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NOVÉ FRAGMENTY PROTILÁTKY, PROSTRIEDKY A ICH POUŽITIE
Opis
Oblasť vynálezu
[0001] Predmetné zverejnenie opisuje nové fragmenty protilátky so zlepšenou
in vivo stabilitou.
Doterajší stav techniky
[0002] Cielená terapia, nová hranica liečby rakoviny, používa farmakologické
nástroje (lieky alebo protilátky) špecificky blokujúce produkty kruciálnych génov,
ktoré zachovávajú transformovaný fenotyp. V súčasnej dobe terapia cielená na
rakovinu sa použila v klinickej praxi na liečbu chronických myelogénnych
leukémií (CML), závislých od molekuly tyrozínkinázy ABL, na liečbu podskupiny
nemalobunkových karcinómov pľúc (NSCLC) a kolorektálnych karcinómov
(CRC), ktorá sa opiera o aktiváciu receptor epidermálneho rastového faktora
(EGFR/HER-1) a na liečbu BRAF-dependentných melanómov.
[0003] Receptory s aktivitou tyrozínkinázy (RTK) sú zaujímaví kandidáti na
cielenú terapiu, pretože sú často aktivovaní v niekoľkých typoch nádorov. Môžu
byť inhibované rôznymi typmi cieliacich molekúl tak, že protilátky pri interakcii s
extracelulárnou časťou receptora sú schopné porušiť receptorom vyvolanú
intracelulárnu signalizáciu, a chemicky syntetizované malé molekuly interferujú
s katalytickou aktivitou receptora.
[0004] Medzi rôznymi RTK, produkt onkogénu c-met, receptor hepatocytárneho
rastového faktora (HGFR/Met), sa v prípade rakoviny objavuje ako jeden z
najdôležitejších aktivovaných onkogénov. Met riadi genetický program známy
ako "invazívny rast", ktorý zahrňuje promitogénnu, pro-invazívnu a antiapotoptickú

úlohu.

Prostredníctvom

týchto

fyziologických

signálov

Met

poskytuje lepšiu schopnosť nádoru napomáhať prekonávaniu selektívnych
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bariér pri progresii nádoru. Avšak Met udržuje rast nádoru svojou schopnosťou
podporiť angiogenézu nádoru. V posledných rokoch Met sa tiež stal
zodpovedným za agresivitu vyvinutú nádormi liečenými anti-angiogénnymi
činidlami a za rezistenciu voči konvenčnej rádioterapii. Navyše alterácie v géne
MET môžu primárne spôsobovať transformáciu vo všetkých týchto prípadoch,
kde bol geneticky vybraný na dlhodobé udržiavanie primárneho transformovaného fenotypu.
[0005] Všetky z vyššie uvedených zistení vyvolali vývoj niekoľkých molekúl
vhodných na inhibíciu Met signalizácie, ktorá zahrňuje kompetičné inhibítory
HGC, chemické inhibítory Met kinázy, anti-HGC a anti-Met protilátky. Niektoré z
týchto molekúl, až do dnešného dňa, sa testovali iba na účely výskumu. V
súčasnej dobe prebiehajú klinické štúdie, kde sa študujú neutralizačné antiHGC protilátky, anti-Met protilátky a niekoľko malých molekúl.
[0006] Z niekoľkých uhlov pohľadu sa preferuje anti-Met protilátka, ktorá je
schopná inhibovať Met signalizáciu. Protilátky sú vysoko špecifické, stabilné a
vďaka ich prirodzenému dizajnu, sú všeobecne dobre tolerované hostiteľom. V
posledných rokoch sa vyvinulo značné úsilie vytvoriť terapeutické anti-Met
protilátky. Avšak registrovali sa značné zlyhania, pretože väčšina anti-Met
protilátok sa správa ako agonisty, napodobňujú pôsobenie HCG. To je väčšinou
spôsobené skutočnosťou, že vzhľadom k ich bivalentnej štruktúre, protilátky
môžu stabilizovať diméry receptorov, čo umožňuje trans-fosforyláciu Met s jeho
následným pôsobením. V jednom prípade sa vytvorila agonistická anti-Met
protilátka (5D5) a previedla sa na monovalentnú formu (One Armed-5D5), ktorá
súťaží o nadviazanie HCG a je obdarovaná terapeutickým potenciálom (1,2).
Táto molekula v súčasnej dobe vstupuje do fázy III klinickej štúdie, za účelom
liečby podskupiny pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktoré sú
charakterizované vysokou hladinou expresie Met v nádoroch v kombinácii s
erlotinib (3).
[0007]

Monoklonálna

protilátka

DN30

je

myšia

IgG2A

určená

proti

extracelulárnej časti receptoru ľudského Met (4). Viaže sa so subnanomolárnou afinitou na štvrtú IPT doménu extracelulárnej oblasti receptora
Met. Na začiatku bola charakterizovaná ako parciálny agonista Met, ktorý je
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schopný podporovať niektoré, ale nie všetky, Met-sprostredkované biologické
bunkové odozvy. Neskôr sa demonštrovalo, že môže pôsobiť ako inhibítor rastu
nádoru a metastáz prostredníctvom mechanizmu "vymiznutia" receptora (5).
Vymiznutie receptora je fyziologický bunkový mechanizmus rozkladu proteínu
pôsobiaci na diverzné rastové faktory, cytokíny, receptory a adhézne molekuly.
Vymiznutie Met je jasne formulované v dvoch krokoch: najskôr metaloproteáza,
ktorou je ADAM-10, štiepi extracelulárnu doménu Met, rozoznávajúcu špecifickú
sekvenciu lokalizovanú ihneď upstream trans-membránové oblasti; potom
zostávajúci transmembránový fragment sa stáva substrátom druhej proteázy (γsekretázy), ktorá oddeľuje časť obsahujúcu kinázu od membrány a rýchlo ju
smeruje do dráhy degradácie proteazómu (6,7). Zosilnenie tohto mechanizmu
uplatňovaného pomocou DN30 vedie k redukcii u rady receptorov Met
exponovaných na bunkovom povrchu. V rovnakom okamihu sa uvoľňuje
rozpustná "návnada" ekto-doména v extracelulárnom priestore. Neskôr
uvedená časť súťaží s neporušeným trans-membránovým receptorom o
nadviazanie ligandu a inhibuje homo-dimerizáciu receptora vytvorením heterodimérnych komplexov s bona fide Met. Všetky tieto pôsobenia silne porušujú
signalizáciu sprostredkovanú Met a vedú k prevencii downstream biologických
účinkov.
[0008] V súčasnej dobe predmetní vedci demonštrovali, že monovalentný Fab
fragment DN30 anti-Met monoklonálnej protilátky (DN30 Fab) sa odstránil
ľubovoľnou agonistickou aktivitou a udržuje si schopnosť vyvolať vymiznutie
receptoru, teda výsledkom je silný inhibítor Met (8). Indukcia vymiznutia Met
pomocou DN30-Fab je závislá na selektívnej interakcii protilátka-antigén, ale
nie je závislá na aktivácii receptora. Tento mechanizmus pôsobenia založený
na jednoduchej eliminácii Met z bunkového povrchu poskytuje DN30-Fab silnú
výhodu pred inými inhibítormi, pretože môže byť účinný proti všetkým formám
aktivácie Met, či už závisí od HCF alebo nezávisí, vyvolanú nadmernou
expresiou, mutáciou alebo amplifikáciou génu.
[0009] Zatiaľ čo rekombinantný DN30-Fab je veľmi atraktívny pre klinické
použitie, krátky polčas rozpadu Fab v plazme je väčšinou spôsobený renálnym
vymiznutím - vážne obmedzenie jeho použitia pri liečbe pacientov.
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[0010] V súčasnej dobe konsolidované postupy zlepšenia farmakokinetických
vlastností fragmentu Fab je zvýšenie jeho molekulovej hmotnosti konjugáciou s
polyetylénglykolom (PEG). Fab PEGylácia je spôsob uskutočňovaný vo
všetkých prípadoch za použitia Fab v klinickej praxi. Kovalentné zachytenie
polymérových reťazcov na fragment protilátky dosiahnutý účinne a bez straty
vlastností antigénu nie je zrejmý postup a vyžaduje veľké úsilie venované
nastaveniu.
[0011] Iným postupom používaným k zlepšeniu farmakologických vlastností
fragmentu Fab je ten diskutovaný v EP-A-1 718 677. Takýto postup používaný k
vytvoreniu jednoramennej formy monoklonálnej protilátky 5D5 opísanej zhora v
texte je produkcia - na rekombinantnej báze - troch rôznych reťazcov protilátky
v rovnakej bunke, ľahký reťazec (VL-CL), ťažký reťazec (VH-CH1-CH2-CH3) a
Fc časti ťažkého reťazca (CH2-CH3). Domény CH2-CH3 nie sú divokého typu:
sú zahrnuté mutácie dávajúce vznik špecifickým trojrozmerným štruktúram. V
jednom polypeptide oblasť CH2-CH3 zahrňuje sekvenciu tvoriacu proturbanciu,
zatiaľ čo iná oblasť CH2-CH3 polypeptidu obsahuje sekvenciu tvoriacu kavitu,
do ktorej môže byť proturbancia začlenená (štruktúry ako gombík do diery).
Prítomnosť týchto

trojrozmerných

štruktúr

umožňuje

s

výhodou

tvoriť

heterodiméry, kde ťažký reťazec tvoria disulfidové väzby s Fc fragmentom, ale
nevylučuje vo všetkých formáciách homodiméry (to znamená dva ťažké reťazce
spojené dohromady a dva Fc spojené dohromady). Čistenie umožňujúce
separáciu

nežiadúcich

homodimérov

z

nežiaducich

heterodimérov

je

mandatórne. Preto "OneArmed" postup, hoci je veľmi elegantný, je nemotorný,
pretože vyžaduje ďalšie kroky v celkovom postupe, ktorý komplikuje výrobu a
redukuje výťažok rekombinantnej protilátky. Opisuje sa niekoľko stratégií k
predĺženiu polčasu rozpadu fragmentu protilátky i.a. v publikácii Constantinou et
al., Biotechnology Letters 2010; 32(5): 609-622 a Wier et al., Biochemical
Society Transactions (2002); 30(4): 512-516.
[0012] Preto sú potrebné rôzne riešenia k predĺženiu polčasu rozpadu Fab v
plazme pre in vivo terapeutické použitie.
Súhrn vynálezu
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[0013] Predmetom tohto zverejnenia poskytuje fragment protilátky so zlepšenou
stabilitou in vivo.
[0014] Podľa vynálezu zhora v texte uvedený predmet sa dosiahne vďaka
predmetu opätovne opísanému presne v nasledujúcich nárokoch, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tohto zverejnenia.
[0015] Uskutočnenie predmetného vynálezu poskytuje fragment protilátky
obsahujúci prvý polypeptid obsahujúci variabilnú doménu ľahkého reťazca a
dve konštantné domény a druhý polypeptid obsahujúci variabilnú doménu
ťažkého reťazca a dve konštantné domény, pričom dve konštantné domény
reťazca sú konštantné domény ľahkého reťazca a dve konštantné domény CH1
sú domény ťažkého reťazca fúzované v rôznych kombináciách s variabilnými
doménami.
[0016] Ďalšie uskutočnenie predmetného opisu sa zaoberá fragmentom
protilátky, ako sa definuje zhora v texte, ktorý je stabilnejší in vivo, ako molekula
Fab obsahujúca variabilné domény ľahkého a ťažkého reťazca.
[0017] Stále ďalšie uskutočnenie zahrňuje fragment protilátky, ako sa
definovalo zhora v texte, ktoré sa špecificky viaže na receptor hepatocytárneho
rastového faktora (HGFR/Met).
Stručný opis obrázkov
[0018] Vynález teraz bude opísaný podrobnejšie čisto spôsobom ilustratívnych
a neobmedzujúcich príkladov a s odkazom na priložené obrázky, pričom:
- Obrázok 1: Vymiznutie a zoslabenie expresie Met v bunkách závislých od Met
ošetrených chimérickou MvDN30 alebo myším DN30 Fab. A SNU-5 bunková
línia

