiel, kým epitopy vytvorené terciárnym skladaním sa zvyčajne strácajú po
spracovaní s denaturačnými rozpúšťadlami. Epitop zvyčajne zahŕňa aspoň 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alebo 15 aminokyselín v jedinečnom priestorovom
usporiadaní. Metódy určovania priestorového usporiadania epitopov zahŕňajú techniky
z príslušnej oblasti a uvedené v tomto dokumente, napríklad rôntgenová kryštalografia
a dvojrozmerná nukleárna magnetická rezonancia [pozrite si napr. Epitope Mapping
Protocols in Methods in Molecular Biology, Vol. 66, G. E. Morris, Ed. (1996)].
V súlade s uvedeným sú v tomto dokumente zverejnené aj protilátky, ktoré sa viažu (t.
j. rozpoznávajú) ten istý epitop ako protilátky opisované v tomto dokumente (t. j.
BST1_A2, BST1_A1 a BST1_A3). Protilátky, ktoré sa viažu na ten istý epitop, možno
identifikovať podľa ich schopnosti krížovo konkurovať (t. j. konkurenčne, kompetitívne
inhibovať väzbu) referenčnej protilátky na cieľový antigén štatisticky významným
spôsobom. Konkurenčná (kompetitívna) inhibícia môže nastať napríklad vtedy, keď sa
uvedené protilátky naviažu na totožné alebo podobné epitopy (napr. prekrývajúce sa
epitopy) alebo priestorovo proximálne epitopy, čo po ich naviazaní spôsobuje vznik
sterickej prekážky medzi protilátkami.
Konkurenčná inhibícia môže byť stanovená pomocou rutinných testov, v ktorých
imunoglobulín podrobovaný testovaniu inhibuje špecifické naviazanie sa referenčnej
protilátky na nejaký spoločný antigén. Sú známe početné typy kompetitívnych
väzbových testov, napríklad: priamy alebo nepriamy rádioimunologický test (RIA) na
pevnej fáze, priamy alebo nepriamy enzýmový imunologický test (EIA) na pevnej fáze,
sendvičový konkurenčný test [pozrite si Stahl et al. (1983) Methods in Enzymology
9:242]; priamy enzýmový imunologický test (EIA) na pevnej fáze s biotínom-avidínom
[pozrite si Kirkland et al. (1986) J. Immunol. 137:3614]; priamy test na pevnej fáze so
značkovaním, priamy sendvičový test na pevnej fáze [pozrite si Harlow and Lane
(1988) Antibodies: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Press]; priamy
rádioimunologický test (RIA) na pevnej fáze so značkou 1-125 [pozrite si Morel et al.
(1988) Mol. Immunol. 25(1):7)]; priamy enzýmový imunologický test (EIA) na pevnej
fáze s biotínom-avidínom [Cheung et al. (1990) Virology 176:546]; a priamy
rádioimunologický test (RIA) na pevnej fáze so značkovaním. [Moldenhauer et al.
(1990) Scand. J. Immunol. 32:77]. Takýto test zvyčajne zahŕňa použitie purifikovaného
antigénu naviazaného na pevný povrch alebo bunky nesúce jednu z uvedených
možností, neoznačený testovaný imunoglobulín a označený referenčný imunoglobulín.
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Konkurenčná inhibícia sa meria stanovením množstva značky naviazanej na pevný
povrch

alebo

bunky

v

prítomnosti

testovaného

imunoglobulínu.

Testovaný

imunoglobulín je zvyčajne prítomný v nadmernom množstve. Keď je prítomná
konkurenčná protilátka v nadmernom množstve, bude brániť špecifickému naviazaniu
sa referenčnej protilátky na nejaký spoločný antigén aspoň na 50 až 55 %, 55 až 60
%, 60 až 65 %, 65 až 70 %, 70 až 75 % alebo viac.
Medzi ďalšie techniky patria napríklad metódy mapovania epitopov, napríklad
rôntgenové analýzy kryštálov komplexov antigén: protilátka, poskytujúce rozlíšenie
epitopu na úrovni atómov. Iné metódy sledujú naviazanie sa protilátky na fragmenty
antigénu alebo zmutované variácie antigénu, kedy sa strata väzby vzhľadom na zmenu
aminokyselinového zvyšku v sekvencii antigénu často považuje za signalizáciu nejakej
epitopovej zložky. Okrem toho sa je možné použiť aj počítačové kombinatorické
metódy mapovania epitopov. Tieto metódy spoliehajú na schopnosť protilátky, o ktorú
je záujem, na základe afinity izolovať konkrétne krátke peptidy z kombinatorických
peptidových knižníc s prezentáciou fágov. Tieto peptidy sa následne považujú za
návod na definíciu epitopu zodpovedajúceho protilátke použitej na skríning peptidovej
knižnice. Na mapovanie epitopov boli taktiež vyvinuté výpočtové algoritmy, ktorými
bolo preukázané mapovanie konformačne nesúvislých epitopov.
Výraz „subjekt“ použitý v tomto dokumente zahŕňa akéhokoľvek človeka alebo
nehumánneho živočícha. Výraz „nehumánny živočích“ zahŕňa všetky stavovce, napr.
cicavce a necicavce, ako sú nehumánne primáty, ovce, psy, mačky, kone, kravy,
sliepky, obojživelníky, plazy atď.
Tento zverejnený opis je podrobnejšie opísaný v nasledujúcich pododsekoch.

Protilátky proti BST1

Protilátky podľa tohto vynálezu sa vyznačujú konkrétnymi funkčnými črtami alebo
vlastnosťami protilátok. Tieto protilátky sa napríklad viažu špecificky na ľudský BST1.
Protilátka podľa vynálezu sa výhodne viaže na BST1 s vysokou afinitou, napríklad s
Kd 8 x 10 7 M alebo menej, typickejšie 1 x 108 M alebo menej. Protilátky proti BST1

podľa tohto vynálezu výhodne vykazujú jednu alebo viaceré z nasledujúcich vlastností,
s tým, že protilátky vykazujúce obidve majú zvláštne využitie:
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viaže sa na ľudský BST1 s ECso 50 nM alebo menej, 10 nM alebo menej, 1 nM
alebo menej, 100 pM alebo menej, alebo najvýhodnejšie 10 pM alebo menej;
viaže na ľudské bunky exprimujúce BST1.

Uvedené protilátky sa v jednom uskutočnení výhodne viažu na antigénový epitop
prítomný v BST1 a tento epitop nie je prítomný v iných proteínoch. Protilátky sa
výhodne neviažu na príbuzné proteiny, napríklad protilátky sa v podstate neviažu na
iné molekuly s bunkovou adhéziou. Protilátky môžu byť v jednom uskutočnení
internalizované do bunky exprimujúcej BST1. V príslušnom odbore sú známe
štandardné testy na hodnotenie internalizácie protilátok, napríklad vrátane testov
internalizácie MabZap alebo HumZap.
Štandardné testy na hodnotenie väzbovej schopnosti protilátok voči BST1 môžu byť
vykonané na proteínovej alebo bunkovej úrovni a v príslušnom odbore sú známe,
vrátane napríklad testov ELISA, Western Blotting, RIA, BIAcore® a prietokovej
cytometrickej analýzy. Vhodné skúšky sú podrobne opísané v Príkladoch. Kinetiku
väzieb (napr. väzbovú afinitu) protilátok je taktiež možné posúdiť štandardnými testami
známymi v príslušnom odbore, ako napríklad analýzou systémom Biacore®. Na
posúdenie väzby na nádorové bunky typu Raji alebo Daudi B je možné získať bunky
Raji (ATCC depozitné č. CCL-86) alebo Daudi (ATCC depozitné č. CCL-213) z verejne
dostupných zdrojov, ako je napríklad americký fond American Type Culture Collection
a použiť ich v štandardných testoch, napríklad pri prietokovej cytometrickej analýze.

Monoklonálne protilátky vynálezu

Protilátka podľa tohto vynálezu je monoklonálna protilátka BST1_A2. Zverejnená je aj
protilátka BST1_A1 izolovaná a štrukturálne charakterizovaná v Príkladoch 1 až 4.
Sekvencie aminokyselín Vh BST1_A2, BST1_A1 a BST1_A3 sú znázornené v rámci
SEKV ID č.: 2, 1 a 52, v príslušnom poradí. Sekvencie aminokyselín Vk BST1_A2,
BST1A1 a BST1A3 sú znázornené v rámci SEKV ID č.: 4, 3 a 53, v príslušnom
poradí.
Vzhľadom na to, že každá z týchto protilátok sa môže viazať na BST1, sekvencie Vh
a Vk môžu byť „pomiešané a prispôsobené" tak, aby vytvorili ďalšie väzbové molekuly
proti BST1. Viazanie sa týchto „pomiešaných a priradených" protilátok na BST1 môže
byť testované pomocou väzbových skúšok opísaných vyššie a v Príkladoch (napr.
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testy ELISA). Keď sú reťazce Vh a Vk pomiešané a priradené, sekvencia Vh

z

konkrétnej dvojice VhAZkJb výhodne nahradená štrukturálne podobnou sekvenciou Vh.
Podobne je sekvencia Vk

z

konkrétnej dvojice VhA/k výhodne nahradená štrukturálne

podobnou sekvenciou Vk.
V súlade s tým vynález v jednom aspekte uvádza protilátku, ktorá obsahuje:

variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu sekvenciu aminokyselín uvedenú
v SEKV ID č.: 2 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca obsahujúcu sekvenciu
aminokyselín uvedenú v SEKV ID č.: 4; pričom uvedená protilátka sa viaže
špecificky na BST1, výhodne na ľudský BST1.

Medzi ostatné tu opísané kombinácie ťažkých a ľahkých reťazcov patria:

variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahujúca sekvenciu aminokyselín SEKV ID
č.:1 a variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahujúca sekvenciu aminokyselín
SEKV ID č.:3; alebo
variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahujúca sekvenciu aminokyselín v SEKV
ID č.: 52 a variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahujúca sekvenciu aminokyselín
v SEKV ID č.: 53.

V inom aspekte vynález uvádza protilátky, ktoré obsahujú oblasti CDR1, CDR2 a
CDR3 ťažkého reťazca a ľahkého reťazca BST1A2. Predmetom opisu sú aj protilátky,
ktoré obsahujú oblasti CDR1, CDR2 a CDR3 ťažkého reťazca a ľahkého reťazca
BST1A1 a BST1A3, prípadne ich kombinácie. Sekvencie aminokyselín VhCDRI
protilátok BST1_A2, BST1_A1 a BST1_A3 sú uvedené v SEKV ID č.: 10, 9 a 56, v
uvedenom poradí. Sekvencie aminokyselín Vh CDR2 protilátok BST1A2, BST1A1 a
BST1A3 sú uvedené v SEKV ID č.: 12 alebo 51, 11 a 57, v uvedenom poradí.
Sekvencie aminokyselín Vh CDR3 protilátok BST1A2, BST1A1 a BST1A3 sú
uvedené v SEKV ID č.: 14, 13 a 58, v uvedenom poradí. Sekvencie aminokyselín
Vk CDR1 protilátok BST1_A2, BST1_A1 a BST1_A3 sú uvedené v SEKV ID č.: 16, 15

a 59, v uvedenom poradí. Sekvencie aminokyselín Vk CDR2 protilátok BST1A2,
BST1A1 a BST1A3 sú uvedené v SEKV ID č.: 18, 17 a 60, v uvedenom poradí.
Sekvencie aminokyselín Vk CDR3 protilátok BST1A2, BST1A1 a BST1A3 sú
uvedené v SEKV ID č.: 20, 19 a 61, v uvedenom poradí. Oblasti CDR sú ohraničené
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pomocou systému Kabat [Kabat, E. A. et al. (1991) Sequences of Proteins of
Immunological Interest, Fifth Edition, US Department of Health and Human Services,
NIH Publication No. 91-3242],
Vzhľadom na to, že každá z týchto protilátok sa môže viazať na BST1 a táto
špecifickosť väzby na antigén je zabezpečená predovšetkým oblasťami CDR1, CDR2
a CDR3, sekvencie Vh CDR1, CDR2 a CDR3 a sekvencie Vk CDR1, CDR2 a CDR3
sa môžu „pomiešať a priradiť“ (čiže sa môžu pomiešať a priradiť oblasti CDR rôznych
protilátok, hoci každá protilátka spravidla obsahuje jednu oblasť Vh CDR1, CDR2 a
CDR3 a jednu oblasť Vk CDR1, CDR2 a CDR3) na vytvorenie ďalších väzbových
molekúl proti BST1.
Viazanie sa týchto „pomiešaných a priradených“ protilátok na BST1 môže byť
testované pomocou väzbových skúšok opísaných vyššie a v Príkladoch (napr. testy
ELISA, analýza Biacore®). Keď sú sekvencie Vh CDR pomiešané a priradené,
sekvencia CDR1, CDR2 a/alebo CDR3 z konkrétnej sekvencie Vh je výhodne
nahradená jednou alebo viacerými štrukturálne podobnými sekvenciami CDR. Keď sú
sekvencie Vk CDR pomiešané a priradené, sekvencia CDR1, CDR2 a/alebo CDR3 z
konkrétnej sekvencie Vk je podobne výhodne nahradená jednou alebo viacerými
štrukturálne podobnými sekvenciami CDR. Bežne kvalifikovanému odborníkovi bude
zrejmé, že nové sekvencie Vh a Vk môžu byť vytvorené nahradením jednej alebo
viacerých sekvencií Vh a/alebo Vl /Vk oblasti CDR so štrukturálne podobnými
sekvenciami CDR opísanými v tomto dokumente pre monoklonálne protilátky
BST1_A2, BST1_A1 a BST1_A3.
V tomto dokumente je teda opísaná izolovaná monoklonálna protilátka alebo jej
antigén viažuca obsahujúca:

oblasť

CDR1 variabilnej oblasti ťažkého

reťazca obsahujúca sekvenciu

aminokyselín vybranú zo skupiny obsahujúcej SEKV ID č.: 10, 9 a 56;
oblasť

CDR2 variabilnej oblasti ťažkého

reťazca obsahujúca sekvenciu

aminokyselín vybranú zo skupiny obsahujúcej SEKV ID č.: 12 alebo 51, 11 a 57;
oblasť

CDR3 variabilnej oblasti ťažkého

reťazca obsahujúca sekvenciu

aminokyselín vybranú zo skupiny obsahujúcej SEKV ID č.: 14, 13 a 58;
oblasť

CDR1 variabilnej oblasti ľahkého

reťazca obsahujúca sekvenciu

aminokyselín vybranú zo skupiny obsahujúcej SEKV ID č.: 16, 15 a 59;
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oblasť CDR2 variabilnej oblasti

ľahkého

reťazca obsahujúca sekvenciu

aminokyselín vybranú zo skupiny obsahujúcej SEKV ID č.: 18, 17 a 60; a
oblasť CDR3 variabilnej oblasti

ľahkého

reťazca obsahujúca sekvenciu

aminokyselín vybranú zo skupiny obsahujúcej SEKV ID č.: 20, 19 a 61;
s tým, že sú možné všetky možné kombinácie, pričom uvedená protilátka sa
špecificky viaže na BST1, výhodne na ľudský BST1.

V uprednostňovanom uskutočnení protilátka má:

oblasť CDR1 variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 10;
oblasť CDR2 variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 12
alebo SEKV ID č.: 51;
oblasť CDR3 variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 14; a
oblasť CDR1 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 16;
oblasť CDR2 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 18;
oblasť CDR3 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 20.

V inom príklade má protilátka:

oblasť CDR1 variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 9;
oblasť CDR2 variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 11;
oblasť CDR3 variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 13; a
oblasť CDR1 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 15;
oblasť CDR2 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 17;
oblasť CDR3 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 19.

V inom príklade má protilátka:

oblasť CDR1 variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 56;
oblasť CDR2 variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 57;
oblasť CDR3 variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 58; a
oblasť CDR1 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 59;
oblasť CDR2 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 60;
oblasť CDR3 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúca SEKV ID č.: 61.
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V príslušnom odbore je známe, že doména CDR3, nezávisle od domény CDR1 a/alebo
CDR2, môže sama osebe určovať väzbovú špecifickosť protilátky pre spríbuznený
antigén a že môžu byť predvídateľné vygenerované viaceré protilátky s takou istou
väzbovou

špecifickosťou

na základe spoločnej

sekvencie CDR3.

Pozrite si

napríklad Klimka et al. (2000) British J. of Cancer 83(2):252-260 (opis produkcie
humanizovanej protilátky proti CD30 pomocou len CDR3 variabilnej domény ťažkého
reťazca myšej protilátky Ki-4 proti CD30); Beiboer et al. (2000) J. Mol. Biol. 296:833
849 (opis rekombinantných protilátok epitelového glykoproteínu-2 (EGP-2) s použitím
len sekvencie CDR3 ťažkého reťazca rodičovskej myšej protilátky MOC-31 proti EGP2); Rader et al. (1998) Proc. Natl. Acad. Sei. USA. 95:8910-8915 (opis skupiny
humanizovaných protilátok proti integrínu avßs s použitím variabilnej domény CDR3
ťažkého a ľahkého reťazca myšej protilátky LM609 proti integrínu Ovßs, pričom každá
protilátka tvoriaca skupinu obsahuje odlišnú sekvenciu mimo domény CDR3 a dokáže
viazať ten istý epitop ako rodičovská myšia protilátka s rovnako vysokou alebo vyššou
mierou afinity ako rodičovská myšia protilátka); Barbas et al. (1994) J. Am. Chem. Soc.
116:2161-2162 (opis toho, že doména CDR3 sa najvýznamnejšie podieľa na viazaní
antigénu); Barbas et al. (1995) Proc. Natl. Acad. Sei. USA. 92:2529-2533 (opis
štepenia sekvencií CDR3 ťažkého reťazca troch Fab (SI-1, SI-40 a SI-32) proti ľudskej
placentárnej DNA do ťažkého reťazca protitetanového toxoid u Fab, čím dochádza k
nahradeniu existujúcej oblasti CDR3 ťažkého reťazca, a preukázanie, že práve
samotná doména CDR3 zaisťuje väzbovú špecifickosť); a Ditzel et al. (1996) J.
Immunol. 157:739-749 (opis štúdií štepenia, pričom prenos iba oblasti CDR3 ťažkého
reťazca rodičovského polyšpecifického Fab LNA3 do ťažkého reťazca monošpecifickej
protilátky IgG Fab p313 viažucej tetanový toxoid postačoval na zachovanie väzbovej
špecifickosti rodičovského Fab).
Predkladaný zverejnený opis v súlade s tým uvádza monoklonálne protilátky
obsahujúce jednu a/alebo viaceré domény CDR3 ťažkého a/alebo ľahkého reťazca z
protilátky odvodenej z človeka alebo nehumánneho živočícha, pričom uvedená
monoklonálna protilátka je schopná špecificky sa viazať na BST1. V rámci určitých
príkladov zverejnený opis uvádza monoklonálne protilátky obsahujúce jednu alebo
viaceré domény CDR3 ťažkého a/alebo ľahkého reťazca z inej než ľudskej protilátky,
napríklad myšej alebo potkanej protilátky, pričom uvedená monoklonálna protilátka je
schopná špecificky sa viazať na BST1. V rámci niektorých príkladov takéto vynájdené
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protilátky obsahujúce jednu alebo viaceré domény CDR3 ťažkého a/alebo ľahkého
reťazca z inej než ľudskej protilátky (a) sú schopné konkurovať pri viazaní sa; (b) si
zachovávajú funkčné charakteristiky; (c) sa viažu na ten istý epitop; a/alebo (d) majú
podobnú väzbovú afinitu ako príslušná rodičovská nehumánna protilátka.
V rámci iných príkladov predkladaný zverejnený opis uvádza monoklonálne protilátky
obsahujúce jednu alebo viaceré domény CDR3 ťažkého a/alebo ľahkého reťazca z
ľudskej protilátky, napríklad ľudskej protilátky získanej z nehumánneho živočícha,
pričom uvedená ľudská protilátka je schopná špecificky sa viazať na BST1. V rámci
iných

príkladov predkladaný zverejnený opis uvádza monoklonálne protilátky

obsahujúce jednu alebo viaceré domény CDR3 ťažkého a/alebo ľahkého reťazca z
prvej humánnej protilátky, napríklad humánnej protilátky získanej z nehumánneho
živočícha, pričom uvedená prvá humánna protilátka je schopná špecificky sa viazať na
BST1 a pričom doména CDR3 z prvej humánnej protilátky nahrádza doménu CDR3 v
humánnej protilátke, ktorej chýba väzbová špecifickosť pre BST1, na vytvorenie druhej
humánnej protilátky, ktorá je schopná špecificky sa viazať na BST1. V rámci niektorých
príkladov takéto vynájdené protilátky obsahujúce jednu alebo viaceré domény CDR3
ťažkého a/alebo ľahkého reťazca z prvej humánnej protilátky (a) sú schopné
konkurovať pri viazaní sa; (b) si zachovávajú funkčné charakteristiky; (c) sa viažu na
ten istý epitop; a/alebo (d) majú podobnú väzbovú afinitu ako príslušná rodičovská
humánna protilátka.

Protilátky s konkrétnymi sekvenciami zárodočnej línie

V niektorých uskutočneniach protilátka podľa vynálezu obsahuje variabilnú oblasť
ťažkého

reťazca

imunoglobulínu

z

konkrétneho

a/alebo

variabilnú

germinatívneho
oblasť

ľahkého

génu

pre

reťazca

ťažký
z

reťazec

konkrétneho

germinatívneho génu pre ľahký reťazec imunoglobulínu.
Vynález napríklad v uprednostňovanom uskutočnení uvádza izolovanú monoklonálnu
protilátku alebo jej antigén viažucu časť obsahujúcu variabilnú oblasť ťažkého reťazca,
ktorá je vyprodukovaná alebo odvodená z myšieho génu Vh 1-39, myšieho génu Vh 1
80 alebo myšieho génu Vh 69-1, pričom uvedená protilátka sa špecificky viaže na
BST1. Vynález v ešte ďalšom uprednostňovanom uskutočnení uvádza izolovanú
monoklonálnu protilátku alebo jej antigén viažucu časť obsahujúcu variabilnú oblasť
ľahkého reťazca, ktorá je vyprodukovaná alebo odvodená z myšieho génu Vk 4-55,
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myšieho génu Vk 4-74 alebo myšieho génu Vk 44-1, pričom uvedená protilátka sa
špecificky viaže na BST1.

Vynález

v

ešte

ďalšom

uprednostňovanom

uskutočnení

uvádza

izolovanú

monoklonálnu protilátku alebo jej antigén viažucu časť, pričom uvedená protilátka:

obsahuje variabilnú oblasť ťažkého reťazca, ktorá je produkovaná alebo
odvodená z myšieho génu Vh 1-39 (tento gén obsahuje nukleotidovú sekvenciu
uvedenú v SEKV ID č.: 35 a 36); obsahuje variabilnú oblasť ľahkého reťazca,
ktorá je produkovaná alebo odvodená z myšieho génu Vk 4-55 (tento gén
obsahuje nukleotidovú sekvenciu uvedenú v SEKV ID č.: 40, 41 a 42); a
špecificky sa viaže na BST1, výhodne na humánny BST1. Príkladmi protilátok s
génmi Vh 1-39 a Vk 4-55 so sekvenciami opísanými vyššie sú BST1A2.

Vynález

v

ešte

ďalšom

uprednostňovanom

uskutočnení

uvádza

izolovanú

monoklonálnu protilátku alebo jej antigén viažucu časť, pričom uvedená protilátka:

obsahuje variabilnú oblasť ťažkého reťazca, ktorá je produkovaná alebo
odvodená z myšieho génu Vh 1-80 (tento gén obsahuje nukleotidovú sekvenciu
uvedenú v SEKV ID č.: 33 a 34); obsahuje variabilnú oblasť ľahkého reťazca,
ktorá je produkovaná alebo odvodená z myšieho génu Vk 4-74 (tento gén
obsahuje nukleotidovú sekvenciu uvedenú v SEKV ID č.: 37, 38 a 39); a
špecificky sa viaže na BST1, výhodne na humánny BST1. Príkladom protilátky s
génmi Vh 1-80 a Vk 4-74 so sekvenciami opísanými vyššie je BST1A1.

Vynález

v

ešte

ďalšom

uprednostňovanom

uskutočnení

uvádza

izolovanú

monoklonálnu protilátku alebo jej antigén viažucu časť, pričom uvedená protilátka:

obsahuje variabilnú oblasť ťažkého reťazca, ktorá je produkovaná alebo
odvodená z myšieho génu Vh 69-1 (tento gén obsahuje nukleotidovú sekvenciu
uvedenú v SEKV ID č.: 68 a 69); obsahuje variabilnú oblasť ľahkého reťazca,
ktorá je produkovaná alebo odvodená z myšieho génu Vk 44-1 (tento gén
obsahuje nukleotidovú sekvenciu uvedenú v SEKV ID č.: 70, 71 a 72); a
špecificky sa viaže na BST1, výhodne na humánny BST1. Príkladom protilátky s
génmi Vh a Vk

so

sekvenciami opísanými vyššie je BST1 A3.
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Protilátka, ako sa používa v tomto dokumente, obsahuje variabilné oblasti ťažkého
alebo ľahkého reťazca, ktoré sú „produkované“ alebo „odvodené z“ konkrétnej
germinatívnej sekvencie, ak sú uvedené variabilné oblasti protilátky získané zo
systému, ktorý používa myšie germinatívne imunoglobulínové gény. Takéto systémy
zahŕňajú skríň i ng génovej knižnice pre myšie imunoglobulíny s prezentáciou pomocou
fágov s antigénom, ktorý je predmetom záujmu. Protilátka, ktorá je „produkovaná“
alebo „odvodená zo“ sekvencie imunoglobulínu myšej zárodočnej línie, môže byť
identifikovaná ako takáto protilátka porovnaním nukleotidovej alebo aminokyselinovej
sekvencie uvedenej protilátky s nukleotidovými alebo aminokyselinovými sekvenciami
myších

germinatívnych

imunoglobulínov

a

výberom

myšej

germinatívnej

imunoglobulínovej sekvencie, ktorá je v sekvenci! najbližšie (t. j. má najvyššie %
totožnosti) k sekvenci! uvedenej protilátky. Protilátka, ktorá je „vyprodukovaná“ alebo
„odvodená z“ konkrétnej imunoglobulínovej sekvencie myšej zárodočnej línie, môže
obsahovať rozdiely v aminokyselinách v porovnaní so sekvenciou danej zárodočnej
línie, napríklad kvôli prirodzene sa vyskytujúcim somatickým mutáciám alebo
zámernému zavedeniu miestne cielenej mutácie. Vybraná protilátka je však zvyčajne
najmenej

na

90

%

totožná

aminokyselinovými sekvenciami

svojimi
kódovanými

aminokyselinovými
imunoglobulínovým

sekvenciami
génom

s

myšej

zárodočnej línie a obsahuje aminokyselinové zvyšky, ktoré identifikujú protilátku ako
myšiu pri porovnaní s imunoglobulínovými aminokyselinovými sekvenciami zárodočnej
línie iných druhov (napr. sekvencie ľudskej zárodočnej línie). Protilátka môže byť v
určitých prípadoch najmenej na 95 %, alebo dokonca najmenej na 96 %, 97 %, 98 %
alebo 99 % totožná svojou aminokyselinovou sekvenciou s aminokyselinovou
sekvenciou kódovanou imunoglobulínovým génom danej zárodočnej línie. Typicky
bude protilátka odvodená z konkrétnej sekvencie myšej zárodočnej línie vykazovať
najviac 10 rozdielov v aminokyselinách pri porovnaní s aminokyselinovou sekvenciou,
ktorá je kódovaná imunoglobulínovým génom myšej zárodočnej línie. Uvedená
protilátka môže v určitých prípadoch vykazovať najviac 5, alebo dokonca najviac 4, 3,
2 alebo 1 rozdiel v aminokyselinách pri porovnaní s aminokyselinovou sekvenciou,
ktorá je kódovaná imunoglobulínovým génom danej zárodočnej línie.

Homológne protilátky
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V ešte ďalšom príklade protilátka podľa zverejneného opisu obsahuje variabilné oblasti
ťažkého reťazca a ľahkého reťazca obsahujúce aminokyselinové sekvencie, ktoré sú
homológne k aminokyselinovým sekvenciám uprednostňovaných protilátok opísaných
v tomto dokumente, pričom uvedené protilátky si zachovávajú požadované funkčné
vlastnosti protilátok proti BST1 podľa tohto vynálezu.
Zverejnený opis napríklad uvádza izolovanú monoklonálnu protilátku alebo jej antigén
viažucu časť obsahujúcu variabilnú oblasť ťažkého reťazca a variabilnú oblasť ľahkého
reťazca,

pričom:

uvedená

variabilná

oblasť

ťažkého

reťazca

obsahuje

aminokyselinovú sekvenciu, ktorá je najmenej na 80 % totožná s aminokyselinovou
sekvenciou vybranou zo skupiny pozostávajúcej zo SEKV ID č.: 2, 1 a 52; uvedená
variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahuje aminokyselinovú sekvenciu, ktorá je
najmenej na 80 % totožná s aminokyselinovou sekvenciou vybranou zo skupiny
pozostávajúcej zo SEKV ID: 4 a 3 53; a uvedená protilátka sa viaže na humánny BST1.
Takéto protilátky sa môžu viazať na humánny BST1 s ECso 50 nM alebo menej, 10 nM
alebo menej, 1 nM alebo menej, 100 pM alebo menej, alebo najvýhodnejšie 10 pM
alebo menej.
Uvedené protilátky sa môžu tiež viazať na bunky CHO transfekované s humánnym
BST1.
Uvedená protilátka môže byť v rôznych uskutočneniach napríklad humánna protilátka,
humanizovaná protilátka alebo chimérne protilátka.
V iných uskutočneniach aminokyselinové sekvencie Vh a/alebo Vk môžu byť na 95 %,
96 %, 97 %, 98 % alebo 99 % homológne k sekvenciám, ktoré sú uvedené vyššie.
Protilátka majúca oblasti Vh a Vk, ktoré majú vysokú mieru (t. j. 80 % alebo viac)
totožnosti s oblasťami Vh a Vk sekvencií uvedených vyššie, môže byť získaná
mutagenézou

(napr.

miestne

cielenou

mutagenézou

alebo

mutagenézou

sprostredkovanou PCR ) molekúl nukleovej kyseliny kódujúcich SEKV ID č.: 6, 5, 8, 7,
54 a 55, s následným testovaním kódovanej pozmenenej protilátky na zachovanie
funkčnosti pomocou funkčných testov opísaných v tomto dokumente.
Percentuálna miera totožnosti medzi uvedenými dvomi sekvenciami závisí od počtu
totožných rovnakých pozícií, ktoré majú uvedené sekvencie totožné (t. j. % homológie
= počet totožných pozícií: celkový počet pozícií x 100), berúc do úvahy počet medzier
a dĺžku každej medzery, ktoré treba zaviesť na dosiahnutie optimálneho zarovnania
uvedených dvoch sekvencií. Porovnanie sekvencií a stanovenie percenta totožnosti
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medzi dvomi sekvenciami môžu byť vykonané pomocou matematického algoritmu, ako
je opísané v nižšie uvedených neobmedzujúcich príkladoch.
Percentuálnu mieru totožnosti medzi dvomi aminokyselinovými sekvenciami možno
určiť pomocou algoritmu autorov E. Meyers a W. Miller [Comput. Appl. Biosci. (1988)
4:11-17], ktorý bol zapracovaný do programu ALIGN (verzia 2.0), s použitím tabuľky
reziduálnej hmotnosti PAM120, penalizácie za dĺžku medzery 12 a penalizácie za
medzery 4.

Percentuálna

miera

totožnosti

medzi

dvomi

aminokyselinovými

sekvenciami môže byť okrem toho stanovená pomocou algoritmu Needleman and
Wunsch [J. Mol. Biol. (1970) 48:444-453], ktorý bol zapracovaný do programu GAP v
softvérovom balíku GCG (dostupnom na http://www.gcg.com), buď pomocou matice
Blossum 62 alebo matice PAM250 a váhou medzery 16, 14, 12, 10, 8, 6 alebo 4 a
váhou dĺžky 1,2, 3, 4, 5 alebo 6.
Uvedené proteínové sekvencie podľa predkladaného vynálezu môžu byť navyše alebo
alternatívne ďalej použité ako „dopytová sekvencia" na vyhľadávanie vo verejných
databázach, napríklad na identifikáciu príbuzných sekvencií. Takéto vyhľadávania
možno vykonať pomocou programu XBLAST (verzia 2.0) Altschul, et al. (1990) J. Mol.
Biol. 215:403-10. Vyhľadávanie proteínov BLAST možno vykonať s programom
XBLAST, skóre = 50, dĺžka slova = 3 na získanie aminokyselinových sekvencií
homológnych ku molekulám protilátok podľa vynálezu. Na získanie zarovnaní s
medzerami na účely porovnávania je možné použiť Gapped BLAST podľa opisu v
Altschul et al., (1997) Nucleic Acids Res. 25(17):3389-3402. Pri využití programov
BLAST a Gapped BLAST je možné použiť predvolené parametre jednotlivých
programov (napr. XBLAST a NBLAST). Pozrite si www.ncbi.nlm.nih.gov.

Protilátky s konzervatívny modifikáciami

V určitých príkladoch protilátka podľa zverejneného opisu obsahuje variabilnú oblasť
ťažkého reťazca obsahujúcu sekvencie CDR1, CDR2 a CDR3 a variabilnú oblasť
ľahkého reťazca obsahujúcu sekvencie CDR1, CDR2 a CDR3, pričom jedna alebo
viaceré tieto sekvencie CDR obsahujú zadané aminokyselinové sekvencie na základe
uprednostňovaných protilátok opísaných v tomto dokumente (napr. BST1_A2,
BST1_A1 a BST1_A3) alebo ich konzervatívne modifikácie a pričom uvedené
protilátky si zachovávajú požadované funkčné vlastnosti protilátok proti BST1 podľa
tohto vynálezu. Zverejnený opis v súlade s uvedeným uvádza izolovanú monoklonálnu
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protilátku alebo jej antigén viažucu časť obsahujúcu variabilnú oblasť ťažkého reťazca
obsahujúcu sekvencie CDR1, CDR2 a CDR3 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca
obsahujúcu sekvencie CDR1, CDR2 a CDR3, pričom: uvedená sekvencia CDR3
variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahuje aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo
skupiny pozostávajúcej z aminokyselinových sekvencií SEKV ID č.: 14, 13 a 58 a ich
konzervatívne modifikácie; uvedená sekvencia CDR3 variabilnej oblasti ľahkého
reťazca obsahuje aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z
aminokyselinových sekvencií SEKV ID: 20 a 19 a 61 a ich konzervatívne modifikácie;
a uvedená protilátka sa viaže na ľudský BST1 s ECso 50 nM alebo menej, 10 nM alebo
menej, 1 nM alebo menej, 100 pM alebo menej, alebo výhodnejšie 10 pM alebo menej.
Uvedená protilátka sa môže tiež viazať na bunky CHO trasfekované s ľudským BST1.
V uprednostňovanom uskutočnení sekvencia CDR2 variabilnej oblasti ťažkého
reťazca obsahuje aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z
aminokyselinových sekvencií SEKVID č.: 12 alebo 51 a ich konzervatívne modifikácie;
a sekvencia CDR2 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahuje aminokyselinovú
sekvenciu SEKV ID č.: 18 a jej konzervatívne modifikácie. V inom uprednostňovanom
uskutočnení

sekvencia CDR1

variabilnej oblasti

ťažkého

reťazca

obsahuje

aminokyselinovú sekvenciu SEKV ID č.: 10 a ich konzervatívne modifikácie; a
sekvencia CDR1 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahuje aminokyselinovú
sekvenciu SEKV ID č.: 16 a jej konzervatívne modifikácie. V inom uprednostňovanom
uskutočnení

sekvencia CDR3 variabilnej oblasti

ťažkého

reťazca

obsahuje

aminokyselinovú sekvenciu SEKV ID č.: 14 a ich konzervatívne modifikácie; a
sekvencia CDR3 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahuje aminokyselinovú
sekvenciu SEKV ID č.: 20 a jej konzervatívne modifikácie.
V uprednostňovanom uskutočnení sekvencia CDR2 variabilnej oblasti ťažkého
reťazca obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEKV ID č.: 12 alebo 51 a ich
konzervatívne modifikácie; a sekvencia CDR2 variabilnej oblasti ľahkého reťazca
obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEKV ID č.: 18 a jej konzervatívne modifikácie.
V inom uprednostňovanom uskutočnení sekvencia CDR1 variabilnej oblasti ťažkého
reťazca obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEKV ID č.: 10 a jej konzervatívne
modifikácie; a sekvencia CDR1

variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahuje

aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z aminokyselinových
sekvencií SEKV ID č.: 16 a ich konzervatívne modifikácie.
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Uvedená protilátka môže byť v rôznych uskutočneniach napríklad humánne protilátky,
humanizované protilátky alebo chimérne protilátky.
Výraz „konzervatívne modifikácie sekvencií" použitý v tomto dokumente znamená
modifikácie aminokyselín, ktoré nemajú významný vplyv alebo ktoré nemenia väzbové
charakteristiky protilátky, ktorá obsahuje danú aminokyselinovú sekvenciu. Takéto
konzervatívne modifikácie zahŕňajú aminokyselinové substitúcie, adície a delécie.
Modifikácie môžu byť zavedené do protilátky podľa tohto vynálezu štandardnými
technikami známymi v príslušnom odbore, ako je napríklad miestne cielená
mutagenéza a mutagenéza sprostredkovaná PCR. Konzervatívne aminokyselinové
substitúcie

sú

také,

pri

ktorých

je

aminokyselinový

zvyšok

nahradený

aminokyselinovým zvyškom, ktorý má podobný vedľajší reťazec. V príslušnom odbore
boli definované skupiny príbuzných aminokyselinových zvyškov, ktoré majú podobné
vedľajšie reťazce. Medzi takéto skupiny patria aminokyseliny s bázickými vedľajšími
reťazcami (napr. lyzín, arginín, histidín), kyslými vedľajšími reťazcami (napr. kyselina
asparágová, kyselina glutámová), nenabitými polárnymi vedľajšími reťazcami (napr.
glycín, asparagín, glutamín, serin, treonín, tyrozín, cystein, tryptofán), nepolárnými
vedľajšími reťazcami (napr. alanín, valín, leucín, izoleucín, prolín, fenylalanín,
metionín), beta-rozvetvenými vedľajšími reťazcami (napr. treonín, valín, izoleucín) a
aromatickými vedľajšími reťazcami (napr. tyrozín, fenylalanín, tryptofán, histidín).
Jeden alebo viac aminokyselinových zvyškov v rámci oblastí CDR protilátky podľa
tohto vynálezu je teda možné nahradiť inými aminokyselinovými zvyškami z rovnakej
skupiny aminikyselín s príbuznými postrannými reťazcami a zachovanie funkčnosti
pozmenenej protilátky môže byť testované pomocou funkčných testov opísaných v
tomto dokumente.
Sekvencie CDR1 ťažkého reťazca SEKVID č.: 10, 9 a 56 môžu obsahovať jednu alebo
viaceré konzervatívne modifikácie sekvencií, ako sú jedna, dve, tri, štyri, päť alebo viac
aminokyselinových substitúcií, adícií alebo delécií; sekvencie CDR1 ľahkého reťazca
SEKV ID č: 16, 15 a 59 môžu obsahovať jednu alebo viaceré konzervatívne
modifikácie sekvencií, ako sú jedna, dve, tri, štyri, päť alebo viac aminokyselinových
substitúcií, adícií alebo delécií; sekvencie CDR2 ťažkého reťazca uvedené v SEKV ID
NO: 12 alebo 51, 11 a 57 môžu obsahovať jednu alebo viaceré konzervatívne
modifikácie sekvencií, ako sú jedna, dve, tri, štyri, päť alebo viac aminokyselinových
substitúcií, adícií alebo delécií; sekvencie CDR2 ľahkého reťazca uvedené v SEKV ID
č.: 18, 17 a 60 môžu obsahovať jednu alebo viaceré konzervatívne modifikácie
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sekvenci í, ako sú jedna, dve, tri, štyri, päť alebo viac aminokyselinových substitúcií,
adícií alebo delécií; sekvencie CDR3 ťažkého reťazca uvedené v SEKV ID č.: 14, 13
a 58 môžu obsahovať jednu alebo viaceré konzervatívne modifikácie sekvencií, ako
sú jedna, dve, tri, štyri, päť alebo viac aminokyselinových substitúcií, adícií alebo
delécií; a/alebo sekvencie CDR3 ľahkého reťazca uvedené v SEKV ID č.: 20, 19 a 61
môžu obsahovať jednu alebo viac konzervatívnych sekvenčných modifikácií, ako sú
jedna, dve, tri, štyri, päť alebo viac aminokyselinových substitúcií, adícií alebo delécií.