ľudského

gastrického

karcinómu;

B

H1993-NCL

bunková

línia

nemalobunkového karcinómu pľúc. Bunky sa inkubovali počas 48 hodín v
médiu bez séra s indikovanými koncentráciami dvoch fragmentov protilátky
získaných z DN30 mAb. Celková hladina Met sa stanovila analýzou Western
blot bunkových extraktov použitím anti-Met protilátok. Dva pruhy Met
zodpovedajú nespracovaným (p190 Met) a prirodzeným (p145 Met) formám
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receptoru. Vymiznutie Met sa stanovilo analýzou Western blot upraveného
média

použitím

anti-Met

protilátok.

Obe

molekuly

účinne

vyvolávajú

vymiznutie/zoslabenú expresiu Met.
- Obrázok 2: Test rastu buniek závislých od Met ošetrených chimérickou
MvDN30 alebo myším DN30 Fab. A EBC-1 bunková línia nemalobunkového
karcinómu pľúc; B Hs746T bunková línia ľudského gastrického karcinómu.
Bunky sa naniesli na doštičky s 96 priehlbinami (1 000/priehlbina) v 10 % médiu
FCS. Po 24 hodinách sa bunky ošetrili zvyšujúcimi sa koncentráciami protilátok
ďalších 72 hodín. Počet buniek sa hodnotil pomocou Cell titer-glo (Perkin
Elmer). Každý bod je priemer troch hodnôt; čiarky reprezentujú štandardnú
odchýlku. Obe molekuly účinne inhibujú bunkový rast buniek závislých od Met.
- Obrázok 3: Schematická reprezentácia nových molekúl odvodených z DN30.
Hore: chimérizovaný DN30 Fab (MvDN30); stred: dvojitý Fab konštantné
domény

s

duplikovanými

konštantnými

doménami

v

tandeme

(DCD-

MvDN30.1); dole: dvojitý Fab konštantnej domény duplikovanými konštantnými
doménami recipročne zamenenými (DCD-MvDN30.2). VH: variabilná doména
ťažkého reťazca DN30. CH1: konštantná doména 1 získaná z ľudského
ťažkého reťazca IgG1. CL: konštantná doména získaná z ľudského ľahkého
reťazca kappa. Strep a His Tag: sekvencie zahrňovali uvedené sekvencie, aby
umožnili čistenie a imuno-detekciu.
- Obrázok 4: Analýza nových molekúl odvodených z DN-30. Indikované čistené
proteíny sa podrobili SDS-PAGE za redukčných podmienok. Gél sa farbil
pomocou Gel Code blue (Pierce). Všetky molekuly vykazujú dva pruhy s
očakávanou molekulárnou hmotnosťou.
- Obrázok 5: Naviazanie na Met molekúl DCD-MvDN30. Analýza nadviazania
ELISA MvDN30, DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 (kvapalná fáza) na
chiméru Met-Fc (pevná fáza). Naviazanie sa uvoľnilo použitím anti-strepTAG
protilátok. O.D.: Optická hustota; A.U.: ľubovoľné jednotky. Každý bod je
priemer troch hodnôt; čiarky reprezentujú štandardnú odchýlku. Nové molekuly
sa viažu na Fc-Met s rovnako vysokou afinitou.
- Obrázok 6: Agonistická aktivita molekúl DCD-MvDN30. Bunky A549 sa nechali
hladovať po dobu 24 hodín a potom sa stimulovali po dobu 10 minút pri teplote
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37 °C s rôznymi molekulami v indikovaných koncentráciách. Aktivácia Met sa
stanovila imunoprecipitáciou s anti-Met protilátkami nasledovanými Western
Blot s anti-Met protilátkami špecifickými pre fosforylované zvyšky Tyr 1234/1235
Met, hlavné miesto fosforylácie (hore). Rovnaký blot sa opätovne testoval
použitím anti-Met protilátok (spodná časť). Nové molekuly podstatne neaktivujú
receptor Met.
- Obrázok 7: Agonistická aktivita molekúl DCD-MvDN30. Bunky A549 sa nechali
hladovať po dobu 24 hodín a potom sa stimulovali po dobu 10 min. pri teplote
37 °C s rozdielnymi molekulami v indikovaných koncentráciách. Aktivácia AKT a
ERK-1,2 sa stanovili Western blotom s anti-AKT alebo anti-ERK protilátkami
špecifickými pre fosforylovanú formu. Rovnaký blot sa opätovne analyzoval
anti-vinkulin protilátkami (dole), aby sa kontrolovalo nanesenie proteínu. Nové
molekuly podstatne neaktivujú Met-dependentnú signalizáciu.
- Obrázok 8: Zmiznutie Met a zoslabenie expresie v bunkách ošetrených
molekulami DCD-MvDN30. Bunky A549 sa inkubovali po dobu 72 hodín v
médiu bez séra s indikovanými molekulami (500 nM). Celkové hladiny Met sa
stanovili analýzou western blot bunkových extraktov použitím anti-Met
protilátok. Dva pruhy Met zodpovedajú nespracovaným (p190 Met) a zrelým
(p145 Met) formám receptora. Ako kontrola nanesenia sa filter analyzoval
nepríbuzným proteínom (aktin). Stratenie Met sa stanovilo analýzou western
blot upraveného média použitím anti-Met protilátok. Nové molekuly účinne
vyvolávajú vymiznutie Met.
- Obrázok 9: Inhibícia HGF-indukovanej Met-aktivácie molekúl DCD-MvDN30.
Bunky A549 sa inkubovali po dobu 24 hodín v médiu bez séra plus indikované
molekuly (1 000 nM) a potom sa stimulovali po dobu 10 min. s HGF (100
ng/ml). Aktivácia Met sa stanovila v celkovom bunkovom lyzáte použitím
western blotu s anti-Met protilátkami špecifickými pre fosforylované zvyšky Ter
1234/1235 Met, hlavné miesto fosforylácie. Rovnaký blot sa opätovne
analyzoval anti-Met protilátkami. Aktivácia AKT a ERK-1,2 sa stanovila western
blotom s anti-fosfoAKT alebo anti-fosfoERK protilátkami. Rovnaký blot sa
opätovne analyzoval anti-AKT alebo EKR-1,2 protilátkami. Ku kontrole
nanesenia proteínu sa filtrát opätovne analyzoval anti-vinkulin protilátkami.
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Nové molekuly silne inhibujú HGF-indukovanou Met-aktiváciou a Metdependentnou signalizáciou.
- Obrázok 10: Na kotvení závislý rast Met-závislých buniek ošetrených DCDMvDN30.1 alebo DCDMvDN30.2 alebo MvDN30. A, B, C, D bunkové línie
ľudského gastrického karcinómu; E, F bunkové línie nemalobunkového
karcinómu pľúc. Bunky sa naniesli na doštičky s 96 priehlbinami Costar (1 000
buniek/priehlbina) v 5 % médiu FCS. Po 24 hodinách sa bunky ošetrili so
zvyšujúcimi sa koncentráciami rôznych molekúl počas ďalších 72 hodín. Rad
buniek sa hodnotil Cell titer-glo (Promega). Grafy reprezentujú percento živých
buniek s ohľadom na neošetrenú kontrolu. Každý bod je priemer troch hodnôt.
Nové molekuly účinne inhibujú bunkový rast Met-závislých buniek.
- Obrázok 11: Na kotvení závislý rast buniek ošetrených s DCD-MvDN30.1
alebo DCDMvDN30.2 alebo MvDN30. Bunky A549 sa naniesli na platne v semipevnom médiu (5 % agaróza) s HGC (50 ng/ml) alebo bez neho v prítomnosti
1,5 nM DCD-MvDN30.1 alebo DCD-MvDN30.2 alebo MvDN30. Po 21 dňoch sa
kolónie farbili soľou tetrazólia. Kolónie sa kvantifikovali počítaním pixelov na
ploche každej priehlbiny pomocou softvéru MetaMorphOffline. Každý bod je
priemer troch hodnôt. Nové molekuly účinne inhibujú HGF-dependentný na
kotvení závislý bunkový rast.
- Obrázok 12: Farmakokinetický profil in vivo DCD-MvDN30.1, DCD-MvDN30.2
a MvDN30. Imunodeficientným myšiam sa injekciou intraperitoneálne zaviedla
jediná dávka (100 µg) DCD-MvDN30.1 alebo DCD-MvDN30.2 alebo MvDN30.
Periférna krv sa zhromaždila v rôznych časových bodoch. Koncentrácia
terapeutických molekúl v sére sa stanovila v teste ELISA. Graf reprezentuje
množstvo cirkulujúcich molekúl ako funkcia času. Vzorky sú v troch
uskutočneniach, čiarky reprezentujú štandardné odchýlky.
- Obrázok 13: Nukleotidové a aminokyselinové sekvencie prvého uskutočnenia
prvého polypeptidu fragmentu protilátky podľa predmetného opisu. Sekvencia
zodpovedajúca polypeptidu získanému z ľahkého reťazca, VL-CL-CL. Oblasti
CDR sú podčiarknuté ako v nukleotidovej tak aj aminokyselinovej sekvencii.
- Obrázok 14: Nukleotidové a aminokyselinové sekvencie prvého uskutočnenia
druhého polypeptidu fragmentu protilátky podľa predmetného opisu. Sekvencie
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zodpovedajú polypeptidu získanému z ťažkého reťazca, VH-CH1-CH1-TAG.
Oblasti CDR sú podčiarknuté ako v nukleotidovej tak aj aminokyselinovej
sekvencii. Strep a histidín TAG sú zvýraznené italikou veľkým písmom.
-

Obrázok

15:

Nukleotidové

a

aminokyselinové

sekvencie

druhého

uskutočnenia prvého polypeptidu fragmentu protilátky podľa predmetného
opisu. Sekvencie zodpovedajú polypeptidu získanému z ľahkého reťazca VLCL-CH1-TAG. Oblasti CDR sú zvýraznené podčiarknutím tak v nukleotidovej
tak aj aminokyselinovej sekvencii. Strep a histidín TAG sú značené italikou
veľkým písmom.
-

Obrázok

16:

Nukleotidové

a

aminokyselinové

sekvencie

druhého

uskutočnenia druhého polypeptidu fragmentu protilátky podľa predmetného
opisu. Sekvencie zodpovedajú polypeptidu získanému z ťažkého reťazca VHCH1-CL. Oblasti CDR sú zvýraznené podčiarknutím ako v nukleotidovej tak aj
aminokyselinovej sekvencii.
- Obrázok 17: Nukleotidové a aminokyselinové sekvencie variabilnej domény
ľahkého reťazca DN30. Oblasti CDR sú zvýraznené podčiarknutím tak v
nukleotidovej tak aj v aminokyselinovej sekvencii.
- Obrázok 18: Nukleotidová a aminokyselinová sekvencia variabilnej domény
ťažkého reťazca DN30. Oblasti CDR sú zvýraznené podčiarknutím tak v
nukleotidovej tak aj v aminokyselinovej sekvencii.
Podrobný opis vynálezu
[0019] Vynález bude teraz opísaný podrobnejšie spôsobom neobmedzujúceho
príkladu s odkazom na fragmenty protilátok schopných sa špecificky viazať na
receptor hepatocytárneho rastového faktora.
[0020] Je zrejmé, že rozsah tohto opisu nie je žiadnym spôsobom obmedzený
na taký cieľový antigén, pretože tu opísané fragmenty protilátky, môžu byť
charakterizované špecificky naviazaním iných cieľových antigénov.
[0021] V nasledujúcom opise je daný rad špecifických podrobností, aby sa
porozumelo príkladom uskutočneniam. Uskutočnenia sa môžu uviesť do praxe
bez jedného alebo viac špecifických podrobností alebo inými spôsobmi,
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komponentami, materiálmi atď.. V iných príkladoch dobre známe štruktúry,
materiály alebo operácie nie sú zobrazené alebo opísané podrobnejšie, aby sa
zabránilo zahmlievaniu aspektov príkladov uskutočnenia.
[0022] Odkaz v tejto špecifikácii na "jeden príklad uskutočnenia" alebo " príklad
uskutočnenia" znamená, že určitý rys, štruktúra alebo charakteristika opísaná v
uskutočnení je zahrnutá v aspoň jednom uskutočnení. Preto fráza "v jednom
uskutočnení" alebo "v uskutočnení" na rôznych miestach v tejto špecifikácii
nevyhnutne nie všetky odkazujú na rovnaké uskutočnenie. Ďalej, určité rysy,
štruktúry alebo charakteristiky sa môžu kombinovať ľubovoľným vhodným
spôsobom v jednom alebo vo viacerých uskutočneniach.
[0023] Tu uvedené nadpisy sú uvedené iba na dosiahnutie komfortu a
neinterpretujú rozsah alebo význam príkladov uskutočnenia.
[0024] Protilátky sú komplexné tetraméry, v ktorých ako ťažké tak aj ľahké
reťazce sú tvorené viac Ig doménami, pričom každá sa balí nezávisle. Na
samom začiatku éry protilátok sa ukázalo, že pomocou enzymatickej liečby
protilátku môžu tvoriť fragmenty, ktoré si ponechávajú pôvodnú štruktúru a
vlastnosti naviazania na antigén.
[0025] Následne, aplikáciou postupov proteínového inžinierstva sa vytvorilo
veľké množstvo rôznych upravených fragmentov protilátky. V súlade s
molekulárnym dizajnom každý nový fragment je charakterizovaný určitými rysmi
(to

znamená

zvýšenú

aviditu,

multivalenciu,

multišpecifičnosť,

ADCC-

deficientný, chimerizovaný atď.).
[0026] Avšak žiadna z predchádzajúcich štúdií sa nezaoberala renálnym
vymiznutím, aby sa predĺžil polčas rozpadu in vivo fragmentov protilátok.
[0027] Nakoniec predmetní vedci vyvinuli rekombinantný fragment protilátky
obsahujúci prvý polypeptid obsahujúci variabilnú doménu ľahkého reťazca a
dve konštantné domény a druhý polypeptid obsahujúci variabilnú doménu
ťažkého reťazca a dve konštantné domény, pričom dve konštantné domény
reťazca sú konštantné domény ľahkého reťazca a dve konštantné domény sú
konštantné domény CH1 ťažkého reťazca fúzované s rôznymi kombináciami
variabilných domén.
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[0028] V jednom uskutočnení tu opísaný fragment protilátky je stabilnejší in vivo
ako molekula Fab obsahujúca uvedené variabilné domény ľahkého a ťažkého
reťazca.
[0029] V jednom uskutočnení fragment protilátky vykazoval predĺžený polčas
rozpadu in vivo, ak sa aplikoval ľudskému pacientovi, v porovnaní s molekulou
Fab obsahujúcou uvedené variabilné domény ľahkého a ťažkého reťazca
vzhľadom k redukovanému renálnemu vymiznutiu.
[0030] Tieto protilátkové fragmenty sa nazvali "Fab duálne konštantné domény"
(DCD-Fab).
[0031] Vo výhodnom uskutočnení predmetný opis zahrňuje fragment protilátky
obsahujúci prvý polypeptid obsahujúci variabilnú doménu ľahkého reťazca a
dve konštantné domény a druhý polypeptid obsahujúci variabilnú oblasť
ťažkého reťazca a dve konštantné domény, pričom konštantné domény sú
konštantné domény ľudského ľahkého reťazca a dve konštantné domény sú
konštantné domény CH1 ľudského ťažkého reťazca fúzované v rôznych
kombináciách s variabilnými doménami, pričom fragment protilátky je stabilnejší
in vivo v porovnaní s molekulou Fab, ktorá obsahuje uvedené variabilné
domény ľahkého a ťažkého reťazca a kde fragment protilátky sa špecificky
viaže na receptor hepatocytárneho rastového faktora (HGFR/Met).
[0032] V jednom uskutočnení variabilná doména ľahkého reťazca sa fúzovala
svojím C-koncom s konštantnou doménou ľahkého reťazca, ktorý je fúzovaný
svojím C-koncom s jednou konštantnou doménou ľahkého reťazca.
[0033] V inom uskutočnení variabilná doména ľahkého reťazca je fúzovaná
svojím C-koncom s konštantnou doménou ľahkého reťazca, ktorý je fúzovaný
svojím C-koncom s konštantnou doménou CH1 jedného ťažkého reťazca.
[0034] V jednom uskutočnení variabilná doména ťažkého reťazca je fúzovaná
svojím C-koncom s jednou konštantnou oblasťou CH1 ťažkého reťazca, ktorý je
fúzovaný svojím C-koncom s jednou konštantnou doménou CH1 ťažkého
reťazca.
[0035] V inom uskutočnení variabilná doména ťažkého reťazca je fúzovaná
svojím C-koncom s konštantnou doménou CH1 ťažkého reťazca, ktorý je
fúzovaný svojím C-koncom s konštantnou doménou ľahkého reťazca.
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[0036] V jednom uskutočnení konštantné domény obsiahnuté v prvom a
druhom polypeptide - ak sú spojené spoločne do fragmentu protilátky - sú
schopné tvoriť disulfidové mostíky.
[0037] V ďalšom výhodnom uskutočnení predmetný opis sa týka fragmentov
protilátok, ako sa definovalo zhora v texte, kde špecifičnosť antigénu je
poskytovaná použitím variabilných domén ako ľahkého tak i ťažkého reťazca,
variabilných domén ľahkého a ťažkého reťazca DN30 alebo variabilných domén
humanizovaného ľahkého a ťažkého reťazca obsahujúceho oblasti určujúce
komplementaritu (CDR) z monoklonálnej protilátky DN30. Monoklonálna
protilátka DN30 sa opisuje v prihláške medzinárodného patentu WO-A2007/090807.
[0038] Fragment protilátky podľa vynálezu je všeobecne terapeutická protilátka.
Napr. protilátkou podľa vynálezu môže byť antagonistická protilátka, blokačná
protilátka alebo neutralizačná protilátka.
[0039] V jednom aspekte vynález poskytuje spôsoby liečby alebo oddialenie
progresie ochorenia aplikáciou jedincovi vykazujúcemu ochorenie účinné
množstvo fragmentu protilátky podľa vynálezu, ktoré je účinné pri liečbe alebo
oddialení progresie ochorenia.
[0040] V jednom uskutočnení ochorením je nádor alebo metastázy nádoru.
[0041] V jednom uskutočnení ochorenie je spojené s dysreguláciou signalizácie
a/alebo aktivácie receptora hepatocytárneho rastového faktora.
[0042] Fragment protilátky podľa vynálezu je vhodný na liečbu alebo prevenciu
patologických stavov spojených s abnormalitami v signalizačnej dráhe
HGF/HGFR.
[0043] V jednom uskutočnení protilátkou podľa vynálezu je HGFR antagonista.
[0044] V jednom uskutočnení fragment protilátky obsahuje sekvencie viažuce
antigén z darcu, ktorým nie je človek, zavedené do heterológnej nehumánnej,
ľudskej alebo humanizovanej sekvencie (napr. sekvenciou základnej štruktúry
a/alebo sekvenciou konštantnej domény). V jednom uskutočnení nehumánnym
donorom je myš.
[0045] V jednom uskutočnení sekvencia viažuca antigén obsahuje všetky CDR
a/alebo sekvencie variabilnej domény anti-HGFR myšej protilátky.
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[0046] V jednom výhodnom uskutočnení variabilná doména myšieho ľahkého
reťazca je fúzovaná svojím C-koncom k jednej konštantnej doméne ľahkého
reťazca kappa, ktorý je fúzovaný svojím C-koncom k jednej konštantnej
doméne ľahkého reťazca kappa. V inom uskutočnení variabilná doména
myšieho ľahkého reťazca je fúzovaná svojím C-koncom ku konštantnej doméne
ľudského ľahkého reťazca kappa, ktorý je fúzovaný svojím C-koncom s jednou
konštantnou doménou CH1 ľudského ťažkého reťazca IgG1. V jednom
uskutočnení variabilná doména myšieho ťažkého reťazca je fúzovaná svojím Ckoncom s jednou konštantnou doménou CH1 ľudského ťažkého reťazca IgG1,
ktorý je fúzovaný svojím C-koncom s jednou konštantnou doménou CH1
ťažkého reťazca IgG1. V inom uskutočnení variabilná doména myšieho ťažkého
reťazca je fúzovaná svojím C-koncom s konštantnou doménou CH1 ťažkého
reťazca ľudského IgG, ktorý je fúzovaný svojím C-koncom s konštantnou
doménou ľudského ľahkého reťazca kappa.
[0047] V jednom výhodnom uskutočnení fragment protilátky podľa vynálezu
obsahuje prvý polypeptid obsahujúci variabilnú doménu ľahkého reťazca
obsahujúcu sekvencie CDR anti-HGFR myšej protilátky, výhodnejšie CDR
DN30 a dvoch konštantných domén, pričom dve konštantné domény sú: dve
konštantné domény ľahkého reťazca alebo jedna konštantná doména ľahkého
reťazca a jedna konštantná doména CH1 ťažkého reťazca. V jednom
uskutočnení dve konštantné domény sú ľudské konštantné domény.
[0048] V jednom uskutočnení fragment protilátky podľa vynálezu obsahuje
druhý polypeptid obsahujúci variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu
sekvencie CDR anti-HGFR myšej protilátky, výhodnejšie CDR DN30 a dve
konštantné domény, pričom dve konštantné domény sú: dve konštantné
domény CH1 ťažkého reťazca alebo jedna konštantná doména CH1 ťažkého
reťazca a jedna konštantná doména ľahkého reťazca. V jednom uskutočnení
dve konštantné domény sú ľudské konštantné domény.
[0049]