Protilátky, ktoré sa viažu na taký istý epitop ako protilátky proti BST1 podľa tohto
vynálezu

Zverejnený opis v ďalšom príklade uvádza protilátky, ktoré sa viažu na ten istý epitop
na humánnom BST1 ako ktorákoľvek monoklonálna protilátka proti BST1 podľa tohto
vynálezu (t. j. protilátky, ktoré majú schopnosť krížovo konkurovať o naviazanie sa na
BST1 s niektorou z monoklonálnych protilátok podľa tohto vynálezu). V jednom
príklade referenčná protilátka pre štúdie krížovej konkurencie môže byť monoklonálna
protilátka BST1_A2 (majúca sekvencie Vh a Vk uvedené v SEKV ID č.: 2, respektíve
4), monoklonálna protilátka BST1_A1 (majúca sekvencie Vh a Vk uvedené v SEKV ID
č.: 1, respektíve 3), monoklonálna protilátka BST1_A3 (majúca sekvencie Vh a Vk
uvedené v SEKV ID č.: 52, respektíve 53).
Krížovo si konkurujúce protilátky možno identifikovať na základe ich schopnosti
krížovo konkurovať protilátkam BST1_A2, BST1_A1 a BST1_A3 v štandardných
väzbových testoch viazania sa na BST1. Na preukázanie krížovej konkurencie s
protilátkami podľa tohto vynálezu sa môže použiť napríklad analýza BIAcore, test
ELISA alebo prietoková cytometria. Schopnosť testovanej protilátky inhibovať viazanie
sa BST1A2, BST1A1 a BST1A3 na ľudský BST1 preukazuje, že testovaná
protilátka môže konkurovať BST1_A2, BST1_A1 alebo BST1_A3 pri viazaní sa na
ľudský BST1 a teda sa viaže na ten istý epitop na ľudskej BST1_A2, BST1_A1 alebo
BST1A3.

Inžinierstvom vytvorené a modifikované protilátky

Protilátka podľa tohto vynálezu môže byť pripravená pomocou protilátky s jednou
alebo viacerými sekvenciami Vh a/alebo Vl zverejnenými v tomto dokumente, ktoré

Document number: E025261; Page: 36
36
možno použiť ako východiskový materiál na vytvorenie modifikovanej protilátky s tým,
že táto modifikovaná protilátka môže mať pozmenené vlastnosti v porovnaní s
východiskovou

protilátkou.

modifikáciou jednej

Protilátka

môže

byť

inžinierstvom

pripravená

aj

alebo viacerých aminokyselín v jednom alebo obidvoch

variabilných oblastiach (t. j. Vh a/alebo Vl), napríklad v rámci jednej alebo viacerých
oblastí CDR a/alebo v rámci jednej alebo viacerých kostrových oblastí. Protilátka sa
môže dodatočne alebo alternatívne vytvoriť pomocou inžinierstva modifikáciou
zvyškov v jednej alebo viacerých konštantných oblastiach, napríklad na zmenu
efektorovej funkcie protilátky.
V niektorých uskutočneniach možno použiť štepenie CDR na vytváranie variabilných
oblastí

protilátok.

prostredníctvom

Protilátky

interagujú

s

aminokyselinových zvyškov,

cieľovými

antigénmi

ktoré sú

predovšetkým

umiestnené v šiestich

oblastiach určujúcich komplementaritu (CDR) ťažkého a ľahkého reťazca. Z tohto
dôvodu majú aminokyselinové sekvencie v rámci oblastí CDR v prípade jednotlivých
protilátok väčšiu diverzitu, ako sekvencie mimo CDR. Sekvencie CDR sú zodpovedné
za väčšinu interakcií protilátky a antigénu, preto je možné exprimovať rekombinantné
protilátky, ktoré napodobňujú vlastnosti špecifických prirodzene sa vyskytujúcich
protilátok tak, že sa vytvoria expresné vektory, ktoré obsahujú sekvencie CDR zo
špecifickej prirodzene sa vyskytujúcej protilátky vštepenej do kostrových sekvencií z
inej protilátky s odlišnými vlastnosťami (pozrite si napr. Riechmann, L. et al. (1998)
Nature 332:323-327; Jones, P. et al. (1986) Nature 321:522-525; Queen, C. et al.
(1989) Proc. Natl. Acad. See. USA. 86:10029-10033; patent Spojených štátov
amerických č. 5,225,539 na Winter a patenty Spojených štátov amerických č.
5,530,101; 5,585,089; 5,693,762 a 6,180,370 na Queenetal.).
Iné uskutočnenie vynálezu sa v súlade s uvedeným týka izolovanej monoklonálnej
protilátky alebo jej antigén viažucej časti obsahujúcej variabilnú oblasť ťažkého
reťazca obsahujúcu sekvencie CDR1, CDR2 a CDR3 a obsahujúce aminokyselinovú
sekvenci u SEKV ID č.: 10; 12 alebo 51; a 14, v uvedenom poradí, a variabilnú oblasť
ľahkého reťazca obsahujúcu sekvencie CDR1, CDR2 a CDR3 a obsahujúce
aminokyselinovú sekvenciu SEKV ID č.: 16; 18; a 20, v uvedenom poradí. Takéto
protilátky teda obsahujú sekvencie Vh a Vk CDR monoklonálnych protilátok BST1A2,
napriek tomu môžu obsahovať iné kostrové sekvencie z týchto protilátok.
Takéto

kostrové sekvencie

možno získať z verejných

databáz

DNA alebo

uverejnených odkazov, ktoré zahŕňajú germinatívne génové sekvencie protilátok.
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Napríklad sekvencie DNA zárodočnej línie pre myšie gény variabilnej oblasti ťažkých
a ľahkých reťazcov možno nájsť v databáze IMGT (medzinárodná databáza
ImMunoGeneTics)

sekvencií

myšej

zárodočnej

línie

(k

dispozícii

na

http://www.imgt.cines.fr/?), ako aj v Kabat, E. A., et al. (1991) Sequences of Proteins
of Immunological Interest, Fifth Edition, US Department of Health and Human
Services, NIH Publication No. 91-3242. Ako ďalší príklad možno uviesť, že sekvencie
DNA zárodočnej línie pre myšie gény variabilnej oblasti ťažkého a ľahkého reťazca
možno nájsť v databáze Genbank.
Proti látkové proteínové sekvencie sú porovnávané s databázou kompilovaných
proteínových sekvencií pomocou jednej z metód hľadania podobnosti medzi
sekvenciami s názvom Gapped BLAST [Altschul et al. (1997) NucIeicAcids Research
25:3389-3402], ktorá je známa odborníkovi na príslušnú oblasť. BLAST je heuristický
algoritmus, v ktorom štatisticky významné zarovnanie medzi sekvenciou protilátky a
sekvenciou z databázy pravdepodobne obsahuje dvojice segmentov zarovnaných slov
s vysokým skóre (HSP). Dvojice segmentov, ktorých skóre nemožno zlepšiť
predĺžením alebo skrátením, sa označujú ako zásah (hit). Stručne povedané,
nukleotidové sekvencie v databáze sú podrobené translácii a medziľahlá oblasť
zahŕňajúca kostrovú oblasť FR1 až FR3 je zachovaná. Databázové sekvencie majú
priemernú dĺžku 98 zvyškov. Duplicitné sekvencie, ktoré sú prednými zhodami po celej
dĺžke proteinu, sú odstránené. Vyhľadávanie proteínov BLAST pomocou programu
blastp

s

predvolenými,

štandardnými

parametrami,

s

výnimkou

filtra

nízkej

komplexnosti, ktorý je vypnutý, a substitučnou maticou BLOSUM62, odfiltrovalo 5
najlepších zásahov so zhodami sekvencií. Nukleotidové sekvencie sú preložené vo
všetkých šiestich rámcoch a rámec s bez stop-kodónov v zodpovedajúcom segmente
databázovej sekvencie je považovaný za potenciálny zásah. To je zas potvrdené
pomocou programu BLAST tblastx, ktorý prekladá sekvenciu protilátky vo všetkých
šiestich rámcoch a porovnáva tieto translácie s nukleotidovými sekvenciami v
databáze dynamicky preloženej vo všetkých šiestich rámcoch.
Totožnosti sú presné zhody aminokyselín medzi protilátkovou sekvenciou a databázou
proteínov po celej dĺžke sekvencie. Pozitíva (zhoda totožnosti + substitúcie) nie sú
totožné, ale substitúcie aminokyselín vedené substitučnou maticou BLOSUM62. Ak
daná protilátková sekvencia zodpovedá dvom databázovým sekvenciám s tou istou
totožnosťou, o zásahu s väčšinou pozitív by bolo rozhodnuté, že ide o zásah
zodpovedajúcej sekvencie.
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Uprednostňovanými kostrovými sekvenciami na použitie v protilátkach podľa vynálezu
sú také, ktoré sú konštrukčne podobné ako kostrové sekvencie, ktoré používajú
vybrané protilátky podľa vynálezu, napr. podobné ako kostrová sekvencia Vh 1 - 80,
kostrová sekvencia Vh 1 - 39, kostrová sekvencia Vk 4 - 74 a/alebo kostrové
sekvencie Vk 4 - 55 používané uprednostňovanými monoklonálnymi protilátkami
podľa vynálezu. Sekvencie Vh CDR1, CDR2 a CDR3 a sekvencie Vk CDR1, CDR2 a
CDR3 môžu byť štepením zavedené do kostrových oblastí, ktoré majú totožnú
sekvenciu ako sekvencia nachádzajúca sa v germinatívnom géne pre imunoglobulín,
z ktorého sa odvodzuje kostrová sekvencia, alebo sa sekvencie CDR môžu štepením
zaviesť do kostrových oblastí, ktoré obsahujú jednu alebo viaceré mutácie v porovnaní
s germinatívnymi sekvenciami. Napríklad sa zistilo, že v určitých prípadoch je
prospešné nechať zmutovať zvyšky v kostrových oblastiach na zachovanie alebo
posilnenie schopnosti protilátky viazať antigén (pozrite si napr. patenty Spojených
štátov amerických č. 5,530,101; 5,585,089; 5,693,762 a 6,180,370 na Queen etal.).
Ďalším typom modifikácie variabilnej oblasti je mutácia aminokyselinových zvyškov v
oblastiach Vh a/alebo Vk CDR1, CDR2 a/alebo CDR3 a tým zlepšenie jednej alebo
viacerých väzbových vlastností (napr. afinity) protilátky, o ktorú je záujem. Na
zavedenie jednej alebo viacerých mutácií sa môže realizovať miestne cielená
mutagenéza alebo mutagenéza sprostredkovaná PCR a účinok na viazanie sa
protilátku alebo inej funkčnej vlastnosti, o ktorú je záujem, je možné vyhodnotiť v
testoch in vitro alebo in vivo opísaných v tomto dokumente a uvedených v Príkladoch.
V niektorých príkladoch sú zavedené konzervatívne modifikácie (ako je opísané
vyššie). Alternatívne je možné vykonať nekonzervatívne modifikácie. Uvedené
mutácie môžu byť aminokyselinové substitúcie, adície alebo delécie, no výhodne ide
o substitúcie. Okrem toho sa zvyčajne nemení viac než jeden, dva, tri, štyri alebo päť
zvyškov v rámci oblastí CDR, hoci varianty v iných oblastiach (napríklad v kostrových
oblastiach) môžu byť väčšie, ako je odborníkom zrejmé.
V súlade s uvedeným v ďalšom príklade sú predmetom tohto zverejneného opisu
izolované monoklonálne protilátky proti BST1 alebo ich časti viažuce antigén
obsahujúce variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu: (a) oblasť VhCDRI
obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny obsahujúcej sekvenciu
SEKV ID č.: 10, 9 a 56 alebo aminokyselinovú sekvenciu majúcu jednu, dve, tri, štyri
alebo päť aminokyselinových substitúcií, delécií alebo adícií v porovnaní so SEKV ID
č.: 10, 9 a 56; (b) oblasť Vh CDR2 obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo
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skupiny obsahujúcej sekvencie SEKV ID č.:

12 alebo 51,

11

a 57 alebo

aminokyselinovú sekvenciu, ktorá má jednu, dve, tri, štyri alebo päť aminokyselinových
substitúcií, delécií alebo adícií v porovnaní so SEKV ID č.: 12 alebo 51, 11 a 57; (c)
oblasť Vh CDR3 obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny
obsahujúcej SEKV ID č.: 14, 13 a 58 alebo aminokyselinovú sekvenciu majúcu jednu,
dve, tri, štyri alebo päť aminokyselinových substitúcií, delécií alebo adícií v porovnaní
so SEKV ID č.: 14, 13 a 58; (d) oblasť Vk CDR1 obsahujúcu aminokyselinovú
sekvenciu vybranú zo skupiny obsahujúcej SEKV ID č.: 16, 15 a 59 alebo
aminokyselinovú sekvenciu majúcu jednu, dve, tri, štyri alebo päť aminokyselinových
substitúcií, delécií alebo adícií v porovnaní so SEKV ID č.: 16, 15 a 59; (e) oblasť Vk
CDR2 obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny obsahujúcej SEKV
ID č.: 18, 17 a 60 alebo aminokyselinovú sekvenciu majúcu jednu, dve, tri, štyri alebo
päť aminokyselinových substitúcií, delécií alebo adícií v porovnaní so SEKV ID č.: 18,
17 a 60; a (f) oblasť Vk CDR3 obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo
skupiny obsahujúcej sekvencie SEKV ID č.: 20, 19 a 61 alebo aminokyselinovú
sekvenciu majúcu jednu, dve, tri, štyri alebo päť aminokyselinových substitúcií, delécií
alebo adícií v porovnaní so SEKV ID č.: 20, 19 a 61.
Medzi inžinierstvom vytvorené protilátky podľa zverejneného opisu patria tie, v ktorých
boli vykonané modifikácie kostrových zvyškov v rámci Vh a/alebo Vk, napr. na
zlepšenie vlastností protilátky. Takéto modifikácie kostry sa zvyčajne uskutočňujú na
zníženie miery imunogenicity protilátky. Jedným prístupom je napríklad „spätná
mutácia" jedného alebo viacerých kostrových zvyškov na zodpovedajúcu germinatívnu
sekvenciu.

Konkrétnejšie protilátka,

ktorá prešla somatickou

mutáciou,

môže

obsahovať kostrové zvyšky, ktoré sa líšia od germinatívnej sekvencie, z ktorej je
odvodená protilátka. Takéto zvyšky možno identifikovať porovnaním proti látkových
kostrových sekvencií s germinatívnymi sekvenciami, z ktorých je odvodená protilátka.
Ďalším druhom kostrovej modifikácie zahŕňa mutáciu jedného alebo viacerých zvyškov
v rámci kostrovej oblasti alebo dokonca v rámci jednej alebo viacerých oblastí CDR, s
cieľom odstrániť T-bunkové epitopy a tým znížiť potenciálnu imunogenicitu protilátky.
Tento prístup je tiež označovaný ako „deimunizácia“ a je podrobne opísaný ďalej v
patentovom spise Spojených štátov amerických č. 2003/0153043.
Dodatočne alebo alternatívne k modifikáciám v kostre alebo oblastiach CDR sa
protilátky podľa vynálezu môžu inžinierstvom vytvoriť tak, aby zahŕňali modifikácie v
rámci oblasti Fc, zvyčajne na zmenu jednej alebo viacerých funkčných vlastností
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protilátky ako je sérový polčas, fixácia komplementu, viazanie receptora Fc a/alebo od
antigénu závislá cytotoxicita. Protilátka podľa vynálezu môže byť ďalej modifikovaná
chemicky (protilátky môžu byť pripojené napríklad k jednej alebo viacerým chemickým
súčastiam) alebo byť modifikovaná s cieľom pozmeniť jej g Iy kozy láci u, a to znova s
cieľom zmeniť jednu alebo viac funkčných vlastností protilátky. Každé z týchto
uskutočnení je podrobnejšie opísané nižšie. Číslovanie zvyškov v oblasti Fc je index
EÚ podľa Kabata.
Kĺbová oblasť Ch1 je v jednom uskutočnení modifikovaná tak, aby sa zmenil počet
zvyškov cysteinu v kĺbovej oblasti, aby sa napríklad zvýšil alebo znížil. Tento prístup
je ďalej opísaný ďalej v patente Spojených štátov amerických č. 5,677,425. Počet
zvyškov cysteinu v kĺbovej oblasti Ch1 je zmenený napríklad na to, aby uľahčil
zostavovanie ľahkých a ťažkých reťazcov alebo aby zvýšil alebo znížil mieru stability
príslušnej protilátky.
V inom uskutočnení kĺbová oblasť Fc protilátky je zmutovaná na zníženie biologického
polčasu protilátky. Presnejšie povedané, do oblasti rozhrania domén Ch2-Ch3
fragmentu kĺbu Fcje zavedených jedna alebo viac mutácií, takže protilátka sa horšie
viaže na stafýlokokový protein (SpA) než na natívnu doménu kĺbu Fc SpA. Tento
prístup je podrobnejšie opísaný v patente Spojených štátov amerických č. 6,165,745.
V inom uskutočnení protilátka je modifikovaná na zníženie biologického polčasu. Sú
možné rôzne prístupy. Napríklad sa môže zaviesť jedna alebo viaceré z týchto mutácií:
T252L, T254S, T256F, podľa opisu v patente Spojených štátov amerických č.
6,277,375. Na zvýšenie biologického polčasu sa protilátka môže alternatívne pozmeniť
v oblasti Ch 1 alebo Cltak, aby obsahovala epitop viažuci záchranný receptor prevzatý
z dvoch slučiek domény Ch2 oblasti Fc IgG, ako je opísané v patentoch Spojených
štátov amerických č. 5,869,046 a 6,121,022.
Protilátka je v inom uskutočnení vyrobená ako UniBody, ako je opísané v
W02007/059782.
V ešte iných uskutočneniach je oblasť Fc pozmenená nahradením aspoň jedného
aminokyselinového zvyšku iným aminokyselinovým zvyškom s cieľom zmeniť jednu
alebo

viaceré

efektorové

funkcie

protilátky.

Napríklad

jedna

alebo

viaceré

aminokyseliny vybrané spomedzi aminokyselinových zvyškov 234,235,236,237,297,
318, 320 a 322 je možné nahradiť iným aminokyselinovým zvyškom tak, aby protilátka
mala pozmenenú afinitu k efektorovému Ugandu, ale aby si zachovala schopnosť
rodičovskej protilátky viazať antigén. Efektorový ligand, ku ktorému bola zmenená
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afinita, môže byť napríklad receptor Fc alebo komponent C1 komplementu. Tento
prístup je podrobnejšie opísaný v patentoch Spojených štátov amerických č.
5,624,821 a 5,648,260.
V

ďalšom

príklade

jeden

alebo

viaceré

aminokyseliny

vybrané

spomedzi

aminokyselinových zvyškov 329, 331 a 322 je možné nahradiť iným aminokyselinovým
zvyškom tak, aby protilátka mala pozmenenú väzbu C1q a/alebo redukovanú alebo
zrušenú cytotoxicitu závislú od komplementu (CDC). Tento prístup je podrobnejšie
opísaný v patente Spojených štátov amerických č. 6,194,551.
V ďalšom príklade sú zmenené jeden alebo viaceré aminokyselinové zvyšky v rámci
aminokyselinových pozícií 231 a 239, čím je zmenená schopnosť protilátky opraviť
komplement. Tento prístup je ďalej opísaný v publikácii PCT WO 94/29351.
V ešte ďalšom príklade je oblasť Fc modifikovaná tak, aby sa zvýšila schopnosť
protilátky sprostredkovať od protilátky závislú cytotoxicitu (ADCC) a/alebo aby sa
zvýšila afinita protilátky voči receptoru Fcy modifikáciou jednej alebo viacerých
aminokyselín na nasledujúcich pozíciách: 238, 239, 248, 249, 252, 254, 255,256,258,
265, 267, 268, 269, 270, 272, 276, 278, 280, 283, 285, 286, 289, 290, 292, 293, 294,
295, 296, 298, 301, 303, 305, 307, 309, 312, 315, 320, 322, 324, 326, 327, 329, 330,
331, 333, 334, 335, 337, 338, 340, 360, 373, 376, 378, 382, 388, 389, 398, 414, 416,
419, 430, 434, 435, 437, 438 alebo 439. Tento prístup je ďalej opísaný v publikácii
PCT WO 00/42072 podľa Presta. Väzbové miesta na humánnom IgGI pre FcyRI,
FcyRI I, FcyRIII a FcRn boli zmapované a boli opísané varianty s lepšou väzbou
(pozrite si Shields, R.L. etal. (2001) J. Biol. Chem. 276:6591-6604). Bolo preukázané,
že špecifické mutácie na pozíciách 256, 290, 298, 333, 334 a 339 zlepšujú väzbu na
FcyRIII- Okrem toho bolo preukázané, že väzbu na FcyRIII zlepšujú nasledujúce
kombinované

mutanty:

T256A/S298A,

S298A/E333A,

S298A/K224A

a

S298A/E333A/K334A. Ďalšie varianty ADCC sú opísané napríklad v W02006/019447.
Oblasť Fcje v ďalšom príklade modifikovaná na zvýšenie polčasu protilátky, spravidla
zvýšením miery viazania sa na receptor FcRn, ako je napríklad opísané v
PCT/US2008/088053, US

7,371,826, US

7,670,600 a WO

97/34631.

V

inom

uskutočnení protilátka je modifikovaná na zníženie biologického polčasu. Sú možné
rôzne prístupy. Napríklad sa môže zaviesť jedna alebo viaceré z týchto mutácií: T252L,
T254S, T256F, podľa opisu v patente Spojených štátov amerických č. 6,277,375 od
Warda. Na zvýšenie biologického polčasu sa protilátka môže alternatívne pozmeniť v
oblasti Ch1 alebo Cl tak, aby obsahovala epitop viažuci záchranný receptor prevzatý
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z dvoch slučiek domény Ch2 oblasti Fc IgG, ako je opísané v patentoch Spojených

štátov amerických č. 5,869,046 a 6,121,022.
V ešte ďalšom uskutočnení je modifikovaná glykozylácia protilátky. Napríklad je možné
vyrobiť aglykozylovanú protilátku (t. j. protilátku bez glykozylácie). Glykozylácia môže
byť pozmenená napríklad tak, aby sa zvýšila miera afinity protilátky k antigénu. Takéto
uhľohydrátové modifikácie je možné uskutočniť napríklad zmenou jedného alebo
viacerých miest glykozylácie v sekvencii protilátky. Napríklad je možné vykonať jednu
alebo viaceré substitúcie aminokyselín s výslednou elimináciou jednej alebo viacerých
miest glykozylácie variabilnej oblasti kostry a tým eliminovať glykozyláciu na danom
mieste. Takáto aglykozylácia môže zvýšiť afinitu protilátky k antigénu. Takýto prístup
je ďalej podrobne opísaný v patentoch Spojených štátov amerických č. 5,714,350
a 6,350,861 podľa Co et al. a môže byť uskutočnený odstránením asparagínu na
pozícii 297.
Dodatočne alebo alternatívne je možné vyrobiť protilátku, ktorá má zmenený typ
glykozylácie, napríklad hypofukozyIovanú protilátku so zmenšeným množstvom
fukozylových zvyškov alebo protilátku so zvýšenou mierou deliacich štruktúr GIcNac.
Toto je niekedy označované v príslušnom odbore ako „inžinierstvom vytvorená
glykoforma“. Bolo preukázané, že takéto pozmenené modely glykozylácie zlepšujú
schopnosti protilátok z hľadiska ADCC. Takéto uhľohydrátové modifikácie možno vo
všeobecnosti dosiahnuť dvomi spôsobmi; napríklad v niektorých uskutočneniach je
protilátka exprimovaná v hostiteľskej bunke pozmenenou glykozylačnou mašinériou.
Bunky s pozmenenou glykozylačnou mašinériou boli popísané v príslušnom odbore a
možno ich použiť ako hostiteľské bunky na exprimovanie rekombinantných protilátok
podľa vynálezu, čím sa vyrobia protilátky s pozmenenou glykozyláciou. Odkazuje sa
na technológiu POTELLIGENT®. Napríklad bunkovým líniám Ms704, Ms705 a Ms709
chýba

fukozyltransferázový

gén,

FUT8

(alfa-(1,6)-fukozyltransferáza),

takže

protilátkam exprimovaným v bunkových líniách Ms704, Ms705 a Ms709 chýba na ich
uhľohydrátoch fukóza. Bunkové línie Ms704, Ms705 a Ms709 FUTS a boli vytvorené
cieleným narušením génu FUT8 v bunkách CHO/DG44 pomocou dvoch vektorov
nahradenia [pozrite si

patentovú

publikáciu Spojených štátov amerických č.

2004/0110704, patent Spojených štátov amerických č. 7,517,670 a Yamane-Ohnuki et
al. (2004) Biotechnol. Bioeng. 87:614-22]. EP 1,176,195 od Hanai et al. opisuje
bunkovú líniu s funkčne narušeným génom FUT8, ktorý kóduje fukozyltransferázu,
takže protilátky exprimované v takejto bunkovej línii vykazujú hypofu kozy láci u s
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redukciou alebo elimináciou alfa-1,6 enzýmu súvisiaceho s väzbou. Hanai et al. takisto
opisujú bunkové línie s nízkou enzýmovou aktivitou na pridanie fukózy k Nacetylglokozamínu, ktorý sa viaže na oblasti Fc protilátky alebo nemá príslušnú
enzýmovú aktivitu, napríklad potkania myelómová bunková línia YB2/0 (ATCC RLS
1662).

Inžinierstvom vytvorené glykoformy,

konkrétne afukozylácia, sa

môžu

realizovať pomocou malomolekulových inhibítorov enzýmov glykozylačnej dráhy
[pozrite si napríklad Rothman et al. (1989) Mol. Immunol. 26(12): 113-1123; Elbein
(1991) FASEB J. 5:3055; PCTVUS2009/042610 a patent Spojených štátov amerických
č. 7,700,321]. Publikácia PCT WO 03/035835 opisuje variant bunkovej línie CHO,
bunky Led 3 so zníženou schopnosťou pripájať fukózu k Asn(297)-pripojeným
uhľohydrátom, čo tiež vedie k hypofukozylácii protilátok exprimovaných v danej
hostiteľskej bunke [pozrite si aj Shields, R.L. et al. (2002) J. Biol. Chem. 277:26733
26740]. Publikácia PCT WO 99/54342 opisuje bunkové línie inžinierstvom vytvorené
tak, aby exprimovali glykoproteín modifikujúce glykozyltransferázy (napr. beta-(1,4)-Nacetylglukozaminyltransferázu

III

(GnTIII)),

takže

protilátky

exprimované

v

modifikovaných bunkových líniách vykazujú zvýšenú mieru deliacich štruktúr GIcNac,
ktorá vedie v zvýšenej miere ADCC aktivity protilátok [pozrite si aj Umana et al. (1999)
Nat. Biotech. 17:176-180].
Fukózové zvyšky protilátky sa môžu prípadne odštiepiť pomocou enzýmu fukozidázy.
Fukozylové zvyšky sa z protilátok odstraňujú napríklad fukozidázou alfa-L-fukozidáza
[Tarentino, A.L. et al. (1975) Biochem. 14:5516-23].
Ďalšou modifikáciou protilátok v tomto dokumente, o ktorej sa uvažuje vo vynáleze, je
pegylácia (PEG-ylácia). Protilátka môže byť pegylovaná, napríklad na predĺženie
biologického (napr. sérového) polčasu protilátky. Pri pegylácii protilátky daná protilátka
alebo jej fragment zvyčajne reaguje s polyetylénglykolom (PEG), napríklad s
reaktívnym esterovým alebo aldehydovým derivátom PEG, a to za podmienok, pri
ktorých sa jedna alebo viaceré skupiny PEG pripájajú k protilátke alebo protilátkovému
fragmentu. Pegylácia sa výhodne uskutočňuje prostredníctvom acylačnej reakcie
alebo alkylačnej reakcie s reaktívnou molekulou PEG (alebo analogickým reaktívnym
vodorozpustným polymérom). Výraz „polyetylénglykoľ použitý v tomto dokumente je
mienený tak, že zahŕňa akékolVek formy PEG, ktoré boli použité na derivatizáciu iných
proteínov, napríklad mono-(C1-C10) alkoxy- alebo aryloxypolyetylénglykol alebo
polyetylénglykolmaleimid. V niektorých uskutočneniach je protilátkou určenou na
pegyláciu aglykozylovaná protilátka. V príslušnom odbore sú známe metódy na
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pegyláciu proteínov, ktoré sa môžu uplatniť v prípade protilátok podľa tohto vynálezu.
Pozrite si napríklad EP 0154316 a EP 0401384.
V ďalších uskutočneniach, napríklad pri použití protilátok podľa zverejneného opisu na
diagnostické alebo detekčné účely, protilátky môžu obsahovať značku. „Označené“ v
tomto dokumente znamená, že nejaká zlúčenina má k sebe pripojenú aspoň jeden
prvok, izotop alebo nejakú chemickú zlúčeninu na detekciu príslušnej zlúčeniny. Vo
všeobecnosti značky (štítky) spadajú do troch tried: a) izotopové značky, ktoré môžu
byť rádioaktívne alebo ťažké izotopy; b) magnetické, elektrické, tepelné; a c) farebné
alebo luminiscenčné farbivá; hoci značky obsahujú aj enzýmy a častice, ako sú
napríklad magnetické častice. Medzi uprednostňované značky patria okrem iných
fluorescenčné lantanoidové komplexy (vrátane európia a terbia) a fluorescenčné
značky,

okrem

iných

tetrametylrodamínu,

vrátane

eozínu,

kvantových

erytrozínu,

bodov,

kumarínu,

fluoresceínu,

rodamínu,

metylkumarínov,

pyrénu,

malachitovej zelene, stilbénu, Iuciferskej žite, kaskádovej modrej, texaskej červene,
farbív Alexa, farbív Cy a ostatných značiek opísaných v príručke o molekulárnych
sondách Molecular Probes Handbook (6. vydanie) od Richarda P. Hauglanda.

Spojovníky

Predkladaný vynález uvádza konjugáty protilátka-partner, v ktorých je protilátka
spojená s partnerom prostredníctvom chemického spojovacieho článku, spojovníka. V
niektorých príkladoch je takýmto spojovníkom peptidylový spojovník, medzi ďalšie
spojovníky patria hyd razí nové a disulfidové spojovníky. Predkladaný zverejnený opis
okrem spojovníkov na pripojenie k partnerovi uvádza aj odštiepiteľné spojovníkové
ramená, ktoré sú vhodné na pripojenie sa v podstate ku akýmkoľvek molekulám. Na
uvedenie príkladu spojovacieho rameno sa tu môže poukázať na ich napojenie sa na
terapeutickú časť. Odborníkom na príslušnú oblasť však bude úplne zrejmé, že
spojovníky je

možné

pripojiť

k

rozmanitým

druhom,

okrem

iných

vrátane

diagnostických činidiel, analytických činidiel, biomolekúl, zacieľovacích činidiel,
zistiteľných značiek a podobne.
Použitie peptidylových a iných spojovníkov v konjugátoch protilátka-partner je opísané
v dočasných

patentových

prihláškach

Spojených

štátov amerických

por.

č.

60/295,196; 60/295,259; 60/295342; 60/304,908; 60/572,667; 60/661,174; 60/669,87
1; 60/720,499; 60/730,804; a 60/735,657 a patentových prihláškach Spojených štátov
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amerických por. č. 10/160,972; 10/161,234; 11/134,685; 11/134,826 a 11/398,854 a
v patente Spojených štátov amerických č. 6,989,452 a patentovej prihláške PCT
č. PCT/US2006/37793. Ďalšie spojovníky sú opísané v patente Spojených štátov
amerických

č.

6,214,345, patentovej

prihláške

Spojených

štátov

amerických

2003/0096743 a patentovej prihláške Spojených štátov amerických 2003/0130189,
de Groot et al, J. Med. Chem. 42, 5277 (1999); de Groot et al. J. Org. Chem. 43, 3093
(2000); de Groot etal., J. Med. Chem. 66, 8815, (2001); WO 02/083180; Carl etal., J.
Med. Chem. Lett. 24,479, (1981); Dubowchiketal., Bioorg & Med. Chem. Lett. 8, 3347
(1998); a v dočasnej patentovej prihláške Spojených štátov amerických por. č.
60/891,028.
Predkladaný zverejnený opis sa v jednom príklade týka spojovníkov, ktoré sú užitočné
na pripojenie zacieľovaných skupín k terapeutickým činidlám a markerom. V ďalšom
príklade tento zverejnený opis uvádza spojovníky, ktoré dodávajú zlúčeninám stabilitu,
znižujú mieru ich toxicity in vivo alebo inak priaznivo ovplyvňujú ich farmakokinetiku,
biologickú dostupnosť a/alebo farmakodynamiku. Všeobecne sa uprednostňuje, aby
spojovník bol v takýchto príkladoch rozštiepený, uvoľňujúc účinný liek, po dodaní lieku
na miesto pôsobenia. V jednom uskutočnení sú teda spojovníky podľa predkladaného
vynálezu bezstopové, takže po odstránení z terapeutického činidla alebo markera
(napríklad počas aktivácie) nezostáva po prítomnosti spojovníka žiadna stopa. V inom
uskutočnení sa spojovníky vyznačujú ich schopnosťou štiepiť sa na nejakom mieste v
cieľovej bunke alebo v jej blízkosti, ako napríklad na mieste terapeutického pôsobenia
alebo aktivity markera. Takéto štiepenie môže mať enzymatické povahu. Táto
vlastnosť napomáha pri redukovaní systémovej aktivácie terapeutického činidla alebo
markera, redukuje toxicitu a systémové vedľajšie účinky. Medzi uprednostňované
štiepiteľné skupiny na enzymatické štiepenie patria peptidové väzby, esterové väzby
a disulfidové väzby. V iných uskutočneniach sú spojovníky citlivé na pH a štiepia sa
podľa zmien pH.
Jeden aspekt predkladaného zverejneného vynálezu je schopnosť riadiť rýchlosť, s
akou sa spojovníky štiepia. Často je žiaduci taký spojovník, ktorý sa rýchlo štiepi. V
niektorých uskutočneniach však môže byť uprednostňovaný taký spojovník, ktorý sa
štiepi pomalšie. Napríklad v prípravku s trvalým uvoľňovaním alebo v prípravku s
komponentom s rýchlym uvoľňovaním aj s pomalým uvoľňovaním môže byť užitočné
poskytnúť spojovník, ktorý sa štiepi pomalšie. WO 02/096910 uvádza niekoľko
špecifických komplexov typu Iigand-Iiek s hydrazínovým spojovníkom. Neexistuje však
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spôsob, ako „naladiť“ kompozíciu spojovníka v závislosti od požadovanej rýchlosti
cyklizácie a konkrétne opísané zlúčeniny štiepia ligand od lieku pomalšie než sa
uprednostňuje v prípade mnohých konjugátov liek-spojovník. Hydrazínové spojovníky
podľa predkladaného zverejneného opisu na rozdiel od toho poskytujú určitý rozsah
rýchlostí cyklizácie, od veľmi rýchlej po veľmi pomalú cyklizáciu, čo umožňuje výber
konkrétneho hydrazínového spojovníka základe požadovanej rýchlosti cyklizácie.
Veľmi rýchlu cyklizáciu možno napríklad dosiahnuť s hydrazínovými spojovníkmi, ktoré
po štiepení produkujú jeden 5-členný kruh. Uprednostňované rýchlosti cyklizácie na
cielené dodanie cytotoxického činidla do buniek sú dosiahnuté použitím hyd razí nových
spojovníkov, ktoré produkujú po štiepení dva 5-členné kruhy alebo jeden 6-členný kruh
na základe toho, že spojovník má dve metylové skupiny na geminálnej pozícii. Bolo
preukázané, že vplyvom dimetylov na geminálnych pozíciách sa zrýchľuje rýchlosť
cyklizačnej reakcie v porovnaní s jedným 6-členným kruhom bez dvoch metylov na
geminálnej pozícii. Vyplýva to z napätia, ktoré sa uvoľňuje v kruhu. Substitutenty však
niekedy môžu reakciu nie zrýchliť, ale naopak, spomaliť ju. Ako dôvod spomalenia je
možné často zistiť priestorovú prekážku. Geminálna d i metylová substitúcia umožňuje
napríklad oveľa rýchlejší priebeh cyklizačnej reakcie v porovnaní s tým, keď je
geminálnym uhlíkom CH2.
Je

však

dôležité

poznamenať,

že

v

niektorých

uskutočneniach

môže

byť

uprednostňovaný spojovník, ktorý sa štiepi pomalšie. Napríklad v prípravku s trvalým
uvoľňovaním alebo v prípravku s komponentom s rýchlym uvoľňovaním aj s pomalým
uvoľňovaním môže byť užitočné poskytnúť spojovník, ktorý sa štiepi pomalšie. V
niektorých uskutočneniach je pomalá rýchlosť cyklizácie dosiahnutá pomocou
hydrazínového spojovníka, ktorý po štiepení produkuje buď jeden 6-členným kruh bez
subsititúcie d i metyl u na geminálnej pozícii, alebo jeden 7-členný kruh. Spojovníky
môžu tiež slúžiť na stabilizáciu terapeutického činidla alebo markera proti rozkladu pri
obehu. Táto funkcia zaisťuje významný prínos, keďže takáto stabilizácia má za
následok predĺženie obehového polčasu pripojeného činidla alebo markera. Spojovník
slúži aj na zmiernenie aktivity pripojeného činidla alebo markera tak, aby bol konjugát
pomerne benígny pri obehu a aby mal požadovaný účinok, napríklad aby bol toxický
po aktivácii v požadovanom mieste pôsobenia. V prípade konjugátov terapeutických
konjugátov táto funkcia spojovníka slúži na zlepšenie terapeutického indexu činidla.
Stabilizujúce skupiny sú výhodne vybrané tak, aby obmedzovali odstraňovanie a
metabolizmus terapeutického činidla alebo markera enzýmami, ktoré môžu byť
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prítomné v krvi alebo necieľovom tkanive a sú ďalej vybrané tak, aby obmedzovali
prepravu činidla alebo

markera do

buniek.

Stabilizujúce skupiny slúžia

na

zablokovanie rozkladu činidla alebo markera a môžu pôsobiť aj pri zabezpečovaní
iných fyzikálnych vlastností činidla alebo markera. Stabilizujúca skupina môže tiež
vylepšovať stabilitu činidla alebo markera počas skladovania buď v pripravenej alebo
nepripravenej forme.
Stabilizačná skupina je v ideálnom prípade užitočná na to, aby stabilizovala
terapeutické činidlo alebo marker, ak slúži na ochranu uvedeného činidla či markera
pred degradáciou, pri testovaní s uskladnením činidla alebo markera v ľudskej krvi pri
37 0C počas 2 hodín a má výsledné štiepenie činidla alebo markera na menej ako 20
%, výhodne menej ako 10 %, výhodnejšie menej ako 5 % a najvýhodnejšie menej ako
2 % enzýmami prítomnými v ľudskej krvi za podmienok daného testu. Predkladaný
zverejnený opis tiež súvisí s konjugátmi obsahujúcimi tieto spojovníky. Zverejnený opis
sa konkrétnejšie týka využívania prekurzorov („pro-liekov“, anglicky prodrug), ktoré
môžu byť použité na liečbu ochorenia, najmä na onkologickú chemoterapiu. Použitie
spojovníkov opísaných v tomto dokumente konkrétne zaisťuje prekurzory vykazujúce
vysokú mieru špecifickosti pôsobenia, zníženú mieru toxicity a zlepšenú stabilitu v krvi
oproti

prekurzorom s

podobnou štruktúrou.