Vynález

poskytuje

v

najvýhodnejšom

uskutočnení

fragment

humanizovanej protilátky, ktorý sa viaže na ľudský HGFR, pričom protilátka je
účinná pri inhibícii aktivity HGF/HGFR in vivo, protilátka obsahujúca i) vo
variabilnej doméne ťažkého reťazca (VH) tri sekvencie CDR variabilnej domény
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ťažkého reťazca monoklonálnej protilátky DN30 (SEQ ID NO: 19, 21, 23) a v
podstate ľudskú konvenčnú sekvenciu, napr. v podstate zvyšky základnej
štruktúry ľudskej konvenčnej základnej štruktúry (FR) podskupiny ľudského
ťažkého reťazca a i) vo variabilnej doméne ľahkého reťazca (VL) tri sekvencie
CDR variabilnej domény ľahkého reťazca monoklonálnej protilátky DN30 (SEQ
ID NO: 25, 27, 29) a následne zvyšky ľudskej konvenčnej základnej štruktúry
(FR) podskupiny I ľudského ľahkého reťazca K (VKI).
[0050] V jednom uskutočnení fragment protilátky podľa vynálezu obsahuje prvý
polypeptid obsahujúci ako variabilnú doménu ľahkého reťazca skupinu
sekvencií variabilnej domény ľahkého reťazca uvedenú v SEQ ID NO: 12
(variabilnú doménu ľahkého reťazca DN30) a druhý polypeptid obsahujúci ako
variabilnú doménu ťažkého reťazca skupinu sekvencií variabilnej domény
ťažkého reťazca uvedenú v SEQ ID NO: 4 (variabilná doména ťažkého reťazca
DN30).
[0051] V jednom aspekte vynález poskytuje na použitie fragment protilátky
podľa vynálezu (napr. fragment HGFR antagonistickej protilátky podľa
vynálezu) na príprave medikamentu na terapeutickú a/alebo profylaktickú liečbu
ochorení, ako je rakovina, nádor, porucha proliferácie buniek.
[0052] V jednom aspekte vynálezu sa opisuje spôsob liečby chorobného stavu
súvisiaceho s dysreguláciou aktivácie HGFR u jedinca, pričom uvedený spôsob
obsahujúci

aplikáciu

jedincovi

účinného

množstva

fragmentu

HGFR

antagonistickej protilátky podľa vynálezu, pričom sa uvedený stav lieči.
[0053] V jednom aspekte vynález opisuje spôsob inhibície rastu bunky, ktorá
exprimuje HGFR, uvedený spôsob obsahujúci kontakt uvedenej bunky s
fragmentom HGFR antagonistickej protilátky podľa vynálezu pričom dochádza k
inhibícii rastu uvedenej bunky.
[0054] V jednom aspekte vynález opisuje spôsob terapeutickej liečby cicavca
vykazujúci kancerózny nádor obsahujúci bunku, ktorá exprimuje HGFR,
uvedený spôsob obsahujúci aplikáciu uvedenému cicavcovi účinného množstva
fragmentu HGFR antagonistickej protilátky podľa vynálezu, pričom účinne lieči
uvedeného cicavca.
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[0055] V jednom aspekte vynález poskytuje spôsob liečby alebo prevencie
poruchy proliferácie buniek spojené so zosilnenou expresiou alebo aktiváciou
HGFR, pričom uvedený spôsob obsahujúci aplikáciu jedincovi, ktorý potrebuje
takúto liečbu, účinného množstva fragmentu HGFR antagonistickej protilátky
podľa vynálezu, pričom účinne lieči alebo predchádza poruche uvedenej
proliferácie buniek.
[0056] V jednom aspekte vynález poskytuje spôsob terapeutickej liečby nádoru
u cicavca, pričom rast uvedeného nádoru je aspoň z časti závislý od účinku
zosilňujúcom rast HGFR, uvedený spôsob obsahuje kontakt nádorovej bunky s
účinným

množstvom

fragmentu

HGFR

antagonistickej

protilátky

podľa

vynálezu, pričom účinne lieči uvedený nádor. Nádorovou bunkou môže byť tá
vybraná z karcinómu prsníka, kolorektálneho karcinómu, karcinómu pľúc,
karcinómu čriev, pankreasu,

prostaty, vaječníkov, cervixu, centrálneho

nervového systému, renálneho karcinómu, hepatocelulárneho karcinómu,
karcinómu žlčníka, gastrického karcinómu, buniek nádoru hlavy a krku,
papilárneho karcinómu (napr. štítnej žľazy), melanómu, lymfómu, myelómu,
gliómu/glioblastómu
multiforme,

(napr.

anaplastického

anaplastického

astrocytómu,

oligodendroglómu,

glioblastóma
anaplastického

oligodendromastrocytómu), buniek leukémie. V jednom uskutočnení bunka,
ktorá je cielená v spôsobe podľa vynálezu, je hyperproliferatívna a/alebo
hyperplastická. V jednom uskutočnení bunkou, ktorá je cielená v spôsobe podľa
vynálezu, je dysplastická bunka. V ešte inom uskutočnení bunkou, ktorá je
cielená v spôsobe podľa vynálezu, je metastatická bunka. V ďalšom
uskutočnení bunkou, ktorá je cielená v spôsobe podľa vynálezu je HGFR
exprimujúca bunka patriaca do mikroprostredia udržujúca nádor a/alebo
metastázy.
[0057] Spôsoby podľa vynálezu môžu ďalej obsahovať ďalšie kroky liečby.
Napr. v jednom uskutočnení spôsob ďalej obsahuje krok, kde cielené nádorové
bunky

a/alebo

tkanivo

je

exponované

ošetrením

ožarovaním

alebo

chemoterapeutickým činidlom. V inom uskutočnení cielená nádorová bunka
a/alebo tkanivo je ošetrené okrem fragmentu antagonistickej protilátky podľa
vynálezu HGF inhibítormi (to znamená anti-HGF protilátkami) alebo inými anti-
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HGFR zlúčeninami (to znamená inhibítormi kináz s malou molekulou). V
ďalšom uskutočnení cielená nádorová bunka a/alebo tkanivo sa ošetrila okrem
fragmentu antagonistickej protilátky podľa vynálezu molekulami, ktoré špecificky
zasahujú iné ciele relevantné v udržaní transformovaného fenotypu (to je antiEGFR molekuly).
[0058] Aktivácia HGFR je dôležitý biologický postup; jeho deregulácia vedie k
radu patologických stavov. V jednom uskutočnení spôsobov podľa vynálezu
bunkou, ktorá je cielená (napr. kancerózna bunka) je tá, kde aktivácia HGFR je
zosilnená v porovnaní s normálnou bunkou, ktorá pochádza z rovnakého typu
tkaniva. V jednom uskutočnení spôsob podľa vynálezu spôsobuje smrť alebo
zastavenie bunkového rastu cielenej bunky. Napr. kontakt s fragmentom
antagonistickej protilátky podľa vynálezu môže viesť k neschopnosti bunky
signalizovať prostredníctvom dráhy HGFR, čo vedie k bunkovej smrti alebo
zastaveniu bunkového rastu.
[0059] Vynález tiež opisuje imunokonjugáty alebo konjugáty protilátka-liek
(ADC) obsahujúce fragment protilátky konjugovaný s cytotoxickým činidlom,
ako je chemoterapeutické činidlo, liek, činidlo inhibujúce rast, toxín (napr.
enzymaticky aktívny toxín bakteriálneho, fungálneho, rastlinného alebo
živočíšneho pôvodu alebo ich fragmenty) alebo rádioaktívny izotop (to je
rádiokonjugát).
[0060] Použitie konjugátov protilátka-liek na lokálne zavedenie cytotoxického
alebo cytostatického činidla, to sú lieky k usmrteniu alebo inhibícii rastu
nádorových buniek pri liečbe rakoviny, umožňuje cielené zavedenie liekovej
časti do nádorov a tu dochádza k intracelulárnej akumulácii, pričom systémová
aplikácia týchto konjugovaných liekových činidiel môže viesť k neprijateľným
hladinám toxicity k normálnym bunkám, rovnako ako budú eliminované
nádorové bunky.
[0061] Terapeutické formulácie obsahujúce fragment protilátky podľa vynálezu
sa pripravili na skladovanie zmiešaním fragmentu protilátky vykazujúcej
požadovaný stupeň čistoty s fyziologicky prijateľnými nosičmi, excipientmi alebo
stabilizátormi (Remington's Pharmaceutical Sciences 16th edition, Osol, A. Ed.
(1980)), vo forme vodných roztokov, lyofilizovaných alebo iných sušených
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formulácií. Prijateľné nosiče, pomocné látky alebo stabilizátory nie sú pre
recipienta toxické v používaných dávkach a koncentráciách a zahrňujú pufre;
antioxidanty;

konzervačné

činidlá;

polypeptidy

s

nízkou

molekulovou

hmotnosťou (menej ako približne 10 zvyškov); proteíny, ako je sérový albumín,
želatína alebo imunoglobulíny; hydrofilné polyméry, ako je polyvinylpyrrolidón;
aminokyseliny; monosacharidy, disacharidy a iné cukry; chelatačné činidlá;
cukry; opačné ióny tvoriace soli; komplexy kovov a/alebo neiónové povrchovo
aktívne činidlá.
[0062] Tu uvedená formulácia môže tiež obsahovať viac ako jednu aktívnu
zlúčeninu, ak je to nevyhnutné pre určitú indikáciu, ktorá sa bude liečiť, výhodne
tie s komplementárnymi aktivitami, ktoré sa navzájom neovplyvňujú nežiaducim
spôsobom. Takéto molekuly sú vhodne prítomné v kombinácii s množstvom,
ktoré sú účinné na konkrétny účel.
[0063] Aktívne zložky môžu tiež byť zachytené v mikrokapsuliach pripravených
pomocou opísaných postupov i.a. v publikácii Remington's Pharmaceutical
Sciences 16th edition, Osol, A. Ed. (1980).
[0064] Formulácia na použitie na in vivo aplikáciu musí byť sterilná.
[0065] Môžu sa pripraviť prípravky na neprerušované uvoľnenie. Vhodné
príklady prípravkov na neprerušované uvoľnenie zahrňujú semipermaebilné
matrice pevných hydrofóbnych polymérov, ktoré obsahujú fragment protilátky
podľa vynálezu, ktorých matrice sú vo forme tvarovaných predmetov, napr.
filmov alebo mikrokapsúl.
[0066] Fragment protilátky podľa predmetného vynálezu sa môže použiť v in
vitro, ex vivo a in vivo terapeutických spôsoboch. Vynález poskytuje rôzne
spôsoby založené na použití fragmentov protilátky vykazujúce lepšie vlastnosti
v porovnaní s bežnými monovalentnými protilátkami.
[0067] Predmetný vynález poskytuje fragmenty protilátky, ktoré sa môžu použiť
na rôzne účely, napr. ako terapeutiká, profylaktiká a diagnostiká.
[0068] Fragmenty protilátky podľa vynálezu sa môžu použiť buď samotné,
alebo v kombinácii s inými prostriedkami pri terapii. Napr. fragment protilátky
podľa

vynálezu

sa

môže

aplikovať

spoločne

s

inou

protilátkou,

chemoterapeutickým činidlom (zahrňujú koktaily chemoterapeutických činidiel),
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inými cytotoxickými činidlami, anti-angiogénnymi činidlami, cytokínmi a/alebo
činidlami inhibujúcimi rast. Takéto kombinované terapie zmieňované zhora v
texte zahrňujú kombinovanú aplikáciu (pričom dve alebo viac činidiel sú
zahrnuté v rovnakej alebo separátnej formulácii) a separátnu aplikáciu, kedy
aplikácia protilátky podľa vynálezu sa môže uskutočniť pred a/alebo po aplikácii
dodatočnej terapie alebo terapií.
[0069] Fragment protilátky podľa vynálezu (a dodatočné terapeutické činidlo) sa
aplikoval ľubovoľným vhodným spôsobom, ktorý zahrňuje parenterálnu,
subkutánnu, intraperitoneálnu, intrapulmonárnu a intranazálnu, a ak je to nutné
lokálnu liečbu, aplikáciu priamo do lézií. Fragment protilátky sa vhodne
aplikoval pulznou fúziou, zvlášť v prípade znižujúcich sa dávok protilátky.
Dávkovanie je možné uskutočniť ľubovoľným vhodným spôsobom, napr.
injekciami, ako sú intravenózne alebo subkutánne injekcie, čo závisí z časti od
skutočnosti, či aplikácia je krátka alebo chronická. Fragment protilátky podľa
vynálezu sa môže tiež zaviesť transferom génu spôsobom vírusových vektorov
(to je lentivírusové vektory) aplikovaných lokálne alebo systémovo.
[0070] Fragment protilátky podľa vynálezu bude formulovaný, dávkovaný a
aplikovaný spôsobom, ktorý zodpovedá "good medical practice". V tejto
súvislosti zvažované faktory zahrňujú určitú liečenú poruchu, určitého liečeného
cicavca, klinický stav individuálneho pacienta, príčinu poruchy, miesto
zavedenia činidla, spôsob aplikácie, rozvrh aplikácie a iné faktory, ktoré
praktický lekár pozná. Protilátka nemusí byť, ale eventuálne je, formulovaná s
jedným alebo viacerými činidlami, ktoré sa môžu použiť na prevenciu alebo
liečbu uvedenej poruchy. Účinné množstvo takých iných činidiel závisí od
množstva protilátok podľa vynálezu prítomných vo formulácii, od typu poruchy
alebo liečby a iných faktoroch diskutovaných zhora v texte. Tie sa všeobecne
používali v rovnakých dávkach a so spôsobom aplikácie, ktorý sa opisuje
predtým v texte alebo približne v rozmedzí 1 až 99 % doteraz používaných
dávok.
[0071] Na prevenciu alebo liečbu ochorenia, vhodná dávka fragmentu protilátky
podľa vynálezu (ak sa používa samotná alebo v kombinácii s inými činidlami,
ako sú chemoterapeutické činidlá) bude závisieť od typu liečeného ochorenia,
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typu protilátky, vážnosti a priebehu ochorenia, či fragment protilátky sa aplikoval
na preventívne alebo terapeutické účely, predchádzajúcej terapii, klinickej
histórii pacienta a odozve k protilátke a slobodného uváženia dochádzajúceho
lekára. Fragment protilátky sa vhodne aplikuje pacientovi v jednom okamihu
alebo v niekoľkých sériách liečby. V závislosti od typu a vážnosti ochorenia,
približne 1 mg/kg až 15 mg/kg protilátky je iniciačná dávka kandidáta na
aplikáciu pacientovi, pričom sa aplikuje napr. jednou alebo viacerými
jednotlivými aplikáciami alebo kontinuálnou infúziou. Jedna typická denná
dávka môže byť v rozmedzí približne 1 mg/kg až 100 mg/kg alebo viac v
závislosti od zhora v texte uvedených faktoroch. V prípade opakovaných
aplikácií po niekoľko dní alebo dlhšie v závislosti od stavu, liečba pokračuje, až
sa objaví požadované potláčanie symptómov ochorenia. Jedna príkladná dávka
fragmentu protilátky bude v rozmedzí približne 0,05 mg/kg až 10 mg/kg. Teda
sa môže aplikovať pacientovi jedna alebo viac dávok približne 0,5 mg/kg, 2,0
mg/kg, 4,0 mg/kg alebo 10 mg/kg (alebo ľubovoľná jeho kombinácia). Takéto
dávky sa môžu aplikovať prerušovane, napr. každý týždeň alebo každý tretí
týždeň (napr. tak, že sa pacientovi aplikuje približne dva až dvadsať, napr.
približne šesť dávok protilátky). Môže sa aplikovať iniciačná vyššia dávka
nasledovaná jednou alebo viacerými nižšími dávkami. Príkladný dávkový režim
obsahuje aplikáciu počiatočnej úvodnej dávky približne 4 mg/kg, nasledované
udržiavacou dávkou približne 2 mg/kg protilátky jedenkrát týždenne. Avšak
môžu sa použiť iné dávkové režimy. Progres tejto terapie sa ľahko monitoroval
bežnými postupmi a testami.
VÝSLEDKY
Tvorba chimérického DN30 Fab a charakterizácia jeho biochemických a
biologických vlastností.
[0072] Ako v prípade iných monoklonálnych protilátok s terapeutickým
potenciálom DN30 vznikol u myší. Teda nie je možné ich priamo použiť na
terapeutické účely u ľudí, ako myšia molekula bude rozoznávaná ľudskými anti-
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myšími protilátkami (HAMA), čo vedie k vymiznutiu aktivity protilátky
sprostredkované

imunologicky.

Substitúcia

myších

konštantných

oblastí

protilátky so sekvenciami získanými z ľudských imunoglobulínov (chimerizácia
protilátky) je dostatočná k silnej redukcii odozvy HAMA. Chimerizované mAb a
Fab sa v súčasnosti používajú v klinickej praxi. Postupmi klasickej molekulárnej
biológie predmetní vedci substituovali konštantné domény ťažkého a ľahkého
reťazca DN30 Fab s konštantnými doménami získanými z ľudských
imunoglobulínov: konštantná doména ľahkého reťazca sa substituovala ľudskou
doménou typu kappa, ktorá je viac reprezentovaná prirodzenými ľudskými
protilátkami,