Spojovníky podľa

predkladaného

zverejnenia opísané v tomto dokumente môžu byť prítomné na rôznych pozíciách v
rámci partnerskej molekuly.
Tým je poskytovaný spojovník, ktorý môže obsahovať ktorúkoľvek z rozličných skupín
ako súčasť svojho reťazca, ktorý sa bude štiepiť in vivo, napr. v krvnom riečisku, a to
rýchlosťou, ktorá je vylepšená oproti konštruktom, ktoré nemajú takéto skupiny. Tiež
sú poskytnuté konjugáty spojovníkových ramien s terapeutickými a diagnostickými
činidlami. Spojovníky sú užitočné pri tvorbe prekurzorových analógov terapeutických
činidiel a pri reverzibilnom pripojení terapeutického alebo diagnostického činidla k
zacieľujúcemu činidlu, detegovateľnej značke alebo pevnému podkladu. Spojovníky
môžu byť začlenené do komplexov, ktoré zahŕňajú cytotoxíny.
Pripojenie prekurzora k protilátke môže poskytnúť dodatočné bezpečnostné výhody
oproti

konvenčným

protilátkovým

konjugátom

cytotoxických

liekov.

Aktivádu

prekurzora možno dosiahnuť pomocou esterázy, a to tak v nádorových bunkách, ako
aj v niekoľkých normálnych tkanivách, vrátane plazmy. Bolo preukázané, že úroveň
aktivity príslušnej esterázy u ľudí je veľmi podobná úrovni, ktorá sa pozoruje v prípade
potkanov a nehumánnych primátov, kým u myší je pozorovaná ešte nižšia úroveň.
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Aktivácia prekurzora môže byť dosiahnutá aj štiepením pomocou glukuronidázy.
Okrem štiepiteľného peptidu, hydrazínu alebo disulfidovej skupiny sa medzi cytotoxín
a zacieľujúce činidlo voliteľne zavádzajú jedna alebo viaceré tzv. „sebaobetavé“
spojovníkové

skupiny.

Tieto

spojovníkové

skupiny

môžu

byť

opísané

ako

medzerníkové skupiny a obsahujú najmenej dve reaktívne funkčné skupiny. Typicky
je jedna chemická funkcionalita medzerníkovej skupiny spojená s chemickou
funkcionalitou príslušného terapeutického činidla, napr. cytotoxínu, zatiaľ čo druhá
chemická funkcionalita medzerníkovej skupiny sa používa na naviazanie sa na nejakú
chemickú funkcionalitu zacieľovacieho činidla alebo štiepiteľného spojovníka. Medzi
príklady chemických funkcionalit medzerníkových skupín patria skupiny hydroxy-,
merkapto-, karbonyl-, karboxy-, amino-, keto- a merkapto-.
Sebaobetujúce sa spojovníky sú spravidla substituovaný alebo nesubstituovaný alkyl,
substituovaný alebo nesubstituovaný aryl, substituovaný alebo nesubstituovaný
heteroaryl alebo substituovaná alebo nesubstituovaná heteroalkylová skupina. V
jednom uskutočnení alkylové alebo arylové skupiny môžu obsahovať 1 až 20 atómov
uhlíka. Môžu zahŕňať aj polyetylénglykolovú časť.
Medzi

príklady

medzerníkových

skupín

patria

napríklad

6-aminohexanol,

6-

merkaptohexanol, kyselina 10-hydroxydekánová, glycín a iné aminokyseliny, 1,6hexándiol,

ß-alanin,

2-aminoetanol,

cysteamín

(2-aminoetántiol),

kyselina

5-

aminopentánová, kyselina 6-aminohexánová, kyselina 3-maleimidobenzoová, ftalid, osubstituované ftalidy, karbonylová skupina, živočíšne estery, nukleové kyseliny,
peptidy a podobne.
Medzerník môže slúžiť na zavedenie dodatočnej molekulovej hmoty a chemickej
funkčnosti do komplexu cytotoxínovo zacieleného činidla. Dodatočná hmota a
funkčnosť vo všeobecnosti ovplyvní sérový polčas a ďalšie vlastnosti komplexu.
Starostlivým výberom medzerníkových skupín je teda možné vyrobiť cytotoxínové
komplexy s nejakým rozsahom sérového polčasu.
Ak je prítomných viac medzerníkov, môžu byť použité buď rovnaké alebo odlišné
medzerníky.
Môže sa použiť ďalšia spojovacia časť, ktorá konjugátom výhodne dodáva zvýšenú
rozpustnosť alebo znížené agregačné vlastnosti s využitím spojovníka, ktorý obsahuje
uvedenú časť alebo modifikuje rýchlosť hydrolýzy konjugátu, takéto Iinkery nemusia
byť sebaobetavé. Spájajúca časť je v jednom uskutočnení substituovaný alkyl,
nesubstituovaný alkyl, substituovaný aryl,

nesubstituovaný aryl, substituovaný
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heteroalkyl alebo nesubstituovaný heteroalkyl, z ktorých môže byť ktorýkoľvek priamy,
rozvetvený alebo cyklický. Substitúcie môžu byť napríklad nižší (Ci-Ce) alkyl, alkoxy,
aklyltio, alkylamino alebo dialkylamino. V niektorých uskutočneniach spojovníky
obsahujú necyklickú časť. V inom uskutočnení spojovníky obsahujú akýkoľvek kladne
alebo záporne nabitý aminokyselinový polymér, napríklad polylyzín alebo polyarginín.
Spojovníky môžu obsahovať polymér, ako je napríklad polyetyléngIykolová časť.
Spojovník môže ďalej obsahovať napríklad polymérový komponent aj malú chemickú
časť.

V

uprednostňovanom

uskutočnení

takéto

spojovníky

obsahujú

polyetylénglykolovú (PEG) časť.
Časť PEG môže mať dĺžku 1 až 50 jednotiek. PEG bude mať výhodne 1 až 12
opakovaných jednotiek, výhodnejšie 3 až 12 opakovaných jednotiek, výhodnejšie 2 až
6 opakovaných jednotiek alebo ešte výhodnejšie 3 až 5 opakovaných jednotiek a
najvýhodnejšie výhodnejšie 4 opakované jednotky. Spojovník môže pozostávať len z
časti PEG alebo môže tiež obsahovať ďalší substituovaný alebo nesubstituovaný alkyl
alebo heteroalkyl. Je užitočné spojiť PEG ako súčasť danej časti na zvýšenie
rozpustnosti komplexu. Časť PEG navyše znižuje stupeň agregácie, ktorá môže nastať
po pripojení lieku k protilátke.
Ďalšiu diskusiu o druhoch cytotoxínov, spojovníkov a iných metódach na pripájanie
terapeutických činidiel na protilátky si pozrite tiež publikáciu PCTWO 2007/059404 na
Gangwar et al. a tituly „Cytotoxic Compounds And Conjugates,“ Saito, G. et al. (2003)
Adv. Drug Deliv. Rev. 55:199-215; Trail, P.A. et al. (2003) Cancer Immunol.
Immunother. 52:328-337; Payne, G. (2003) Cancer Cell 3:207-212; Allen, T.M. (2002)
Nat. Rev. Cancer 2:750-763; Pastan, I. a Kreitman, R. J. (2002) Curr. Opin. Investig.
Drugs 3:1089-1091; Senter, P.D. and Springer, CJ. (2001) Adv. Drag Deliv. Rev.
53:247-264.

Partnerské molekuly

Predkladaný vynález zahŕňa protilátku pripojenú k partnerskej molekule, napríklad
cytotoxínu, lieku (ako napr. imunosupresívum) alebo rádiotoxínu. Takéto konjugáty sú
v tomto dokumente označované aj ako „imunokonjugáty“. Imunokonjugáty, ktoré
obsahujú jeden alebo viac cytotoxínov, sa označujú ako „imunotoxíny“. Cytotoxín
alebo cytotoxické činidlo je akékoľvek činidlo, ktoré je škodlivé pre bunky (usmrcuje
bunky).
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Medzi príklady partnerských molekúl patria taxol, cytochalasín B, gramicidin D,
etídiumbromid,

emetín,

mitomycin,

etopozid,

tenopozid,

vinkristín,

vinblastín,

kolchicín, doxorubicin, daunorubicín, dihydroxyantracíndión, mitoxantrón, mitramycín,
aktinomycín D, 1 -dehydrotestosterón, glukokortikoidy, prokaín, tetrakaín, lidokaín,
propranolol a puromycín a ich analógy alebo homológy. Medzi príklady partnerských
molekúl patria aj antimetabolity (napr. metotrexát, 6-merkaptopurín, 6-tioguanín,
cytarabín,

fludarabín,

5-fluóruracil

dekarbazín),

alkylačné

činidlá

(napr.

mechloretamín, tioepa chlorambucil, melfalan, karmustín (BSNU) a Iomustin (CCNU),
cyklofosfamid,

busulfán,

dibromomannitol,

streptozotocín,

mitomycin C

a

cis-

dichlórdiamínoplatnatý komplex (II) (DDP) cisplatínu), antracykliny (napr. daunorubicín
(predtým daunomycín) a doxorubicin), antibiotiká (napr. daktinomycín (predtým
aktinomycín), bleomycin, mitramycín a antramycín (AMC)) a antimitotické činidlá
(napr. vinkristín a vinblastín).
Medzi ďalšie uprednostňované partnerské molekuly, ktoré môžu konjugované s
protilátkou podľa tohto vynálezu, patria duokarmycíny, kalicheamicíny, maytanzíny a
auristatíny a ich deriváty. Príklad protilátkového konjugátu s kalicheamicínom je
komerčne dostupný (Mylotarg®; American Home Products).
Uprednostňovanými príkladmi partnerských molekúl sú CC-1065 a duokarmycíny. CC1065 bola prvýkrát izolovaná z Streptomyces zelensis v roku 1981 spoločnosťou
Upjohn Company (Hanka et al, J. Antibiot. 31: 1211 (1978); Martin et al., J. Antibiot.
33: 902 (1980); Martin et al., J. Antibiot. 34: 1119 (1981)) a zistilo sa, že má silnú
protinádorovú a antimikrobiálnu aktivitu in vitro aj v prípade pokusných zvierat (Li et
al., Cancer Res. 42: 999 (1982)). CC-1065 sa viaže na dvojvláknovú B-DNA v malej
drážke (Swenson et al., Cancer Res. 42: 2821 (1982)) so sekvenčnou preferenciou 5'd(A/GNTTA)-3' a 5'-d(AAAAA)-S1 a alkyluje pozíciu N3 3-adenínu svojou ľavou
jednotkou CPI prítomnou v molekule (Hurley et al., Science 226: 843 (1984)).
Molekula CC-1065 sa napriek svojmu silnému a rozsiahlemu protinádorovému účinku
nedá použiť v prípade človeka, pretože spôsobuje oneskorenú smrť pokusných zvierat.
V príslušnom odbore sú známe mnohé analógy a deriváty CC-1065 a duokarmycíny.
Predmetom prehľadu bol výskum štruktúry, syntézy a vlastností mnohých uvedených
zlúčenín. Pozrite si napríklad Boger et al., Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 35: 1438
(1996); and Boger et al., Chem. Rev. 97: 787 (1997). Skupina v spoločnosti Kyowa
Hakko Kogya Co., Ltd. pripravila mnohé deriváty CC-1065. Pozrite si napríklad patent
Spojených

štátov

amerických

č

5,101,
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038; 5,641,780; 5,187,186; 5,070,092; 5,703,080; 5,070,092; 5,641,780; 5,101,038;
a 5,084,468; a publikovanú prihlášku PCT WO 96/10405 a publikovanú európsku
prihlášku 0 537 575 A1. V rámci prípravy derivátov CC-1065 bola tiež aktívna v
spoločnosť Upjohn Company (Pharmacia Upjohn). Pozrite si napríklad patent
Spojených štátov amerických č. 5,739,350; 4,978,757, 5,332, 837 a 4,912,227.

Fyzikálne vlastnosti protilátok

Protilátky podľa predkladaného vynálezu sa môžu vyznačovať rôznymi fýzikálnymi
vlastnosťami protilátok proti BST1. Na zistenie a/alebo rozlišovanie rôznych druhov
tried protilátok na základe týchto fýzikálnych vlastností je možné použiť rôzne testy.
V niektorých

uskutočneniach

protilátky podľa

predkladaného vynálezu

môžu

obsahovať jedno alebo viaceré miesta glykozylácie vo variabilnej oblasti buď ľahkého
alebo ťažkého reťazca. Prítomnosť jedného alebo viacerých miest glykozylácie vo
variabilnej oblasti môže mať za následok zvýšenú imunogenicitu protilátky alebo
zmenu pK protilátky kvôli pozmenenému viazaniu antigénu [Marshall etal (1972) Annu
Rev Biochem 41:673-702; Gala FA and Morrison SL (2004) J Immunol 172:5489
94; Wallick et al (1988) J Exp Med 168:1099-109; Spiro RG (2002) Glycobiology
12:43R-56R; Parekh et al (1985) Nature 316:452-7; Mimura et al. (2000) Mol Immunol
37:697-706]. Je

známe,

že

ku

glykozylácii

dochádza

v známych

motívoch

obsahujúcich sekvenciu N-X-S/T. Glykozylácia variabilnej oblasti môže byť testovaná
pomocou glykoblotového testu, pri ktorom dochádza k štiepeniu protilátky za vzniku
Fab, a následne testami na g Iykozy láci u pomocou testu merajúceho oxidáciu jodistanu
a tvorbu Schiffových báz. Glykozyláciu variabilnej oblasti možno prípadne testovať
pomocou svetelnej chromatografie Dionex (Dionex-LC), ktorá štiepi sacharidy z Fab
na monosacharidy a analyzuje obsah jednotlivých sacharidov. V niektorých prípadoch
sa uprednostňuje mať protilátku proti BST1, ktorá neobsahuje glykozyláciu variabilnej
oblasti. To možno dosiahnuť buď výberom protilátok, ktoré neobsahujú motív
glykozylácie vo variabilnej oblasti, alebo mutáciou zvyškov v rámci motívu glykozylácie
pomocou štandardných techník známych v príslušnom odbore.
V

uprednostňovanom

neobsahujú

miesta

uskutočnení

izomérie

protilátky

asparagínu.

podľa

Deamidácia

predkladaného
alebo

účinok

vynálezu
kyseliny

izoasparágovej môže nastať na sekvenciách N-G, respektíve D-G. Deamidácia alebo
účinok kyseliny izoasparágovej účinku vedie k vytvoreniu kyseliny izoasparágovej,
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ktorá znižuje mieru stability protilátky vytvorením prehnutej konštrukcie z karboxykonca vedľajšieho reťazca a nie z hlavného reťazca. Tvorba kyseliny izoasparágovej
sa dá merať pomocou izokvantového testu, ktorý využíva reverzno-fázový test HPLC
na testovanie kyseliny izoasparágovej.
Každá protilátka bude mať unikátny izoelektrický bod (pl), ale protilátky budú spravidla
spadať do rozsahu pH 6 až 9,5. pl pre protilátku IgGI zvyčajne spadá do rozsahu pH
7 až 9,5 a pl pre protilátku lgG4 zvyčajne spadá do rozsahu pH 6 až 8. Protilátky môžu
mať pl, ktorý je mimo tohto rozsahu. Hoci účinky sú všeobecne známe, uvažuje sa o
tom, že protilátky s pl mimo normálneho rozsahu môžu za podmienok in vivo
vykazovať určité rozvinutie a nestabilitu. Izoelektrický bod môže byť testovaný
pomocou kapilárnej izoelektrickej zaostrovacej skúšky, ktorá vytvára spád pH a môže
využívať laserové zaostrovanie na dosiahnutie zvýšenej presnosti [Janini et al (2002)
Electrophoresis 23:1605-11; Ma etal. (2001) Chromatographia 53:875-89; Huntetal.
(1998) J Chromatogr A 800:355-67]. V niektorých prípadoch sa uprednostňuje mať
protilátku proti BST1, ktorá obsahuje hodnotu pl, ktorá spadá do normálneho rozsahu.
To možno dosiahnuť buď výberom protilátky s pl v normálnom rozsahu alebo mutáciou
nabitých povrchových zvyškov pomocou štandardných techník, ktoré sú dobre známe
v príslušnom odbore.
Každá protilátka bude mať teplotu tavenia, ktorá vypovedá o tepelnej stabilite
[Krishnamurthy R and Manning MC (2002) Curr Pharm Biotechnol 3:361-71]. Vyššia
tepelná stabilita signalizuje vyššiu celkovú stabilitu protilátky in vivo. Bod tavenia
protilátky môže byť odmeraný s použitím techník, ako je diferenciálna skenovacia
kalorimetria [Chen et al. (2003) Pharm Res 20:1952-60; Ghirlando et al. (1999)
Immunol Lett 68:47-52]. Tmi udáva teplotu počiatočného rozvinutia sa protilátky. Tm2
udáva teplotu úplného rozvinutia sa protilátky. Vo všeobecnosti sa uprednostňuje, aby
Tmi protilátky podľa predkladaného vynálezu bola vyššia ako 60 0C, výhodne vyššia

ako 65 0C, ešte výhodnejšie vyššia ako 70 0C. Tepelnú stabilitu protilátky možno
alternatívne merať pomocou kruhového dichroizmu [Murray et al. (2002) J.
Chromatogr Sci 40:343-9].
V uprednostňovanom uskutočnení sú vybrané také protilátky, ktoré nepodliehajú
rýchlej degradácii. Fragmentácia protilátky proti BST1 sa môže merať s použitím
kapilárnej elektroforézy (CE) a MALDI-MS, ako zrejmé v príslušnom odbore [Alexander
AJ and Hughes DE (1995) Anal. Chem. 67:3626-32],
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V inom uprednostňovanom uskutočnení sú vybrané také protilátky, ktoré majú
minimálne agregačné účinky. Agregácia môže viesť k spusteniu nechcenej imunitnej
odpovede

a/alebo

k

pozmeneným

alebo

nepriaznivým

farmakokinetickým

vlastnostiam. Všeobecne sú prijateľné protilátky s mierou agregácie 25 % alebo menej,
výhodne 20 % alebo menej, ešte výhodnejšie 15 % alebo menej, ešte výhodnejšie 10
% alebo menej a ešte výhodnejšie 5 % alebo menej. Agregácia môže byť meraná
niekoľkými technikami známymi príslušnom odbore, vrátane veľkostne vylučujúcej
chromatografie na stĺpci (SEC), vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a
rozptylu svetla na identifikáciu monomérov, dimérov, trimérov alebo multimérov.

Metódy inžinierstva protilátok

Akoje uvedené vyššie, protilátky proti BST1, majúce sekvencie Vh a Vk zverejnené v
tomto dokumente, môžu byť použité na vytvorenie nových protilátok proti BST1
modifikáciou sekvencií Vh a/alebo Vk alebo jednej alebo viacerých konštantných
oblastí k nim pripojených. V inom príklade sa teda štrukturálne znaky protilátok proti
BST1 podľa zverejneného opisu ako napr. BST1A2, BST1A1 alebo BST1 A3
používajú na vytvorenie štrukturálne podobných protilátok proti BST1, ktoré si
zachovávajú aspoň jednu funkčnú vlastnosť protilátok podľa vynálezu, napríklad väzbu
na humánny BST1. Napríklad je možné jednu alebo viacero oblastí CDR protilátok
BST1A2, BST1A1 alebo BST1A3, alebo ich mutácie, rekombinantne kombinovať
so známymi ľudskými kostrovými oblasťami a/alebo inými oblasťami CDR s cieľom
vytvoriť ďalšie rekombinantne inžinierstvom upravené protilátky proti BST1 podľa tohto
zverejneného opisu, ako je uvedené vyššie. Ostatné typy modifikácií zahŕňajú také,
ktoré sú opísané v predchádzajúcej časti. Východiskový materiál pre metódu úpravy
inžinierstvom je jedna alebo viac sekvencií Vh a/alebo Vk uvedených v tomto
dokumente alebo jej jedna alebo viaceré oblasti CDR. Na vytvorenie inžinierstvom
upravenej protilátky nie je potrebné skutočne pripraviť (t. j. exprimovať ako protein)
protilátku s jednou alebo viacerými sekvenciami Vh a/alebo Vk uvedenými v tomto
dokumente, alebo ich jeden alebo viaceré oblasti CDR. Presnejšie povedané,
informácie obsiahnuté v uvedenej jednej alebo viacerých sekvenciách sa používajú
ako východiskový materiál na vytvorenie jednej alebo viacerých sekvencií „druhej
generácie“ odvodených z pôvodnej jednej alebo viacerých sekvencií a následne sa
jedna alebo viaceré sekvencie „druhej generácie“ pripravia a exprimujú ako protein.
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V súlade s uvedeným tento zverejnený opis v ďalšom príklade uvádza metódu na
prípravu protilátky proti BST1, ktorá obsahuje: poskytnutie (i) proti látkovej sekvencie
variabilnej oblasti ťažkého reťazca obsahujúcej sekvenciu CDR1 vybranú zo skupiny
pozostávajúcej zo SEKV ID č.: 10, 9 a 56, sekvenciu CDR2 vybranú zo skupiny
pozostávajúcej zo SEKV ID č.: 12 alebo 51, 11 a 57 a/alebo sekvenciu CDR3 vybranú
zo skupiny pozostávajúcej zo SEKV ID č.: 14, 13 a 58; a/alebo (ii) protilátkovej
sekvencie variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúcej sekvenciu CDR1 vybranú
zo skupiny pozostávajúcej zo SEKV ID č.: 16, 15 a 59, sekvenciu CDR2 vybranú zo
skupiny pozostávajúcej zo SEKV ID č.: 18, 17 a 60 alebo a/alebo sekvenciu CDR3
vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo SEKV ID č.: 20, 19 a 61, zmenu aspoň jedného
aminokyselinového zvyšku v protilátkovej sekvenci i variabilnej oblasti ťažkého reťazca
a/alebo protilátkovej sekvencii variabilnej oblasti ľahkého reťazca na vytvorenie
najmenej jednej pozmenenej protilátkovej sekvencie; a expresi u zmenenej sekvencie
protilátky ako proteinu.
Uvedenú

pozmenenú

protilátkovú

sekvenciu

možno

pripraviť

a

exprimovať

štandardnými postupmi molekulárnej biológie.
Protilátka

kódovaná

uvedenou

pozmenenou

protilátkovou

sekvenciou

(alebo

sekvenciami) je výhodne taká, ktorá si zachováva jednu, niektoré alebo všetky funkčné
vlastnosti protilátok proti BST1 opísaných v tomto dokumente; tieto funkčné vlastnosti
protilátky zahŕňajú okrem iných: (a) protilátka sa viaže na ľudský BST1 s Kd 1 x 107
M alebo menej; (b) protilátka sa viaže na ľudské bunky CHO transfekované s
antigénom BST1.
Funkčné vlastnosti pozmenených protilátok sa môžu posudzovať štandardnými
testami dostupnými v príslušnom odbore a/alebo opísanými v tomto dokumente,
napríklad testami uvedenými v Príkladoch (napr. prietoková cytometria, väzbové
testy).
V niektorých príkladoch metód vytvárania protilátok inžinierstvom podľa tohto
zverejneného opisu môžu byť náhodne alebo selektívne zavedené mutácie pozdĺž
celej alebo časti sekvencie kódujúcej protilátku proti BST1 a výsledná modifikovaná
protilátka proti BST môže byť podrobená kontrole na zistenie väzbovej aktivita a/alebo
iných funkčných vlastností, ako je opísané v tomto dokumente. V príslušnej oblasti boli
opísané metódy mutácií. Napríklad publikácia PCT WO 02/092780 opisuje metódy na
vytváranie a skríning mutácií protilátok pomocou saturačnej mutagenézy, syntetickej
ligačnej kompletizácie alebo ich kombináciou. Alternatívne, publikácia PCT WO
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03/074679

opisuje

metódy

použitia

počítačových

skríningových

metód

na

optimalizáciu fýzikálno-chemických vlastností protilátok.

Molekuly nukleových kyselín kódujúcich protilátky podľa vynálezu

Ďalší aspekt vynálezu sa týka molekúl nukleových kyselín, ktoré kódujú protilátky
podľa vynálezu. Nukleové kyseliny môžu byť prítomné v celých bunkách, v bunkovom
lyzáte alebo v čiastočne purifikovanej alebo v podstate v čistej forme. Nukleová
kyselina je „izolovaná“ alebo „v podstate očistená“ vtedy, keď je vyčistená od iných
bunkových komponentov alebo iných nečistôt, napr. iných bunkových nukleových
kyselín

alebo

proteínov,

štandardnými

technikami,

vrátane

alkalického/SDS

spracovania, pásiem CsCI, stĺpcovej chromatografie, elektroforézy na agarózovom géli
a iných techník známych v príslušnom odbore. Pozrite si F. Ausubel, et al., ed. (1987)
Current Protocols in Molecular Biology, Greene Publishing and Wiley Interscience, N.
Y.. Nukleové kyseliny podľa tohto vynálezu môžu byť napríklad DNA alebo RNA a
môžu alebo nemusia obsahovať intronické sekvencie. Vo výhodnom uskutočnení je
uvedenou nukleovou kyselinou molekula cDNA.
Nukleové kyseliny podľa vynálezu je možné získať pomocou štandardných techník
molekulárnej biológie. V prípade protilátok exprimovaných hybridómami cDNA
kódujúce ľahké a ťažké reťazce protilátky vytvárané hybridómami možno získať
štandardnými technikami amplifikácie PCR alebo klonovania cDNA. V prípade
protilátok získaných z imunoglobulínej génovej knižnice (napr. pomocou techník s
prezentáciou na fágoch) nukleové kyseliny kódujúce protilátky možno získať z
knižnice.
Uprednostňované molekuly nukleových kyselín podľa zverejneného opisu sú také,
ktoré kódujú sekvencie Vh a Vk monoklonálnych protilátok BST1A2, BST1A1 alebo
BST1A3. Sekvencie DNA kódujúce sekvencie Vh BST1A2, BST1A1 a BST1 A3
sú znázornené v rámci SEKV ID č.: 6, 5 a 54, v príslušnom poradí. Sekvencie DNA
kódujúce sekvencie Vk BST1A2, BST1A1 a BST1 A3 sú znázornené v rámci SEKV
ID č.: 8, 7 a 55, v príslušnom poradí.
Iné uprednostňované nukleové kyseliny podľa zverejneného opisu sú nukleové
kyseliny s totožnosťou sekvencie najmenej na 80 %, napríklad najmenej na 85 %,
najmenej na 90 %, najmenej na 95 %, najmenej na 98 % alebo najmenej na 99 %
totožnou s jednou zo sekvenci í uvedených v SEKV ID č: 6, 5, 8, 7, 54 a 55, s tým, že
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príslušné nukleové kyseliny kódujú protilátku podľa vynálezu alebo jej antigén viažucu
časť.
Percentuálna miera totožnosti medzi dvomi sekvenciami nukleových kyselín je počet
pozícií, v sekvencií, v ktorých je nukleotid totožný, berúc do úvahy počet medzier a
dĺžku každej medzery, ktoré treba zaviesť na dosiahnutie optimálneho zarovnania
uvedených dvoch sekvencií. Porovnanie sekvencií a stanovenie percenta totožnosti
medzi dvomi sekvenciami môžu byť vykonané pomocou matematického algoritmu, ako
je napríklad algoritmus podľa autorov Meyers a Miller alebo program XBLAST podľa
opisu vyššie.
Uprednostňované nukleové kyseliny podľa tohto zverejneného opisu ešte ďalej
obsahujú jednu alebo viac CDR-kódujúcich častí sekvencií nukleovej kyseliny v SEKV
ID č.: 6, 5, 8, 7, 54 a 55. V tomto príklade nukleová kyselina môže kódovať sekvenciu
CDR1, CDR2 a/alebo CDR3 ťažkého a ľahkého reťazca BST1_A2, BST1_A1 alebo
BST1_A3.
V tomto zverejnenom opise sa uprednostňujú aj nukleové kyseliny, ktoré majú
najmenej na 80 %, napríklad najmenej na 85 %, najmenej na 90 %, najmenej na 95
%, najmenej na 98 % alebo najmenej na 99 % totožnú sekvenciu s časťou kódujúcou
CDR SEKV ID č.: 6, 5, 8, 7, 54 a 55 (sekvencie Vh a Vk). Takéto nukleové kyseliny sa
môžu líšiť od zodpovedajúcej časti SEKV ID č.: 6, 5, 8, 7, 54 a 55 v oblasti kódujúcej
CDR a/alebo v inej oblasti než kódujúcej CDR. Akje rozdiel v oblasti kódujúcej CDR,
oblasť CDR nukleovej kyseliny kódovaná danou nukleovou kyselinou zvyčajne zahŕňa
jednu alebo viaceré konzervatívne modifikácie sekvencie, ako sú definované v tomto
dokumente, oproti zodpovedajúcej sekvencií CDR BST1A2, BST1A1

alebo

BST1A3.
Po získaní fragmentov DNA kódujúcich segmenty Vh a Vk je

s

týmito fragmentmi DNA

možné ďalej manipulovať štandardnými technikami rekombinantnej DNA, napríklad
previesť gény variabilnej oblasti na gény protilátok s úplným reťazcom, na gény
fragmentov Fab alebo na gén scFv. V rámci týchto manipulácií je fragment DNA
kódujúci Vk alebo Vh operatívne spojený s ďalším fragmentom DNA kódujúcim iný
protein, napríklad konštantnú oblasť protilátky alebo flexibilný spojovník. Výraz
„operatívne spojený“ použitý v tomto kontexte má znamenať to, že dva fragmenty DNA
sú spojené tak, že aminokyselinové sekvencie kódované týmito dvomi fragmentmi
DNA zostávajú čitateľné (in-frame).
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Izolovaná DNA kódujúca oblasť Vh môže byť prevedená na gén ťažkého reťazca s
úplnou dĺžkou operatívnym spojením DNA kódujúcej Vh

s

inou molekulou DNA

kódujúcou konštantné oblasti ťažkého reťazca (Ch1, Ch2 a Ch3). Sekvencie
konštantných oblastí ťažkého reťazca myších génov sú v príslušnom odbore známe
[pozrite si napr. Kabat, E. A., et al. (1991) Sequences of Proteins of Immunological
Interest, Fifth Edition, US Department of Health and Human Services, NIH Publication
No. 91-3242] a fragmenty DNA zahŕňajúce tieto oblasti je možné získať štandardnou
amplifikáciou PCR. Konštantná oblasť ťažkého reťazca môže byť konštantná oblasť
IgGI, lgG2, lgG3, lgG4, IgA, IgE, IgM alebo IgD, ale najvýhodnejšie je konštantnou
oblasťou IgGI alebo lgG4. V prípade génu fragmentu Fab ťažkého reťazca DNA
kódujúca Vh môže byť operatívne spojená s inou molekulou DNA kódujúcou len
konštantnú oblasť Ch1 ťažkého reťazca.
Izolovaná DNA kódujúca oblasť VL/VK môže byť prevedená na gén ľahkého reťazca
s úplnou dĺžkou (ako aj na gén Fab ľahkého reťazca) operatívnym spojením DNA
kódujúcej Vls inou molekulou DNA kódujúcou konštantnú oblasť ľahkého reťazca Cl.
Sekvencie konštantných oblastí ľahkého reťazca myších génov sú v príslušnom
odbore známe [pozrite si napr. Kabat, E. A., et al. (1991) Sequences of Proteins of
Immunological Interest, Fifth Edition, US Department of Health and Human Services,
NIH Publication No. 91-3242] a fragmenty DNA zahŕňajúce tieto oblasti je možné
získať štandardnou amplifikáciou PCR. V uprednostňovaných

uskutočneniach

konštantná oblasť ľahkého reťazca môže byť konštantná oblasť kapa alebo lambda.
Na vytvorenie génu scFv sú fragmenty DNA kódujúce Vh- a VlA/k operatívne spojené
s iným fragmentom kódujúcim flexibilný spojovník napr. kódujúcim sekvenciu
aminokyselín (Gly4 -Ser)s, takže sekvencie Vh a Vl/Vk môžu byť exprimované ako
súvislý jednoreťazcový protein s tým, že oblasti Vl/Vk a Vh

sú

spojené flexibilným

spojovníkom [pozrite si napríklad Bird et al. (1988) Science 242:423-426; Huston et al.
(1988) Proc. Natl. Acad. Sei. USA 85:5879-5883; McCafferty et al., (1990) Nature
348:552-554].

Výroba monoklonálnych protilátok

Podľa tohto vynálezu BST1 alebo jeho fragment alebo derivát možno použiť ako
imunogén na vytváranie protilátok, ktoré sa imunošpecificky viažu na takýto imunogén.
Takéto imunogény môžu byť izolované akýmikoľvek vhodnými prostriedkami.
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Odborníkovi na príslušnú oblasť bude zrejmé, že na výrobu protilátok je k dispozícii
množstvo postupov, ktoré sú napríklad opísané v príručke Antibodies, A Laboratory
Manual, Ed Harlow and David Lane, Cold Spring Harbor Laboratory (1988), Cold
Spring Harbor, N.Y. Odborníkovi na príslušnú oblasť bude zrejmé, že viažuce sa
fragmenty alebo fragmenty Fab napodobňujúce

protilátky možno pripraviť z

genetických informácie rôznymi postupmi [Antibody Engineering: A Practical Approach
(Borrebaeck, C., ed.), 1995, Oxford University Press, Oxford; J. Immunol. 149, 39143920(1992)].
V jednom príklade sa vyrábajú protilátky pre špecifickú doménu BST1. V konkrétnom
príklade sa hydrofilné fragmenty BST1 používajú ako imunogény na produkciu
protilátok.
Pri výrobe protilátok sa skríning na požadovanú protilátku dá uskutočniť technikami
známymi v príslušnom odbore, napr. ELISA (s enzýmom spojený imunoadsorbčný
test). Napríklad na výber protilátok, ktoré rozpoznávajú špecifické domény BST1 je
možné testovať generované hybridómy na produkt, ktorý sa viaže na fragment BST1
obsahujúci takúto doménu. V prípade výberu protilátky, ktorá sa špecificky viaže na
prvý homológ BST1, ale ktorá sa špecificky neviaže (alebo viaže menej energicky) na
druhý homológ BST1, je možné uskutočniť výber na základe pozitívnej väzby na prvý
homológ BST1 a chýbajúcej väzby (alebo redukovanej väzby) na druhý homológ
BST1. V prípade výberu protilátky, ktorá sa špecificky viaže na BST1, ale ktorá sa
špecificky neviaže (alebo viaže menej energicky) na inú izoformu toho istého proteinu
(napríklad iná glykoforma majúca aký istý jadrový peptid ako BST1), je možné
uskutočniť výber na základe pozitívnej väzby na BST1 a chýbajúcej väzby (alebo
redukovanej väzby) na inú izoformu (napr. inú glykoformu). Predkladaný zverejnený
opis preto uvádza protilátku (napríklad monoklonálnu protilátku), ktorá sa viaže s
väčšou afinitou (napríklad aspoň 2 násobne, napríklad aspoň 5 násobne, najmä aspoň
10 násobne väčšou afinitou) na BST1 než iná izoforma alebo izoformy (napr.
glykoformy) BST1.
Polyklonálne protilátky, ktoré môžu byť použité v rámci metód podľa tohto
zverejneného

opisu,

sú

heterogénnymi

populáciami

proti látkových

molekúl

derivovaných zo sér imunizovaných živočíchov. Možno použiť aj nefrakcionované
imunitné sérum. Na výrobu polyklonálnych protilátok proti BST1, fragmentu BST1,
polypeptidu príbuznému BST1 alebo fragmentu polypeptidu príbuzného BST1 možno
použiť rôzne postupy známe v príslušnom odbore. Jedným zo spôsobov je napríklad
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očistiť polypeptidy, o ktoré je záujem, alebo syntetizovať polypeptidy, o ktoré je záujem,
napríklad metódami syntézy peptidov v tuhej fáze známymi v príslušnom odbore.
Pozrite si napr. Guide to Protein Purification, Murray P. Deutcher, ed., Meth. Enzymol.
Roč. 182 (1990); Solid Phase Peptide Synthesis, Greg B. Fields ed., Meth. Enzymol.
Roč. 289 (1997); Kiso et al., Chem. Pharm. Bull. (Tokyo) 38:1192-99,1990; Mostafavi
et al., Biomed. Pept. Proteins Nucleic Acids 1: 255-60, 1995; Fujiwara et al., Chem.
Pharm. Bull. (Tokyo) 44: 1326-31, 1996. Vybrané polypeptidy možno potom použiť na
imunizáciu injekčné rôznych hostiteľských zvierat, okrem iných vrátane králikov, myší,
potkanov atď. a vytvárať tak polyklonálne alebo monoklonálne protilátky. Na posilnenie
imunitnej odpovede možno použiť rôzne pomocné látky (t. j. imunostimulanty), v
závislosti od druhu hostiteľa, okrem iných vrátane nasledujúcich: kompletné alebo
nekompletné Freundovo adjuvans, minerálny gél ako hydroxid hlinitý, povrchovo
aktívna látka ako lyzolecitín, polyol Pluronic, polyanión, peptid, olejová emulzia,
prísavný (keyhole limpet) hemokyanín, dinitrofenol a adjuvans ako je BCG (Bacillus
Calmette-Guerin) alebo corynebacterium parvum. V príslušnom odbore sú známe aj
ďalšie pomocné látky.
Na prípravu monoklonálnych protilátok (mAbs) zameraných proti BST1 sa môže použiť
akákoľvek technika, ktorá zaisťuje produkciu molekúl protilátky prostredníctvom
kontinuálnych bunkových línií v kultúre. Napríklad hybridómová technika pôvodne
vyvinutá Kohlerom a Milsteinom (1975, Nature 256:495-497), ako aj triómová technika,
technika humánnych B-bunkových hybridómov [Kozbor et al. (1983) Immunology
Today 4:72] a EBV-hybridómová technika na produkciu humánnych monoklonálnych
protilátok [Cole et al. (1985) in Monoclonal Antibodies and Cancer Therapy, Alan R.
Liss, Inc., s. 77-96)]. Takéto protilátky môžu patriť do ktorejkoľvek imunoglobulínovej
triedy, vrátane IgG, IgM, IgE, IgA, IgD, a do ktorejkolVek ich podtriedy. Hybridómy
produkujúce uvedené monoklonálne protilátky sa môžu kultivovať in vitro alebo in vivo.
V ďalšom uskutočnení vynálezu sa monoklonálne protilátky môžu produkovať v
živočíchoch bez baktérií, využívajúc známu technológiu (PCT/US90/02545).
Uprednostňovaný živočíšny systém na prípravu hybridómov je myší systém. Výroba
hybridómov je v prípade myší dobre zavedený postup. V príslušnom odbore sú známe
imunizačné protokoly a techniky na izoláciu imunizovaných splenocytov na fúziu.
Známi sú aj fúzni partneri (napr. bunky myšieho myelómu) a postupy pri fúzii.
Monoklonálne protilátky zahŕňajú okrem iných humánne monoklonálne protilátky a
chimérne monoklonálne protilátky (napr. humánno-myšacie chiméry).
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Chimérne alebo humanizované protilátky podľa predkladaného vynálezu môžu byť
pripravené na základe sekvencie nehumánnej monoklonálnej protilátky pripravenej
podľa vyššie uvedeného opisu. DNA kódujúca imunoglobulíny ťažkého a ľahkého
reťazca môže byť získaná z nehumánnych hybridómov, ktoré sú predmetom záujmu,
a inžinierstvom upravená tak, aby obsahovala iné než myšie (napr. humánne)
imunoglobulínové sekvencie, pomocou štandardných postupov molekulárnej biológie.
Napríklad na vytvorenie chimérnej protilátky sa môžu myšie variabilné regióny pripojiť
k humánnym konštantným oblastiam pomocou metód známych v príslušnom odbore
(pozrite si napr. patent Spojených štátov amerických č. 4,816,567 na Cabilly etal.). Na
vytvorenie humanizovanej protilátky sa môžu vložiť myšie oblasti CDR do humánnej
kostry pomocou metód známych v príslušnom odbore (pozrite si napr. patent
Spojených štátov amerických č. 5,225,539 na Winter, a patenty Spojených štátov
amerických č. 5,530,101; 5,585,089; 5,693,762 a 6,180,370 na Queen et al.).
Úplne humánne protilátky môžu byť vyrobené pomocou transgénnych alebo
transchromozomálnych

myší

neschopných

exprimovať

endogénne

gény

pre

imunoglobulínové ťažké a ľahké reťazce, ktoré však dokážu exprimovať humánne
gény pre ťažké a ľahké reťazce. Transgénne myši sú imunizované bežným spôsobom
s vybraným antigénom, napr. s celým antigénom BST1

alebo jeho časťou.