zatiaľ

čo

konštantná

doména CH1

ťažkého

reťazca

sa

substituovala homologickou doménou získanou z ľudského IgG1. Táto
kombinácia je účinná: chimerizovaný DN30 Fab (MvDN30) sa viaže na Met s
vysokou afinitou, vyvoláva vymiznutie Met a inhibuje proliferáciu buniek
závislých od Met, presahujúc vlastnosti zodpovedajúce myšej molekule (Obr. 1
a Obr. 2).
Molekulárny dizajn Fab duálnej konštantnej domény
[0073] Použitím sekvencie MvDN30 ako templátu, predmetní vedci duplikovali
konštantné domény v každom ľahkom a ťažkom reťazci (Fab duálne konštantné
domény). Nová upravená molekula vykazovala predpokladanú molekulárnu
hmotnosť 75 kD. Predmetní vedci vytvorili dva rôzne DCD-Fab. V prvej
molekule ľudské konštantné domény sa duplikovali v tandeme, teda tvoria
chimérický ťažký reťazec VH-CH1-CH1 a chimérický ľahký reťazec VL-CL-CL.
V druhej molekule terminálna doména sa recipročne zamenila, teda tvorí
chimérický ťažký reťazec a CL-CL-CH1 chimérický ľahký reťazec (Obr. 3).
Zodpovedajúce dimérne rekombinantné molekuly sa nazvali DCD-MvDN30.1 a
DCD-MvDN30.2. cDNA kódujúce tieto nové molekuly sa klonovali do
expresívneho plazmidu a potom sa exprimovali do eukaryontných buniek.
Proteíny sa čistili zo supernatantu bunkovej kultúry, vďaka StrepTAG, ktorý sa
začlenil na C-koniec sekvencie. Obr. 4 ukazuje separáciu na SDS-Page za
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redukčných podmienok čistených rekombinantných molekúl, ktoré vykazujú
správnu veľkosť molekulárnej hmotnosti.
DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 viaže Met s vysokou afinitou.
[0074] Čistené DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 boli charakterizované svojou
schopnosťou viazať sa na receptor Met. Nakoniec predmetní vedci uskutočnili
test ELISA použitím ektodomény Met v pevnej fáze a MvDN30, DCD-MvDN30.1
a DCD-MvDN30.2 v kvapalnej fáze. Naviazanie sa uvoľnilo použitím antiStrepTAG protilátok (Obr. 5). Táto analýza ukázala, že tri DN30-získané
monovalentné molekuly sa viažu na Met s podobnou afinitou (MvDN30, Kd =
0,141 ± 0,03 nM; DCD-MvDN30.1, Kd = 0,133 ± 0,02 nM; DCD-MvDN30.2, Kd =
0,130 ± 0,03 nM).
DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 nevyvoláva fosforyláciu Met
[0075] Predmetní vynálezcovia testovali, či nové molekuly získané z DN30 by
mohli vystavovať Met agonistickú aktivitu v teste fosforylácie Met. To sa
analyzovalo použitím ľudských buniek karcinómu pľúc A459, ktoré reprezentujú
štandardný systém na stanovenie aktivácie Met pri odozve na skutočnú
stimuláciu ligandu. V skutočnosti, bunky A549 exprimujú fyziologické hladiny
Met, v bazálnych podmienkach nie sú aktívne, ale sú náchylné byť aktivované
HGC alebo molekulou napodobňujúcou ligand (4,10). Bunky sa stimulovali po
dobu 15 minút so zvyšujúcim sa množstvom MvDN30, DCD-MvDN30.1 a DCDMvDN30.2. Bunky sa tiež stimulovali s HGC a DN-30 mAb ako pozitívne
kontroly. Aktivácia Met sa stanovila imunoblotovaním anti-fosfoMet protilátkami.
Ako je zobrazené na Obr. 6, nové molekuly neukazujú žiadnu podstatnú
agonistickú aktivitu. DCD-MvDN30.1 bolo možné rozlíšiť od MvDN30, pričom
chýba ľubovoľná agonistická aktivita. DCD-MvDN30.2 si ponechal minimálnu
reziduálnu agonistickú aktivitu, ktorá bola v akomkoľvek prípade zanedbateľná
v porovnaní s DN30 mAb alebo HGF. Predmetní vedci tiež kontrolovali aktiváciu
molekúl pôsobiacich ako downstream efektory Met. Zatiaľ čo stimulácia HGF
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vyvolala aktiváciu ako kinázy 1 a 2 regulovanej

extracelulárnym signálom

(ERK-1 a ERK-2) tak aj AKT/proteín kináza B (AKT), DCD-MvDN30.1 a DCDMvDN30.2,

ako

MvDN30,

neovplyvňovala

status

fosforylácie

týchto

prenášačov signálu (Obr. 7).
DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 vyvoláva vymiznutie Met.
[0076] Predmetní vedci tiež skúmali, či nové molekuly získané z MvDN30 si
udržujú schopnosť podporiť vymiznutie promótoru a zoslabenie expresie. Bunky
A549 sa inkubovali s DCD-MvDN30.1, DCD-MvDN30.2 a MvDN30. Po 48
hodinách sa analyzovala imunoblotom prítomnosť upraveného média použitím
monoklonálnej protilátky určenej proti extracelulárnej časti Met. Celkové
celulárne hladiny Met sa tiež stanovili v bunkovom lyzáte použitím rovnakej
protilátky. Táto analýza ukázala, že ako DCD-MvDN30.1 tak aj DCD-MvDN30.2
účinne vyvolali vymiznutie Met v extracelulárnom priestore a znížené hladiny
Met v bunke (Obr. 8). Preto nové molekuly získané z MvDN30, ako je MvDN30,
dosiahli úplnú disociáciu medzi antagonistickými a agonistickým vlastnosťami
parenterálnej DN-30 mAb.
DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 inhibuje HGF-vyvolanú fosforyláciu Met
a down-stream signalizáciu
[0077] Predmetní vedci skúmali, či DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 by mohli
inhibovať HGF-vyvolanú fosforyláciu Met a downstream signalizáciu. Bunky
A549 sa inkubovali s DCD-MvDN30.1, DCD-MvDN30.2 a MvDN30 po dobu 24
hodín a potom sa stimulovali podobu 15 minút HGF. Aktivácia Met sa stanovila
imunoblotovaním s anti-fosfoMet protilátkami. Ako je zobrazené na Obr. 9, dve
modifikované molekuly, ako je MvDN30, účinne zoslabli expresiu receptora Met
a silne poškodili hladinu jeho fosforylácie. To viedlo k inhibícii aktivácie AKT a
ERK-1,2 (Obr. 9).
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DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 inhibuje rast závislý od kotvenia buniek
závislých od Met
[0078] Rast závislý od kotvenia sa môže poškodiť Met-inhibítormi iba u buniek,
ktoré sa opierajú o Met-signalizáciu na proliferáciu/prežitie, tzv. MET závislých
buniek. Predmetní vedci analyzovali úplný panel MET-závislých nádorových
buniek (GTL-16, SNU-5, Hs746T, MKN-45 - ľudských buniek karcinómu
žalúdka - a H1993, EBC-1 ľudských buniek karcinómu pľúc). Exponenciálne
rastúce bunky sa inkubovali so zvyšujúcou sa koncentráciou DCD-MvDN30.1 a
DCD-MvDN30.2. MvDN30 sa zahrnul do testu ako pozitívna kontrola. Po 72
hodinách sa stanovil bunkový rast použitím ATP testu založenom na
luminiscencii. Obe molekuly založené na MvDN30 úplne inhibovali rast buniek
závislých od MET spôsobom závislým od dávky (Obr. 10). Inhibičné vlastnosti
dvoch molekúl DCD sa porovnávali s tými MvDN30 vo všetkých testovaných
bunkách.
DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 inhibujú bunkový rast nezávislý na
kotvení
[0079] Predmetní vedci testovali schopnosť DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2
inhibovať rast závislý na kotvení buniek A549. Bunky sa inokulovali na
polotuhom médiu, inkubovali sa s HGF alebo bez neho a ošetrili sa jedinou
dávkou DCD-MvDN30.1, DCD-MvDN30.2 a MvDN30. Po dvoch týždňoch sa
bunkové kolónie farbili a kvantifikovali. V tomto teste tiež DCD-MvDN30.1 a
DCD-MvDN30.2 redukovali tvorbu kolónií závislú od HGF spôsobom podobným
spôsobu MvDN30 (Obr. 11).
DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 ukazuje zlepšený farmaceutický profil in
vivo v porovnaní s MvDN30.
[0080] Predmetní vedci študovali farmakokinetické vlastnosti DCD-MvDN30.1 a
DCD-MvDN30.2 v porovnaní s MvDN30. Jediná dávka zhora v texte uvedených
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molekúl sa zaviedla intraperitoneálnou injekciou do imunodeficientných myší.
Periférna krv z ošetrených myší sa zhromaždila v rôznych časových bodoch po
zavedení. Cirkulujúce koncentrácie študovaných molekúl sa stanovili v teste
ELISA uskutočnenom vo vzorkách séra. DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2
dosiahli vyšších cirkulačných hladín v porovnaní s MvDN30. Avšak obe
molekuly ukázali predĺžený polčas rozpadu a dlhšie zotrvávajú v cirkulácii, sú
biologicky dostupné po dlhšiu dobu. Vymiznutie DCD-MvDN30.1 a DCDMvDN30.2 sa silne zlepšilo v porovnaní s MvDN30 (redukcia vymiznutia v
porovnaní s MVDN30: 9,6 a 13,7 násobné v prípade DCD-MvDN30.1 a DCDMvDN30.2) (obr. 12 a Tabuľka 1).
Tabuľka 1. Farmakokinetické parametre rôznych molekúl získaných z DN30

CL

Vss

Cmax

Tmax

AUCtot

kel

(ml/hod.)

(ml)

(ng/ml)

(hod.)

(ng/ml)hod.

(1/hod.)

8,41

4,36

11,96

7595

0,5

22933

0,082

10,53

0,45

5,77

24130

4

220188

0,066

10,27

0,32

4,36

24952

4

314667

0,068

t1/2
MVDN30
DCDMvDN30.1
DCDMvDN30 . 2

t1/2: polčas rozpadu; CL: vymiznutie; Vss: objem distribúcie; Cmax: maximálne
koncentrácie molekúl; Tmax: čas dosiahnutia Cmax; AUCtot: plocha pod
krivkou; Kel: konštanta eliminácie.

MATERIÁL A SPÔSOBY
Bunková kultúra
[0081] Bunka ľudského karcinómu pľúc EBC-1 a bunková línia gastrického
karcinómu MKN-45 sa získali z inštitúcie "Japanese Collection of Research
Bioresources" (Osaka, Japonsko). Bunky ľudského gastrického karcinómu GTL16 sa získali z buniek MKN-45, ako sa opisuje v publikácii (11). Všetky iné
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bunkové línie sa získali z ATCC-LGC Standards partnership (Sesto San
Giovanni, Taliansko). Všetky bunkové línie sa udržiavali v RPMI s výnimkou
Hs746T - v DMEM - a SNU-5 - v IMDM. Bunkové médium sa doplnilo 10 % (20
% v prípade SNU-5) fetálneho bovinného séra a 2 mM glutamínom (Média,
sérum a glutamín sú od firmy Sigma Life Science, St. Louis, Missouri).
Proteínové inžinierstvo
[0082] DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 sú zložené z ťažkého a ľahkého
reťazca.
[0083] Ťažký reťazec DCD-MvDN30.1 (SEQ ID NO: 1 a 2) zodpovedá VH
doméne DN30 Fab divokého typu (2; SEQ ID NO: 3 a 4) fúzovaného s
doménou CH1 ľudského imunoglobulínu G1 opakovaného v tandeme (SEQ ID
NO: 5 a 6). Na C-konci STREP tag (ST, SEQ ID NO: 7) a poly-histidín Tag (HT
SEQ ID NO: 8) sa pridali za účelom čistenia a detekcie. Celková štruktúra
zodpovedá (od N- do C-konca): VH-CH1-CH1-ST-HT. Nukleotidová a
aminokyselinová sekvencia ťažkého reťazca DCD-NvDN30.1 sú uvedené na
Obr. 14A respektíve B.
[0084] Ľahký reťazec DCD-MvDN30.1 (SEQ ID NO.: 9 a 10) zodpovedá VL
doméne divokého typu DN30 Fab (SEQ ID NO.: 11 a 12) fúzované s doménou
CL ľudského imunoglobulínu kappa (SEQ ID NO: 13 a 14) sa opakovali v
tandeme. Celková štruktúra zodpovedá (z N- do C-konca): VL-CL-CL.
Nukleotidové a aminokyselinové sekvencie ľahkého reťazca DCD-MvDN30.1 sú
uvedené na Obr. 13A a respektíve B.
[0085] Ťažký reťazec DCD-MvDN30.2 (SEQ ID No.: 15 a 16) zodpovedá VH
doméne DN30 Fab divokého typu (SEQ ID No.: 3 a 4) fúzovaného s CH1
doménou ľudského imunoglobulínu G1 (SEQ ID NO.: 5 a 6) plus oblasť CL
ľudského imunoglobulínu kappa (SEQ ID NO.: 13 a 14). Celková štruktúra
zodpovedá

(od

N-konca

do

C-konca):

VH-CH1-CL.

Nukleotidová

a

aminokyselinová sekvencia ťažkého reťazca DCD-MvDN30.2 sú uvedené na
Obr. 16A a respektíve B.
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[0086] Ľahký reťazec DCD-MvDN30.2 (SEQ ID NO.: 17 a 18) zodpovedá VL
doméne DN30 Fab divokého typu (SEQ ID NO.: 11 a 12) fúzovaného s
doménou CL ľudského imunoglobulínu kappa (SEQ ID NO.: 13 a 14) plus CH1
ľudského imunoglobulínu G1 (SEQ ID NO.: 5 a 6) plus STREP tag (ST, SEQ ID
NO.: 7) a poly-histidín tag (HT, SEQ ID NO.: 8). Celková štruktúra zodpovedá (z
N-

na

C-koniec):

VL-CL-CH1-ST-HT.

Nukleotidové

a

aminokyselinové

sekvencie sú z ľahkého reťazca DCD-MvDN30.2 uvedené na Obr. 15A a
respektíve B.
[0087] cDNA kódujúce DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 sa syntetizovali
chemicky GeneArt® service (Life Technologies, Paisley, Veľká Británia).
Nukleotidová a aminokyselinová sekvencia variabilných domén ľahkého a
ťažkého reťazca DN30 Fab sú uvedené na Obr. 17 a respektíve 18. Oblasti
CDR sú zvýraznené podčiarknutím tak v nukleotidovej tak aj v aminokyselinovej
sekvencii,

pričom

CDR

variabilná

doména

ťažkého

reťazca

vykazuje

aminokyselinovú a nukleotidovú sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 19 až 24 a
CDR variabilná doména ľahkého reťazca vykazuje aminokyselinovú a
nukleotidovú sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 25 až 30.
[0088] Všetky konštrukcie sa upravili, aby obsahovali miesto BamHI na 5'konci
a miesto Notl na 3'konci. Fragmenty BamHI-Notl sa subklonovali do
expresívneho vektora pUPEX (U-Protein Express, Utrecht, Holandsko).
Produkcia DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 v strednom meradle bola zadaná
U-Protein Express, ktoré tak dosiahli dočasnú transfekciu do buniek HEK
(Human Epithelial Kidney). Proteíny sa čistili afinitnou chromatografiou použitím
STREP tag a poly-histidín tag. Čistené proteíny sa konzervovali v PBS plus
0,02 % Tween-80 (Sigma-Aldrich) a uchovávali sa pri teplote 4 °C. Čistota sa
stanovila

SDS-PAGE

za

redukčných

a

neredukčných

podmienok

nasledovaných farbením podľa Comassie.
Imunozrážanie a western blot
[0089] Imunoprecipatácia sa uskutočnila, ako sa opisuje (12) použitím DO-24 a
anti-Met mAb (4). Western blotting sa uskutočnil použitím nasledujúcich
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protilátok: anti-ľudský Met mAb klon DL-21, ktoré rozoznávajú doménu
lokalizovanú v extracelulárnej časti Met (4); anti-fosfotyrozín mAb klon 4G10
mAb (Millipore, Temecula, Kalifornia); anti-fosfo-Met (Tyr 1234/1235), antifosfo-Met (Tyr 1349), anti-fosfoAkt (Ser 473), anti-Akt, anti-fosfo-ERK (Thr
202/Tyr 204) a anti-ERK polyklonálny Ab (Cell Signaling Technology, Beverly,
Massachusetts).
Testy naviazania ELISA
[0090] Naviazanie MvDN30, DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2 sa stanovilo v
teste ELISA použitým chiméry Met-Fc v pevnej fáze (R&D Systems,
Minneapolis, Minnesota) a zvyšujúcimi sa koncentráciami rekombinantnej
protilátky značenej FLAG v kvapalnej fáze. Naviazanie sa uvoľnilo použitým
anti-strepTAGII protilátky konjugovanej s chrenovou peroxidázou (IBA, Olivette,
Missouri). Dáta sa analyzovali a prispôsobili použitím softvéru Prism (Graph
Pad Software, San Diego, Kalifornia). Chimera Met-Fc je fúzny proteín, kde
doména Fc získaná z ľudského IgG je fúzovaná v rámci s extracelulárnou
časťou Met.
Analýza aktivácie Met
[0091] Subkonfluentné bunky ľudského karcinómu pľúc A549 sa inkubovali v
médiu bez séra po dobu 48 hodín a potom sa stimulovali po dobu 10 minút s
indikovanými koncentráciami rekombinantného HGF R&D Systems) alebo
čistené DN-30 mAb, MvDN30, DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30.2, ako sa
opisuje (12). Bunkové extrakty sa imunozrážali s anti-Met protilátkami (DO-24),
rozdelili sa na SDS-PAGE a analyzovali western blotom použitím antifosfotyrozín protilátok (Millipore). Rovnaké bloty sa opätovne analyzovali antiMet protilátkami (DL-21), aby sa normalizovalo množstvo imunozrážaného Met.
[0092] Na dosiahnutie inhibície Met fosforylácie vyvolanej HGF sa bunky A549
ošetrili po dobu 24 hodín v médiu bez séra s MvDN30, DCD-MvDN30.1 a DCDMvDN30.2 a potom sa stimulovali s HGF, ako sa opisuje zhora v texte.
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Monovrstvy buniek sa lyzovali s Laemmli pufrom a s rovnakým množstvom
celkových proteínov, separovali sa na akrylamidovom géle SDS-PAGE a
analyzovali sa imunoblotom s anti-fosfo-Met (Tyr 1234/1236) protilátkami.
Analýza Met vymiznutia
[0093] Subkonfluentné monovrstvy A549 sa premyli dvakrát v PBS a potom sa
inkubovali v médiu bez séra s indikovanými koncentráciami DN-30 Fab alebo
mAb. Po 48 hodinách sa zhromaždilo upravené médium a bunky sa lyzovali s
Laemmli pufrom. Hladiny proteínu Met sa stanovili v 50 µg celkového
bunkového lyzátu a v 50 μl supernatantu bunkovej kultúry western blot použitím
anti-Met DL-21 mAb.
In vitro biologické testy
[0094] K analýze bunkového rastu sa bunky inokulovali na doštičky s 96
priehlbinami (1 000 buniek/priehlbina) do média, ktoré obsahuje 10 % FBS. Po
24 hodinách sa médium nahradilo čerstvým, ktoré obsahuje molekuly odvodené
od DN30 plus 5 % FCS protilátok v indikovaných koncentráciách. Počet buniek
sa hodnotil po 72 hodinách použitím testu "CellTiter-Glo luminescent cell
viability" (Promega Corporation, Madison, Wisconsin) podľa inštrukcií výrobcu.
Chemiluminiscencia sa detegovala s prístrojom Multilabel Reader PerkinElmer
2030 (PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Turku, Fínsko).
[0095] V prípade testov rastu nezávislého na kotvení sa bunky inokulovali na
doštičky so 48 priehlbinami (500 buniek/priehlbina) do média, ktoré obsahuje 2
% FBS a 0,5 % SeaPlaque agarózy (BMA, Rockland, Maine). Protilátky (1,5
µM) a HGF (50 ng/ml) sa pridali do kultivačného média každé 3 dni. Po 21
dňoch kultivácie sa kolónie farbili soľami tetrazólia (Sigma Life Science) a
hodnotili so softvérom MetaMorphOffline (Molecular Device LLC, Sunnyvale,
Kalifornia).
Farmakokinetická analýza
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[0096] Dospelým imunodeficientným myšiam NOD-SCID (telesná hmotnosť
medzi 18 a 22 g, priemer 20 g) sa injekciou IP zaviedlo 100 µg DCD-MvDN30.1
alebo DCD-MvDN30.2 alebo MvDN30. Periférna krv sa zhromaždila v rôznom
čase (v prípade MvDN30: 10, 20 a 30 min., 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 24, 48 hodín; v
prípade DCD-MvDN30.1 a DCD-MvDN30 .2: 30 min., 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 24,
48, 72, 96, 144 hod. po zavedení). Koncentrácie terapeutickej molekuly sa
hodnotili v teste ELISA, ako sa opisuje zhora v texte v sekcii test naviazania,
interpoláciou hodnôt absorbancie vzoriek na lineárnu časť štandardnej krivky
získanej sériovým riedením rôznych čistených molekúl. Každý časový bod bol
priemerná hodnota aspoň 3 myší.
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<160> 30
<170> PatentIn verze 3.5
<210> 1
<211> 1 155
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> ťažký reťazec DCD-MvDN30.1
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<400> 1

<210> 2
<211> 384
<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa ťažkého reťazca DCD-MvDN30.1
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<400> 2
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<210> 3
<211> 334
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> VH doména DN30
<400> 3
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<210> 4
<211> 112
<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa VH domény DN30
<400> 4

<210> 5
<211> 315
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> ľudská CH1 doména
<400> 5
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<210> 6
<211> 105
<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa ľudské CH1 domény
<400> 6

<210> 7
<211> 108
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> strep tag
<400> 7

<210> 8
<211> 18
<212> DNA
<213> umelý
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<220>
<223> polyhis tag
<400> 8
caccatcacc atcaccat

18

<210> 9
<211> 1035
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> ľahký reťazec DCD-MvDN30.1
<400> 9

<210> 10
<211> 344
<212> proteín
<213> umelý
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<220>
<223> aa ľahkého reťazca DCD-MvDN30.1
<400> 10
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<210> 11
<211> 336
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> VL doména DN30
<400> 11