Monoklonálne protilátky namierené proti antigénom je možné získať pomocou
konvenčnej

hybridómovej

technológie.

Humánne

imunoglobulínové

transgény

prenášané transgénnymi myšami sú preusporiadané diferenciáciou B buniek a
následne prechádzajú zmenou triedy a somatickou mutáciou. Pomocou takejto
techniky je teda možné vyrobiť terapeuticky užitočné protilátky IgG, IgA, IgM a IgE.
Medzi takéto transgénne a transchromozomálne myši patria myšie línie HuMAb
Mouse® (Medarex®, Inc.) a KM Mouse®. Línia HuMAb Mouse® (Medarex ®, Inc.) je
opísaná v Lonberg and Huszar (1995, lnt. Rev. Immunol. 13:65-93). Podrobnú
diskusiu

o tejto technológii

na výrobu

humánnych

protilátok a

humánnych

monoklonálnych protilátok a protokoly na výrobu takýchto protilátok nájdete napr. v
patente

Spojených

štátov

amerických

5,625,126; patente

Spojených

štátov

amerických 5,633,425; patente Spojených štátov amerických 5,569,825; patente
Spojených štátov amerických 5,661,016; a patente Spojených štátov amerických
5,545,806. Rodová línia KM Mouse® sa vzťahuje na myš, ktorá nesie humánny
transgén ťažkého reťazca a humánny transchromozóm ľahkého reťazca, a je
podrobne opísaná v publikácii PCT WO 02/43478 na Ishida et al..
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V príslušnom odbore sú ďalej k dispozícii alternatívne systémy transgénnych
živočíchov exprimujúcich humánne imunoglobulínové gény, ktoré môžu byť použité na
získanie protilátok proti BST1 podľa tohto vynálezu. Napríklad je možné použiť iný
transgénny systém označovaný ako Xenomouse (Amgen, Inc); takéto myši sú opísané
napríklad

v

patentoch

Spojených

štátov

amerických

č.

5,939,598; 6,075,181; 6,114,598; 6,150,584 a 6,162,963 na Kucherlapati etal.
Úplne humánne protilátky, ktoré rozpoznávajú nejaký vybraný epitop, môžu byť
vygenerované pomocou techniky označovanej ako „riadená selekcia“. V rámci tohto
prístupu sa vybraná nehumánna monoklonálna protilátka, napr. myšia protilátka,
používa pri výbere úplne humánnej protilátky rozpoznávajúcej taký istý epitop [Jespers
et al. (1994) Biotechnology 12:899-903].
V príslušnom odbore sú okrem toho k dispozícii iné transchromozómové živočíšne
systémy exprimujúce humánne imunoglobulínové gény, ktoré môžu byť použité na
získanie protilátok proti BST1. Môžu byť použité napríklad myši prenášajúce humánny
transchromozóm ťažkého reťazca a humánny transchromozóm ľahkého reťazca,
označované ako „myši TC“; takéto myši sú opísané v Tomizuka et al. (2000) Proc.
Natl. Acad. Sei. USA 97:722-727. V príslušnom odbore boli opísané kravy prenášajúce
humánne transchromozómy ťažkého a ľahkého reťazca [Kuroiwa et al. (2002) Nature
Biotechnology 20:889-894] and PCT publication No. W02002/092812, ktoré je možné
použiť na získanie protilátok proti BST1.
Humánne monoklonálne protilátky podľa tohto vynálezu môžu byť tiež pripravené
pomocou myší so SCID (ťažkou kombinovanou imunodeficienciou), do ktorých boli
rekonstituované humánne imunitné bunky, aby mohla byť generovaná ľudská
proti látková odpoveď po imunizácii. Takéto myši sú opísané napríklad v patentoch
Spojených štátov amerických č. 5,476,994 a 3,698,767.
Protilátky podľa predkladaného vynálezu

môžu

byť generované aj

použitím

technológie s prezentáciou fágov (phage display) na vytvorenie a pretrieďovanie
knižníc polypeptidov na naviazanie sa na nejaký vybraný cieľ [pozrite si napr. Cwirla
et al., Proc. Natl. Acad. Sei. USA 87, 6378-82, 1990; Devlin et al., Science 249, 404
6, 1990, Scott a Smith, Science 249, 386-88, 1990; a Ladneret al., patent Spojených
štátov amerických č. 5,571,698]. Základnou koncepciou metód s prezentáciou na
fágoch (phage display) je vytvorenie fýzickej asociácie medzi DNA kódujúcou
polypeptid určený na kontrolu a príslušným polypeptidom. Fyzická asociácia je
zaistená fágovou časticou,

ktorá

prezentuje

polypeptid

ako súčasť kapsidu
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obklopujúceho fágový genóm, ktorý kóduje príslušný polypeptid. Vytvorenie fýzickej
asociácie medzi polypeptidmi a ich genetickým materiálom umožňuje simultánny
hromadný skríning veľmi veľkých množstiev fágov nesúcich rôzne polypeptidy. Fágy
prezentujúce polypeptid s afinitou k nejakému cieľu na naviažu na cieľ a tieto fágy sú
obohatené skríningom afinity k cieľu. Totožnosť polypeptidov prezentovaných z týchto
fágov je možné určiť na základe ich príslušných genómov. Pomocou týchto metód
potom môže byť syntetizovaný vo veľkom množstve konvenčnými prostriedkami
polypeptid s väzbovou afinitou pre požadovaný cieľ. Pozrite si napr. patent Spojených
štátov amerických č. 6,057,098. Konkrétne sa takéto fágy môžu využívať na
prezentáciu

antigén

viažucich

domén

exprimovaných

z

repertoárovej

alebo

kombinatoriálnej protilátkovej knižnice (napr. humánnej alebo myšej). Fág exprimujúci
antigén viažucu doménu, ktorá viaže daný antigén, môže byť vyselektovaný alebo
identifikovaný s antigénom, napr. použitím značeného antigénu alebo antigénu
naviazaného alebo zachyteného na tuhom podklade alebo guľôčkach. Fágy používané
v týchto metódach sú typicky vláknité fágy zahŕňajúce väzbové domény fd a M13
exprimované z fágov spolu s Fab, Fv alebo disulfidovo stabilizovanými Fv
protilátkovými doménami rekombinantne fúzovanými buď s proteínom fágového génu
III alebo proteínom fágového génu Vili. Metódy s prezentáciou fágov (phage display),
ktoré možno použiť na vytvorenie protilátok podľa predkladaného vynálezu obsahujú
metódy zverejnené v Brinkman et al. (1995) J. Immunol. Methods 182:41-50; Ames et
al. (1995) J. Immunol. Methods 184:177-186; Kettleborough et al., Eur. J. Immunol.
24:952-958 (1994); Persic et al. (1997) Gene 187 9-18; Burton et al. (1994) Advances
in Immunology 57:191-280; prihláške PCT č. PCT/GB91/01134; publikáciách PCTWO
90/02809; WO

91/10737; WO

95/15982; WO

95/20401;

a

92/01047; WO
v patentoch

92/18619; WO

Spojených

štátov

93/11236; WO
amerických

č.

5,698,426; 5,223,409; 5,403,484; 5,580,717; 5,427,908; 5,750,753; 5,821,047; 5,571
,698; 5,427,908; 5,516,637; 5,780,225; 5,658,727; 5,733,743 a 5,969,108.
Ako je opísané vo vyššie uvedených publikáciách, po selekcii fága je možné izolovať
protilátku kódujúcu oblasti z fága a použiť na generovanie celých protilátok, vrátane
humánnych protilátok alebo akéhokoľvek iného požadovaného antigén viažuceho
fragmentu, a exprimovať ich v akomkoľvek požadovanom hostiteľovi vrátane cicavčích
buniek, hmyzích buniek, rastlinných buniek, kvasiniek a baktérií, ako je podrobne
opísané napr. nižšie. Využiť sa môžu napríklad aj techniky na rekombinantnú
produkciu fragmentov Fab, Fab1 a F(ab')2, ktoré sú známe v oblasti, ako napríklad
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techniky opísané vo zverejnenej publikácii PCT WO 92/22324; Mullinax et al. (1992)
BioTechniques 12(6):864-869; a Sawai et al. (1995) AJRI 34:26-34; a Better et al.
(1988) Science 240:1041-1043.
Medzi príklady techník, ktoré môžu byť použité na výrobu jednoreťazcových
fragmentov Fv a protilátok, patria techniky uvedené v patentoch Spojených štátov
amerických č. 4,946,778 a 5,258,498; Huston et al. (1991), Methods in Enzymology
203:46-88; Shu et al. (1993) PNAS 90:7995-7999; a Skerra et al. (1988) Science
240:1038-1040.
Vynález

uvádza

funkčne

aktívne

fragmenty,

deriváty

alebo

analógy

imunoglobulínových molekúl proti BST1 (anti-BST1). Funkčne aktívny znamená, že
fragment, derivát alebo analóg je schopný vyvolať anti-anti-idiotypové protilátky (tzn.
terciárně protilátky), ktoré rozoznávajú rovnaký antigén, ktorý je rozoznávaný
protilátkou, z ktorej je odvodený tento fragment, derivát alebo analóg. Konkrétne, v
jednom uskutočnení je možné posilniť antigénnosť idiotypu imunoglobulínovej
molekuly prostredníctvom delécie kostrových a CDR sekvencií, ktoré sú umiestnené
C-terminálne vzhľadom na sekvenciu CDR, ktorá špecificky rozoznáva antigén. Na
determináciu toho, ktoré sekvencie CDR viažu antigén, je možné použiť syntetické
peptidy obsahujúce sekvencie CDR vo väzbových testoch s antigénom, a to
prostredníctvom akejkolVek väzbovej testovacej metódy známej v príslušnej oblasti.
Predkladaný vynález

uvádza

proti látkové fragmenty,

ako napríklad,

ale bez

obmedzenia, fragmenty F(ab')2 a fragmenty Fab. Proti látkové fragmenty, ktoré
rozoznávajú

špecifické

epitopy,

môžu

byť generované

známymi technikami.

Fragmenty F(ab‘)2 pozostávajú z variabilnej oblasti, konštantnej oblasti ľahkého
reťazca a domény Ch1 ťažkého reťazca a generujú sa poštiepením protilátkovej
molekuly s pepsínom. Fragmenty Fab sa generujú redukovaním disulfidových
mostíkov fragmentov F(ab')2. Vynález uvádza aj diméry obsahujúce ťažký reťazec a
ľahký reťazec protilátok podľa predkladaného vynálezu, alebo ich akýkoľvek minimálny
fragment, ako napríklad Fvs alebo jednoreťazcové protilátky (SCA) [napr. podľa opisu
v patente Spojených štátov amerických č. 4,946,778; Bird, (1988) Science 242:423
42; Huston et al. (1988) Prac. Natl. Acad. Sei. USA 85:5879-5883; a Ward et al. (1989)
Nature 334:544-5], alebo akúkoľvek inú molekulu s rovnakou špecificitou ako má
protilátka podľa vynálezu. Jednoreťazcové protilátky sa vytvárajú spojením fragmentov
ťažkého a ľahkého reťazca oblasti Fv prostredníctvom aminokyselinového mostíka, čo
vedie k vzniku jednoreťazcoveho polypeptidu.

Možné je použiť techniky na
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zostavovanie funkčných fragmentov Fv v E. coli [Skerra et al. (1988) Science
242:1038-1041],
V iných príkladoch zverejnený opis uvádza fúzne proteiny imunoglobulínov podľa
vynálezu (alebo ich funkčne aktívne fragmenty), v ktorých je imunoglobulín fúzovaný
napríklad prostredníctvom kovalentnej väzby (napr. peptidovej väzby), buď na N-konci
alebo na C-konci vzhľadom na aminokyselinovú sekvenciu druhého proteinu (alebo
jeho časť, výhodne najmenej 10, 20 alebo 50 aminokyselinové] časti proteinu), ktorý
nie je imunoglobulínom. Imunoglobulín alebo jeho fragment je výhodne kovalentne
naviazaný na druhý protein na N-konci konštantnej domény. Ako je uvedené vyššie,
takéto fúzne proteiny môžu uľahčovať purifikáciu, zvyšovať in vivo polčas rozpadu a
posilňovať dodávanie antigénu cez epiteliálnu bariéru do imunitného systému.
Imunoglobulíny podľa vynálezu zahŕňajú analógy a deriváty, ktoré sú aj modifikované,
to znamená modifikované prostredníctvom kovalentného pripojenia akéhokoľvek typu
molekuly, pokiaľ takéto kovalentné pripojenie nepoškoduje imunošpecifické viazanie
sa. Deriváty a analógy imunoglobulínov môžu napríklad zahŕňať okrem iného
imunoglobulíny, ktoré bolí ďalej modifikované napr. glykozyláciou, acetyláciou,
pegyláciou, fosforyláciou, amidáciou, vytvorením derivátov prostredníctvom známych
ochranných/blokovacích skupín, proteolytickým štiepením, naviazaním na bunkový
ligand alebo iný protein, atď. Môže sa realizovať akákoľvek z množstva chemických
modifikácií, prostredníctvom známych techník zahŕňajúc okrem iného špecifické
chemické štiepenie, acetyláciu, formy láci u, atď. Okrem toho môže analóg alebo derivát
obsahovať jednu alebo viaceré neklasické aminokyseliny.

Imunizácia myší

Myši je možné imunizovať za použitia purifikovaného alebo obohateného prípravku
antigénu BST1 a/alebo rekombinantného BST1 alebo buniek exprimujúcich BST1.
Myši sú výhodne 6 až 16 týždňov po prvej infúzii. Na intraperitoneálnu imunizáciu myší
možno napríklad použiť purifikovaný alebo rekombinantný prípravok (100 pg) antigénu
BST1.
Kumulatívne skúsenosti s rôznymi antigénmi ukázali, že v prípade myší nastáva
odpoveď

po

imunizovaní

intraperitoneálne

(IP)

s

antigénom

v

kompletnom

Freundovom adjuvans. Môže sa zistiť, že je účinné aj iné než Freundovo adjuvans.
Navyše sa zistilo, že celé bunky v neprítomnosti adjuvans sú vysoko imunogénne.
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Imunitnú odpoveď je možné sledovať v priebehu imunizačného protokolu za použitia
vzoriek plazmy, ktoré sa získali odberom z retroorbitálneho plexu. Plazma môže
skontrolovaná testami ELISA (opísanými nižšie) na testovanie uspokojivého výsledku
titrácie. Myšiam môže byť na posilnenie podaný intravenózne antigén počas 3 po sebe
nasledujúcich dní s obetovaním a odstránením sleziny o 5 dní neskôr. V jednom
uskutočnení môžu byť použité myši typu A/J (Jackson Laboratories, Bar Harbor, Me.).

Generovanie transfektómov produkujúcich monoklonálne protilátky

Protilátky podľa vynálezu je tiež možné pripravovať v transfektóme z buniek hostiteľa,
napríklad kombináciou techník využívajúcich rekombinantnú DNA a metód transfekcie
génov, ktoré sú známe v oblasti danej techniky [napr. Morrison, S. (1985) Science
229:1202],
Napríklad na expresiu protilátok alebo ich proti látkových fragmentov môžu byť DNA,
kódujúce ľahké a ťažké reťazce s čiastočnou alebo úplnou dĺžkou, získané
štandardnými technikami molekulárnej biológie (napr. PCR amplifikácia alebo
klonovanie cDNA s použitím hybridómov, ktoré exprimujú požadovanú protilátku) a
DNA môžu byť vložené do expresných vektorov tak, že gény sú operatívne spojené s
transkripčnými a translačnými riadiacimi sekvenciami. V tejto súvislosti výraz
„operatívne spojený" znamená, že nejaký protilátkový gén je alebo nie je spojený s
nejakým vektorom tak, že transkripčné a translačné riadiace sekvencie v rámci daného
vektora plnia svoju určenú regulačnú funkciu transkripcie a translácie protilátkového
génu. Expresný vektor a expresné riadiace sekvencie sú vybrané tak, aby boli
kompatibilné s použitou expresnou hostiteľskou bunkou.
Hostiteľská bunka môže byť súčasne transfekovaná s dvomi expresnými vektormi
podľa vynálezu, kde prvý vektor kóduje polypeptid derivovaný z ťažkého reťazca a
druhý vektor kóduje polypeptid derivovaný z ľahkého reťazca. Uvedené dva vektory
môžu obsahovať totožné selektovateľné markéry, ktoré umožňujú rovnakú expresiu
polypeptidov ťažkého a ľahkého reťazca. Alternatívne môže byť použitý jeden vektor,
ktorý kóduje polypeptidy ťažkého aj ľahkého reťazca. V takýchto situáciách by sa mal
ľahký reťazec umiestniť pred ťažkým reťazcom, aby sa zabránilo nadmernému
množstvu

toxických

voľných

ťažkých

reťazcov

[Proudfoot

(1986)

Nature

322:52; Kohler (1980) Proc. Natl. Acad. Sei. USA 77:2197]. Kódujúce sekvencie pre
ťažké a ľahké reťazce môžu obsahovať cDNA alebo genómovú DNA.
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Proti látkové gény sú vložené do expresného vektora štandardnými metódami (napr.
naviazaním

komplementárnych

reštrikčných

miest

na

fragmente

a

vektore

proti látkového génu alebo naviazanie tupého konca, ak nie sú prítomné reštrikčné
miesta). Variabilné oblasti ľahkého a ťažkého reťazca tu opisovaných protilátok sa
môžu

použiť

na vytvorenie

génov

protilátok s

úplnou

dĺžkou

akéhokoľvek

protilátkového izotypu ich vložením do expresných vektorov už kódujúcich konštantné
oblasti ťažkého reťazca a konštantné oblasti ľahkého reťazca požadovaného izotypu
tak, že segment Vh je operatívne spojený s jedným alebo viacerými segmentmi Ch
rámci vektora a segment Vk je operatívne spojený so segmentom Cl

v

v

rámci vektora.

Rekombinantný expresný vektor môže dodatočne alebo alternatívne kódovať signálny
peptid, ktorý umožňuje vylučovanie protilátkového reťazca z hostiteľskej bunky. Gén
protilátkového reťazca môže byť klonovaný do príslušného vektora tak, že signálny
peptid je čitateľne (in-frame) k amino-koncu génu protilátkového reťazca. Signálny
peptid môže byť imunoglobulínový signálny peptid alebo heterológny signálny peptid
(napr. signálny peptid z neimunoglobulínového proteinu).
Rekombinantné

expresné

vektory

podľa

vynálezu

prenášajú

okrem

génov

proti látkových reťazcov aj regulačné sekvencie, ktoré ovládajú expresi u génov pre
proti látkové reťazce v hostiteľskej bunke. Výraz „regulačná sekvencia“ zahŕňa
promotory, enhancery a ďalšie prvky regulácie expresie (napr. polyadenylačné
signály), ktoré riadia transkripciu alebo transláciu génov pre protilátkové reťazce.
Takéto regulačné sekvencie sú opísané napríklad v Goeddel (Gene Expression
Technology, Methods in Enzymology 185, Academic Press, San Diego, CA (1990).
Odborníkom na príslušnú oblasť bude zrejmé, že konštrukcia expresného vektora,
vrátane výberu regulačných sekvencií, môže závisieť od takých faktorov, ako je výber
hostiteľskej bunky určenej na transformáciu, úroveň expresie požadovaného proteinu,
atď..

Uprednostňované regulačné sekvencie na expresiu v prípade cicavčej

hostiteľskej bunky obsahujú vírusové prvky, ktoré riadia vysokú mieru expresie
proteínov v cicavčích bunkách, ako sú promotory a/alebo enhancery odvodené z
cytomegalovírusu

(CMV),

opičieho

vírusu

40

(SV40),

adenovírusu,

(napr.

adenovírusový hlavný neskorý promótor (AdMLP) a polyómu. Prípadne je možné
použiť nevírusové regulačné sekvencie, napríklad ubikvitínový promótor alebo ßglobínový promótor. Ďalej, regulačné prvky tvorené sekvenciami z viacerých zdrojov,
napríklad zo systému promótora SRo, ktorý obsahuje sekvencie zo skorého promótora
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SV40 a dlhého terminálneho opakovania ľudského vírusu T- bunkovej leukémie typu
1 [Takebe, Y. et al. (1988) Mol. Cell. Biol. 8:466-472].
Rekombinantné expresné vektory podľa vynálezu môžu okrem génov pre protilátkové
reťazce a regulačných sekvencií prenášať aj ďalšie sekvencie, napríklad sekvencie,
ktoré regulujú replikáciu vektora v hostiteľských bunkách (napr. zdroje replikácie) a
gény pre selektovateľne markéry. Gén pre selektovateľný marker uľahčuje selekciu
hostiteľských buniek, do ktorých bol zavedený daný vektor (pozrite si napr. patenty
Spojených štátov amerických č. 4,399,216, 4,634,665 a 5,179,017, všetky od Axel et

al.). Gén pre selektovateľný napríklad poskytuje rezistenciu na lieky ako G418,
hygromycín alebo metotrexát, na hostiteľskej bunke, do ktorej bol zavedený daný
vektor. Medzi uprednostňované gény pre selektovateľné markéry patria gén pre
dihydrofolátreduktázu

(DHFR) (na použitie v dhfr- hostiteľských

bunkách so

selekciou/amplifikáciou metotrexátu) a gén neo (na selekciu G418).
Na expresiu ľahkých a ťažkých reťazcov sú jeden alebo viaceré expresné vektor(y)
kódujúce príslušné ťažké a ľahké reťazce transfekované do hostiteľskej bunky
štandardnými technikami. Rôzne formy výrazu „transfekcia" sú mienené tak, že
zahŕňajú širokú škálu techník, ktoré sa bežne používajú na zavedenie exogénnej DNA
do prokaryotickej alebo eukaryotickej hostiteľskej bunky, napr. elektroporáciou,
precipitáciou s fosforečnanom vápenatým, transfekciou s DEAE-dextránom a
podobne.

Hoci je teoreticky možné exprimovať protilátky podľa vynálezu v

prokaryotických aj eukaryotických hostiteľských bunkách, najviac je uprednostňovaná
expresia protilátok v eukaryotických bunkách, výhodne cicavčích hostiteľských
bunkách, pretože v prípade týchto eukaryotických buniek a najmä cicavčích buniek je
viac pravdepodobné než v prípade prokaryotických buniek, že budú kompletizovať a
vylučovať správne zloženú a imunologicky účinnú protilátku. Prokaryotická expresia
génov pre protilátky sa uvádza ako neúčinná na výrobu vysokých výťažkov účinnej
protilátky [Boss, M. A. and Wood, C. R. (1985) Immunology Today 6:12-13].
Medzi uprednostňované cicavčie hostiteľské bunky na expresiu rekombinantných
protilátok podľa vynálezu patria bunky z vaječníka čínskeho škrečka (CHO) v spojení
s vektorom, akým je prvok stredne skorého génového promótora z ľudského
cytomegalovírusu [Foecking et al., 1986, Gene 45:101; Cockett et al. (1990)
BioTechnoIogy 8:2], bunky dhfr-CHO, opísané v Urlaub and Chasin (1980) Proc. Natl.
Acad. Sei. USA 77:4216-4220, použité so selektovateľným markerom DHFR, ako je
napríklad opísané v R. J. Kaufman and P. A. Sharp (1982) J. Mol. Biol. 159:601-621),
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myelómové bunky NSO, bunky COS a bunky SP2. Ďalším uprednostňovaným
expresným systémom na použitie s myelómovými bunkami NSO je konkrétne génový
expresný systém GS zverejnený v WO 87/04462 (na Wilson), WO 89/01036 (na
Bebbington) a EP 338,841 (na Bebbington).
Na exprimáciu protilátkovej molekuly podľa vynálezu možno použiť rôzne systémy
hostiteľských expresných vektorov. Takéto systémy expresie v hostiteľovi predstavujú
prepravné prostriedky, ktorými sa môžu vyrábať a následne čistiť kódovacie sekvencie,
o ktoré je záujem, no takisto predstavujú bunky, ktoré pri transformácii alebo transfekcii
s vhodnými nukleotidovými kódovacími sekvenciami exprimujú protilátkovú molekulu
podľa tohto vynálezu in situ. Tieto zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na mikroorganizmy,
ako sú baktérie (napríklad E. coli, B. subtilis) transformované expresnými vektormi
rekombinantnej bakteriofágovej DNA, plazmidovej DNA alebo kozmidovej DNA
obsahujúcimi sekvencie kódujúce protilátky; kvasinky (napríklad Saccharomyces,

Pichia)

transformované

rekombinantnými

kvasinkovými

expresnými

vektormi

obsahujúcimi sekvencie kódujúce protilátky; systémy hmyzích buniek infikované
rekombinantnými vírusovými expresnými vektormi (napr. bakulovírus) obsahujúcimi
sekvencie kódujúce protilátky; systémy rastlinných buniek infikované rekombinantnými
vírusovými expresnými vektormi (napríklad vírus karfiolovej mozaiky, CaMV, vírus
tabakovej mozaiky, TMV) alebo transformované rekombinantnými plazmidovými
expresnými vektormi (napr. Ti plazmidom) obsahujúcimi sekvencie kódujúce protilátky;
alebo cicavčie bunkové systémy (napr. bunky COS, CHO, BHK, 293, 3T3) nesúce
rekombinantné expresné konštrukty obsahujúce promotory odvodené od genómu
cicavčích buniek (napr. promótor metalotioneínu) alebo od cicavčích vírusov (napríklad
neskorý promótor adenovírusu, promótor vírusu vakcínie 7,5K).
V bakteriálnych systémoch možno výhodne vybrať niekoľko expresných vektorov v
závislosti od zamýšľaného použitia príslušnej exprimovanej protilátkovej molekuly.
Keď sa má napríklad vyrobiť veľké množstvo takéhoto proteinu, na vygenerovanie
farmaceutickej kompozície obsahujúcej protilátkovú molekulu môžu byť žiaduce
vektory, ktoré riadia expresiu vysokých úrovní fúznych proteínových produktov, ktoré
sa ľahko purifikujú. Takéto vektory zahŕňajú okrem iných expresný vektor E. coli
pUR278 (Ruther et al. (1983) EMBO J. 2:1791), v ktorých sekvencia kódujúca
protilátku môže byť naviazaná jednotlivo do vektora v kostre s lac Z kódujúcou
oblasťou, takže sa vytvorí fúzny protein; vektory plN [lnouye & Inouye (1985) Nucleic
Acids Res. 13:3101-3109; Van Heeke & Schuster (1989) J. Biol. Chem. 24:5503-
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5509]; a podobné vektory pGEX sa môžu tiež použiť na expresiu cudzích polypeptidov
ako fúznych proteínov s glutatión-S-transferázou (GST). Vo všeobecnosti sú takéto
fúzne proteiny rozpustné a môžu sa ľahko purifikovať z lyžovaných buniek adsorpciou
a naviazaním na maticové glutatiónové-agarózové guľôčky s následnou eluovaním v
prítomnosti voľného glutatiónu. Vektory pGEX sú navrhnuté tak, aby zahŕňali štiepiace
miesta trombínu alebo proteázy faktora Xa tak, aby sa klonovaný cieľový génový
produkt mohol uvoľniť z časti GST.
V hmyzom systéme Autographa californica sa jadrový mnohostenný vírus (AcNPV)
používa ako vektor na expresiu cudzích génov. Vírus sa množí v bunkách Spodoptera

frugiperda. Proti látková kódujúca sekvencia sa môže klonovať individuálne do
neesenciálnych oblastí (napríklad do génu pre mnohostěn) vírusu a umiestniť pod
kontrolu promótora AcNPV (napríklad promótora pre mnohostěn). V cicavčích
hostiteľských bunkách je možné využiť množstvo expresných systémov založených na
vírusoch (napr. adenovírusový expresný systém).
Ako je uvedené vyššie, je možné zvoliť hostiteľské bunkové kmene, ktoré modulujú
expresiu zavedených sekvencií alebo modifikujú a spracovávajú génový produkt
požadovaným špecifickým spôsobom. Takéto modifikácie (napr. glykozylácia) a
spracovávanie (napr. štiepenie) proteínových produktov môžu byť dôležité pre
fungovanie proteinu.
Na dlhodobú produkciu rekombinantných protilátok s vysokými výťažkami sa
uprednostňuje stabilná expresia. Bunkové línie, ktoré stabilne exprimujú danú
protilátku, sa môžu vyrobiť napríklad transfekovaním buniek s expresným vektorom
obsahujúcim

nukleotidovú

sekvenciu

protilátky

a

nukleotidovú

sekvenciu

selektovateľného markera (napr. neomycínu alebo hygromycínu), a selektovaním na
základe expresie selektovateľného markera. Takto inžinierstvom skonštruované
bunkové línie môžu byť užitočné na skríning a hodnotenie zlúčenín, ktoré priamo alebo
nepriamo interagujú s protilátkovou molekulou.
Úrovne expresie protilátkovej molekuly sa môžu zvýšiť amplifikácou vektora [prehľad
si pozrite v Bebbington and Hentschel, The use of vectors based on gene amplification
for the expression of cloned genes in mammalian cells in DNA cloning, Roč. 3.
(Academic Press, New York, 1987)]. Keď je marker vo vektorovom systéme
exprimujúcom protilátku amplifikovateľný, zvýšenie hladiny inhibítora nachádzajúceho
sa v kultúre hostiteľských buniek bude zvyšovať počet kópií markerového génu. Keďže
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amplifikovaná oblasť je spojená s proti látkovým génom, zvýši sa aj produkcia protilátky
[Crouse et al., 1983, Mol. Cell. Biol. 3:257].
Keď sú rekombinantné expresné vektory kódujúce proti látkové gény zavedené do
cicavčích hostiteľských buniek, protilátky sú produkované kultiváciou hostiteľských
buniek počas určitého obdobia, aby sa umožnila expresia protilátky v hostiteľských
bunkách alebo výhodnejšie sekrécia protilátky do kultivačného média, v ktorom sa
pestujú

hostiteľské bunky.

Keď je už proti látková molekula

podľa vynálezu

rekombinantne exprimovaná, môže sa purifikovať akoukoľvek metódou na purifikáciu
proti látkovej molekuly známou v príslušnom odbore, napríklad chromatografiou (napr.
iónovo-výmennou chromatografiou, afinitnou chromatografiou, ako napríklad s
proteínom A alebo

so

špecifickým

antigénom,

alebo veľkostnou

kolonovou

chromatografiou), centrifugáciou, prostredníctvom diferenciačnej rozpustnosti, alebo
akoukoľvek inou štandardnou technikou na purifikáciu proteínov.
Alternatívne sa fúzny protein môže jednoducho purifikovať využitím protilátkovej
Specificity voči exprimovanému fúznemu proteinu. Napríklad systém opísaný v
Janknecht et al.

umožňuje jednoduchú purifikáciu nedenaturovaných fúznych

proteínov exprimovaných v humánnych bunkových líniách [Janknecht et al., 1991,
Proc. Natl. Acad. Sei. USA 88:8972-897]. V tomto systéme sa daný gén subklonuje do
vakcíniového rekombinantného plazmidu tak, že otvorený čítací rámec génu je
translačne fúzovaný s amino-terminálnym príveskom pozostávajúcim zo šiestich
histidínových zvyškov. Prívesok slúži ako maticu viažuca doména pre fúzny protein.
Extrakty buniek infikovaných s rekombinantným vírusom vakcínie sa nanesú na kolónu
s Ni2+ soľou kyseliny nitriloctovej-agarózou a proteiny s histidínovým príveskom sa
selektívne eluujú s tlmivými roztokmi obsahujúcimi imidazol.

Charakterizácia viazania protilátky na antigén

Protilátky, ktoré sú generované pomocou týchto metód, môžu byť následne vybrané
pomocou prvého skríningu na afinitu a špecifickosť s purifikovaným polypeptidom, o
ktorý je záujem, a v prípade potreby porovnaním výsledkov s afinitou a špecifickosťou
protilátok s polypeptidmi, pri ktorých je požadované vylúčenie z viazania sa. Protilátky
môžu byť testované na viazanie sa na BST1 napríklad štandardným testom ELISA.
Skríningový postup môže zahŕňať i mobilizáciu
samostatných jamiek mikrotitračných doštičiek.

purifikovaných

polypeptidov v

Roztok obsahujúci potenciálnu
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protilátku alebo skupiny protilátok je potom umiestnený do príslušných mikrotitračných
jamiek a inkubovaný cca 30 min až 2 h. Mikrotitračné jamky sa následne premyjú a do
jamiek sa pridá označená sekundárna protilátka (napríklad protimyšia protilátka
konjugovaná s alkalickou fosfatázou, ak sú získavané protilátky myšie protilátky), ktorá
je inkubovaná cca 30 minút a potom premytá. Do jamiek sa pridá substrát a v prípade
prítomnosti imobilizovaného polypeptidu (alebo polypeptidov) dôjde k farebnej reakcii.
Takto identifikované protilátky môžu byť následne ďalej analyzované na afinitu a
špecifickosť v

rámci testu

podľa

príslušného vybraného dizajnu.

Vo vývoji

imunologických testov na cieľový protein čistený cieľový protein pôsobí ako štandard
na posudzovanie senzitivity a špecifickosti daného imunologického testu s použitím
protilátok, ktoré boli vybrané. Keďže väzbová afinita rôznych protilátok sa môže líšiť,
niektoré dvojice (napr. v sendvičových rozboroch) môžu do seba navzájom priestorovo
zasahovať a podobne, dôležitejšie než meranie absolútnej afinity a špecifickosti
protilátky môže byť účinnosť testu protilátky.
Odborníkom na príslušnú oblasť bude zrejmé, že pri výrobe v protilátok alebo
väzbových fragmentov a skríningu a výbere afinity a špecifickosti rôznych polypeptidov
môžu byť prijaté rôzne prístupy, tieto prístupy však nemenia rozsah vynálezu.
Na stanovenie toho, či sa vybrané monoklonálne protilátky proti BST1 viažu na
jedinečné epitopy, každá protilátka môže byť biotinylovavaná pomocou komerčne
dostupných

činidiel

(Pierce,

Rockford,

IL).

Kompetitívne

štúdie

používajúce

neoznačené monoklonálne protilátky a bitinylované monoklonálne protilátky možno
vykonať pomocou doštičiek ELISA potiahnutých s BST1. Naviazanie sa bitionylovanej
mAb možno zistiť pomocou sondy so streptavidínom a alkalickou fosfatázou.
Pri určovaní izotopu purifikovaných protilátok je možné vykonať izotopové analýzy
ELISAza použitia reagencií špecifických pre protilátky konkrétneho izotypu.
Protilátky proti BST1 môžu byť ďalej testované na reaktivitu s antigénom BST1 v
analýzou Western Blotting. Stručne povedané, BST1 je možné pripraviť a podrobené
elektroforéze s dodecylsíranom sodným v polyakrylamidovom géle. Po elektroforéze
sú oddelené antigény premiestnené na nitrocelulózové membrány, blokované s 10 %
teľacím fetálnym sérom a skúmané pomocou monoklonálnych protilátok určených na
testovanie.
Väzbová špecifickosť protilátky podľa tohto vynálezu môže byť taktiež stanovená
monitorovaním viazania sa protilátky na bunky exprimujúce BST1, napríklad pomocou
prietokovej cytometrie. Bunková línia ako napríklad bunková línia CHO môže byť
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typicky transfekovaná s expresným faktorom kódujúcim BST1. Transfekovaný protein
môže obsahovať prívesok, napríklad prívesok myc, výhodne na N-konci, na detekciu
pomocou protilátky na daný prívesok. Väzba protilátky vynálezu na BST1 môže byť
stanovená inkubáciou transfekovaných buniek s protilátkou a zisťovaním naviazanej
protilátky. Väzba protilátok na prívesok na transfekovanom proteine môže slúžiť ako
pozitívna kontrola.
Špecifickosť protilátky podľa vynálezu pre BST1 môže byť ďalej skúmaná určením
toho, či sa protilátka viaže alebo neviaže na iné bielkoviny, napríklad na iné členy
skupiny Eph s použitím tých istých metód, ktorými je stanovená väzba na BST1.

Imunokonjugáty

Podľa ďalšieho aspektu sa predkladaný vynález týka protilátky proti BST1 alebo jej
fragmentu konjugovanej s terapeutickou časťou ako napríklad cytotoxín, liek (napr.
imunosupresívum)

alebo

rádiotoxín.

Takéto

konjugáty

sa

označujú

ako

„imunokonjugáty“. Imunokonjugáty, ktoré obsahujú jeden alebo viac cytotoxínov, sa
označujú ako „imunotoxíny“. Cytotoxín alebo cytotoxické činidlo je akékoľvek činidlo,
ktoré je škodlivé pre bunky (usmrcuje bunky). Medzi príklady patria taxol, cytochalasín
B, gramicidin D, etídiumbromid, emetín, mitomycin, etopozid, tenopozid, vinkristín,
vinblastín, kolchicín, doxorubicin, daunorubicín, dihydroxyantracíndión, mitoxantrón,
mitramycín, aktinomycín D, 1 -dehydrotestosterón, glukokortikoidy, prokaín, tetrakaín,
lidokaín, propranolol a puromycín a ich analógy alebo homológy. Medzi terapeutické
činidlá patria napríklad aj antimetabolity (napr. metotrexát, 6-merkaptopurín, 6tioguanín, cytarabín, fludarabín, 5-fluóruracil dekarbazín), alkylačné činidlá (napr.
mechloretamín, tioepa chlorambucil, melfalan, karmustín (BSNU) a Iomustin (CCNU),
cyklofosfamid,

busulfán,

dibromomannitol,

streptozotocín,

mitomycin C

a

cis-

dichlórdiamínoplatnatý komplex (II) (DDP) cisplatínu), antracykliny (napr. daunorubicín
(predtým daunomycín) a doxorubicin), antibiotiká (napr. daktinomycín (predtým
aktinomycín), bleomycin, mitramycín a antramycín (AMC)) a antimitotické činidlá
(napr. vinkristín a vinblastín).
Medzi ďalšie uprednostňované terapeutické cytotoxíny, ktoré môžu konjugované s
protilátkou podľa tohto vynálezu, patria duokarmycíny, kalicheamicíny, maytanzíny a
auristatíny a ich deriváty. Príklad protilátkového konjugátu s kalicheamicínom je
komerčne dostupný (Mylotarg®; American Home Products).
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Cytotoxíny môžu byť konjugované s protilátkami podľa vynálezu technológiou
spojovníkov dostupných v príslušnom odbore. Medzi príklady typov spojovníkov, ktoré
boli použité na pripojenie cytotoxínu k protilátke patria okrem iných hydrazóny, tioétery,
estery, disulfidy a spojovníky, ktoré obsahujú peptidy. Môže byť vybraný spojovník,
ktorý je napríklad, náchylných na štiepenie nízkym pH v rámci lyzozómového
kompartmentu alebo náchylné na štiepenie proteázami, ako sú proteázy výhodne
exprimované v nádorovom tkanive, napríklad katepsíny (napríklad katepsíny B, C, D).
Príklady cytotoxínov sú opísané napríklad v patente Spojených štátov amerických č.
6,989,452,7,087,600

a 7,129,261,

a

v

prihláškach

PCT

č. PCT/US2002/17210, PCT/US2005/017804, PCT/US2006/37793, PCT/US2006/06
0050, PCT/US2006/060711, W02006/110476 a v patentovej prihláške Spojených
štátov amerických č. 60/891,028. Ďalšiu diskusiu o druhoch cytotoxínov, spojovníkov
a iných metódach na pripájanie terapeutických činidiel na protilátky si pozrite tiež Salto,
G. et al. (2003) Adv. Drug Deliv. Rev. 55:199-215; Trail, P.A. et al. (2003) Cancer
Immunol. Immunother. 52:328-337; Payne, G. (2003) Cancer Cell 3:207-212; Allen,
T.M. (2002) Nat. Rev. Cancer 2:750-763; Pastan, I. and Kreitman, R. J. (2002) Curr.
Opin. Investig. Drugs 3:1089-1091; Senter, P.D. and Springer, C.J. (2001) Adv. Drug
Deliv. Rev. 53:247-264.
Protilátky

podľa

predkladaného

vynálezu

taktiež

môžu

byť

konjugované

s

rádioaktívnym izotopom za vzniku cytotoxických rádiofarmák, označovaných aj ako
rádioimunokonjugáty. Medzi príklady rádioaktívnych izotopov,

ktoré môžu byť

konjugované s protilátkami na diagnostické alebo terapeutické použitie patria okrem
iných jód131, indium111, ytrium90 a Iutécium177. V príslušnom odbore sú zavedené
metódy

na

prípravu

rádioimunokonjugátov.