<210> 12
<211> 112
<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa VL domény DN30
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<400> 12

<210> 13
<211> 318
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> ľudská CL doména
<400> 13

<210> 14
<211> 106
<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa ľudské CL domény
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<400> 14

<210> 15
<211> 1023
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> ťažký reťazec DCD-MvDN30.2
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<400> 15

<210> 16
<211> 340
<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa ťažkého reťazca DCD-MvDN30.2
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<400> 16

EP 2 943 510

37 009/H

44

<210> 17
<211> 1167
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> ľahký reťazec DCD-MvDN30.2
<400> 17
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<210> 18
<211> 388
<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa ľahkého reťazca DCD-MvDN30.2
<400> 18
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<210> 19
<211> 8
<212> proteín
<213> umelý
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<220>
<223> aa DN30 CDRH1
<400> 19

<210> 20
<211> 24
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> DN30 CDRH1
<400> 20
ggctacacct tcaccagtta ctgg

24

<210> 21
<211> 8
<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa DN30 CDRH2
<400> 21

<210> 22
<211> 24
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> DN30 CDRH2
<400> 22
attaatccta gcagcggtcg tact

24

<210> 23
<211> 5
<212> proteín
<213> umelý
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<220>
<223> aa DN30 CDRH3
<400> 23

<210> 24
<211> 15
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> DN30 CDRH3
<400> 24
gcaagtaggg gctac

15

<210> 25
<211> 10
<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa DN30 CDRL1
<400> 25

<210> 26
<211> 30
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> DN30 CDRL1
<400> 26
caaagtgttg attatgatgg tggtagttat

30

<210> 27
<211> 3
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<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa DN30 CDRL2
<400> 27

<210> 28
<211> 9
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> DN30 CDRL2
<400> 28
gctgcatcc

9

<210> 29
<211> 9
<212> proteín
<213> umelý
<220>
<223> aa DN30 CDRL3
<400> 29

<210> 30
<211> 27
<212> DNA
<213> umelý
<220>
<223> aa DN30 CDRL3
<400> 30
cagcaaagtt atgaagaccc gctcacg
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PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Fragment protilátky obsahujúci prvý polypeptid obsahujúci variabilnú

doménu ľahkého reťazca a dve konštantné domény a druhý polypeptid
obsahujúci variabilnú doménu ťažkého reťazca a dve konštantné domény,
pričom dve konštantné domény sú dve konštantné domény ľahkého reťazca a
dve konštantné domény sú konštantné domény CH1 ťažkého reťazca, pričom
uvedený fragment protilátky vykazuje predĺžený polčas rozpadu in vivo s
ohľadom na fragment Fab obsahujúci uvedené variabilné domény ľahkého a
ťažkého reťazca,
pričom prvý polypeptid obsahuje jednu variabilnú doménu ľahkého reťazca a
dve konštantné domény ľudského ľahkého reťazca,
pričom variabilná doména ľahkého reťazca sa fúzovala s prvou konštantnou
doménou ľudského ľahkého reťazca, ktorá je fúzovaná s druhou konštantnou
doménou ľahkého reťazca v smere N- k C-koncu, teda sa tvorí chimérický ľahký
reťazec VL-CL-CL a
kde druhý polypeptid obsahuje jednu variabilnú oblasť ťažkého reťazca a dve
konštantné domény ľudského ťažkého reťazca, pričom variabilná doména
ťažkého reťazca je fúzovaná s prvou konštantnou doménou CH1 ľudského
ťažkého reťazca, ktorá sa fúzovala s druhou konštantnou doménou CH1
ľudského ťažkého reťazca v smere N-koniec ku C-koncu, teda vzniká
chimérický ťažký reťazec VH-CH1-CH1.
2.

Fragment protilátky obsahujúci prvý polypeptid obsahujúci variabilnú

doménu ľahkého reťazca a dve konštantné domény a druhý polypeptid
obsahujúci variabilnú doménu ťažkého reťazca a dve konštantné domény,
pričom dve konštantné domény sú konštantné domény ľahkého reťazca a dve
konštantné domény sú konštantné domény CH1 ťažkého reťazca, pričom
uvedený fragment protilátky vykazuje predĺžený polčas rozpadu in vivo s
ohľadom na fragment Fab, ktorý obsahuje uvedené variabilné domény ľahkého
a ťažkého reťazca,
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pričom prvý polypeptid obsahuje jednu variabilnú doménu ľahkého reťazca,
jednu konštantnú doménu ľudského ľahkého reťazca a jednu ľudskú ťažkú CH1
konštantnú doménu, pričom variabilná doména ľahkého reťazca je fúzovaná s
konštantnou doménou ľudského ľahkého reťazca a konštantná doména
ľudského ľahkého reťazca je fúzovaná s konštantnou doménou CH1 ľudského
ťažkého reťazca v smere N-koniec k C-koncu, teda sa tvorí chimérický ľahký
reťazec VL-CL-CH1 a
pričom druhý polypeptid obsahuje jednu variabilnú doménu ťažkého reťazca,
jednu konštantnú doménu CH1 ľudského ťažkého reťazca a jednu konštantnú
doménu ľudského ľahkého reťazca, pričom variabilná doména ťažkého reťazca
je fúzovaná s konštantnou doménou CH1 ľudského ťažkého reťazca a
konštantná doména CH1 ľudského ťažkého reťazca je fúzovaná s konštantnou
doménou ľudského ľahkého reťazca v smere N- k C-koncu, teda sa tvorí
chimérický ťažký reťazec VH-CH1-CL.
3. Fragment protilátky podľa nároku 1 alebo 2, pričom uvedená variabilná
doména ľahkého reťazca sa vybrala medzi variabilnou doménou ľahkého
reťazca, ktorý nie je ľudský, alebo variabilnou doménou ľudského alebo
humanizovaného

ľahkého

reťazca,

obsahujúceho

oblasti

určujúce

komplementaritu (CDR) z protilátky, ktorá nie je ľudská.
4. Fragment protilátky podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 3, pričom uvedená
variabilná doména ťažkého reťazca sa vybrala medzi variabilnou doménou
ťažkého reťazca, ktorý nie je ľudskou, alebo variabilnou doménou ľudského
alebo humanizovaného ľahkého reťazca, obsahujúceho oblasti určujúce
komplementaritu (CDR) z protilátky, ktorá nie je ľudská.
5. Fragment protilátky podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 4, pričom konštantnou
doménou ľahkého reťazca je konštantná doména ľudského ľahkého reťazca
kappa.
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6. Fragment protilátky podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 5, pričom konštantnou
doménou CH1 ťažkého reťazca je konštantná doména CH1 ľudského ťažkého
reťazca gama.
7. Fragment protilátky podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 6, pričom konštantná
doména CH1 ťažkého reťazca je z ľudského IgG1.
8. Fragment protilátky podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 7, pričom uvedený
fragment protilátky sa špecificky viaže na receptor hepatocytárneho rastového
faktora (HGFR).
9. Fragment protilátky podľa nárokov 3 a 4, pričom variabilná doména
humanizovaného ľahkého reťazca obsahuje oblasti určujúce komplementaritu
(CDR) vykazujúcu sekvencie uvedené v SEQ ID NO: 25, 27 a 29 a variabilná
doména

humanizovaného

ťažkého

reťazca

obsahuje

oblasti

určujúce

komplementaritu (CDR) vykazujúcu sekvencie uvedené v SEQ ID NO: 19, 21 a
23.
10.

Farmaceutický

prostriedok

obsahujúci

fragment

protilátky

podľa

ľubovoľného z nárokov 1 až 9 a farmaceuticky prijateľný nosič.
11. Fragment protilátky podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 9 na použitie na
liečene pacienta trpiaceho nádorom a/alebo metastázami.
12. Fragment protilátky na použitie podľa nároku 11, pričom uvedený nádor
a/alebo metastázy sú spojené s dysreguláciou signalizácie a/alebo aktivácie
HGFR.
13. Produkt obsahujúci fragment protilátky podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 9
a aspoň jeden z HGF inhibítora a HGFR inhibítora, ako kombinovaný prípravok
pre súčasné, separátne alebo postupné použitie na liečenie nádorov a/alebo
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metastáz, s výhodou nádorov a/alebo metastáz spojených s dysreguláciou
signalizácie a/alebo aktivácie HGFR.
14. Produkt na použitie podľa nároku 13, pričom aspoň jeden inhibítor sa vybral
z anti-HGF protilátok, rekombinantných molekúl súťažiacich s HGF, inhibítorov
HGFR s malými molekulami, anti-HGFR protilátok alebo inhibítorov.
15.

Izolovaná

nukleová

kyselina

kódujúca

fragment

protilátky

podľa

ľubovoľného z nárokov 1 až 9.
16. Vektor obsahujúci aspoň nukleotidovú sekvenciu kódujúcu fragment
protilátky podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 9.
17. Prostriedok obsahujúci dve alebo viac nukleových kyselín kódujúcich
fragment protilátky podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 9.
18. Izolovaná nukleová kyselina podľa nároku 15, vektor podľa nároku 16 alebo
prostriedok podľa nároku 17 na použitie na liečenie

pacienta trpiaceho

nádorom a/alebo metastázami, s výhodou nádorom a/alebo metastázami
spojenými s dysreguláciou signalizácie a/alebo aktivácie HGFR.
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Konc. µg/ml
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Obr. 3
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Obr. 4
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Koncentrácia lieku, nM

Obr. 5
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Obr. 6
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Obr. 8
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Bunky % vs. kontrola
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Obr. 11

pixely/plocha priehlbne
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Čas, hod.

Obr. 12

Koncentrácia, ng/ml

Obr. 13
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Aminokyselinová sekvencia (SEQ ID NO: 10)

Nukleotidová sekvencia (SEQ ID NO: 9)
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Obr. 14
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Aminokyselinová sekvencia (SEQ ID NO: 2)

Nukleotidová sekvencia (SEQ ID NO: 1
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Obr. 15
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Aminokyselinová sekvencia (SEQ ID NO: 18)

Nukleotidová sekvencia (SEQ ID NO: 17)
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Aminokyselinová sekvencia (SEQ ID NO: 16)

Nukleotidová sekvencia (SEQ ID NO: 15)
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Aminokyselinová sekvencia (SEQ ID NO: 12)

Nukleotidová sekvencia (SEQ ID NO: 11)
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Obr. 17

Obr. 18

37 009/H

EP 2 943 510

Aminokyselinová sekvencia (SEQ ID NO: 4)

Nukleotidová sekvencia (SEQ ID NO:3)
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