Príklady rádioimunokonjugátov sú

komerčne dostupné, vrátane Zevalin® (IDEC Pharmaceuticals) a Bexxar® (Corixa
Pharmaceuticals), a podobné metódy možno použiť na prípravu rádioimunokonjugátov
pomocou protilátok podľa vynálezu.
Proti látkové konjugáty podľa vynálezu môžu byť použité na úpravu danej biologickej
odozvy a lieková časť sa nemá vykladať ako obmedzená na klasické chemické
terapeutické činidlá. Lieková časť napríklad môže byť protein alebo polypeptid
vykazujúci požadovanú biologickú aktivitu. Takéto proteiny sú napríklad enzymaticky
aktívny toxín alebo jeho aktívny fragment, ako sú abrín, ricín A, pseudomonádový
exotoxín alebo difterický toxín; protein, ako sú faktor nekrózy nádorov alebo interferóny; alebo modifikátory biologickej odpovede, ako sú napríklad lymfokíny, interleukín-1
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(IL-1), interleukín-2 (IL-2), interleukín-6 (IL-6), faktor stimulujúci kolónie granulocytovmakrofágov (GM-CSF), faktor stimulujúci kolónie granulocytov (G-CSF) alebo iné
rastové faktory.
Techniky konjugácie takejto terapeutickej skupiny s protilátkami sú dobre známe,
pozrite si napr. Arnon et al., „Monoclonal Antibodies For Immunotargeting Of Drugs In
Cancer Therapy,“ v Monoclonal Antibodies And Cancer Therapy, Reisfeld et al. (eds.),
s. 243 - 56 (Alan R. Liss, Inc. 1985); Hellstrom et al., „Antibodies For Drug Delivery,“
v Controlled Drug Delivery (2nd Ed.), Robinson et al. (eds.), s. 623 - 53 (Marcel
Dekker, Inc. 1987); Thorpe, „Antibody Carriers Of Cytotoxic Agents In Cancer Therapy:
A Review,“ v Monoclonal Antibodies '84: Biological And Clinical Applications, Pinchera
et al. (eds.), s. 475 - 506 (1985); ,Analysis, Results, And Future Prospective Of The
Therapeutic Use Of Radiolabeled Antibody In Cancer Therapy,“ v Monoclonal
Antibodies For Cancer Detection And Therapy, Baldwin et al. (eds.), s. 303 - 16
(Academic Press 1985) a Thorpe et al., Immunol. Rev., 62:119-58 (1982).

Bišpecifické molekuly

Podľa ďalšieho aspektu sa predkladaný vynález týka bišpecifických molekúl
obsahujúcich protilátku proti BST1 alebo jej fragment podľa tohto vynálezu. Protilátka
podľa vynálezu alebo jej časti viažuce antigén sa môže derivatizovať alebo spojiť s
ďalšou funkčnou molekulou, napr. ďalším peptidom alebo proteínom (napr. inou
protilátkou alebo Iigandom pre nejaký receptor) s cieľom vytvoriť bišpecifickú molekulu,
ktorá sa viaže na dve rôzne väzbové miesta alebo cieľové molekuly. Protilátka podľa
vynálezu môže byť v skutočnosti derivatizovaná alebo spojená s viacerými ďalšími
funkčnými molekulami s cieľom vytvoriť multišpecifické molekuly, ktoré sa viažu na
viac ako dve rôzne väzbové miesta a/alebo cieľové molekuly; takéto multišpecifické
molekuly sú tiež obsiahnuté v pojme „bičpecifická molekula“ používanom v tomto
dokumente. Na vytvorenie bišpecifickej molekuly podľa vynálezu je napríklad možné
funkčne

spojiť

protilátku

(napr.

chemickou

konjugáciou,

genetickou

fúziou,

nekovalentnou asociáciou alebo inak) s jednou alebo viacerými inými väzbovými
molekulami, ako sú ďalšia protilátka, peptid alebo väzbové mimetikum, napríklad s
výslednou bišpecifickou molekulou.
V súlade s uvedeným predkladaný vynález zahŕňa bišpecifické molekuly, ktoré
obsahujú najmenej jednu prvú väzbovú špecifickosť pre prvý cieľový epitop (t .j. BST1)
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a druhú väzbovú špecifickosť pre druhý cieľový epitop. Druhý cieľový epitop môže byť
prítomný na tom istom cieľovom proteine ako ten, ktorý sa viaže s prvou väzbovou
špecifickosťou; alebo druhý cieľový epitop môže byť prítomný na inom cieľovom
proteine ako ten, ktorý je viazaný prvým proteínom, ako ten, ktorý je viazaný s prvou
väzbovou špecifickosťou. Druhý cieľový epitop môže byť prítomný na tej istej bunke
ako prvý cieľový epitop (t.j. BST1); alebo druhý cieľový epitop môže byť prítomný na
nejakom cieli, ktorý nie je prezentovaný bunkou, ktorá prezentuje prvý cieľový epitop.
Výraz „väzbová špecifickosť“ použitý v tomto dokumente označuje nejakú časť (podiel,
skupinu) obsahujúcu aspoň jednu protilátkovú variabilnú doménu.
V jednom uskutočnení podľa vynálezu je druhým cieľovým epitopom receptor Fc, napr.
ľudský receptor FcyRI (CD64) alebo ľudský receptor Fca (CD89). Vynález preto
zahŕňa bišpecifické molekuly schopné viazať sa na efektorové bunky exprimujúce
FcyR alebo FcaR (napr. monocyty, makrofágy alebo polymorfonukleárne bunky
(PMN)) aj na cieľové bunky exprimujúce BST1. Tieto bišpecifické molekuly zacieľujú
bunky exprimujúce BST1 na efektorovú bunku a spúšťajú aktivity efektorových buniek
mediované receptorom Fc, ako sú fagocytóza buniek exprimujúcich BST1, bunková
cytotoxicita závislá od protilátky (ADCC), uvoľňovanie cytokínov alebo tvorba
superoxidového aniónu.
V inom uskutočnení podľa vynálezu je druhým cieľovým epitopom CD3 alebo CD5.
Vynález preto zahŕňa bišpecifické molekuly schopné viazať sa na efektorové bunky
exprimujúce CD3 alebo CD5 (napr. cytotoxické T-bunky exprimujúce CD3 alebo CD5)
aj na cieľové bunky exprimujúce BST1. Tieto bišpecifické molekuly zacieľujú bunky
exprimujúce BST1 na efektorovú bunku a spúšťajú aktivity efektorových buniek
mediované CD3 alebo CD5, ako napríklad T-bunkovú klonálnu expanziu a T-bunkovú
cytotoxicitu. V tomto uskutočnení bišpecifické protilátka podľa vynálezu môže mať
celkovo buď dve alebo tri proti látkové variabilné domény, pričom prvá časť bišpecifickej
protilátky je schopná získať aktivitu ľudskej imunitnej efektorovej bunky špecifickým
viazaním sa na antigén efektora nachádzajúci sa na ľudskej imunitnej efektorovej
bunke s tým, že antigén efektora je ľudský antigén CD3 alebo CD5, s tým, že uvedená
prvá časť pozostáva z jednej protilátkovej variabilnej domény protilátky a druhá časť
uvedenej bišpecifickej protilátky je schopná špecificky sa viazať na iný cieľový antigén
než je antigén efektora, napr. BST1, s tým, že uvedený cieľový antigén sa nachádza
na inej cieľovej bunke než uvedená ľudská imunitná efektorové bunka a uvedená
druhá časť obsahuje jednu alebo dve protilátkové variabilné domény.
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V jednom uskutočnení vynálezu, v ktorom je bišpecifická molekula multišpecifická,
molekula môže ďalej okrem väzbovej špecifickosti proti Fc alebo väzbovej špecifickosti
proti CD3 alebo CD5 a väzbovej špecifickosti proti BST1 zahŕňať tretiu väzbovú
špecifickosť. V jednom uskutočnení je treťou väzbovou špecifickosťou časť proti
zosilňovačom faktora (EF), napr. molekula viažuca sa k povrchovému proteinu, ktorý
sa podieľa na cytotoxickej aktivite, a tým zvyšuje imunitnú odpoveď proti cieľovej
bunke. „Časťou proti zosilňovačom faktora“ môže byť protilátka, funkčný fragment
protilátky alebo ligand, ktorý sa viaže na danú molekulu, napr. antigén alebo receptor,
čo vedie k posilneniu účinku väzobných determinantov pre receptor Fc alebo antigénu
cieľovej bunky. „Časť proti zosilňovačom faktora“ sa môže viazať na receptor Fc alebo
antigén cieľovej bunky. Alternatívne sa môže časť proti zosilňovačom faktora viazať
na entitu, ktorá sa líši od entity, na ktorú sa viažu prvá a druhá väzbová špecifickosť.
Časť proti zosilňovačom faktora sa môže napríklad viazať na cytotoxickú T-bunku
(napr. cez CD2, CD3, CD8, CD28, CD4, CD40, ICAM-1 alebo inú imunitnú bunku,
ktorá vzniká pri zvýšenej imunitnej odpovedi proti cieľovej bunke).
V jednom uskutočnení bišpecifické molekuly podľa vynálezu zahŕňajú ako väzbovú
špecifickosť najmenej jednu protilátku alebo jej protilátkový fragment vrátane napr.
Fab, Fab', F(ab')2, Fv Fd, dAb alebo jednoreťazcový Fv. Protilátkou môže byť aj dimér
ľahkého reťazca alebo ťažkého reťazca alebo ktorýkoľvek ich minimálny fragment, ako
sú Fv alebo konštrukt s jedným reťazcom, ako sú opísané v patente Spojených štátov
amerických č. 4,946,778.
V jednom uskutočnení poskytuje väzbovú špecifickosť pre receptor Fcy monoklonálna
protilátka, ktorej väzba nie je blokovaná ľudským imunoglobulínom G (IgG). Ako sa
používa v tomto dokumente, výraz „receptor IgG“ označuje ktorýkoľvek z ôsmich
génov pre y-reťazec nachádzajúcich sa na chromozóme 1. Tieto gény kódujú celkom
dvanásť transmembránových alebo rozpustných izoforiem receptorov, ktoré sa delia
do troch tried receptora Fcy (gama): FcyRI (CD64), FcyRI I (CD32) a FcyRI 11 (CD16). V
jednom výhodnom uskutočnení je receptor Fcy ľudský vysoko afinitný FcyRI. Ľudský
FcyRI je 72 kDa molekula, ktorá vykazuje vysokú afinitu k monomérnemu IgG (108
109 M1).
Výroba a charakterizácia určitých výhodných monoklonálnych protilátok proti Fcy sú
opísané v publikácii PCT WO 88/00052a v patente Spojených štátov amerických č.
4,954,617. Tieto protilátky sa viažu na epitop FcyRI, FcyRII alebo FcyRIII v mieste
odlišnom od väzbového miesta Fcy receptora, takže ich väzba nie je podstatným
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spôsobom blokovaná fyziologickými hladinami IgG. Špecifickými protilátkami proti
FcyRI užitočnými v rámci tohto vynálezu sú mAb 22, mAb 32, mAb 44, mAb 62 a mAb
197. Hybridom produkujúci mAb 32 je k dispozícii z fondu American Type Culture
Collection, prírastkové číslo ATCC HB9469. V iných uskutočneniach je protilátka proti
receptoru Fcy humanizovaná forma monoklonálnej protilátky 22 (H22). Výroba a
charakterizácia protilátky H22 sú opísané v Graziano, R.F. et al. (1995) J. Immunol
155 (10): 4996-5002 a publikácii PCT WO 94/10332. Bunková línia tvoriaca protilátku
H22 bola uložená vo fonde American Type Culture Collection pod označením
HA022CL1 s prírastkovým číslom CRL 11177.
V ešte ďalších výhodných uskutočneniach poskytuje väzbovú špecifickosť pre receptor
Fc protilátka, ktorá sa viaže na ľudský receptor IgA, napr. receptor Fc-alfa [FcoRI
(CD89)], ktorej viazanie výhodne nie je blokované ľudským imunoglobulínom (IgA).
Výraz „receptor IgA" zahŕňa génový produkt jedného o-génu (FcoRI), ktorý sa
nachádza na chromozóme 19. Je známe, že tento gén kóduje niekoľko alternatívne
zostri hnutých transmembránových izoforiem 55 až 110 kDa. FcoRI (CD89) je
konštitutívne

exprimovaný

na

monocytoch/makrofágoch

a

eozinofi Iných

a

neutrofilných granulocytoch, ale nie na populáciách neefektorových buniek. FcoRI má
strednú afinitu (= 5 x 107 M1) k IgAI aj lgA2, ktorá sa zvyšuje po expozícii cytokínom,
ako sú G-CSF alebo GM-CSF [Morton, H.C. et al. (1996) Critical Reviews in
Immunology 16:423-440]. Boli opísané štyri špecifické monoklonálne protilátky proti
FcoRI uvádzané ako A3, A59, A62 a A77, ktoré viažu FcoRI mimo väzbovú doménu
Iigandu IgA [Monteiro, R.C. et al. (1992) J. Immunol. 148:1764].
FcoRI a FcyRI sú výhodné spúšťacie receptory na použitie v bišpecifických molekulách
podľa vynálezu, pretože (1) sú exprimované predovšetkým na imunitných efektorových
bunkách, napr. monocytoch, PMN, makrofágoch a dendritických bunkách, (2) sú
exprimované vo vysokých hladinách (napr. 5 000 -100 000 na bunku), (3) sú
mediátormi cytotoxických aktivít (napr. ADCC, fagocytóza), (4) sprostredkovávajú
zosilnenú prezentáciu antigénov, vrátane autoantigénov, ktoré sú na ne zacielené.
Protilátky, ktoré môžu byť použité v bišpecifických molekulách podľa vynálezu, sú
myšie, ľudské, chimérne a humanizované monoklonálne protilátky.
Bišpecifické molekuly podľa predkladaného vynálezu sa môžu pripraviť konjugovaním
základných väzbových špecifickostí, napr. väzbovej špecifickosti proti FcR, proti CD3,
proti CD5 a proti BST1, za použitia metód známych v oblasti danej techniky. Väzbovú
špecifickosť každej bišpecifickej molekuly je napríklad možné vytvoriť samostatne a
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potom ich navzájom konjugovať. V prípade, že sú väzbovými špecifickosťami proteiny
alebo peptidy, je možné pri kovalentnej konjugácii použiť rôzne spojovacie alebo
zosieťovacie činidlá. Medzi príklady zosieťovacích činidiel patria napríklad protein A,
karbodiimid, N-sukcinimidyl-S-acetyl-tioacetát (SATA), 5,5‘-ditiobis(2-nitrobenzoová
kyselina)

(DTNB),

o-fenylendimaleimid

(oPDM),

N-sukcinimidyl-3-(2-

pyridylditio)propionát (SPDP) a sulfosukcinimidyl-4-(N-maleimidometyl)cyklohexán-1karboxylát (sulfo-SMCC) [pozrite si napr. Karpovsky et al. (1984) J. Exp. Med.
160:1686; Liu, MA et al. (1985) Prac. Natl. Acad. Sei. USA 82:8648]. Medzi ďalšie
metódy patria metódy opísané v Paulus (1985) Behring Ins. Mitt. No. 78, US132; Brennan et al. (1985) Science 229:81-83 a Glennie et al. (1987) J. Immunol. 139:
2367-2375. Výhodnými konjugačnými činidlami sú SATA a sulfo-SMCC, ktoré sú k
dispozícii od spoločnosti Pierce Chemical Co. (Rockford, IL)].
Ďalšie bivalentná práca bola vykonaná pre bišpecifiká vsadením duál nej väzby do
formátov podobných protilátkam s úplnou dĺžkou (Wu et al., 2007,

Nature

Biotechnology 25[11]:1290-1297; USSN12/477.711; Michaelson et al., 2009, mAbs
1 [2]: 128-141; PCT/US2008/074693; Zuo et al., 2000, Protein Engineering 13[5]:361367; USSN09/865.198; Shen etal., 2006, J Biol Chem 281 [16]: 10706-10714; Lu etal.,
2005, J Biol Chem 280[20]: 19665-19672; PCT/US2005/025472).
V prípade, že sú väzbovými špecifickosťami protilátky, môžu byť konjugované
prostredníctvom sulfhydrylovej väzby C-terminálnych kĺbových oblastí dvoch ťažkých
reťazcov. V zvlášť výhodnom uskutočnení je kĺbová oblasť modifikovaná tak, aby pred
konjugáciou obsahovala nepárny počet sulfhydrylových zvyškov, výhodne jeden.
Alternatívne môžu byť obe väzbové špecifickosti kódované v tom istom vektore a
exprimované a skompletizované v tej istej hostiteľskej bunke. Táto metóda je obzvlášť
užitočné, ak bispecific molekula je mAb x mAb, mAb x Fab, Fab x F(ab')2 alebo ligand
x Fab fúzny protein. Bišpecifická molekula podľa vynálezu môže byť jednoreťazcová
molekula obsahujúca jednu jednoreťazcovú protilátku a väzbový determinant alebo
jednoreťazcová

bišpecifická

molekula obsahujúca dva väzbové determinanty.

Bišpecifické molekuly môžu obsahovať najmenej dve jednoreťazcové molekuly.
Metódy na prípravu bišpecifických molekúl sú opísané napríklad v patentoch
Spojených

štátov

amerických

č.

5,260,203; 5,455,030; 4,881,175; 5,132,405; 5,091,513; 5,476,786; 5,013,653; 5,258
,498 a 5,482,858.
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Naviazanie bišpecifických molekúl na ich špecifické ciele je možné potvrdiť napríklad
enzymatickou analýzou na imunosorbente (ELISA), rádioimunoanalýzou (RIA),
analýzou FACS, bioanalýzou (napr. na základe inhibície rastu) alebo analýzou
Western Blot. Pri každej z týchto analýz sa všeobecne zisťuje prítomnosť komplexov
proteinu a protilátky, ktoré sú predmetom záujmu, za použitia značeného činidla (napr.
protilátky) špecifického pre skúmaný komplex. Komplexy FcR a protilátky je napríklad
možné zistiť použitím protilátok alebo fragmentov protilátok s enzymatickou značkou,
ktoré rozpoznávajú komplexy protilátky a FcR a špecificky sa na ne viažu. Alternatívne
je komplexy možné zistiť použitím ktorejkoľvek z rôznych iných imunologických analýz.
Protilátku je

napríklad

rádioimunoanalýze

(RIA)

možné

označiť

(pozrite

si

rádioaktívnou

značkou

napríklad Weintraub,

B.,

a

použiť

pri

Principles

of

Radioimmunoassays, Seventh Training Course on Radioligand Assay Techniques,
Endocrine Society, marec 1986). Rádioaktívne izotopy je možné detegovať takými
metódami, ako je použitie y-čítača alebo scintilačného čítača alebo pomocou
autorádiografie.

Proti látkové fragmenty a proti látkové mimetiká

Tento vynález nie je obmedzený na tradičné protilátky a môže byť realizovaný
prostredníctvom použitia protilátkových fragmentov. Ako je podrobne uvedené nižšie,
v príslušnom odbore bola vyvinutá a v súčasnosti je známa široká škála technológií
protilátkových fragmentov a protilátkových mimetík. Hoci viaceré z týchto technológií,
ako sú doménové protilátky, Nanobodies a UniBodies využívajú fragmenty alebo iné
modifikácie tradičných protilátkových štruktúr, existujú aj iné technológie, napríklad
affibodies, DARPins, Anticalins, Avimers a Versabodies, ktoré využívajú väzbové
štruktúry, ktoré popri napodobňovaní tradičného viazania sa protilátok sú generované
z nejakej funkcie prostredníctvom rôznych mechanizmov.
Doménové protilátky (dAb) sú najmenšie funkčné väzbové jednotky protilátok,
zodpovedajúce variabilným oblastiam buď ťažkého (Vh) alebo ľahkého (Vl) reťazca
humánnych protilátok. Doménové protilátky majú molekulovú hmotnosť približne 13
kDa. Spoločnosť Domantis vyvinula rad rozsiahlych a vysoko funkčných knižníc úplne
humánnych doménových protilátok (dAb) Vh a Vl (viac ako desať miliárd rôznych
sekvencií v každej knižnici) a používa tieto knižnice na výber dAb, ktoré sú špecifické
pre terapeutické ciele. Na rozdiel od mnohých konvenčných protilátok, doménové
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protilátky sú dobre exprimované v bakteriálnych, kvasinkových a cicavčích bunkových
systémoch. Ďalšie podrobnosti o doménových protilátkach a metódach ich výroby
môžete získať prostredníctvom odkazov patenty Spojených štátov amerických č.
6,291,158; 6,582,915; 6,593,081; 6,172,197; 6,696,245; US por. č. 2004/0110941;
európska

patentová

prihláška

č. 1433846 a

európske

patenty

0368684 a 0616640; WO05/035572, W004/101790, W004/081026, W004/058821,
W004/003019 a W003/002609.
Nanobodies sú terapeutické proteiny derivované z protilátok, ktoré obsahujú jedinečné
štrukturálne a funkčné vlastnosti prirodzene sa vyskytujúcich protilátok ťažkého
reťazca. Tieto protilátky ťažkého reťazca obsahujú jednu variabilnú doménu (VHH) a
dve konštantné domény (Ch2 a Ch3). Dôležité je, že klonovaná a izolovaná doména
VHH je dokonale stabilný polypeptid majúci plnú kapacitu na viazanie antigénov ako
pôvodná protilátka ťažkého reťazca. Nanobodies majú vysokú mieru homológie s
doménami Vh ľudských protilátok a môžu byť ďalej humanizované bez straty aktivity.
Dôležité je, že Nanobodies majú nízky imunogénny potenciál, ktorý bol potvrdený v
štúdiách primátov s hlavnými „nanoprotilátkovými“ Nanobody zlúčeninami.
Nanobodies v sebe spájajú výhody konvenčných protilátok s dôležitými znakmi
malomolekulových liečiv. Nanobodies podobne ako konvenčné protilátky vykazujú
vysokú špecifickosť pre ich cieľ a nízku prirodzenú toxicitu. Ako malomolekulové lieky
však môžu inhibovať enzýmy a ľahko vnikať štrbín receptorov. Nanobodies sú ďalej
veľmi stabilné, môžu byť podávané inak než injekčné (pozrite si napr. WO 04/041867)
a ľahko sa vyrábajú. Medzi ďalšie výhody Nanobodies patrí rozpoznávanie netypických
alebo skrytých epitopov v dôsledku ich malej veľkosti, viazania sa dutinách alebo
aktívnych miest proteínových cieľov s vysokou afinitou a selektívnosťou vzhľadom na
flexibilitu ich jedinečného trojrozmerného formátu liečiva, prispôsobovanie polčasu a
jednoduchosti a rýchlosti objavenia liečiva.
Nanobodies sú kódované jednotlivými génmi a efektívne sa vyrábajú v takmer
všetkých prokaryotických a eukaryotických hostiteľských organizmoch, ako sú napr. E.

coli (pozrite

si

napr. US

(napríklad Aspergillus alebo Trichoderma) a

6,765,087),
kvasinky

plesne

(napríklad Saccharomyces,

Kluyveromyces, Hansenula alebo Pichia) (pozrite si napr. US 6,838,254). Výrobný
proces je škálovateľný a boli vyrobené mnohokilogramové množstvá Nanobodies.
Keďže Nanobodies vykazujú vynikajúcu stabilitu v porovnaní s konvenčnými
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protilátkami, môžu byť pripravené ako roztok s dlhou skladovateľnosťou a pripravený
na použitie.
Metóda Nanoclone (pozrite si napr. WO 06/079372) je proprietárna metóda na
generovanie Nanobodies proti požadovanému cieľu na základe automatizovaného
vysokovýkonného výberu B-buniek a môže byť použitá v kontexte tohto zverejneného
opisu.
UniBodies sú ďalšou technológiou protilátkových fragmentov; vychádzajú však z
odstránenia kĺbovej oblasti protilátok lgG4. Vypustením kĺbovej oblasti dochádza k
vzniku molekuly, ktorá má v podstate polovičnú veľkosť tradičných protilátok lgG4 a
má univalentný väzbovú oblasť namiesto bivalentnej väzbovej oblasti protilátok lgG4.
Je tiež známe, že protilátky lgG4 sú inertné a teda nedochádza k ich interakcii s
imunitným systémom, čo môže byť výhodné na liečbu ochorení, pri ktorej nie je
žiaduca imunitná odpoveď, a táto výhoda je prenesená na UniBodies. Funkciou
UniBodies môže byť napríklad inhibícia alebo utlmenie, nie však usmrtenie, buniek, na
ktoré sú viazané. Viazanie sa UniBody na nádorové bunky navyše nestimuluje ich
množenie. Okrem toho, keďže UniBodies majú asi polovičnú veľkosť oproti tradičným
protilátkam lgG4, môžu vykazovať lepšiu distribúciu po väčších solídnych tumoroch s
potenciálne výhodnou účinnosťou. UniBodies sú odstraňované z tela v podobnej miere
ako celé protilátky lgG4 a sú schopné viazať sa na príslušné antigény s podobnou
afinitou ako celé protilátky. Ďalšie podrobnosti o UniBodies môže získať z patentového
spisu W02007/059782.
MoIekuIyAffibody predstavujú novú triedu afinitných proteínov na základe proteínovej
domény s 58 aminokyselinovými zvyškami, získanej z jednej z IgG viažucich domén
stafýlokokového proteinu A. Táto doména so zväzkom troch skrutkovíc bola použitá
ako lešenie pre výstavbu kombinatorických fagemidových knižníc, z ktorých je možné
pomocou technológie s prezentáciou fágov vyberať varianty Affibody zacielené na
požadované molekuly [Nord K, Gunneriusson E, Ringdahl J, Stahl S, Uhlen M, Nygren
PA (1997) 'Binding proteins selected from combinatorial libraries of an a-helical
bacterial receptor domain' Nat Biotechnol 15:772-7. Ronmark J, Gronlund H, Uhlen M,
Nygren PA (2002) „Human immunoglobulin A (IgA)-specific ligands from combinatorial
engineering of protein A“ Eur J Biochem. 269:2647-55.]. Molekuly Affibody sú vďaka
jednoduchej, robustnej štruktúre v kombinácii s ich nízkou molekulovou hmotnosťou
(6 kDa) vhodné pre širokú škálu aplikácií, napríklad ako detekčné činidlá [Ronmark J.
et al. (2002) „Construction and characterization of affibody-Fc chimeras produced in
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Escherichia coli“ J Immunol Methods 261:199-211] a inhibovať receptorové interakcie
[Sandstorm K, Xu Z, Forsberg G, Nygren PA (2003) „Inhibition of the CD28-CD80 co
stimulation signal by a CD28-binding Affibody ligand developed by combinatorial
protein engineering“ Protein Eng 16:691-7]. Ďalšie podrobnosti o Affibodies a
metódach výroby je možné získať cez odkaz na patent Spojených štátov amerických
č. 5831012.
Označené Affibodies môžu byť tiež užitočné pri zobrazovacích aplikáciách na
stanovenie izoforiem.
DARPins (skonštruované proteiny s opakovaniami ankyrínových motívov) sú jedným
z príkladov technológií DRP (skonštruovaný protein s opakovaniami) proti látkových
mimetík, ktoré boli vyvinuté s cieľom využitia väzbových schopností neprotilátkových
polypeptidov. Proteiny s opakovaniami, ako sú proteiny bohaté na ankyrínové a
leucínové opakovania, sú všadeprítomné väzbové molekuly, ktoré majú, na rozdiel od
protilátok, intracelulárny a extracelulárny výskyt. Ich unikátna modulárna architektúra
má opakujúce sa konštrukčné celky (opakovania), ktoré sú na seba naskladané a
tvoria tak pretiahnuté domény opakovaní vystavujúce variabilné a modulárně ciele
viažuce povrchy. Na základe tejto modularity je možné vytvoriť kombinatorické
knižnice polypeptidov s vysoko rôznorodou špecifickosťou väzieb. Táto stratégia
zahŕňa konsenzuálnu konštrukciu vzájomne kompatibilných opakovaní prezentujúcich
variabilné povrchové zvyšky a ich náhodnú kompletizáciu do domén opakovaní.
DARPins môžu byť vyrobené v bakteriálnych expresných systémoch s veľmi vysokými
výťažkami a patria medzi najstabilnejšie známe proteiny. Predmetom výberu boli
vysoko špecifické DARPins vysokou afinitou k širokému spektru cieľových proteínov,
vrátane ľudských

receptorov,

cytokínov,

kináz,

ľudských

proteáz,

vírusov a

membránových proteínov. Je možné získať DARPins s afinitami jednocifernom
nanomolárnom až pikomolárnom rozsahu.
DARPiny boli použité v širokej škále aplikácií vrátane testu ELISA, sendvičového testu
ELISA, prietokovej cytometrickej analýzy (FACS), imunohistochémie (IHC), čipových
aplikácií, afinitne] purifikácie alebo analýzy Western Blotting. DARPins sa tiež ukázali
byť vysoko aktívne vo vnútrobunkovom kompartmente, napríklad ako intracelulárne
markerové proteiny spojené so zeleným fluoreskujúcim proteínom (GFP). DARPins
boli ďalej použité na inhibíciu vírusového vstupu s IC50 v rozsahu pM. DARPins sú
nielen ideálne na blokovanie interakcií typu proteín-proteín, ale aj na inhibíciu
enzýmov. Úspešne boli inhibované proteázy, kinázy a transportéry, najčastejšie s
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alosterickým režimom inhibície. DARPins sú vzhľadom na veľmi rýchle a špecifické
obohacovanie na tumore a veľmi priaznivé pomery nádoru ku krvi vhodné na
diagnostiku in vivo alebo terapeutické prístupy.
Dodatočné informácie týkajúce sa DARPins a ďalších technológií DRP možno nájsť v
spise patentovej prihlášky Spojených štátov amerických č. 2004/0132028 a v
medzinárodnom patentovom spise č. WO 02/20565.
Ďalšou technológiou protilátkových mimetík sú Anticalins. V tomto prípade je však
väzbová špecifickosť odvodená od lipokalínov, čo je skupina proteínov s nízkou
molekulovou hmotnosťou, ktoré sú prirodzene a hojne exprimované v ľudských
tkanivách a telesných tekutinách. Lipokalíny boli vyvinuté s cieľom plniť rad funkcií in
vivo spojených s fýziologickým transportom a skladovaním chemicky citlivých alebo
nerozpustných zlúčenín. Lipokalíny majú robustnú vnútornú štruktúru obsahujúcu
vysoko chránený ß-barel, ktorý nesie štyri slučky na jednom konci proteinu. Tieto
slučky tvoria vstup do väzbového vrecka a konformačné rozdiely v tejto časti molekuly
zodpovedajú za zmeny vo väzbovej špecifickosti medzi jednotlivými lipokalínmi.
Zatiaľ čo celková konštrukcia Hypervariabilných slučiek nesených chránenou ßplátovou kostrou pripomína imunoglobulíny, lipokalíny sa podstatne odlišujú od
protilátok z hľadiska veľkosti, sú tvorené jedným polypeptidovým reťazcom 160 až 180
aminokyselín s veľkosťou len minimálne väčšou než má jedna imunoglobulínová
doména.
Lipokalíny sa klonujú a ich slučky sú podrobené inžinierskej úprave na vytvorenie
Anticalins. Boli vytvorené knižnice štrukturálne rôznorodých molekúl Anticalins a
prezentácia Anticalin umožňuje výber a skríning väzbovej funkcie, s následnou
expresiou a výrobou rozpustného proteinu na ďalšiu analýzu v prokaryotických alebo
eukaryotických systémoch. Štúdie úspešne preukázali, že môžu byť vyvinuté
Anticalins, ktoré sú špecifické pre prakticky akýkoľvek ľudský cieľový protein, môžu
byť izolované a môžu byť získané ich väzbové afinity v nanomolárnom alebo vyššom
rozsahu.
Molekuly Anticalins môže byť tiež naformátované ako duálně zacieľujúce proteiny, tzv.
Duocalins. Duocalin viaže dva samostatné terapeutické ciele v jednom ľahko
vyrobiteľnom monomérnom proteine pomocou štandardného výrobného procesu pri
zachovaní špecifickosti a afinity pre cieľ bez ohľadu na štrukturálnu orientáciu jeho
dvoch väzbových domén.
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Modulácia viacerých cieľov prostredníctvom jednej molekuly je obzvlášť výhodná pri
známych ochoreniach, ktoré zahŕňajú viac ako jeden príčinný faktor. Bi- alebo
multivalentné väzbové formáty ako Duocalins majú významný potenciál pri zacieľovaní
bunkových povrchových molekúl v prípade ochorenia, sprostredkovanie agonistických
účinkov na transdukčné signálne dráhy alebo vyvolanie vylepšených účinkov
internalizácie viazaním a zhlukovaním bunkových povrchových receptorov. Okrem
toho, vysoká vnútorná stabilita molekúl Duocalins je porovnateľná s monomérnymi
molekulami Anticalins a ponúkajúc flexibilné formulovanie prípravku a potenciál
podávania pre molekuly Duocalins.
Ďalšie informácie o molekulách Anticalins možno nájsť v patente Spojených štátov
amerických č. 7,250,297 a medzinárodnom patentovom spise č. WO 99/16873.
Ďalšia technológia protilátkových mimetík užitočná v kontexte daného zverejneného
opisu sú Avimers. Molekuly Avimers sú vyvinuté z veľkej skupiny humánnnych
extracelulárnych receptorových domén miešaním in vitro v exóne a prezentáciou na
fágoch,

generovaním

multidoménových

proteínov s väzbovými a

inhibičnými

vlastnosťami. Ukázalo sa, že prepojením viacerých nezávislých väzbových domén
vzniká avidita dochádza k zlepšeniu afinity a špecifickosti v porovnaní s konvenčným
jednoepitopovými väzbovými proteínmi. Medzi ďalšie potenciálne výhody patrí
jednoduchá a efektívna výroba molekúl špecifických pre viaceré ciele v Escherichia

coli, lepšia tepelná stabilita a odolnosť voči proteázam. Boli získané molekuly Avimers
so subnanomolárnymi afinitami proti rôznym cieľom.
Ďalšie informácie o Avimers možno nájsť v spisoch patentových prihlášok Spojených
štátov

amerických

č.

2006/0286603, 2006/0234299, 2006/0223114, 2006/0177831,2006/0008844, 2005/
0221384, 2005/0164301,2005/0089932, 2005/0053973, 2005/0048512, 2004/01757
56.
Ďalšia technológia protilátkových mimetík použiteľná v kontexte daného zverejneného
opisu sú Versabodies. Versabodies sú malé bielkoviny s 3 až 5 kDa s obsahom >15
% cysteínov, ktoré tvoria lešenie s vysokou disulfidovou hustotou, pri ktorých je
nahradené hydrofóbneho jadro, ktoré majú typické bielkoviny. Po nahradení veľkého
množstva hydrofóbnych aminokyselín tvoriacich hydrofóbne jadro malým počtom
disulfidov vzniká protein, ktorý je menší, viac hydrofilný (s nižšou mierou agregácie a
nešpecifických väzieb), odolnejší voči proteázam a teplu, má nižšiu hustotu Tbunkových epitopov, pretože zvyšky, ktoré najviac prispievajú k prezentácii hlavného
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histokompatibilného komplexu (MHC), sú hydrofóbne. O všetkých uvedených štyroch
vlastnostiach je známe, že ovplyvňujú imunogenicitu, a predpokladá sa, že spoločne
spôsobujú veľký pokles imunogenicity.
Inšpiráciou pre Versabodies sú prírodné injikovateľné biofarmaceutiká produkované
pijavicami, hadmi, pavúkmi, škorpiónmi, slimákmi a sasankami, o ktorých je známe, že
vykazujú neočakávane nízku mieru imunogenicity. Začínajúc vybranými skupinami
prírodných bielkovín, z hľadiska konštrukcie a skríningu veľkosti sú hydrofóbnosť,
spracovanie proteolytických antigénov a hustota epitopu minimalizované na úrovne
hlboko pod priemerom pre prírodné injikovateľné proteiny.
Vzhľadom na štruktúru Versabodies tieto protilátkové mimetiká ponúkajú univerzálny
formát, ktorý zahŕňa multivalentnosť, multišpecifickosť, rozmanitosť polčasových
mechanizmov, moduly zacieľovania na tkanivá a neprítomnosť oblasti Fc protilátky.
Okrem toho, Versabodies sú vyrábané v E. coli s vysokými výťažkami a vďaka ich
hydrofiInosti a malej veľkosti sú Versabodies vysoko rozpustné a môžu byť
formulované do prípravkov s vysokou koncentráciou. Versabodies majú výnimočnú
tepelnú stabilitu (dajú sa variť) a ponúkajú predĺženú trvanlivosť.
Ďalšie informácie o Versabodies nájdete v spise patentovej prihlášky Spojených štátov
amerických č. 2007/0191272.
Podrobný opis technológií protilátkových fragmentov a proti látkových mimetík
uvedených vyššie nie je mienený ako vyčerpávajúci zoznam všetkých technológií,
ktoré by mohli byť použité v súvislosti s touto špecifikáciou. V súvislosti s týmto
zverejneným opisom by mohli byť použité napríklad, taktiež bez obmedzenia, rôzne
ďalšie technológie, vrátane alternatívnych technológií na báze polypeptidov, ako sú
fúzie komplementaritu určujúcich oblastí, podľa opisu v Qui et al. (2007) Nature
Biotechnology 25(8):921-929, ako aj vrátane technológií na báze nukleových kyselín,
napríklad technológií aptamérov RNA opísaných v patentoch Spojených štátov
amerických

č.

5,789,157, 5,864,026, 5,712,375, 5,763,566, 6,013,443, 6,376,474, 6,613,526, 6,114
,120, 6,261,774 a 6,387,620 .

Farmaceutické kompozície

V ďalšom

aspekte

predkladaný zverejnený opis

uvádza

kompozíciu,

napr.

farmaceutickú kompozíciu, ktorá obsahuje jednu monoklonálnu protilátku alebo
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kombináciu monoklonálných protilátok alebo ich časti viažuce antigény podľa
predkladaného vynálezu, pripravené spoločne s farmaceuticky prijateľným nosičom.
Takéto kompozície môžu obsahovať jednu protilátku alebo kombinácie protilátok
(napríklad dve alebo viaceré rôzne protilátky) alebo imunokonjugáty alebo bišpecifické
molekuly podľa tohto vynálezu. Farmaceutická kompozícia podľa zverejneného opisu
môže obsahovať napríklad kombináciu protilátok (alebo imunokonjugátov alebo
bišpecifík), ktoré sa viažu na rôzne epitopy na cieľovom antigéne alebo ktoré majú
komplementárne aktivity.
Farmaceutické kompozície podľa tohto zverejneného opisu môžu byť taktiež podávané
v kombinačnej liečbe, t. j. v kombinácii s inými činidlami. Kombinačná liečba môže
napríklad obsahovať protilátku podľa predkladaného vynálezu v kombinácii s aspoň
jedným iným proti nádorovým činidlom, alebo protizápalovým alebo imunosupresívným
činidlom. Príklady terapeutických činidiel, ktoré môžu byť použité v kombinačnej liečbe,
sú opísané podrobnejšie nižšie v časti o spôsoboch použitia protilátok podľa
predkladaného vynálezu.
Výraz „farmaceuticky prijateľný nosič", ako sa používa v tomto dokumente, zahŕňa
všetky rozpúšťadlá, disperzné médiá, povlaky, antibakteriálne a antifungálne činidlá,
izotonické činidlá a činidlá retardujúce absorpciu a podobné, ktoré sú fýziologicky
kompatibilné.

Výhodne

je

nosič

vhodný

na

intravenózne,

intramuskulárne,

subkutánne, parenterálne, spinálne alebo epidermálne podávanie (napr. injekčné
alebo infúzne). V závislosti od cesty podávania môže byť účinná zlúčenina, t. j.,
protilátka, imunokonjugát alebo bišpecifická molekula, potiahnutá látkou, ktorá chráni
túto zlúčeninu pred pôsobením kyselín a iných prirodzených podmienok, ktoré ju môžu
inaktivovať.
Farmaceutické zlúčeniny podľa zverejneného opisu môžu zahŕňať jednu alebo viac
farmaceuticky prijateľných solí. Výraz „farmaceuticky prijateľná soľ" znamená soľ,
ktorá si zachováva požadovanú biologickú aktivitu zlúčeniny, od ktorej je odvodená, a
nevyvoláva žiadne nežiaduce toxikologické účinky (pozrite napr. Berge, S.M., et al.
(1977) J. Pharm. Sei. 66:1-19]. Medzi takéto soli patria napríklad adičné soli s
kyselinami a adičné soli s bázami. Medzi adičné soli s kyselinami patria soli derivované
z netoxických anorganických kyselín, ako sú napríklad kyselina chlorovodíková,
dusičná, fosforečná, sírová, bromovodíková, jodovodíková, fosforitá a podobne, ako aj
z netoxických organických kyselín, ako sú napríklad alifatické mono- a dikorboxylové
kyseliny, fenyl-substituované alkánové kyseliny, hydroxyalkánové kyseliny, aromatické
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kyseliny a alifatické a aromatické sulfónové kyseliny a podobne. Adičné soli s bázami
sú soli derivované z kovov alkalických zemín, ako sú napríklad sodík, draslík, horčík,
vápnika podobne, ako aj z netoxických organických amínov, ako sú napríklad N,N‘dibenzyletyléndiamín,

N-metylglukamín,

chloroprokaín,

cholín,

dietanolamín,

etyléndiamín, prokaín a podobne.
Farmaceutická kompozícia podľa zverejneného opisu môže zahŕňať farmaceuticky
prijateľný antioxidant. Medzi farmaceuticky prijateľné antioxidanty patria napríklad: (1)
antioxidanty rozpustné vo vode, ako sú kyselina askorbová, hydrochlorid cysteinu,
hydrogénsíran sodný,

metasiričitan sodný a sitričitan sodný a podobne; (2)

antioxidanty rozpustné v oleji, ako sú askorbylpalmitát, butylovaný hydroxyanizol
(BHA), butylovaný hydroxytoluén (BHT), lecitin, propylgalát a alfa-tokoferol a podobne;
a

(3)

chelatačné

činidlá

kovov,

ako

sú

kyselina

citrónová,

kyselina

etyléndiamíntetraoctová (EDTA), sorbitol, kyselina vínna a kyselina fosforečná a
podobne.
Medzi vhodné vodné a nevodné nosiče, ktoré sa môžu použiť vo farmaceutickej
kompozícii podľa tohto zverejneného opisu, patria voda, etanol, polyoly (ako sú
glycerol, propylénglykol, polyetylénglykol a podobne) a ich vhodné zmesi, rastlinné
oleje, ako je olivový olej, a injikovateľné organické estery, ako je etyloleát. Vhodnú
tekutosť je možné udržať napríklad použitím poťahovacích látok, ako je lecitin,
udržaním požadovanej veľkosti častí v prípade disperzií a použitím surfaktantov.
Tieto kompozície môžu taktiež obsahovať adjuvanty, ako sú konzervačné činidlá,
zmáčacie činidlá, emulgátory a dispergačné činidlá. Ochrana pred prítomnosťou
mikroorganizmov sa môže zabezpečiť sterilizačnými postupmi vyššie, a tiež pridaním
rôznych antibakteriálnych a antifungálnych činidiel, ako sú napríklad parabén,
chlórbutanol, fenol a kyselina sorbová a podobne. Môže byť žiaduce do kompozícií
začleniť aj izotonické látky, ako sú cukry, chlorid sodný a podobne. Okrem toho je
možné dosiahnuť predĺženie absorpcie injikovateľnej farmaceutickej formy pomocou
činidiel, ktoré retardujú absorpciu, ako sú stearan hlinitý a želatína.
Medzi farmaceuticky prijateľné nosiče patria sterilné vodné roztoky alebo disperzie a
sterilné prášky na prípravu sterilných injekčných roztokov alebo disperzie v čase
potreby. Použitie takýchto médií a látok pre farmaceuticky účinné látky je známe v
oblasti danej techniky. S výnimkou prípadov, keď sú ktorékolVek bežné médium alebo
činidlo

nekompatibilné

s

účinnou zlúčeninou, je

možné vo

farmaceutických

Document number: E025261; Page: 88
88
kompozíciách podľa zverejneného opisu použiť ktorékoľvek z nich. Kompozície môžu
obsahovať aj doplňujúce účinné zlúčeniny.
Terapeutické kompozície typicky musia byť v podmienkach výroby a uchovávania
sterilné a stabilné. Kompozícia sa môže pripraviť ako roztok, mikroemulzia, lipozóm
alebo iná organizovaná štruktúra vhodná pre vysokú koncentráciu liečiva. Nosičom
môžu byť rozpúšťadlo alebo disperzné médium obsahujúce napríklad vodu, etanol,
polyol (napríklad glycerol, propylénglykol a tekutý polyetylénglykol a podobne) a ich
vhodné zmesi.

Vhodnú tekutosť je

možné zachovať

napríklad za

použitia

poťahovacích činidiel, ako je lecitin, a v prípade disperzií udržaním požadovanej
veľkosti častíc a použitím surfaktantov. V mnohých prípadoch bude výhodné použiť v
kompozícii izotonizačné činidlá, napríklad cukry, polyalkoholy, ako sú manitol, sorbitol
alebo chlorid sodný. Predĺženú absorpciu injekčných kompozícií je možné dosiahnuť,
ak kompozícia obsahuje látku, ktorá retarduje absorpciu, napríklad monostearátové
soli a želatínu.
Sterilné injekčné roztoky je možné pripraviť tak, že sa účinná zlúčenina v
požadovanom množstve vo vhodnom rozpúšťadle podľa potreby zmieša s jednou
alebo viacerými zložkami uvedenými vyššie a následne sa sterilizuje mikrofiltráciou.
Disperzie sa všeobecne pripravujú tak, že sa účinná zlúčenina pridá do sterilného
vehikula, ktoré obsahuje základné disperzné médium a ďalšie požadované zložky z
tých, ktoré sú uvedené vyššie. V prípade sterilných práškov určených na prípravu
sterilných injekčných roztokov je výhodným spôsobom prípravy vákuové sušenie a
sušenie vymrazovaním (lyofilizácia), ktorými sa z roztoku predtým sterilizovaného
filtráciou získa prášok účinnej zložky plus akékoľvek ďalšie požadované zložky.
Množstvo účinnej zložky, ktoré je možné kombinovať s transportným materiálom na
vytvorenie jednej dávkovej formy, sa bude meniť v závislosti od liečeného pacienta a
najmä od režimu podávania. Množstvo účinnej zložky, ktoré je možné kombinovať s
transportným materiálom, na vytvorenie jednej dávkovej formy, bude vo všeobecnosti
také množstvo kompozície, ktoré vyvoláva terapeutický účinok. Vo všeobecnosti bude
zo 10O percent toto množstvo v rozsahu približne 0,01 percenta až približne 99 percent
účinnej zložky, výhodne od približne 0,1

percenta do približne 70 percent,

najvýhodnejšie od približne 1 percenta do približne 30 percent účinnej zložky v
kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.
Dávkovacie režimy sa upravia tak, aby sa dosiahla optimálna požadovaná odpoveď
(napr. terapeutická odpoveď). Je napríklad možné podať jeden bolus, niekoľko
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čiastkových dávok v priebehu času alebo sa môže dávka proporcionálne znižovať
alebo zvyšovať podľa potrieb terapeutickej situácie. Zvlášť výhodné je pripraviť
parenterálne kompozície v jednotkových dávkovacích formách, ktoré sa ľahko
podávajú a sú jednotné z hľadiska dávky. Výraz „jednotková dávkovacia forma", ako
sa používa v tomto dokumente, znamená fýzikálne oddelené jednotky vhodné ako
jednotkové dávky pre liečených pacientov, pričom každá jednotka obsahuje vopred
určené množstvo účinnej zlúčeniny vypočítané tak, aby sa dosiahol požadovaný
terapeutický účinok, spolu s potrebným farmaceutickým nosičom. Špecifikácie pre
jednotkové dávkovacie formy podľa tohto zverejneného opisu sú dané a) jedinečnými
vlastnosťami účinnej zlúčeniny a konkrétnym terapeutickým účinkom, ktorý sa má
dosiahnuť, a b) základnými obmedzeniami v oblasti prípravy takejto aktívnej zlúčeniny
na liečbu citlivosti u jednotlivcov a sú od týchto skutočností priamo závislé.
Na podávanie protilátky sa dávkovanie pohybuje v rozsahu od približne 0,0001 až 100
mg/kg a zvyčajnejšie 0,01 až 5 mg/kg telesnej hmotnosti hostiteľa. Dávky môžu byť
napríklad 0,3 mg/kg telesnej hmotnosti, 1 mg/kg telesnej hmotnosti, 3 mg/kg telesnej
hmotnosti, 5 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 10 mg/kg telesnej hmotnosti alebo v
rozmedzí 1 až 10 mg/kg. Príkladný liečebný režim zahŕňa podávanie raz za týždeň,
raz za dva týždne, raz za tri týždne, raz za štyri týždne, raz za mesiac, raz za 3 mesiace
alebo raz za 3 až 6 mesiacov. Uprednostňované dávkovacie režimy pre protilátky proti
BST1 podľa tohto vynálezu zahŕňajú 1 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 3 mg/kg telesnej
hmotnosti prostredníctvom intravenózneho podania s tým, že protilátka je podaná
jedným z nasledujúcich harmonogramov dávkovania: (i) šesť dávok každé štyri týždne,
potom každé tri mesiace; (ii) každé tri týždne; (Iii) 3 mg/kg telesnej hmotnosti raz,
potom 1 mg/kg telesnej hmotnosti každé tri týždne.
V niektorých metódach sú podávané súčasne dve alebo viaceré monoklonálne
protilátky s rozdielnymi väzbovými špecifickosťami, v takom prípade dávkovanie
každej podávanej protilátky spadá do uvedených rozsahov. Protilátka sa zvyčajne
podáva pri niekoľkých príležitostiach. Intervaly medzi jednotlivými dávkami môžu byť
napríklad týždenné,

mesačné, trojmesačné alebo ročné.

Intervaly môžu

byť

nepravidelné a indikované na základe merania hladiny protilátky proti cieľovému
antigénu príslušného pacienta. V niektorých metódach je dávkovanie upravené tak,
aby bola dosiahnutá plazmová koncentrácia protilátok asi 1 až 1 000 pg/ml a v
niektorých metódach asi 25 až 300 pg/ml.
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Protilátka sa môže prípadne podávať ako prípravok s predĺženým uvoľňovaním, v
takom prípade je požadované menej časté podávanie. Dávkovanie a frekvencia sa
líšia v závislosti od polčasu eliminácie protilátok v pacientovi. Humánne protilátky vo
všeobecnosti vykazujú najdlhší polčas, po nich nasledujú humanizované protilátky,
chimérne protilátky a nehumánne protilátky. Dávkovanie a frekvencia podávania sa
môže líšiť v závislosti od toho, či je liečba profylaktická alebo terapeutická. V prípade
profylaktických aplikácií sa podáva relatívne malé množstvo dávky v pomerne
zriedkavých intervaloch počas dlhého časového obdobia. Niektorým pacientom je
liečba podávaná naďalej až po dožitie. V terapeutických aplikáciách je niekedy
potrebná relatívne vysoká dávku v relatívne krátkych intervaloch až do zníženia miery
alebo ukončenia progresie ochorenia a výhodne dovtedy, kým pacient nedosiahne
čiastočné alebo úplné zlepšenie príznakov ochorenia. Potom sa pacientovi môže
podávať profýlaktický režim.
Skutočné výšky dávok účinných zložiek vo farmaceutických kompozíciách podľa
predkladaného zverejneného opisu sa môžu líšiť tak, aby sa dosiahlo také množstvo
účinnej zložky, ktoré je účinné pri dosahovaní požadovanej terapeutickej odpovede v
prípade konkrétneho pacienta, kompozície a režimu podávania bez toho, aby boli pre
pacienta

toxické.

Vybraná

úroveň

dávkovania

bude

závisieť

od

rôznych

farmakokinetických faktorov, vrátane aktivity konkrétnych použitých kompozícií podľa
predkladaného vynálezu, alebo ich esteru, soli alebo amidu, cesty podávania, času
podávania, miera vylučovania konkrétnej použitej zlúčeniny, trvania liečby, iných
liekov, zlúčenín a/alebo materiálov použitých v kombinácii s konkrétnymi použitými
kompozíciami, veku, pohlavia, hmotnosti, stavu, všeobecnej zdravotného stavu a
zdravotnej anamnézy liečeného pacienta a podobných faktorov známych v oblasti
lekárstva.
„Terapeuticky účinná dávka“ protilátky proti BST1 podľa tohto vynálezu má výhodne
za následok zníženie závažnosti príznakov ochorenia, zvýšenie frekvencie a trvania
obdobia bez príznakov ochorenia alebo zabránenie poškodeniu alebo postihnutiu
zapríčinenému

týmto

ochorením.

Napríklad

v

prípade

liečby

nádorov

sprostredkovaných BST1 „terapeuticky účinná dávka" výhodne inhibuje rast buniek
alebo rast nádoru aspoň o 20 %, výhodnejšie aspoň o 40 %, ešte výhodnejšie aspoň
o 60 % a ešte výhodnejšie aspoň o 80 % v porovnaní s neliečenými subjektmi.
Schopnosť zlúčeniny inhibovať rast nádoru sa môže hodnotiť na systéme zvieracieho
modelu, ktorý je prediktívny z hľadiska účinnosti na ľudské nádory. Alternatívne sa
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môže táto vlastnosť kompozície vyhodnotiť tak, že sa posúdi schopnosť zlúčeniny
inhibovať rast buniek na základe merania takejto inhibície in vitro testami, ktoré sú
odborníkom známe. Terapeuticky účinné množstvo terapeutickej zlúčeniny môže
zmenšiť nádor alebo inak zmierniť príznaky u nejakého subjektu. Bežný odborník v
oblasti danej techniky bude schopný určiť takéto množstvá na základe takých faktorov,
ako sú veľkosť pacienta, závažnosť jeho príznakov a najmä kompozícia alebo vybratá
cesta podávania.
Kompozícia podľa predkladaného vynálezu sa môže podávať rôznymi cestami
podávania s použitím jednej alebo viacerých metód známych oblasti danej techniky.
Ako bude zrejmé odborníkom v oblasti danej techniky, cesta a/alebo režim podávania
sa budú meniť v závislosti od požadovaných výsledkov. Medzi uprednostňované cesty
podávania

protilátok

podľa

vynálezu

patria

intravenózne,

intramuskulárne,

intradermálne, intraperitoneálne, subkutánne, spinálne alebo iné parenterálne cesty
podávania,

napríklad

injekčné

alebo

infúzne.

Slovné

spojenie

„parenterálne

podávanie“ použité v tomto dokumente znamená režimy podávania odlišné od
enterálneho a topického podávania, obvykle injekčné, a zahŕňajú, ale nie výhradne,
intravenózne,

intramuskulárne,

intraorbitálne,

intrakardiálne,

intradermálne,

subkutikulárne,

intraartikulárne,

subkutánne,

intraarteriálne,

intratekálne,

intrakapsulárne,

intraperitoneálne,

transtracheálne,

subkapsulárne,

subarachnoidálne,

intraspinálne, epidurálne a intrasternálne injekčné a infúzne podávanie.
Protilátka podľa tohto vynálezu sa môže prípadne podávať inou než parenterálnou
cestou,

napríklad lokálnou, epidermálnou alebo slizničnou cestou podávania,

napríklad intranazálne, perorálne, vaginálně, rektálně, sublingválne alebo lokálne.
Účinné zlúčeniny sa môžu pripraviť s nosičmi, ktoré budú zlúčeniu chrániť pred rýchlym
uvoľňovaním, napríklad v prípravkoch s riadeným uvoľňovaním, ako sú implantáty,
transdermálne náplaste a mikrokapsulové aplikačné systémy. Je možné použiť
biologicky rozložiteľné a biologicky kompatibilné polyméry, ako sú etylénvinylacetát,
polyanhydridy, kyselina polyglykolová, kolagén, polyortoestery a kyselina polymliečna.
Mnohé metódy na prípravu takýchto prípravkov sú odborníkom v oblasti danej techniky
vo všeobecnosti dobre známe [pozrite si napr. Sustained and Controlled Release Dr
ug Delivery Systems (1978) J.R. Robinson, ed., Marcel Dekker, Inc., N.Y].
Terapeutické kompozície sa môžu podávať za použitia zdravotníckych pomôcok
známych v oblasti danej techniky. Vo výhodnom uskutočnení sa môže napríklad
terapeutická kompozícia podľa vynálezu podávať pomocou bezihlovej hypodermickej
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injekčnej pomôcky, ako sú pomôcky opísané v patentoch Spojených štátov amerických
č. 5,399,163; č. 5,383,851; č. 5,312,335; č. 5,064,413; č. 4,941,880; č. 4,790,824;
alebo č. 4,596,556. Medzi dobre známe implantáty a moduly užitočné v rámci
predkladaného vynálezu patria napríklad pomôcky opísané v dokumentoch: patent
Spojených štátov amerických č. 4,487,603, v ktorom je opísaná implantovateľná
mikroinfúzna pumpa na dávkovanie lieku regulovanou rýchlosťou; patent Spojených
štátov amerických č. 4,486,194, v ktorom je opísaná terapeutická pomôcka na
podávanie liekov cez kožu; patent Spojených štátov amerických č. 4,447,233, v ktorom
je opísaná medikačná infúzna pumpa na podávanie lieku s presnou rýchlosťou
infúzie; patent Spojených štátov amerických č. 4,447,224, v ktorom je opísané
implantovateľné infúzne zariadenie s variabilným prietokom na kontinuálne podávanie
lieku; patent Spojených štátov amerických č. 4,439,196, v ktorom je opísaný systém
na osmotické podávanie lieku s viackomorovými oddeleniami; a patent Spojených
štátov amerických č. 4,475,196, v ktorom je opísaný systém na osmotické podávanie
lieku. Odborníkom v oblasti danej techniky budú známe mnohé ďalšie takéto
implantáty, aplikačné systémy a moduly.
V niektorých uskutočneniach sa môžu monoklonálne protilátky podľa vynálezu
pripraviť tak, aby sa zabezpečila správna distribúcia in vivo. Hematoencefalická
bariéra (BBB) napríklad vylučuje rad vysoko

hydrofilných zlúčenín. Aby sa

zabezpečilo, že terapeutické zlúčeniny podľa vynálezu prejdú cez BBB (ak je to
potrebné), môžu byť pripravené napríklad v lipozómoch. Metódy na výrobu lipozómov
sú opísané napr. v patente Spojených štátov amerických č. 4,522,811; patente
Spojených štátov amerických č. 5,374,548 a patente Spojených štátov amerických č.
5,399,331. Lipozómy môžu obsahovať jeden alebo viac zvyškov, ktoré sú selektívne
transportované do špecifických buniek alebo orgánov, a tak podporujú cielenú
aplikáciu lieku [pozrite si napr. V.V. Ranade (1989) J. Clin. Pharmacol. 29:685]. Medzi
zacieľovacie zvyšky patria napríklad folát alebo biotín (pozrite napr. patent Spojených
štátov amerických 5,416,016.); manozidy [Umezawa etal. (1988) Biochem. Biophys.
Res. Commun. 153:1038]; protilátky [P.G. Bloeman et al. (1995) FEBS Lett.
357:140; M. Owais et al. (1995) Antimicrob. Agents Chemother. 39:180]; receptor
surfaktantného proteinu A [Briscoe et al. (1995) Am. J. Physiol. 1233:134]; p120
[Schreier et al. (1994) J. Biol. Chem. 269:9090]; pozrite si aj K. Keinanen; M.L.
Laukkanen (1994) FEBS Lett. 346:123; J.J. Killion; I.J. Fidler (1994) Immunomethods
4:273.
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Použitie a metódy

Protilátky, kompozície protilátok a metódy podľa predkladaného vynálezu majú mnohé
možnosti využitia in vitro a in vivo na diagnostické a terapeutické účely v spojitosti s
diagnostikou a liečbou porúch sprostredkovaných BST1.
V niektorých uskutočneniach tieto molekuly sa môžu aplikovať na bunky v kultúre, in

vitro alebo ex vivo, alebo na podať človeku, napr. in vivo, na účely liečby, prevencie a
diagnostiky rôznych porúch. Výraz „subjekt“ používaný v tomto dokumente zahŕňa
človeka a nehumánne živočíchy. Nehumánne živočíchy zahŕňajú všetky stavovce,
napr. cicavce a necicavce, ako sú nehumánne primáty, ovce, psy, mačky, kravy, kone,
sliepky, obojživelníky a plazy. Medzi uprednostňované subjekty patria humánni
pacienti s poruchami sprostredkovanými aktivitou BST1. Uvedené metódy sú vhodné
najmä na liečbu ľudských pacientov s poruchou súvisiacou s aberantnou expresiou
BST1. Keď sú protilátky proti BST1 podávané spolu s iným činidlom, protilátky aj činidlo
môžu byť podávané v akomkolVek poradí alebo súčasne.
Vzhľadom na špecifické viazanie sa protilátok podľa vynálezu na BST1, protilátky
podľa vynálezu možno použiť na špecifickú detekciu expresie BST1 na povrchu buniek
a navyše môžu byť použité na purifikáciu BST1 prostredníctvom imunoafinitnej
purifikácie.
Ďalej vzhľadom na expresiu BST1 na nádorových bunkách sa protilátkové kompozície
a metódy podľa predkladaného vynálezu môžu použiť na liečenie subjektu s
tumorigénnou poruchou, napr. poruchou vyznačujúcou sa prítomnosťou nádorových
buniek exprimujúcich BST1, vrátane napríklad akútnej myeloidnej leukémie (AML),
chronickej B-bunkovej Iymfocytovej leukémie, rakoviny prsníka, kolorektálneho
nádorového ochorenia, rakoviny obličiek, rakoviny hlavy a krku, rakoviny pľúc, rakoviny
vaječníkov a rakoviny pankreasu. Bolo preukázané, že BST1 je internalizovaný na
proti látkovej väzbe, ako je znázornené v Príklade 5 nižšie, čo umožňuje využitie
protilátok podľa vynález v akomkoľvek mechanizme pôsobenia s prepravou nákladu
ako napr. prístup ADC, rádioimmunokonjugát alebo prístup ADEPT.
V jednom príklade sa protilátky (napr. monoklonálne protilátky, multišpecifické a
bišpecifické molekuly a kompozície) podľa zverejneného opisu môžu použiť na
detekciu hladín BST1 alebo hladín buniek obsahujúcich BST1 na ich membránovom
povrchu, pričom tieto hladiny sa potom môžu prepojiť s určitými symptómami ochorení.
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Uvedené protilátky možno prípadne použiť na inhibíciu alebo zablokovanie funkcie
BST1, čo zase môže byť spojené s prevenciou alebo zlepšením určitých symptómov
ochorení, implikujúc tak, že BST1 je sprostredkovateľ tohto ochorenia. Je to možné
dosiahnuť tak, že sa vzorka a kontrolná vzorka uvedú do kontaktu s protilátkou proti
BST1 v podmienkach, ktoré umožňujú tvorbu komplexu medzi protilátkou a BST1.
Zisťujú sa všetky komplexy vytvorené medzi protilátkou a BST1 a porovná sa vzorka
a kontrolná vzorka.
V ďalšom príklade protilátky (napr. monoklonálne protilátky, multišpecifické a
bišpecifické molekuly a kompozície) podľa zverejneného opisu je možné najprv
testovať z hľadiska ich väzbovej aktivity súvisiacej s ich terapeutickým alebo
diagnostickým použitím in vitro. Napríklad kompozície podľa zverejneného opisu môžu
byť testované pomocou prietokových cytometrických testov opísaných nižšie v
Príkladoch.
Uvedené protilátky (napr. monoklonálne protilátky, multišpecifické a bišpecifické
molekuly a kompozície) podľa tohto vynálezu majú dodatočnú užitočnosť v liečbe
ochorenia súvisiaceho s BST1. Napríklad monoklonálne protilátky, multišpecifické
alebo bišpecifické molekuly a imunokonjugáty sa môžu použiť na vyvolanie jednej
alebo viacerých z nasledujúcich biologických aktivít in vivo alebo in vitro: inhibovanie
rastu a/alebo usmrtenie bunky exprimujúcej BST1; sprostredkovanie fagocytózy alebo
ADCC bunky exprimujúcej BST1 v prítomnosti humánnych efektorových buniek, alebo
blokovanie naviazania sa Ugandu BST1 na BST1.
V konkrétnom uskutočnení sa protilátky (napr. monoklonálne protilátky, multišpecifické
a bišpecifické molekuly a kompozície) používajú in vivo na liečbu, prevenciu alebo
diagnostiku rôznych ochorení súvisiacich s BST1. Medzi príklady ochorení spojených
s BST1 patria okrem iných ľudské rakovinové tkanivá predstavujúce akútnu myeloidnú
leukémiu (AML), B-bunkovú chronickú lymfocytovú leukémiu, rakovinu prsníka,
kolorektálne nádorové ochorenie, rakovinu obličiek, rakovinu hlavy a krku, rakovinu
pľúc, rakovinu vaječníkov alebo rakovinu pankreasu.
Vhodné cesty podávania proti látkových kompozícií (napr. monoklonálnych protilátok,
multišpecifických a bišpecifických molekúl a imunokonjugátov) podľa vynálezu in vivo
a in vitro sú známe v oblasti danej techniky a môže ich vybrať príslušný odborník.
Protilátkové kompozície možno napríklad podávať injekčné (napr. intravenózne alebo
subkutánne). Vhodné použité dávkovanie molekúl bude závisieť od veku a hmotnosti
subjektu a koncentrácie a/alebo zloženia prípravku protilátkovej kompozície.
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Ako už bolo uvedené, protilátky proti BST1 podľa vynálezu je možné podávať spolu s
jedným alebo viacerými terapeutickými činidlami, napr. cytotoxickým činidlom,
rádiotoxickým činidlom, imunosupresívnym činidlom. Protilátka môže byť spojená s
činidlom (vo forme imunokomplexu) alebo sa môže podávať samostatne mimo
uvedeného činidla. V druhom prípade (pri samostatnom podávaní) sa môže protilátka
podávať pred alebo po podaní činidla alebo súčasne s ním alebo sa môže podávať
spolu s inými známymi terapiami, napr. s onkologickou liečbou, napr. radiačnou. Medzi
takéto terapeutické činidlá patria okrem iných antineoplastiká ako doxorubicin
(adriamycín), cisplatina, bleomycínsulfát, karmustín, chlorambucil a cyklofosfamid
hydroxy močovina, ktoré sú samy o sebe účinné len pri hladinách, ktoré sú pre pacienta
toxické alebo subtoxické. Cisplatina sa podáva intravenózne v dávke 100 mg/kg
jedenkrát každé štyri týždne a adriamycín sa podáva intravenózne v dávke 60 až 75
mg/ml jedenkrát každých 21 dní. Iné látky vhodné na spoločné podávanie s
protilátkami podľa vynálezu zahŕňajú iné látky používané na liečbu onkologických
ochorení, napr. myeloid nej leukémie (AML), B-bunkovej chronickej Iymfocytovej
leukémie, rakoviny prsníka, kolorektálneho nádorového ochorenia, rakoviny obličiek,
rakoviny hlavy a krku, rakoviny pľúc, rakoviny vaječníkov alebo rakoviny pankreasu,
ako sú Avastin®, 5FU a gemcitabín. Pri spoločnom podávaní protilátok proti BST1
alebo ich antigén viažucich častí podľa predkladaného vynálezu s chemoterapeutikami
sa podávajú dve antineoplastiká pôsobiace prostredníctvom rôznych mechanizmov,
ktoré majú cytotoxické účinok na nádorové bunky človeka. Takýmto spoločným
podávaním sa riešia problémy vznikajúce v dôsledku vývoja rezistencie voči liekom
alebo zmeny antigenicity nádorových buniek, v dôsledku ktorých by sa stali
nereaktívne na protilátku.
Ako terapeutiká sa môžu použiť aj efektorové bunky špecifické pre cieľ, napr.
efektorové bunky spojené s kompozíciami (napr. monoklonálnymi protilátkami,
multišpecifickými a bišpecifickými molekulami) podľa vynálezu. Efektorové bunky na
zacieľovanie môžu byť ľudské leukocyty, ako sú makrofágy, neutrofily alebo monocyty.
Ako ďalšie bunky je možné uviesť eozinofily, prirodzené zabíjače a iné bunky nesúce
receptory IgG alebo IgA. V prípade potreby je možné efektorové bunky získať od
pacienta, ktorý má byť liečený. Efektorové bunky špecifické pre cieľ sa môžu podávať
ako suspenzia buniek vo fýziologicky prijateľnom roztoku. Počet podaných buniek
môže byť rádovo 108 až 109, ale bude sa meniť v závislosti od terapeutického účelu.
Vo všeobecnosti bude ich množstvo dostatočné na dosiahnutie lokalizácie na cieľovú
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bunku, napr. nádorovú bunku exprimujúcu BST1, a na ovplyvnenie usmrcovania
bunky, napr. fagocytózou. Líšiť sa môžu aj cesty podávania.
Liečbu pomocou efektorových buniek špecifických pre cieľ je možné vykonávať v
spojení s inými technikami na odstránenie zacielených buniek. Protinádorová liečba s
využitím

kompozícií

(napr.

monoklonálnych

protilátok,

multišpecifických

a

bišpecifických molekúl) podľa vynálezu a/alebo efektorových buniek nesúcich tieto
kompozície sa môže napríklad používať spolu s chemoterapiou. Okrem toho sa môže
na zameranie dvoch rôznych populácií cytotoxických efektorových buniek na rejekciu
nádorových buniek použiť kombinovaná imunoterapia. Je napríklad možné použiť
protilátky proti BST1 spojené s anti-Fc-gama Rl alebo anti-CD3 spolu s činidlami, ktoré
špecificky viažu receptory IgG alebo IgA.
Bišpecifické a multišpecifické molekuly podľa vynálezu sa môžu použiť aj na
modulovanie hladín FcyR alebo FcyR na efektorových bunkách, napríklad vytvorením
čiapočky a elimináciou receptorov na bunkovom povrchu. Na tento účel sa môžu
použiť aj zmesi receptorov proti Fc.
V prítomnosti komplementu sa môžu použiť aj kompozície (napr. monoklonálne
protilátky, multišpecifické a bišpecifické molekuly a imunokonjugáty) podľa vynálezu,
ktoré majú väzbové miesta pre komplement, ako sú časti IgGI, -2 alebo -3, alebo IgM,
ktoré viažu komplement. V jednom uskutočnení sa môže pôsobenie ex vivo väzbového
činidla podľa vynálezu a vhodných efektorových buniek na populáciu buniek
obsahujúcu cieľové bunky doplniť pridaním komplementu alebo séra obsahujúceho
komplement. Fagocytóza cieľových buniek potiahnutých väzbovým činidlom podľa
vynálezu sa môže zlepšiť vďaka naviazaniu proteínov komplementu. V ďalšom
uskutočnení sa môžu cieľové bunky potiahnuté kompozíciami (napr. monoklonálnymi
protilátkami, multišpecifickými a bišpecifickými molekulami) podľa vynálezu taktiež
lýzovať komplementom. V ešte ďalšom uskutočnení kompozície podľa vynálezu
neaktivujú komplement.
Kompozície (napr. monoklonálne protilátky, multišpecifické a bišpecifické molekuly a
imunokonjugáty) podľa vynálezu sa môžu podávať aj spolu s komplementom. V
určitých uskutočneniach tento vynález uvádza kompozície, ktoré obsahujú protilátky,
multišpecifické alebo bišpecifické molekuly a sérum alebo komplement. Tieto
kompozície môžu byť výhodné vtedy, keď sa komplement nachádza v tesnej blízkosti
protilátok, multišpecifických alebo bišpecifickch molekúl. Alternatívne sa môžu
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protilátky, multišpecifické alebo bišpecifické molekuly podľa vynálezu a komplement
alebo sérum podávať samostatne.
Do rozsahu predkladaného zverejneného opisu taktiež patria súpravy obsahujúce
protilátkové kompozície podľa vynálezu

(napr.

napr.

monoklonálne protilátky,

multišpecifické a bišpecifické molekuly a imunokonjugáty) a návody na požitie.
Súprava môže ďalej obsahovať jednu alebo viacero ďalších reagencií, ako sú
imunosupresívna reagencia, cytotoxické činidlo alebo rádiotoxické činidlo, alebo jednu
alebo viacero ďalších protilátok podľa vynálezu (napr. protilátku k komplementárnou
aktivitou, ktorá sa viaže na epitop v antigéne BST1, odlišná od prvej protilátky).
V súlade s uvedeným sa môže pacientom liečeným protilátkovou kompozíciou podľa
vynálezu ďalej podávať (pred podaním protilátky podľa vynálezu, po jej podaní alebo
súbežne s ním) ďalšia terapeutická látka, ako sú cytotoxické alebo rádiotoxické činidlo,
ktorá zvyšuje alebo zlepšuje terapeutický účinok uvedených protilátok.
V iných uskutočneniach môže byť subjekt ďalej liečený látkou, ktorá moduluje, napr.
zvyšuje alebo inhibuje, expresiu alebo aktivitu receptorov Fcy alebo Fcy, napríklad
liečením subjektu s cytokínom. Medzi uprednostňované cytokíny na podávanie počas
liečby s multišpecifickou molekulou patria faktor stimulujúci kolónie granulocytov (GCSF), faktor stimulujúci kolónie granulocytov-makrofágov (GM-CSF), interferón-y
(IFN-y) a faktor nekrózy nádorov (TN F).
Kompozície (napr. protilátky, multišpecifické a bišpecifické molekuly) podľa tohto
zverejneného opisu môžu byť tiež použité na zacielenie buniek exprimujúcich FcyR
alebo BST1, napríklad na označovanie takýchto buniek. Väzbové činidlo môže byť na
takéto použitie spojené s molekulou, ktorá môže byť detegovaná. Zverejnený opis teda
uvádza metódy na lokalizáciu buniek exprimujúcich receptory Fc ako napríklad FcyR
alebo BST1, ex vivo alebo in vitro. Detegovateľná značka môže byť napr. rádioizotop,
fluorescenčná zlúčenina, enzým alebo enzýmový kofaktor.
V konkrétnom príklade zverejnený opis uvádza metódu na zisťovanie prítomnosti
antigénu BST1 vo vzorke alebo meranie množstva antigénu BST1, v rámci ktorej sa
vzorka a kontrolná vzorka uvedú do kontaktu s monoklonálnou protilátkou alebo jej
časťou viažucou antigén, ktorá sa špecificky viaže na BST1, v podmienkach
umožňujúcich tvorbu komplexov medzi protilátkou alebo jej časťou a BST1. Potom sa
zistí vytvorenie komplexu, pričom pre prítomnosť antigénu BST1 vo vzorke je
indikatívny rozdiel v tvorbe komplexu medzi vzorkou a kontrolnou vzorkou.
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V

iných

príkladoch

zverejnený

opis

uvádza

metódy

na

liečbu

ochorenia

sprostredkovaného BST1 subjektu, napríklad nádorových a zápalových ochorení u
človeka, vrátane ochorení podľa tohto vynálezu.
V ešte ďalšom príklade sa môžu imunokonjugáty podľa vynálezu použiť na zacielenie
zlúčenín (napr. terapeutík, značiek, cytotoxínov, rádiotoxínov imunosupresív atď.) na
bunky, ktoré majú bunkové povrchové receptory BST1 tak, že sa takéto zlúčeniny
naviažu na protilátku. Protilátka proti BST1 môže byť napríklad konjugovaná s
niektorou z toxínových zlúčenín, opísaných v patentoch Spojených štátov amerických
č. 6,281,354 a č. 6,548,530, v patentových spisoch Spojených štátov amerických č.
2003/0050331, č.

2003/0064984, č.

2003/0073852

a

č. 2004/0087497

alebo

publikovaných vo WO 03/022806. Zverejnený opis teda taktiež uvádza metódy na
lokalizáciu buniek exprimujúcich BST1 ex vivo alebo in vitro (napr. s detegovateľnou
značkou ako napríklad rádioizotop, fluorescenčná zlúčenina, enzým alebo enzýmový
kofaktor). Imunokonjugáty možno alternatívne použiť na usmrcovanie buniek, ktoré
majú bunkové povrchové receptory BST1, a to zacielením cytotoxínov alebo
rádiotoxínov na BST1.
Všetky odkazy uvedené v tejto špecifikácii, okrem iných vrátane všetkých odborných
prác, publikácií, patentov, patentových prihlášok, prezentácií, textov, správ, rukopisov,
brožúr, kníh, internetových príspevkov, článkov v časopisoch, periodík, informačných
listov produktov a podobne. Diskusia s odkazmi v tomto dokumente je mienená len na
zhrnutie tvrdení predostretých príslušnými autormi a nepripúšťa sa, že ktorýkoľvek z
odkazov predstavuje predchádzajúci stav techniky a prihlasovatelia si vyhradzujú
právo vzniesť námietku voči správnosti a primeranosti citovaných odkazov.

Príklady uskutočnenia vynálezu

Predkladaný vynález je ďalej ilustrovaný na nasledujúcich príkladoch, ktoré sa nesmú
vykladať ako ďalej obmedzujúce.

Príklad 1
Výstavba knižnice s prezentáciou fágov
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Rekombinantný protein zložený z aminokyselín 29 až 292 BST1 (SEKV ID č.: 44) bol
eukaryoticky syntetizovaný štandardnými rekombinantnými metódami a použitý ako
antigén na imunizáciu.

Imunizácia a izolácia mRNA

Knižnica s prezentáciou na fágoch (phage display) na identifikáciu molekúl viažucich
BST1 bola vytvorená nasledujúcim spôsobom. Myši typu A/J (Jackson Laboratories,
Bar Harbor, Me.) boli imunizované intraperitoneálne rekombinantným antigénom BST1
(extracelulárna doména) s použitím 100 pg proteinu vo Freundovom kompletnom
adjuvans, v 0. deň, a so 100 pg antigénu v 28. deň. Krvné vzorky z myší na účely
testovania boli získané punkciou retroorbitálneho sínusu. Ak boli titre vyhodnotené ako
vysoké testovaním pomocou analýzy ELISA s použitím biotinylovaného antigénu BST1
i mobilizovaného neutravidínom (Reacti-Bind™) (polystyrénové doštičky potiahnuté
látkou NeutrAvidin™; NeutrAvidin(TM)-Coated Polystyrene Plates, Pierce, Rockford,
III.), myšiam bola podaná zosilňovacia dávka 100 pg proteinu v 70., 71. a 72. deň, s
následným usmrtením a splenektómiou v 77. deň. Ak titre protilátky neboli
vyhodnotené ako uspokojivé, myšiam bola podaná zosilňovacia dávka 100 pg
antigénu v 56. deň a testovacia vzorka krvi bola odobratá v 63. deň. Ak boli získané
uspokojivé titre, zvieratám bola podaná zosilňovacia dávka 100 pg antigénu v 98., 99.
a 100. deň a sleziny boli odobraté v 105. deň.
Sleziny boli odoberané pod krytom s laminárnym prúdením a uložené na Petriho
misku, s orezaním a likvidáciou tukového a spojivového tkaniva. Sleziny boli rýchlo
macerované s piestom zo sterilnej 5 cm3 striekačky za prítomnosti 1,0 ml roztoku D
(25,0 g guanidíntiokyanátu (Boehringer Mannheim, Indianapolis, Indiana), 29,3 ml
sterilnej vody, 1,76 ml 0,75 M citrátu sodného pH 7,0, 2,64 ml 10 % sarkozylu (Fisher
Scientific, Pittsburgh, PA), 0,36 ml 2-merkaptoetanolu (Fisher Scientific, Pittsburgh,
PA). Táto suspenzia zo sleziny bola preťahovaná cez ihlu kalibru 18 až do rozloženia
všetkých buniek a viskózny roztok bol umiestnený do m i kroodstred i vkovej skúmavky.
Petriho miska bola premytá s 100 pi roztoku D za získanie všetkej zvyšnej sleziny.
Táto suspenzia bola následne preťahovaná cez ihlu kalibru 22 ďalších 5 až 10 krát.
Vzorka bola rovnomerne rozdelená medzi dve mikroodstredivkové skúmavky a
nasledujúce zložky boli pridané v uvedenom poradí, s premiešaním preklápaním po
každom pridaní: 50 pi 2 M octanu sodného pH 4,0, 0,5 ml vodou nasýteného fenolu

Document number: E025261; Page: 100
100
(Fisher Scientific, Pittsburgh, PA), 100 |jl chloroformu/izoamylalkoholu 49 : 1 (Fisher
Scientific, Pittsburgh, PA). Roztok bol na 10 sekúnd miešaný zvírením a 15 minút
inkubovaný na ľade. Po odstreďovaní pri 14 000 ot./min. počas 20 minút pri teplote 2
až 8 0C bola vodná fáza bola premiestnená do novej skúmavky. Bolo pridané rovnaké
množstvo vodou nasýteného roztoku fenol: chloroform: izoamylalkohol (50 : 49 : 1) a
skúmavka bola na desať sekúnd zvírením premiešaná. Po inkubácii na ľade v trvaní
15 minút bola vzorka odstredená počas 20 minút pri teplote 2 až 8 0C a vodná fáza
bola premiestnená do novej skúmavky a nechala sa vyzrážať s rovnakým objemom
izopropanolu pri teplote -20 0C minimálne počas 30 minút. Po odstredení pri 14 000
ot./min. počas 20 minút pri teplote 4 0C bol supernatant odsatý, skúmavky sa nakrátko
odstredili a z pelety RNA boli odstránené všetky stopy tekutiny.
Každá peleta RNA bola rozpustená v 300 pi roztoku D, pelety RNA boli spojené a
nechali sa vyzrážať s rovnakým objemom izopropanolu pri teplote -20 0C minimálne
30 minút. Vzorka bola odstredená pri 14 000 ot./min. počas 20 minút pri teplote 4 0C a
supernatant bol odsatý ako predtým, vzorky sa prepláchli v 100 pi ľadovo chladného
70 % etanolu. Vzorka bola opäť odstredená pri 14 000 ot./min. počas 20 minút pri
teplote 4 0C, 70 % roztok etanolu bol odsatý a peleta RNA bola vysušená vo vákuu.
Peleta bol resuspendovaná v 100 pi sterilnej dietyl-pyrokarbonátom opracovanej vode.
Koncentrácia bola stanovená pomocou A260 s použitím absorbancie 1,0 pri
koncentrácii 40 pg/ml. RNA boli uskladnené pri teplote -80 0C.

Príprava komplementárnej DNA (cDNA)

Celkové množstvo RNA purifikovanej z myších slezín podľa vyššie uvedeného opisu
bolo použité priamo ako templát na prípravu cDNA. RNA (50 pg) bola zriedená na 100
pi so sterilnou vodou a bolo pridaných 10 pi 130 ng/pl oligo dT12 (syntetizované na
syntetizačnom zariadení pre DNA Applied Biosystems Model 392). Vzorka bola
ohrievaná 10 minút pri teplote 70 0C, potom ochladená na ľade. Bolo pridaných 40 pl
5 * pufra pre prvé vlákno (Gibco/BRL, Gaithersburg, MD), spolu s 20 pl 0,1 M
ditiotreitolu (Gibco/BRL, Gaithersburg, MD), 10 pL 20 mM deoxynukleozidtrifosfátov
(dNTP, Boehringer Mannheim, Indianapolis, Indiana), a 10 I vody s ľadom. Vzorky boli
potom 2 minúty inkubované pri teplote 37 0C. 10 pL reverznej transkriptázy
(Superscript™) Il Gibco/BRL, Gaithersburg,

MD) bolo pridaných a inkubácia
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pokračovala 1 hodinu pri teplote 37 0C. Produkty cDNA boli použité priamo na
polymerázovú reťazovú reakciu (PCR).

Amplifikácia génov pre protilátky pomocou PCR

Na amplifikáciu v podstate všetkých génov pre reťazce HaL pomocou PCR boli
primary, ktoré zodpovedajú v podstate všetkým publikovaným sekvenciám. Keďže
nukleotidové sekvencie amino-koncov HaL obsahujú značnú rôznorodosť, bolo
syntetizovaných 33 oligonukleotidov, ktoré mali slúžiť ako 5' primery pre reťazce H, a
bolo syntetizovaných 29 oligonukleotidov, ktoré mali slúžiť ako 5' primery pre reťazce
kappa L, ako je opísané v US 6,555,310. Nukleotidové sekvencie konštantnej oblasti
pre každý reťazec vyžadovali iba jeden 3' primer pre reťazce H a jeden 3' primer pre
reťazce kappa L.
Reakcia s objemom pL bola vykonaná pre každú dvojicu primerov s 50 pmol 5' primem
50 pmol 3' primem, 0,25 pi Taq DNA polymerázy (5 jednotiek/pl, Boehringer
Mannheim, Indianapolis, Indiana), 3 pi cDNA (pripravenej podľa uvedeného opisu), 5
pi 2 mM dNTP, 5 pi 10* Taq DNA polymerázového pufra s MgCI2 (Boehringer
Mannheim, Indianapolis, Indiana), a H2O do 50 pi. Amplifikácia bola vykonaná s
termocyklérom

GeneAmp(R)

9600

(Perkin

Elmer,

Foster City,

Kalifornia)

s

nasledujúcim programom tepelného cyklu: 94 0C počas 1 minúty; 30 cyklov pri 94 0C
počas 20 sekúnd, 55 0C počas 30 sekúnd a 72 0C počas 30 sekúnd, 72 0C počas 6
minút; 4 0C.
Produkty dsDNA z procesu PCR boli potom podrobené asymetrickej PCR s využitím
len 3' primem na vygenerovanie v podstate len opačne vinutých (anti-sense) vláken
cieľových génov. Reakcia s objemom 100 pi bola vykonaná pre každý produkt dsDNA
s 200 pmol primem 3', 2 pi produktu ds-DNA výrobku, 0,5 pi Taq DNA polymerázy, 10
pi 2 mM dNTP, 10 pi 10 * pufra Taq DNA polymerázy s MgCI2 (Boehringer Mannheim,
Indianapolis, Indiana) a H2O do 100 pi. Rovnaký program PCR ako vyššie opísaný bol
použitý na amplifikáciu jednovláknovej (ss) DNA.

Purifikácia jednovláknovej DNA vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou a
kinázovanie jednovláknovej DNA
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Produkty ss-PCR reťazca H a jednovláknové produkty PCR reťazca L sa nechali
vyzrážať s etanolom pridaním 2,5 objemu etanolu a 0,2 objemu 7,5 M octanu
amónneho a inkubovaním pri teplote -20 0C počas najmenej 30 minút. DNA bola
poletovaná odstředěním v odstreďovacom zariadení Eppendorf pri 14 000 ot./min. 10
minút pri teplote 2 až 8 0C. Supernatant bol opatrne odsatý a skúmavky boli nakrátko
2. krát odstredené. Posledná kvapka supernatantu bola odstránená pomocou pipety.
DNA bola vysušená vo vákuu 10 minút pri miernom ohreve. Produkty reťazca H boli
zhromaždené v 210 pi vody a produkty reťazca L boli zhromaždené samostatne v 210
pi vody.

Jednovláknové

DNA bola

purifikovaná vysokoúčinnou

kvapalinovou

chromatografiou (HPLC) pomocou zariadenia Hewlett Packard 1090 HPLC a Gen
Pak™ FAX anexovej kolóny (Milipore Corp., Milford, Massachusetts). Gradient použitý
na purifikáciu jednovláknovej DNAje uvedený v tabuľke 1 a teplota pece bola 60 0C.
Absorbancia bola sledovaná pri 260 nm. Jednovláková DNA eluovaná z HPLC bola
zachytená vo frakciách po 0,5 minút. Frakcie obsahujúce jednovláknovú DNA boli
vyzrážané s etanolom, poletované a vysušené, ako je opísané vyššie. Vysušené pelety
DNA boli spojené v 200 pl sterilnej vody.

Tabuľka 1
Gradient HPLC na purifikáciu ss-DNA
j Čas (min)

]% A

|%B

|%c

I Prietok

|

i (ml/min.)

|

jO

170

130

I0

|0,75

j

I2

i 40

160

I0

|0,75

I

|17

i 15

185

Io

10,75

]

118

|°

J100

I0

|0,75

I

123

I0

1100

I0

! 0,75

I

124

Io

[o

1100

j—

j

i 28

Io

[o

1100

j—

j

129

Io

1100

I0

|0,75

I

134

Io

1100

I0

|0,75

I
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I Čas (min)

i% A

%B

%C

Prietok
(ml/min.)

j 35

j 70

po

p

0,75

jľlmivý roztok Aje 25 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8,0
jTlmivý roztok Bje 25 mM Tris, 1 mM EDTA, 1 M NaCI, pH 8,0
jTlmivý roztok je 40 mm kyseliny fosforečnej

Jednoreťazcová DNA bola fosforylovaná na 5' konci v rámci prípravy na mutagenézu.
24 pi 10 * kinázového pufra (United States Biochemical, Cleveland, Ohio), 10,4 pi 10
mM adenozín-5‘-trifosfátu (Boehringer Mannheim, Indianapolis, Indiana) a 2 pi
polynukleotidovej kinázy (30 jednotiek/pl, United States Biochemical, Cleveland, Ohio)
bolo pridaných do každej vzorky a skúmavky boli inkubované 1 hodinu pri teplote 37
0C. Reakcie boli zastavené inkubovaním skúmaviek 10 minút pri teplote 70 0C. DNA
bola purifikovaná s jednou extrakciou s Tris vyváženou zmesou fenolu (pH > 8,0,
United States Biochemical, Cleveland, Ohio): chloroform : izoamylalkohol (50:49:1)
a jednou extrakciou s roztokom chloroform : izoamylalkohol (49 : 1). Po extrakciách
bola DNA vyzrážaná s etanolom a poletovaná, ako je to opísané vyššie. Pelety DNA
boli vysušené a potom rozpustené v 50 pl sterilnej vody. Koncentrácia bola stanovená
meraním absorbancie pomerného podielu DNA pri 260 nm s použitím hodnoty 33
pg/ml pre absorbanciu 1,0. Vzorky boli uskladnené pri teplote -20 0C.

Príprava uracilových templátov používaných pri vytváraní fágových knižníc zo sleziny

1 ml cez noc kultivovanej kultúry E. coli CJ236 (BioRAD, Hercules, Kalifornia) bol
pridaný do 50 ml 2 * YT v 250 ml trepačke. Kultúra bola kultivovaná pri teplote 37 0C
po optickú hustotu OD600 = 0,6, naočkovaná s 10 pl 1/100 zriedením fágovej zásoby
vektora BS45 (opis v US 6,555,310) a rast pokračoval 6 hodín. Približne 40 ml kultúry
bolo odstreďovaných pri 12 000 ot./min. počas 15 min pri teplote 4 0C. Supernatant
(30 ml) bol premiestnený do novej centrifugačnej skúmavky a inkubovaný pri teplote
miestnosti počas 15 minút po pridaní 15 pl RNaseAs 10 mg/ml (Boehringer Mannheim,
Indianapolis, Indiana). Fágy boli vyzrážané pridaním 7,5 ml 20 % polyetylénglykolu
8000 (Fisher Scientific, Pittsburgh, PA)/3,5 M octanu amónneho (Sigma Chemical Co.,
St. Louis, Montana) a inkubáciou na ľade počas 30 minút. Vzorka bola odstredená pri
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12 000 ot./min. počas 15 minút pri teplote 2 až 8 0C. Supernatant bol opatrne
odstránený a skúmavky boli nakrátko odstredené, aby sa odstránili všetky stopy
supernatantu. Peleta bola resuspendovaná v 400 pl pufra s vysokým obsahom soli
(300 mM NaCI, 100 mM Tris pH 8,0,1 mM EDTA) a premiestnená do 1,5 ml skúmavky.
Fágová zásoba bola extrahovaná opakovane s rovnakým objemom vyváženého
roztoku fenol : chloroform : isoamylalkohol (50 : 49 : 1), až nebola viditeľná žiadna
stopa bieleho rozhrania, potom nasledovala extrakcia s rovnakým objemom roztoku
chloroform : izoamylalkohol (49 : 1). DNA bola vyzrážaná s 2,5 objemu etanolu a 1/5
objemu 7,5 M octanu amónneho a inkubovaná 30 minút pri teplote -20 0C. DNA bola
odstredená pri 14 000 ot./min. 10 minút pri 4 0C, peleta bola raz premytá studeným 70
% etanolom a vysušená vo vákuu. Uradiový templát DNA bol rozpustený v 30 pl
sterilnej vody a koncentrácia bola stanovená pomocou A260 s použitím absorbancie
1,0 pri koncentrácii 40 pg/ml. Templát bol zriedený na 250 ng/pl so sterilnou vodou,
rozdelený a uskladnený pri teplote -20 0C.

Mutagenéza u rádiového templátu s ss-DNA a elektroporácia do E. coli na vytvorenie
proti látkových fágových knižníc

Proti látkové knižnice s prezentáciou na fágoch (phage display) boli generované
súčasným zavedením génov pre jednoreťazcové ťažké a ľahké reťazce do uracilového
templátu s vektorom s prezentáciou na fágoch. Typická mutagenéza bola vykonaná
na úrovni 2 pg zmiešaním nasledujúcich zložiek v 0,2 ml reakčnej skúmavke na PCR:
8 pl (250 ng/pl) templátu s u rad lom, 8 pl 10* temperačného pufra (200 mM Tris pH
7,0, 20 mM MgCI2, 500 mM NaCI), 3,33 pl kinázového jednovláknového inzertu
ťažkého reťazca (100 ng/pl), 3,1 pl kinázového jednovláknového inzertu ľahkého
reťazca (100 ng/pl) a sterilná voda do 80 pl. DNA bola temperovaná v termocykléri
GeneAmp(R) 9600 s použitím nasledujúceho teplotného profilu: 20 sekúnd pri teplote
94 0C, 85 0C počas 60 sekúnd, pokles z 85 0C na 55 0C počas vyše 30 minút,
udržiavanie pri teplote 55 0C počas 15 min. DNA bola po skončení programu
premiestnená na ľad. Extenzia/ligácia bola vykonaná pridaním 8 pl 10 * syntézneho
pufra (5 mM každá dNTP, 10 mM ATP, 100 mM Tris pH 7,4, 50 mM MgCI2, 20 mM
DTT), 8 pl T4 DNA ligáza (1 U/pl, Boehringer Mannheim, Indianapolis, Indiana), 8 pl
zriedená T7 DNA polymerázy (1 U/pl, New England BioLabs, Beverly, Massachusetts)
a inkubáciou pri 37 0C počas 30 minút. Reakcia bola zastavená s 300 pl pufra na
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zastavenie mutagenézy (10 mM Tris pH 8,0, 10 mM EDTA). Mutagenézna DNA bola
jedenkrát extrahovaná s vyváženým roztokom fenol (pH > 8) : chloroform :
Izoamylalkohol (50 : 49 : 1), raz s roztokom chloroform : izoamylalkohol (49 : 1) a DNA
sa nechala vyzrážať s etanolom pri teplote - 20 0C aspoň 30 minút. DNA bola
poletovaná a supernatant bol opatrne odstránený, ako je opísané vyššie. Vzorka bola
znova krátko odstredená a všetky stopy etanolu boli odstránené pipetou Pipetman.
Peleta bola vysušená vo vákuu. DNA bola resuspendovaná v 4 pl sterilnej vody.
1 pl mutagenéznej DNA (500 ng) bol premiestnený do 40 pl elektrokompetentných

E. coli

DH12S

(Gibco/BRL,

Gaithersburg,

MD)

pomocou

elektroporácie.

Transformované bunky boli zmiešané s približne 1,0 ml cez noc kultivovaných buniek
XL-1, ktoré boli zriedené so živnou pôdou 2*YT na 60 % pôvodného objemu. Táto
zmes bola potom premiestnená do 15 ml sterilnej kultivačnej skúmavky a bolo
pridaných 9 ml vrchného agaru na nanesenie na 150 mm LB agarovú doštičku.
Doštičky boli inkubované 4 hodiny pri 37 0C a potom premiestnené do teploty do 20 0C
cez noc. Fágy s protilátkami boli v prvom kole vytvorené eluovaním fágov z týchto
doštičiek v 10 ml 2 * YT, odstředěním odpadu a odobratím supernatantu. Tieto vzorky
sú knižnice protilátok s prezentáciou na fágoch slúžiace na výber protilátok proti BST1.
Účinnosť elektroporácií bola meraná nanesením 10 pl na 1CL4 zriedenom roztoku
suspendovaných buniek na LB agarových doštičkách, potom nasledovala inkubácia
doštičiek cez noc pri teplote 37 0C. Účinnosť bola vypočítaná vynásobením počtu
plátov na doštičke so zriedením 10"4 číslom 106. Knižnice účinností elektroporácie sú
za týchto podmienok zvyčajne väčšie než 1 * 107 fágov.

Transformácia E. coli elektroporáciou

Elektrokompetentné bunky E. coli boli rozmrazené na ľade. DNA bola zmiešaná so 40
I týchto buniek opatrným pipetovaním buniek hore a dole 2 až 3 krát starostlivo tak,
aby sa nezamiešala vzduchová bublina. Bunky boli prenesené do kyvety Gene Pulser
(0,2 cm medzera, BioRAD, Hercules, Kalifornia), ktorá bola predtým schladená na
ľade, opäť starostlivo tak, aby sa pri prenose nezamiešala vzduchová bublina. Kyveta
bola do zariadenia E. coli Pulser (BioRAD, Hercules, Kalifornia) a podrobená
elektroporácií s napätím nastaveným na 1,88 kV podľa odporúčania výrobcu.
Transformovaná vzorka bola okamžite resuspendovaná v 1 ml živnej pôdy 2*YT alebo
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1 ml zmesi 400 |jl 2*YT/600 |jl cez noc kultivovaných buniek XL-1 a spracovaná podľa
stanovených postupov.

Nanesenie na doštičky fágov M13 alebo buniek transformovaných mutagenéznou
reakciou s vektorom protilátky s prezentáciou na fágoch

Vzorky fágov boli pridané do 200 pi cez noc kultivovanej kultúry E. coli XLI-BIue pri
nanesení na 100 mm LB agarové doštičky alebo do 600 pi cez noc kultivovaných
buniek pri nanesení na 150 mm doštičky v sterilných 15 ml kultivačných skúmavkách.
Po pridaní vrchného agaru LB (3 ml pre 100 mm doštičky alebo 9 ml pre 150 mm
doštičky, vrchný agar uskladnený pri teplote 55 0C (pozrite si prílohu A1, Sambrook et
al., supra.) bola zmes rovnomerne rozložená na LB agarovej doštičke, ktorá bola
predhriata (37 0C až 55 0C), aby sa odstránila prebytočná vlhkosť na povrch agaru.
Doštičky boli ochladené pri teplote miestnosti, až kým vrchný agar nestuhol. Doštičky
boli obrátené a inkubované pri teplote 37 0C, ako je uvedené.

Príprava biotinylovanej ADP-ribozylcyklázy 2 a biotinylovaných protilátok

Koncentrovaný rekombinantný antigén BST1 (extracelulárna doména s úplnou dĺžkou)
bol extenzívne dialyzovaný do BBS (20 mM boritan, 150 mM NaCI, 0,1 % NaNs, pH
8,0). Po dialýze sa 1 mg BST1 (1 mg/ml v BBS) nechal zreagovať s 15 násobným
molárnym prebytok biotín-XX-NHS esteru (Molecular Probes, Eugene, Oregon,
zásobný roztok 40 mM v DMSO). Reakčná zmes bola inkubovaná 90 minút pri teplote
miestnosti a potom utlmená s taurínom (Sigma Chemical Co., St. Louis, Montana) s
konečnou koncentráciou 20 mM. Biotinylačná reakčná zmes bola potom dialyzovaná
proti BBS pri 2 až 8 0C. Po dialýze bol biotinylovaný BST1 zriedený v pufri na
„ryžovanie“ (40 mM Tris, 150 mM NaCI, 20 mg/ml BSA, 0,1 % Tween 20, pH 7,5),
rozdelený a uskladnený pri teplote -80 0C až do momentu potreby.
Protilátky sa nechali zreagovať s 3-(N-maleimidylpropionyl)biocytínom (Molecular
Probes, Eugene, Oregon) pomocou voľného cysteinu nachádzajúceho sa na karboxykonci ťažkého reťazca. Protilátky boli redukované pridaním DTT na konečnú
koncentráciu 1 mM počas 30 minút pri teplote miestnosti. Redukovaná protilátka sa
nechala prejsť odsoľovacím stĺpcom Sephadex G50 s vyvážením 50 mM fosforečnanu
draselného, 10 mM kyseliny boritej, 150 mM NaCI, pH 7,0. 3-(N-maleimidylpropionyl)-
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biocytín bol pridaný do konečnej koncentrácie 1 mM a reakcia sa nechá pokračovať
60 minút pri teplote miestnosti. Vzorky boli potom extenzívne dialyzované proti BBS a
uskladnené pri teplote 2 až 8 0C.

Príprava avidínového magnetického latexu

Magnetický latex (Estapor, 10 % pevných látok, Bangs Laboratories, Fishers, Ind.) bol
dôkladne resuspendovaný a rozdelený po 2 ml do kužeľovej skúmavky s objemom 15
ml. Magnetický latex bola suspendovaný v 12 ml destilovanej vody a oddelený od
roztoku na 10 minút pomocou magnetu (PerSeptive Biosystems, Framingham,
Massachusetts). Počas udržiavania oddelenia magnetického latexu s magnetom bola
kvapalina opatrne odstránená pomocou

10 ml sterilnej pipety. Tento proces

premývania sa opakoval ešte trikrát. Po záverečnom premytí bol latex resuspendovaný
v 2 ml destilovanej vody. V samostatnej 50 ml kužeľovej skúmavke bolo rozpustených
10 mg avidínu-HS (NeutrAvidin, Pierce, Rockford, Illinois) v 18 ml 40 mm Tris, 0,15 M
roztoku chloridu sodného, pH 7,5 (TBS). Počas miešania zvírením boli do zriedeného
avidínu-HS pridané 2 ml premytého magnetického latexu a zmes bola miešaná ďalších
30 sekúnd. Táto zmes bola inkubovaná 2 hodiny pri teplote 45 0C, s pretrepaním
každých 30 minút. Avidínový magnetický latex bol oddelený od roztoku pomocou
magnetu a premytý trikrát s 20 ml BBS, ako je opísané vyššie. Po záverečnom premytí
bol latex resuspendovaný v 10 ml BBS a uskladnený pri teplote 4 0C.
Bezprostredne pred použitím bol avidínový magnetický latex vyvážený v pufri na
„ryžovanie" (40 mM Tris, 150 mM NaCI, 20 mg/ml BSA, 0,1% Tween 20, pH 7,5).
Avidínový magnetický latex potrebné pre experiment s premývaním (200 pl/vzorka) bol
pridaný do sterilnej 15 ml odstredivkovej skúmavky a doplnený do 10 ml s pufrom na
„ryžovanie". Skúmavka bola položená na magnet na 10 minút na oddelenie latexu.
Roztok bol opatrne odstránený s 10 ml sterilnou pipetou, ako je opísané vyššie.
Magnetický latex bol resuspendovaný v 10 ml pufra na „ryžovanie", aby sa mohlo začať
druhé premývanie. Magnetický latex bol celkom 3-krát premytý s pufrom na
„ryžovanie". Po záverečnom premytí bol latex resuspendovaný v pufri na „ryžovanie"
na východiskový objem.

Príklad 2
Výber rekombinantných polyklonálnych protilátok proti antigénu BST1
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Väzbové reagencie, ktoré sa špecificky viažu na BST1, boli vybrané z knižníc s
prezentáciou na fágoch vytvorených z hyperimunizovaných myší, ako je opísané v
Príklade 1.

„Ryžovanie" (panning)

Fágy s protilátkami boli v prvom kole pripravené podľa opisu v Príklade 1 pomocou
uracilového templátu BS45. Elektroporácie mutagenéznej DNA boli vykonané s
výťažkom vzoriek fágov pochádzajúcich z rôznych imunizovaných myší. Aby sa
vytvorila väčšia rôznorodosť v rekombinantnej polyklonálnej knižnici, každá vzorka
fágov bola „ryžováním" spracovaná samostatne.
Pred prvým kolom funkčného „ryžovania" s biotinylovaným antigénom BST1 boli
protilátkové fágové knižnice vyselektované na prezentáciu na fágoch ťažkých a
ľahkých reťazcov na ich povrchu ryžováním s 7F11-magnetickým latexom (ako je
opísané v Príkladoch 21 a 22 US 6,555,310). Funkčné „ryžovanie" týchto obohatených
knižníc bolo vykonané v zásade podľa opisu v Príklade 16 US 6,555,310. Konkrétne
bolo 10 pi 1*10 6 M biotinylovaného antigénu BST1 pridaných do vzoriek fágov
(konečná koncentrácia BST1 približne 1 * 10 8 M) a zmes sa nechala cez noc dospieť
do rovnovážneho stavu pri teplote 2 až 8 0C.
Po dosiahnutí rovnovážneho stavu boli vzorky podrobené „ryžovaniu" s avidínovým
magnetickým latexom na zachytenie fágov s protilátkami naviazaných na BST1.
Avidínový magnetický latex (Príklad 1) v rovnovážnom stave, 200 pi latexu na každú
vzorku, bol inkubovaný s fágmi 10 minút pri teplote miestnosti. Po 10 minútach bolo
do každej vzorky fágov pridaných približne 9 ml pufra na ryžovanie z roztoku bol
oddelený magnetický latex pomocou magnetu. Po desaťminútovom oddelení boli
neviazané fágy opatrne odstránené pomocou 10 ml sterilnej pipety. Magnetický latex
bol potom resuspendovaný v 10 ml pufra na „ryžovanie", aby sa mohlo začať druhé
premývanie. Latex bol celkom trikrát premytý, ako je opísané vyššie. Na každom
premytí boli skúmavky v kontakte s magnetom na 10 minút, aby sa oddelili neviazané
fágy z magnetického latexu. Po treťom premytí bol magnetický latex resuspendovaný
v 1 ml pufra na „ryžovanie" a premiestnený do 1,5 ml skúmavky. Celý objem
magnetického latexu pre každú vzorku bol následne zhromaždený a zozbierané a
resuspendovaný v 200 pi 2 * YT a nanesený na 150 mm LB doštičky, ako je opísané
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v Príklade 1, na amplifikáciu viazaných fágov. Doštičky boli inkubované 4 hodiny pri
37 0C a potom pri 20 0C cez noc.
Doštičky veľkosti 150 mm použité na amplifikáciu viazaných fágov boli použité na
vygenerovanie ďalšieho kola fágov s protilátkami. Po inkubácii cez noc bolo druhé kolo
fágov s protilátkami eluované zo 150 mm doštičiek pipetovaním 10 ml médií 2 * YT na
vrstvu bakteriálnej kultúry a jemným pretrepávaním doštičky pri teplote miestnosti 20
minút.

Vzorky fágov boli

premiestnené do

15

ml jednorazových

sterilných

odstredivkových skúmaviek s utesňujúcou zátkou a nečistoty z doštičiek LB boli
poletované odstředěním skúmaviek 15 minút pri 3 500 ot./min.. Supernatant
obsahujúci druhé kolo fágov s protilátkami bol premiestnený do novej skúmavky.
Druhé kolo funkčného ryžovania bolo pripravené zriedením 100 pi každej fágovej
zásoby v 900 pi pufra na „ryžovanie" v 15 ml jednorazových sterilných odstredivkových
skúmavkách. Do každej vzorky bol potom pridaný biotinylovaný antigén BST1, ako je
opísané pri prvom kole „ryžovania", a vzorky fágov boli inkubované 1 hodinu pri teplote
miestnosti. Vzorky fágov boli potom „ryžované" s avidínovým magnetickým latexom,
ako je opísané vyššie. Priebeh ryžovania bol monitorovaný v tomto bode nanesením
pomerne rozdelených častí každej latexovej vzorky na 100 mm LB agarových
doštičkách na stanovenie percenta kappa pozitív. Väčšina latexu z „ryžovania" (99 %)
bola nanesená na 150 mm LB agarové doštičky na amplifikáciu fágov viazaných na
latex. 100 mm LB agarové doštičky boli 6 až 7 hodín inkubované pri teplote 37 0C,
potom boli doštičky premiestnené do teploty miestnosti a pláty boli prekryté
nitrocelulózovými filtrami (veľkosť pórov 0,45 mm, BA85 Protran, Schleicher a Schúli,
Keene, NH).
Doštičky s nitrocelulózovými filtrami boli cez noc inkubované pri izbovej teplote a potom
spracované s konjugátom kozej protimyšej kappa alkalickej fosfatázy na stanovenie
percentuálneho podielu kappa pozitív, ako je opísané nižšie. Vzorky fágov s nižšími
percentami (<70%) kappa pozitív v populácii boli podrobené cyklu „ryžovania" s 7F11magnetickým latexom pred uskutočnením tretieho funkčného cyklu „ryžovania" cez
noc pri teplote 2 až 8 0C s použitím biotinylovaného antigénu BST1 pri približne 2*10'
9 M. Toto kolo „ryžovania" bolo tiež sledované na kappa pozitíva. Jednotlivé vzorky
fágov, ktoré mali percento kappa pozitív vyššie ako 80 %, boli združené a podrobené
sa záverečnému cyklu „ryžovania" cez noc pri teplote 2 až 8 0C na 5* 10 9 M. Gény pre
protilátky proti BST1 obsiahnuté v eluovaných fágoch z tohto štvrtého kola funkčného
„ryžovania" boli subklonované do expresného vektora pBRncoHS.
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Subklonovací proces sa uskutočnil všeobecne podľa opisu v príklade 18 v US
6,555,310. Po subklonovaní bol expresný vektor elektroporáciou zavedený do buniek
DH10B a zmes bola kultivovaná cez noc v živnej pôde 2*YT obsahujúcom 1 %
glycerolu a 10 pg/ml tetracyklínu. Po druhom kole rastu a selekcie v tetracyklíne boli
pomerné podiely bunky boli zmrazené pri teplote -SO0C ako zdroj na výrobu
polyklonálnych protilátok proti BST1. Monoklonálne protilátky sa vybrali z týchto
polyklonálnych zmesí nanesením vzorky zmesi na LB agarové doštičky s obsahom 10
pg/ml tetracyklínu a skríningom na protilátky rozoznávajúcich BST1.

Expresia a purifikácia rekombinantných protilátok proti ADP-ribozylcykláze 2

Očkovacia látka bola vygenerovaná cez noc pri z bunkovej banky -70 0C v inkubátore
s třepačkou Innova 4330 (New Brunswick Scientific, Edison, NJ) nastavenom na
teplotu 37 0C, 300 ot./min.. Očkovacia látka sa použila na naočkovanie 201 fermentora
(Applikon, San Jose, Kalifornia), ktorý obsahoval definované kultivačné médium [Pack
et al. (1993) Bio/Technology 11: 1271-1277] doplneného o 3 g/l L-leucínu, 3 g/l Lizoleucínu, 12 g/l kazeínu (Difco, Detroit, Mich.), 12,5 g/l glycerolu a 10 pg/ml
tetracyklínu. Teplota, pH a množstvo rozpusteného kyslíka vo fermentore boli
regulované na hodnoty 26 0C, 6,0 až 6,8, respektíve nasýtenosť 25 %. Pena bola
regulovaná pridávaním polypropylénglykolu (Dow, Midland, Michigan). Do fermentora
bol pridaný glycerol privádzaný v dávkovom režime. Expresia Fab bola vyvolaná
pridaním L(+)-arabinózy (Sigma, St. Louis, Montana) do 2 g/l počas fázy neskorého
logaritmického rastu. Hustota buniek bola meraná optickou hustotou pri 600 nm v
spektrofotometri UV-1201 (Schimadzu, Columbia, MD). Po ukončení priebehu a
úprave pH na 6,0 bola kultúra dvakrát prejsť zariadením M-21OB-EH Microfluidizer
(Microfluidics, Newton, Massachusetts) pri tlaku 117,21087 MPa (17 000 psi). Pri
homogenizácii buniek pod vysokým tlakom boli Fab uvoľnené do supernatantu kultúry.
Prvý krok pri čistení bola iónová afinitná chromatografia s imobilizovanými kovovými
iónmi

na

expandovanej

vrstve

(EB-IMAC).

Chelatačná

živica

Streamline™

(Pharmacia, Piscataway, NJ) bola naplnená s 0,1 M NiCb a bol expandovaná a
uvedená do rovnovážneho stavu v pufri s 50 mM octanu, 200 mM NaCI, 10 mM
imidazolu, 0,01 % NaNs, pH 6,0 s pretekaním smerom nahor. Zásobný roztok bol
použitý na prenesenie homogenátu kultúry do 10 mM imidazolu, následne bol
dvojnásobne alebo viac zriedená vo vyvažovacom pufri na zníženie obsahu
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nasiaknutých pevných látok na menej ako 5 % hmotnosti. Nasledovalo vloženie do
stĺpca Streamline s prúdením smerom nahor pri povrchovej rýchlosti 300 cm/hodina.
Zvyšky buniek boli prepasírované bez zadržania, ale Fab bola zachytená vzhľadom na
vysokú afinitu vo vzájomnom spolupôsobení medzi niklom a hexahistidínovým
príveskom na ťažkom reťazci Fab. Po premytí sa expandovaná vrstva zhutnila a Fab
bola eluovaná s pufrom z 20 mM boritanu, 150 mM NaCI, 200 mM imidazolu, 0,01 %
NaNs, pH 8,0 prietokom smerom nadol.
Druhý krok pri purifikácii využíval iónovo-výmennú chromatografiu (IEC). Živica Q
Sepharose FastFIow (Pharmacia, Piscataway, New Jersey) bola uvedená do
rovnovážneho stavu v 20 mM boritanu, 37,5 mM NaCI, 0,01 % NaNs, pH 8,0. Elučný
súbor Fab z kroku EB-IMAC bol štvornásobne rozriedený v 20 mM boritanu, 0,01 %
NaNs, pH 8,0 a vložený do kolóny IEC. Po premytí bola Fab eluovaná pri s NaCI s
gradientom koncentrácie 37,5 až 200 mM. Elučné frakcie boli hodnotené z hľadiska
čistoty pomocou systému Xcell II™ SDS-PAGE (Novex, San Diego, Kalifornia) pred
združovaním do súboru. Súbor Fab bol napokon skoncentrovaný spracovaný
diafiltráciou do pufra z 20 mM boritanu, 150 mM NaCI, 0,01 % NaNs, pH 8,0 na
uskladnenie. Uvedené bolo dosiahnuté v systéme Sartocon Slice™ vybavenom
kazetou 10 000 MWCO (Sartorius, Bohemia, New York). Konečné výťažky z purifikácie
boli zvyčajne 50 %. Koncentrácia purifikovanej Fab bola meraná absorbanciou UV pri
280 nm, za predpokladu hodnoty absorbancie 1,6 pre roztok 1 mg/ml.

Príklad 3
Špecifickosť monoklonálnych protilátok proti BST1 stanovená analýzou prietokovou
cytometriou

Špecifickosť protilátok proti BST1 vybraných v Príklade 2 bola testovaná pomocou
prietokovej cytometrie. Na účely testovania schopnosti protilátok viazať sa na bunkový
povrchový protein BST1

boli protilátky inkubované s bunkami A549 a H226

exprimujúcimi BST1 z ľudského pľúcneho adenokarcinómu, respektíve z ľudského
pľúcneho skvamocelulárneho karcinomu. Bunky boli prepraté v pufri FACS (DPBS, 2
% FBS), odstredené a resuspendované v 100 pl zriedenej primárnej BST1 protilátky
(tiež zriedenej v pufri FACS). Komplex protilátky a buniek A549 bol 60 minút
inkubovaný na ľade a potom dvakrát premytý pufrom FACS, ako je opísané vyššie.
Bunkovo-protilátková peleta bola resuspendovaná v 100 pl zriedenej sekundárnej
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protilátky (tiež zriedenej v pufri FACS) a inkubovaná 60 minút na ľade. Peleta bola
premytá ako predtým a resuspendovaná v 200 pi pufra FACS. Vzorky boli vložené do
prietokového cytometra BD FACScanto Il a údaje boli analyzované pomocou softvéru
BD FACSdIva.

Výsledky

Výsledky analýzy prietokovou cytometriou preukázali, že 4 monoklonálne protilátky
označené BST1_A1, BST1A2 a BST A3 sa účinne naviazali na bunkový povrchový
humánny BST1. Na obrázku 3a sú znázornené väzbové špecifickosti BST1A1 a
BST1A2 voči BST1 na bunkách A549, respektíve H226. Na obrázku 3b sú
znázornené väzbové špecifickosti BST1A3 voči BST1 na bunkách A549 a H226.
Výsledky ukazujú veľkú silu viazania sa týchto protilátok proti BST1 na A549 a H226.

Príklad 4
Štrukturálna charakterizácia monoklonálnych protilátok proti BST1

Sekvencie

cDNA

kódujúce

variabilné

oblasti

ťažkých

a

ľahkých

reťazcov

monoklonálnych protilátok BST1A2 a BST1A1 boli získané pomocou štandardných
techník PCR a boli zoradené pomocou štandardných techník sekvenovania DNA.
Sekvencie protilátok môžu prejsť mutagenézou a byť vrátené späť do germinatívnych
zvyškov na jednom alebo viacerých zvyškoch.
Nukleotidové a aminokyselinové sekvencie variabilnej oblasti ťažkého reťazca
BST1A2 sú SEKV ID č.: 6, respektíve 2. Nukleotidové a aminokyselinové sekvencie
variabilnej oblasti ľahkého reťazca BST1A2 sú SEKV ID č.: 8, respektíve 4.
Porovnaním sekvencie imunoglobulínového ťažkého reťazca BST1A2 so známymi
myšími germinatívnymi sekvenciami imunoglobulínového ťažkého reťazca bolo
preukázané, že ťažký reťazec BST1A2 využíva segment Vh z myšej germinatívnej Vh
1-39. Ďalšia analýza sekvencie Vh BST1A2 pomocou systému Kabat na stanovenie
oblastí CDR viedla k vymedzeniu oblastí CDR1, CDR2 a CDR3 ťažkého reťazca, ako
je znázornené v SEKV ID č.: 22, 24 a 26, v príslušnom poradí. Zarovnania sekvencií
Vh CDR1 a CDR2 BST1A2 s germinatívnou sekvenciou Vh 1-39 sú uvedené na

obrázku 1a a 1b.
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Porovnaním sekvencie imunoglobulínového ľahkého reťazca BST1A2 so známymi
myšími germinatívnymi sekvenciami imunoglobulínového ľahkého reťazca bolo
preukázané, že ľahký reťazec BST1A2 využíva segment Vkz myšej germinatívnej Vk
4-55. Ďalšia analýza sekvencie Vk BST1A2 pomocou systému Kabat na stanovenie
oblastí CDR viedla k vymedzeniu oblastí CDR1, CDR2 a CDR3 ľahkého reťazca, ako
je znázornené v SEKV ID č.: 28, 30 a 32, v príslušnom poradí. Zarovnania sekvencií
VkCDRI , CDR2 a CDR3 BST1A2 s germinatívnymi sekvenciami Vk 4-55 sú uvedené

na obrázkoch 2a, 2b a 2c.
Nukleotidové a aminokyselinové sekvencie variabilnej oblasti ťažkého reťazca
BST1_A1 sú SEKV ID č.: 5, respektíve 1.
Nukleotidové a aminokyselinové sekvencie variabilnej oblasti ľahkého reťazca
BST1_A1 sú SEKV ID č.: 7, respektíve 3.
Porovnaním sekvencie imunoglobulínového ťažkého reťazca BST1A1 so známymi
myšími germinatívnymi sekvenciami imunoglobulínového ťažkého reťazca bolo
preukázané, že ťažký reťazec BST1A1 využíva segment Vh z myšej germinatívnej Vh
1-80. Ďalšia analýza sekvencie Vh BST1A1 pomocou systému Kabat na stanovenie
oblastí CDR viedla k vymedzeniu oblastí CDR1, CDR2 a CDR3 ťažkého reťazca, ako
je znázornené v SEKV ID č.: 21, 23 a 25, v príslušnom poradí. Zarovnania sekvencií
Vh CDR1 a CDR2 BST1A1 s germinatívnou sekvenciou Vh 1-80 sú uvedené na

obrázku 1a a 1b.
Porovnaním sekvencie imunoglobulínového ľahkého reťazca BST1A1 so známymi
myšími germinatívnymi sekvenciami imunoglobulínového ľahkého reťazca bolo
preukázané, že ľahký reťazec BST1A1 využíva segment Vkz myšej germinatívnej Vk
4-74. Ďalšia analýza sekvencie Vk BST1A1 pomocou systému Kabat na stanovenie
oblastí CDR viedla k vymedzeniu oblastí CDR1, CDR2 a CDR3 ľahkého reťazca, ako
je znázornené v SEKV ID č.: 27, 29 a 31, v príslušnom poradí. Zarovnania sekvencií
VkCDRI , CDR2 a CDR3 BST1A1 s germinatívnymi sekvenciami Vk 4-74 sú uvedené

na obrázkoch 2a, 2b a 2c.
Nukleotidové a aminokyselinové sekvencie variabilnej oblasti ťažkého reťazca
BST1_A3 sú SEKV ID č.: 54, respektíve 52.
Nukleotidové a aminokyselinové sekvencie variabilnej oblasti ľahkého reťazca
BST1_A3 sú SEKV ID č.: 55, respektíve 53.
Porovnaním sekvencie imunoglobulínového ťažkého reťazca BST1A3 so známymi
myšími germinatívnymi sekvenciami imunoglobulínového ťažkého reťazca bolo
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preukázané, že ťažký reťazec BST1A3 využíva segment Vh z myšej germinatívnej Vh
69-1. Ďalšia analýza sekvencie Vh BST1A3 pomocou systému Kabat na stanovenie
oblastí CDR viedla k vymedzeniu oblastí CDR1, CDR2 a CDR3 ťažkého reťazca, ako
je znázornené v SEKV ID č.: 62, 63 a 64, v príslušnom poradí. Zarovnania sekvencií
Vh CDR1 a CDR2 BST1A3 s myšou germinatívnou sekvenciou Vh 69-1 je uvedené

na obrázku 1a a 1b.
Porovnaním sekvencie imunoglobulínového ľahkého reťazca BST1A3 so známymi
myšími germinatívnymi sekvenciami imunoglobulínového ľahkého reťazca bolo
preukázané, že ľahký reťazec BST1A3 využíva segment Vkz myšej germinatívnej Vk
44-1. Ďalšia analýza sekvencie Vk BST1A3 pomocou systému Kabat na stanovenie
oblastí CDR viedla k vymedzeniu oblastí CDR1, CDR2 a CDR3 ľahkého reťazca, ako
je znázornené v SEKV ID č.: 65, 66 a 67, v príslušnom poradí. Zarovnania sekvencií
VkCDRI , CDR2 a CDR3 BST1A3 s myšími germinatívnymi sekvenciami Vk 44-1 sú

uvedené na obrázkoch 2a, 2b a 2c.

Príklad 5
Internalizácia a test MabZAP BST1A1 a BST1A2 v bunkách A549 a H226.

Internalizácia BST1A1 a BST1A2 bunkami H226 a A549 bola skúmaná pomocou
testu MabZap. Test MabZAP ukázal internalizáciu monoklonálnych protilátok proti
BST1

prostredníctvom

viazania

protihumánnej

IgG

sekundárnej

protilátky

konjugovanej s toxínom saporínom. (Advanced Targeting System, San Diego, CA, IT22-1 00). Najprv sa BST1 Fab naviazala na povrch buniek. Potom sa protilátky MabZAP
naviazali na primárne protilátky. Ďalším krokom bola internalizácia komplexu MabZAP
bunkami. Vniknutie látky Saporin do buniek malo za následok inhibíciu syntézy
bielkovín a výsledné usmrtenie buniek.
Test MabZAP bol vykonaný nasledujúcim spôsobom. Každá z buniek bola nasadená
pri hustote 5 x 103 buniek do každej jamky. Monoklonálna protilátka proti BST1 alebo
kontrolný humánny izotyp IgG boli niekoľkonásobne zriedené a potom pridané do
buniek a inkubované 15 minút pri teplote 25 0C. Potom bolo pridané MabZAP a
inkubované 72 hodín pri teplote 37 0C. Životaschopnosť buniek na doštičkách bola
delegovaná súpravou na luminiscenčé testovanie CelITiter-Glo® Luminescent Cell
Viability Assay (Promega, G7571) a doštičky boli odčítané a analyzované pomocou
Promega Glomax. Bunková smrť bola úmerná koncentrácii monoklonálnych protilátok
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proti BST1. Obrázky 4a a 4b ukazujú, že monoklonálne protilátky BST1A1 a
BST1A2 proti BST1 boli účinne internalizované bunkami H226 a A549 v porovnaní s
pritihumánnou kontrolnou protilátkou izotypu IgG.

Príklad 6
Humanizácia BST1A2

Na

účely skonštruovania humanizovaných sekvencií Vh a Vl BST1A2

boli

identifikované kostrové aminokyseliny dôležité pre tvorbu štruktúry CDR ako
trojrozmerný model. Humánne sekvencie Vh a Vl s vysokou homológiou s BST1A2
boli tiež vybrané z databázy GenBank. Sekvencie CDR spolu s identifikovanými
zvyškami kostrových aminokyselín boli naštepené z BST1A2 do ľudských kostrových
sekvencií (obrázky 5 až 7).

Príklad 7
Od protilátky závislá bunková cytotoxicita sprostredkovaná mAbs proti BST1

Najprv bolo 25 pl rodičovských (Parental) a nefukozylovaných (NF) protilátok proti
BST1 (BST1A2 a BST1_A2_NF) s koncentráciami 10 nm/l až 0,1 nm/l pridaných do
samostatných jamiek s dnom v tvare písmena na 96 jamkovej doštičke spolu s 50 pl
buniek A549 a U937 exprimujúcich BST1. Do jamiek bolo potom pridaných 25 pl
efektorových buniek na získanie konečného pomeru efektor: cieľ (E : T) 10 : 1 a 25 :
1. Doštička bola potom jemne 2 minúty odstredená pri 1 000 ot./min., po čom bola
inkubovaná 4 hodiny pri 37 0C v inkubátore s 5 % CO2. 3 hodiny po inkubácii bolo
pridaných 10 pl lyzačného roztoku do každej jamky obsahujúcej len bunky exprimujúce
BST1 na meranie maximálnej miery uvoľňovania LDH a do jednej množiny jamiek
obsahujúcich len médiá na reguláciu korigovania objemu.
Po inkubácii sa bunky 2 minúty jemne odstreďovali pri 1 000 ot./min., po čom bolo 50
pl supernatantu premiestných na doštičku 96 jamkami s plochým dnom. Pomocou
testu CytoTox 96® NonRadioactive Cytotoxicity Assay od spoločnosti Promega (kat.
č. G1780) boli komponenty súpravy rekonstituované podľa špecifikácií výrobcu a bolo
potom do každej jamky pridaných 50 pl substrátovej zmesi. Doštička bola potom
zakrytá a nechala sa inkubovať 30 minút pri teplote 25 0C chránená pred svetlom. Po
tomto bolo do každej jamky pridaných 50 pl zastavovacieho roztoku a bola
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zaznamenaná absorbancia pri 490 nm pomocou zariadenia Varioskan na snímanie
platničiek.
Pri

použití protilátky,

o

ktorej je známe, že vyvoláva

usmrcovanie

buniek

prostredníctvom ADCC, ako pozitívnej kontroly a ľudského izotypu IgGI

ako

negatívnej kontroly výsledky ukazujú, že BST1_A2 a BST1_A2_NF boli schopné
vyvolať ADCC na bunkách A549 a U937 exprimujúcich BST1. Ukázalo sa, že
BST1_A2_NF na bunkách A549 exprimujúcich BST1 mala približne 45 % mieru
usmrtenia pri koncentrácii 10 nmol/l (obrázok 8a). Ukázalo sa, že BST1_A2 na
bunkách U937 exprimujúcich BST1 mala približne 20 % mieru usmrtenia pri
koncentrácii 1 nmol/l a BST1_A2_NF mala približne 45 % mieru usmrtenia pri
koncentrácii 1 nmol/l (obrázok 8b).

Príklad 8
Špecifickosť monoklonálnych protilátok proti BST1 stanovená analýzou prietokovou
cytometriou v prípade pacientov s AML

Schopnosť protilátky BST_A2 viazať Iymfoblasty pacientov s AML bola testovaná
analýzou prietokovou cytometriou. 20 pacientom s AML boli odobraté vzorky krvi.
Pomocou postupu opísaného v Príklade 3 sa ukázalo, že BST A2 sa viaže na blasty
AML približne u 80 % pacientov s AML.

Zoznam sekvencií
SEKV
ID č.

Popis

Sekvencia
MKQSTIALALLPLLFTPVAKAQVKLQQSGAELVRPGSSVKISCKASGYAFSNSWINWV
KQRPGQGLEWIGQIYPGDYDTNYNGKFKGKATLTADYSSSTAYMQLNSĽTSEDSAVY

1

aa VH A1
—

FCARGGSIYYGNLGFFDVWGAGTTVTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCL
VKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVA
HPASSTKVDKKIVPRDCHHHHHHH
MKQSTIA ĽAĽLPLLFTPVAKAQAYĽQQSGPEĽVKAGASVKMSCKASGYSFIEYTINWVK
QSHGKSLEWIGNIDPYYGTTYYNQMFTGKATLTVDQSSNTAYMQLKSLTSEDSAVYF

2

aa VH A2
_

CARGSAWFPYWGQGTLVTVSAAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPE
PVTVTWNSGS LSSGVHTFPAVLQSD LYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCN VAH PASSTK
VDKKIVPRDCHHHHHHH
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Popis

Sekvencia
MKYLLPTAAAGĽLLLAAQPAMAEMVLTQSPAIMSTSLGERVTMTCTASSRVSSSYLH
WYQQKPGSSPKLWIYSTSNLASGVPARFSGSGSGTSYSLTISSMEAEDAATYYCHQY

aa VKA1

HRSPYTFGGGTKLEIKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASWCFLNN FYPKDINVKW Kl
DGSERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVK
SFNRNES
MKYĽĽPTAAAGLĽĽĽAAQPAMADIVMSQSPAIMSASPGEKVTMTCSASSSVTYMYWY
QQKPGSSPRLLIYDTSNLASGVPVRFSGSGSGTSYSLTISRMEAEDTATYYCQQWSN

aa VKA2

YPLTFGAGTKLELKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASWCFLNNFYPKDINVKWKIDG
SERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSF
NRNES
acgctttgtacatggagaaaataaagtgaaacaaagcactattgcactggcactcttaccgctcttatttacccctgtggca
aaagcccaggtgaagcttcagcagtccggggctgagctggtgaggcctgggtcctcagtgaagatttcctgcaaggctt
ctggctacgcattcagtaactcctggataaactgggtgaagcagaggcctggacagggtcttgagtggattggacagatt
Iatcctggagattatgatactaactacaatggaaaattcaagggtaaagccacactgactgcagactactcctccagcac
agcctacatgcagctcaacagcctaacatctgaggactctgcggtctatttctgtgcaagggggggatcgatctactatggt

nt VH_A1

aacctcgggttcttcgatgtctggggcgcagggaccacggtcaccgtctcctcagccaaaacgacacccccatctgtcta
tccactggcccctggatctgctgcccaaactaactccatggtgaccctgggatgcctggtcaagggctatttccctgagcc
agtgacagtgacctggaactctggatccctgtccagcggtgtgcacaccttcccagctgtcctgcagtctgacctctacact
ctgagcagctcagtgactgtcccctccagcacctggcccagcgagaccgtcacctgcaacgttgcccacccggccagc
agcaccaaggtggacaagaaaattgtgcccagggattgtcatcatcaccatcaccatcactaattgacagcttatcatcg
atangct
aaaaccctggcgttacccacgctttgtacatggagaaaataaagtgaaacaaagcactattgcactggcactcttaccgc
tcttatttacccctgtggcaaaagcccaggcttatctacagcagtctggacctgagctggtgaaggctggcgcttcagtgaa
gatgtcctgcaaggcttctggttactcattcattgagtacaccataaactgggtgaaacagagccatggaaagagccttga
gtggattggaaatattgatccttattatggaaccacttattacaatcagatgttcacgggcaaggccacattgactgtagacc
aatcttccaacactgcctacatgcagctcaagagcctgacatctgaggactctgcagtctatttctgtgcaagaggctccgc

nt VHA2

ctggtttccttactggggccaggggactctagtcactgtctctgcagccaaaacgacacccccatctgtctatccactggcc
cctggatctgctgcccaaactaactccatggtgaccctgggatgcctggtcaagggctatttccctgagccagtgacagtg
acctggaactctggatccctgtccagcggtgtgcacaccttcccagctgtcctgcagtctgacctctacactctgagcagct
cagtgactgtcccctccagcacctggcccagcgagaccgtcacctgcaacgttgcccacccggccagcagcaccaag
gtggacaagaaaattgtgcccagggattgtcatcatcaccatcaccatcactaattgacagcttatcatcgat
gtttttttggatggagtgaaacgatgaaatacctattgcctacggcagccgctggattgttattactcgctgcccaaccagcc

nt VKA1

atggccgaaatggttctcacccagtctccagcaatcatgtctacatctctaggggaacgggtcaccatgacctgcactgcc
agctcacgtgtaagttccagttacttgcactggtaccagcagaagccaggatcctcccccaaactctggatttatagtacat
ccaacctggcttctggagtcccagctcgcttcagtggcagtgggtctgggacctcttactctctcacaatcagcagcatgga
ggctgaagatgctgccacttattactgccaccagtatcatcgttccccgtacacgttcggaggggggaccaagctggaaa
taaaacgggctgatgctgcaccaactgtatccatcttcccaccatccagtgagcagttaacatctggaggtgcctcagtcg
tgtgcttcttgaacaacttctaccccaaagacatcaatgtcaagtggaagattgatggcagtgaacgacaaaatggcgtc
ctgaacagttggactgatcaggacagcaaagacagcacctacagcatgagcagcaccctcacgttgaccaaggacg
agtatgaacgacataacagctatacctgtgaggccactcacaagacatcaacttcacccattgtcaagagcttcaacag
gaatgagtcttaagtgattagctaattctagaacg
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SEKV
ID č.

Popis

Sekvencia
actctctactgtttctccatacccgtttttttggatggagtgaaacgatgaaatacctattgcctacggcagccgctggattgtta
ttactcgctgcccaaccagccatggccgacatcgttatgtctcagtctccagcaatcatgtctgcatctccaggggagaag
gtcaccatgacctgcagtgccagctcaagtgtaacttacatgtactggtaccagcagaagccaggatcctcccccagact
cctgatttatgacacatccaacctggcttctggagtccctgttcgcttcagtggcagtgggtctgggacctcttactctctcaca
atcagccgaatggaggctgaagatactgccacttattactgccagcagtggagtaattacccactcacgttcggtgctggg

8

nt VKA2

accaagctggagctgaaacgggctgatgctgcaccaactgtatccatcttcccaccatccagtgagcagttaacatctgg
aggtgcctcagtcgtgtgcttcttgaacaacttctaccccaaagacatcaatgtcaagtggaagattgatggcagtgaacg
acaaaatggcgtcctgaacagttggactgatcaggacagcaaagacagcacctacagcatgagcagcaccctcacgt
tgaccaaggacgagtatgaacgacataacagctatacctgtgaggccactcacaagacatcaacttcacccattgtcaa
gagcttcaacaggaatgagtcttaagtgattagctaattctagaacgcgtcacttggcactggccgtcgtttta

9

aa VHCDR1A1

GYAFSNSWINW

10

aa VHCDR1A2

GYSFIEYTINW

11

aa VH CDR2 A1

GQIYPGDYDTNYNGKFK

12

aa VH CDR2 A2

GNIDPYYGTTYYNQMFT

13

aa VH_CDR3_A1

ARGGSIYYGNLGFFDV

14

aa VH CDR3 A2

ARGSAW FPY

15

aa VKCDR1A1

TASSRVSSSYLH

16

aa VK CDR1A2

SASSSVTYMY

17

aa VK CDR2 A1

STSNLAS

18

aa VKCDR2A2

dtsnlas

19

aa VK_CDR3_A1

HQYHRSPYT

20

aa VK CDR3 A2

QQWSNYPLT

21

nt VHCDR1A1

ggctacgcattcagtaactcctggataaactgg

22

nt VHCDR1A2

ggttactcattcattgagtacaccataaactgg

23

nt VHCDR2A1

ggacagatttatcctggagattatgatactaactacaatggaaaattcaag

24

nt VHCDR2A2

ggaaatattgatccttattatggaaccacttattacaatcagatgttcacg

25

nt VH_CDR3_A1

gcaagggggggatcgatctactatggtaacctcgggttcttcgatgtc

26

nt VHCDR3A2

gcaagaggctccgcctggtttccttac

27

nt VKCDR1A1

actgccagctcacgtgtaagttccagttacttgcac

28

nt VKCDR1A2

agtgccagctcaagtgtaacttacatgtac
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SEKV
Popis

Sekvencia

29

nt VKCDR2A1

agtacatccaacctggcttct

30

nt VKCDR2A2

gacacatccaacctggcttct

31

nt VK_CDR3_A1

caccagtatcatcgttccccgtacacg

32

nt VKCDR3A2

cagcagtggagtaattacccactcacg

ID č.

IGHV1-80*01
(Genebank:
33

AC160990

ggctacgcattcagtagctactggatgaactgg

Musmus) nt
138392-138424
IGHV1-80*01
(Genebank:
34

AC160990

ggacagatttatcctggagatggtgatactaactacaacggaaagttcaag

Musmus) nt
138461-138511
IGHV1-39*01
(Genebank:
35

AC079181

ggttactcattcactgactacaacatgaactgg

Musmus) nt
153362-153394
IGHV1-39*01
(Genebank:
36

AC079181

ggagtaattaatcctaactatggtactactagctacaatcagaagttcaag

Musmus) nt
153431-153481
IGKV4-74*01
(Genebank:
37

AJ231217 Musmus)
nt 496-531

actgccagctcaagtgtaagttccagttacttgcac
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SEKV
Popis

Sekvencia

ID č.
IGKV4-74*01
(Genebank:
38

AJ231217 Musmus)

agcacatccaacctggcttct

nt 577-597
IGKV4-74*01
(Genebank:
39

AJ231217 Musmus)

caccagtatcatcgttccccaccca

nt 691-718
IGKV4-55*01
(Genebank:
40

agtgccagctcaagtgtaagttacatgtac
AJ231225 Musmus)
nt 523-552
IGKV4-55*01

41

(Genebank:

gacacatccaacctggcttct

AJ231225 Musmus)
nt 598-618
IGKV4-55*01
(Genebank:
42

AJ231225 Musmus)

cagcagtggagtagttacccaccca

nt 715-739
MAAQGCAASRLLQLLLQLLLLLLLLAAGGARARWRGEGTSAHLRDIFLGRCAEYRALL
SPEQRNKNCTAIWEAFKVALDKDPCSVLPSDYDLFINLSRHSIPRDKSLFWENSHLLV

43

ADP-ribozylcykláza
2 (CD157; BST1)

NSFADNTRRFMPLSDVLYGRVADFLSWCRQKNDSGLDYQSCPTSEDCENNPVDSF
WKRASIQYSKDSSGVIHVMLNGSEPTGAYPIKGFFADYEIPNLQKEKITRIEIWVMHEIG
GPNVESCGEGSMKVLEKRLKDMGFQYSCINDYRPVKLLQCVDHSTHPDCALKSAAA
ATQRKAPSLYTEQRAGLIIPLFLVLASRTQL

aminokyseliny 29 až
292 ADP44

GAFiA RW RGEGTSAH LRDl FLGRCAEYRALLSPEQRNKNCTAIWEAFKVALDKDPCSV
LPSDYDLFINLSRHSIPRDKSLFWENSHLLVNSFADNTRRFMPLSDVLYGRVADFLSW
CRQKNDSGLDYQSCPTSEDCENNPVDSFWKRASIQYSKDSSGVIHVMLNGSEPTGA

ribozylcyklázy 2

YPIKGFFADYEIPN LQKEKITRIEIWVMFIEIGGPNVESCGEGSMKVLEKRLKDMGFQYS
CINDYRPVKLLQCVDHSTHPDCALKSAAAATQRK

(CD157; BST1)
45

A2VH

QAYLQQSGPELVKAGASVKMSCKASGYSFIEYTINWVKQSHGKSLEWIGNIDPYYGT

(aminokyseliny 21

VSA

TYYNQMFTGKATLTVDQSSNTAYMQLKSLTSEDSAVYFCARGSAWFPYWGQGTLVT
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SEKV
Popis

Sekvencia

ID č.
až 137 SEKV ID č.
2)
VH1 46

humanizovaná

QVQLVQSGA EVKKPGASVK VSCKASGYSF IEYTINWVRQ
APGQGLEWIGNIDPYYGTTYY NQMFTGRATL TVDTSISTAY
MELSRLRSDDTAVYYCARGSAWF PYWGQGTLV TVSS

VHA2
QVQLVQSGA EVKKPGASVK VSCKASGYSF TXXXXXWVRQ APGQGLEWMG

47

BF238102VH

XXXXXXXXXXX XXXXXXRVTL TRDTSISTAY MELSRLRSDDTAVYYCARXXXXX
XXXWGQGTLV PVSS

A2VL
(aminokyseliny 22

DIVMSQSPA IMSASPGEKV TMTCSAS-SS VTYMYWYQQKPGSSPRLLIY

až 128 SEKVID

AGTKLELK

DTSNLASGVP VRFSGSGSGT SYSLTISRMEAEDTATYYCQ QWSNYPLTFG

č. :4)
VL1 49

humanizovaná

DIQMTQSPS SLSASVGDRV TITCSAS-SS VTYMYWYQQKPGKAPKLLIY
DTSNLASGVP SRFSGSGSGT DYTLTISSLQPEDFATYYCQ QWSNYPLTFG
QGTKVEIK

VKA2
DIQMTQSPS SLSASVGDRV TITCXXXXXX XXXXXWYQQKPGKAPKLLIY

50

X72441 VL

XXXXXXXGVP SRFSGSGSGT DFTLTISSLQPEDFATYYCX XXXXXXXXFG
QGTKVEIK

51

VH1CDR2

NIDPYYGTTYYNQM FQ
MKQSTIALALLPLLFTPVAKAQVQLQQSRAELVMPGASVKMSCKTSGYTFSDYWVHW
VRQRPGQGLEWIGAIDGSDTFN DYSQKFKGRATLTVDESSSTVYMQLSSLTSEDSAV

52

aa VH_A3

YYCARGGLLQYWGQGTTLTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFP
EPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASST
KVDKKIVPRDCHHHHHHH

MKYLLPTAAAGLLLLAAQPAMADIQLTQSPASLSASVGETVTITCRASENIYSYLAWYQ

53

aa VK_A3

QKQGKSPQLLVYNTKTLGEGVPSRFSGSGSGTQFSLKINSLQPEDFGSYYCQHHYGT
PFTFGSGTKLEIKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASWCFLNNFYPKDINVKWKIDGS
ERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFN
RNES

54

nt VH A3
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SEKV
Popis

Sekvencia

ID č.
gtgaaacaaagcactattgcactggcactcttaccgctcttatttacccctgtggcaaaagcccaggtccagctgcagcag
tctagggctgaacttgtgatgcctggggcttcagtgaagatgtcctgcaagacttctggctacacattctctgactactgggt
acactgggtgaggcagaggcctggacaaggccttgagtggatcggagcgattgatggttctgatacttttaatgactaca
gtcagaagtttaagggcagggccacattgactgtagacgaatcctccagcacagtctacatgcaactcagcagcctgac
atctgaggactctgcggtctattactgtgcaagggggggccttcttcagtactggggccaaggcaccactctcacagtctc
ctcagccaaaacgacacccccatctgtctatccactggcccctggatctgctgcccaaactaactccatggtgaccctgg
gatgcctggtcaagggctatttccctgagccagtgacagtgacctggaactctggatccctgtccagcggtgtgcacacct
tcccagctgtcctgcagtctgacctctacactctgagcagctcagtgactgtcccctccagcacctggcccagcgagacc
gtcacctgcaacgttgcccacccggccagcagcaccaaggtggacaagaaaattgtgcccagggattgtcatcatcac
catcaccatcactaa

atgaaatacctattgcctacggcagccgctggattgttattactcgctgcccaaccagccatggccgacattcagctgacc
cagtctccagcctccctatctgcatctgtgggagaaactgtcaccatcacatgtcgagcaagtgaaaacatttacagttattt
agcatggtatcagcagaaacagggaaaatctcctcagctcctggtctataatacaaaaaccttaggagaaggtgtgcca

55

nt VKA3

tcaaggttcagtggcagtggatcgggcacacaattttctctgaagatcaacagcctgcagcctgaagattttgggagttatt
actgtcaacatcattatggtactccattcacgttcggctcggggacaaagttggaaataaaacgggctgatgctgcacca
actgtatccatcttcccaccatccagtgagcagttaacatctggaggtgcctcagtcgtgtgcttcttgaacaacttctacccc
aaagacatcaatgtcaagtggaagattgatggcagtgaacgacaaaatggcgtcctgaacagttggactgatcaggac
agcaaagacagcacctacagcatgagcagcaccctcacgttgaccaaggacgagtatgaacgacataacagctata
cctgtgaggccactcacaagacatcaacttcacccattgtcaagagcttcaacaggaatgagtcttaa

56

aa VH_CDR1_A3

GYTFSDYWVHW

57

aa VH_CDR2_A3

GAIDGSDTFNDYSQKFK

58

aa VH_CDR3_A3

ARGGLLQY

59

aa VK_CDR1_A3

RASEN IYSYLA

60

aa VK CDR2 A3

NTKTLGE

61

aa VK_CDR3_A3

QHHYGTPFT

62

nt VHCDR1A3

ggctacacattctctgactactgggtacactgg

63

nt VHCDR2A3

ggagcgattgatggttctgatacttttaatgactacagtcagaagtttaag

64

nt VH_CDR3_A3

gcaagggggggccttcttcagtac

65

nt VKCDR1A3

cgagcaagtgaaaacatttacagttatttagca

66

nt VKCDR2A3

aatacaaaaaccttaggagaa

67

nt VK_CDR3_A3

caacatcattatggtactccattcacg

68

IGHV1-69*01

ggctacaccttcaccagctactggatgcactgg

(AC073939)
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SEKV
Popis

Sekvencia

IGHV1-69*01

ggagagattgatccttctgatagttatactaactacaatcaaaagttcaag

ID č.
69

(AC073939)
70

IGKV12-44*01

cgagcaagtgagaatatttacagttatttagca

(AJ235955)
71

IGKV12-44*01

aatgcaaaaaccttagcagaa

(AJ235955)
72

IGKV12-44*01
(AJ235955)

caacatcattatggtactcctcc
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PATENTOVÉ

1.

NÁROKY

Protilátka alebo jej antigén viažuca časť, ktorá sa špecificky viaže na BST-1,
vyznačujúca sa tým, že obsahuje:

a)

variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu:

i)

prvú oblasť vhCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 10;

ii)

druhú oblasť vhCDR obsahujúcu sekvenci u vybranú zo skupiny
pozostávajúcej zo SEKV ID č. 12 a SEKV ID č.: 51;

iii)

b)

2.

tretiu oblasť vhCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 14; a

variabilnú oblasť ľahkého reťazca obsahujúcu:

i)

prvú oblasť vlCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 16;

ii)

druhú oblasť vlCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 18; a

iii)

tretiu oblasť vlCDR obsahujúcu SEKV ID č.: 20.

Protilátka alebo jej antigén viažuca časť podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že
obsahuje:

a)

ťažký reťazec najmenej na 95 % totožný so SEKV ID č.: 2 a ľahký reťazec
najmenej na 95 % totožný so SEKV ID č.: 4; alebo

b)

ťažký reťazec najmenej na 95 % totožný so SEKV ID č.: 46 a ľahký reťazec
najmenej na 95 % totožný so SEKV ID č.: 49.

3.

Protilátka podľa nároku 1 alebo nároku 2, vyznačujúca sa tým, že protilátka je
protilátka s úplnou dĺžkou izotypu IgGI, lgG2, IgGS alebo lgG4.

4.

Protilátka alebo jej antigén viažuca časť podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3,
vyznačujúca sa tým, že ďalej obsahuje kovalentne pripojenú časť, pričom
uvedená časť môže byť prípadne liekom.
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5.

Protilátka alebo jej antigén viažuca časť podľa nároku 4, vyznačujúca sa tým, že
uvedený Iiekje vybraný zo skupiny pozostávajúcej z maytanzinoidu, dolastatínu,
auristatínu, trichotecénu, kalicheamycínu, CC1065 a ich derivátov.

6.

Protilátka

alebo

jej

antigén

viažuca

časť

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúceho nároku, vyznačujúca sa tým, že uvedená protilátka alebo jej
antigén viažuca časť indukuje T-bunkovú cytotoxicitu a/alebo je bišpecifická
protilátka.

7.

Protilátka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúca sa tým, že uvedená
protilátka indukuje od protilátky závislú bunkami sprostredkovanú cytotoxicitu
(ADCC) alebo od komplementu závislú cytotoxicitu (CDC), pričom protilátka
môže byť prípadne inžinierstvom vytvorená protilátka majúca zvýšenú mieru
viazania sa na receptory Fc a/alebo zvýšenú potenciu pre ADCC.

8.

Protilátka alebo jej antigén viažuca časť podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6,
vyznačujúca sa tým, že daná protilátka je bišpecifická alebo multišpecifická
protilátka, ktorá sa špecificky viaže na prvý antigén obsahujúci BST1 a druhý
antigén vybraný zo skupiny pozostávajúcej z antigénu CD3 a antigénu CD5.

9.

Nukleová kyselina kódujúca:

a)

ťažký reťazec protilátky alebo jej antigén viažuceho fragmentu podľa
niektorého z predchádzajúcich nárokov; a

b)

ľahký reťazec protilátky alebo jej antigén viažuceho fragmentu podľa
niektorého z predchádzajúcich nárokov.

10.

Hostiteľská bunka, vyznačujúca sa tým, že obsahuje nukleovú kyselinu podľa
nároku 9.

11.

Metóda tvorby protilátky alebo jej antigén viažucej časti, vyznačujúca sa tým, že
obsahuje kultiváciu hostiteľskej bunky podľa nároku 10 za takých podmienok, keď
je exprimovaná protilátka alebo jej antigén viažuca časť a voliteľne izolovanie
protilátky alebo jej antigén viažucej časti.
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12.

Protilátka alebo jej antigén viažuca časť podľa nárokov 1 až 8 na použitie v liečbe,
vyznačujúca sa tým, že:

a)

protilátka alebo jej antigén viažuca časť je internalizovaná bunkou
exprimujúcou BST1, uvedená protilátka obsahuje kovalentne pripojený
liekový konjugát; alebo

b)

protilátka

vyvoláva

od

protilátky

závislú

bunkovo

sprostredkovanú

cytotoxicitu (ADCC), od komplementu závislú cytotoxicitu (CDC) a/alebo Tbunkovú cytotoxicitu.

13.

Protilátka alebo jej antigén viažuca časť na použitie podľa nároku

12,

vyznačujúca sa tým, že uvedené použitie je liečba rakoviny, vrátane akútnej
myeloidnej leukémie (AML), B-bunkovej chronickej Iymfocytovej leukémie,
rakoviny prsníka, kolorektálneho nádorového ochorenia, rakoviny obličiek,
rakoviny hlavy a krku, rakoviny pľúc, rakoviny vaječníkov alebo rakoviny
pankreasu.

14.

Protilátka alebo jej antigén viažuca časť nárokovaná podľa niektorého z nárokov
1 až 8 na použitie v liečbe alebo na použitie ako liek.
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VH CDRl Alignments
Al
SEQ ID No :
SEQ ID No :

21
33

ggctacgcattcagtaactcctggataaactgg
ggctacgcattcagtagctactggatgaactgg
**************** * * ****** ******

22
35

ggttactcattcattgagtacaccataaactgg
ggttactcattcactgactacaacatgaactgg
************* * * * * * * * * * * ******

62
68

ggctacacattctctgactactgggtacactgg
ggctacaccttcaccagctactggatgcactgg

A2
SEQ ID No :
SEQ ID No :

A3
SEQ ID No :
SEQ ID No :

******** * * * *

******* * ******

Obrázok 1a
VH CDR2 Alignments
Al
SEQ ID No: 23
SEQ ID No: 34

ggacagatttatcctggagattatgatactaactacaatggaaaattcaag
ggacagatttatcctggagatggtgatactaactacaaoggaaagttcaag
*********************
*************** ***** ******

A2
SEQ ID No: 24
SEQ ID No: 36

ggaaatattgatccttattatggaaccacttattacaatcagatgttcacg
ggagtaattaatcctaactatggtactactagctacaatcagaagttcaag
***
* * * ***** * ***** * * * * *
********** ***** *

A3
SEQ ID No:
SEQ ID No:

63
69

ggagcgattgatggttctgatacttttaatgactacagtcagaagtttaag
ggagagattgatccttctgatagttatactaactacaatcaaaagttcaag
* * * * *******
******** * *
* * ****** * * * ***** * * *

Obrázok 1 b
VH CDR1 Alignments

Zarovnania VH CDR1

VH CDR2 Alignments

Zarovnania VH CDR2
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VK CDRl Alignments
Al
SEQ ID No :
SEQ ID No :

27
37

actgccagctcacgtgtaagttccagttacttgcac
actgocagctcaagtgtaagttccagttacttgcac

************

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

A2
SEQ ID No :
SEQ ID No:

40

agtgccagctcaagtgtaacttacatgtac
agtgccagctcaagtgtaagttacatgtac
-kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkk

A3
SEQ ID No :
SEQ ID No :

65
70

cgagcaagtgaaaacatttacagttatttagca
cgagcaagtgagaatatttacagttatttagca
kkkkkkkkkkk

k k

kkkkkkkkkkkkkkkkkk

Obrázok 2a
VK CDR2 Alignments
Al
SEQ ID No :
SEQ ID No :

29
38

agtacatccaacctggcttct
agcacatccaacctggcttct
k k
******************

30
41

gacacatccaacctggcttct
gacacatccaacctggcttct
*********************

66
71

aatacaaaaaccttaggagaa
aatgcaaaaaccttagcagaa
* * * ************ * * * *

A2
SEQ ID No :
SEQ ID No :

A3
SEQ ID No :
SEQ ID No :

Obrázok 2b
VK CDR3 Alignments
Al
SEQ ID No :
SEQ ID No :

31
39

caccagtatcatcgttccccgtacacg
caccagtatcatcgttccccaccca—
********************
**

32
42

cagcagtggagtaattacccactcacg
cagcagtggagtagttacccaccca-************* ******** * *

67
72

caacatcattatggtactccattcacg
caacatcattatggtactcctcc---********************

A2
SEQ ID No:
SEQ ID No:

A3
SEQ ID No :
SEQ ID No:

Obrázok 2c
VK CDR1 Alignments

Zarovnania VK CDR1

VK CDR2 Alignments

Zarovnania VK CDR2

VK CDR3 Alignments

Zarovnania VK CDR3
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Obrázok 3b
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Internalization: BST1_A2 vs H226
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Obrázok 4a
Internalization: BSTl A2vsA549
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100.00%
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Obrázok 4b
Internalization: BST1_A2 vs H226

Internalizácia: BST1_A2 proti H226

BST1_A2, Mab-Zap, 10 nmol

BST1_A2, Mab-Zap, 10 nmol

BST1_A2, Mab-Zap, .10 nmol

BST1_A2, Mab-Zap, 0,10 nmol

aHuTfR, Mab-Zap, 10 nmol

aHuTfR, Mab-Zap, 10 nmol

aHuTfR, Mab-Zap, .10 nmol

aHuTfR, Mab-Zap, 0,10 nmol

BST1A2, 10 nmol

BST1A2, IOnmoI

aHuTfR, 10 nmol

aHuTfR, 10 nmol

m. IgG, Mab-Zap, 10 nmol

m. IgG, Mab-Zap, 10 nmol

Mab-Zap, 10 nmol

Mab-Zap, 10 nmol

Media

Médiá

Internalization: BST1_A2 vs A549

Internalizácia: BST1_A2 proti A549

BST1_A2, Mab-Zap, 10 nmol

BST1_A2, Mab-Zap, 10 nmol
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BST1A2, Mab-Zap, .10 nmol

BST1_A2, Mab-Zap, 0,10 nmol

aHuTfR, Mab-Zap, 10 nmol

aHuTfR, Mab-Zap, 10 nmol

aHuTfR, Mab-Zap, .10 nmol

aHuTfR, Mab-Zap, 0,10 nmol

BST1A2, 10 nmol

BST1A2, IOnmoI

aHuTfR, 10 nmol

aHuTfR, 10 nmol

m. IgG, Mab-Zap, 10 nmol

m. IgG, Mab-Zap, 10 nmol

Mab-Zap, 10 nmol

Mab-Zap, 10 nmol

Media

Médiá
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SEQ ID No :
SEQ ID No :
SEQ ID No :

45
46
47

1
2
3
123456^89 0123456^89 0123456789 0123456^89
QAYLQQSGP ELVKAGASVK MSCKASGYSF IEYTINWVKQ
QVQLVQSGA EVKKPGASVK VSCKASGYSF IEYTINWVRQ

4
0123456^89
SHGKSLEWIG
APGQGLEWIG

QVQLVQSGA EVKKPGASVK VSCKASGYSF TXXXXXWVRQ APGQGLEWMG
5

SEQ ID No :
SEQ ID No :
SEQ ID No :

45
46
47

6
7
8
01223456789 0123456789 0123456789 0122223456789
NIDPYYGTTYY NQMFTGKATL TVDQSSNTAY MQLKSLTSEDSAV
NIDPYYGTTYY NQMFTGRATL TVDTSISTAY MELSRLRSDDTAV
XXXXXXXXXXX XXXXXXRVTL TRDTSISTAY MELSRLRSDDTAV

9
SEQ ID No :
SEQ ID No :
SEQ ID No :

45
46
47

1

1

0

1

0123456789 0123456789 0123
YFCARGSAWF -PYWGQGTLV TVSA
YYCARGSAWF -PYWGQGTLV TVSS
YYCARXXXXX XXXWGQGTLV PVSS

Obrázok 5

SEQ ID No:
SEQ ID No :

48
49

1
2
3
123456^89 0123456^89 0123456789 0123456^89
DIVMSQSPA IMSASPGEKV TMTCSAS-SS VTYMYWYQQK
DIQMTQSPS SLSASVGDRV TITCSAS-SS VTYMYWYQQK

SEQ ID No :

50

DIQMTQSPS SLSASVGDRV TITCXXXXXX XXXXXWYQQK

SEQ ID No :
SEQ ID No :
SEQ ID No :

SEQ ID No :
SEQ ID No :
SEQ ID No :

48
49
50

48
49
50

4

5

6

7

0123456789
PGSSPRLLIY
PGKAPKLLIY
PGKAPKLLIY

0123456789
DTSNLASGVP
DTSNLASGVP
XXXXXXXGVP

0123456789
VRFSGSGSGT
SRFSGSGSGT
SRFSGSGSGT

0123456789
SYSLTISRME
DYTLTISSLQ
DFTLTISSLQ

8

9

0123456789
AEDTATYYCQ
PEDFATYYCQ
PEDFATYYCX

0123456789
QWSNYPLTFG
QWSNYPLTFG
XXXXXXXXFG

1
0
01234567
AGTKLELK
QGTKVEIK
QGTKVEIK

Obrázok 6

SEQ ID No:
SEQ ID No:

12
51

GNIDPYYGTTYYNQMFT
GNIDPYYGTTYYNQMFQ

Obrázok 7
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Obrázok 8a
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BSI_A2 PARENTAL

lnm/1

BST_A2_NF

Isotype control

Obrázok 8b

% cell kill

% usmrtenia buniek

BST1A2 Parental

BST1A2 Parental

BST1_A2_NF

BST 1_A2_NF

Positive Control

Pozitívna kontrola

Hum IgG Iso

Hum IgG Izo
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10nm/L

10 nm/l

1nm/L

1 nm/l

cell kill %

usmrtenie buniek %

BST_A2 PARENTAL

BST_A2 PARENTAL

BSTA2NF

BSTA2NF

Isotype control

Izotypová kontrola

1nm/L

1 nm/l

