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ĽUDSKÉ LIGANDOVÉ PROTEÍNY VIAŽUCE SA NA ANTIGÉN CD30
Opis
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0001] Ligand CD30 (CD30L, CD153), prirodzene sa vyskytujúci ligand pre CD30, je
membránový glykoproteín typu II, ktorý sa špecificky viaže na CD30, spúšťa CD30 na vyslanie
signálu prostredníctvom svojej cytoplazmatickej domény. CD30 a CD30L sú glykoproteíny
interagujúce s povrchom bunky, ktoré sú členmi superrodín TNFR a TNF, v danom poradí
(Durkop a kol., Cell, 68:421, 1992; Smith a kol., Cell, 73:1349, 1993; U.S. patent č.: 5480981;
5677430; 6143869 a 6652854). Expresia CD30 a CD30L je obmedzená na bunky imunitného
systému a je prísne regulovaná. K expresii CD30 dochádza najmä na aktivovaných Blymfocytoch a podmnožine T-lymfocytov s aktivovaným/pamäťovým fenotypom (Ellis a kol.,
J. Immun., 151:2380, 1993; Falini a kol., Blood, 85:1, 1995). K expresii CD30L dochádza pri
vysokých hladinách aktivovaných myších a ľudských T-lymfocytov (Shimozato a kol.,
Biochem. & Biophys. Res. Comm., 256:519, 1999; Armitage, J. Biological Regulators &
Homeostatic Agents, 14:142, 2000). Dramatické zmeny v relatívnej génovej expresii CD30L
dochádzajú pri prechode B-lymfocytov zárodočnými centrami (Klein a kol., Proc. Nat. Acad.
Sci., USA, 100:2639, 2003). Expresia CD30L na B-lymfocytoch tak môže byť špecifická na
fáze a kontexte. Zdá sa, že CD30L je tiež tvorcom jedinečnej populácie myších dendritických
buniek podobných pomocným bunkám prítomných v slezinných folikulách, kde T-lymfocyty
interagujú s B-lymfocytmi (Kim a kol., Immunity, 18:643, 2003).
[0002] Zdá sa, že interakcia medzi bunkami exprimujúcimi CD30/CD30L je dôležitá na
generovanie silných, na T-lymfocytoch závislých sekundárnych odozvách protilátok alebo
odozvách protilátok so zmenou triedy. Dôkaz na takú úlohu zahŕňa údaje z in vitro (Shanebeck
a kol., Eur. J. Immunol., 25:2147-53, 1995) a in vivo (Gaspal a kol., J. Immunol., 174:3891-6,
2005) štúdií v myších systémoch. Ďalej bolo zistené, že in vivo ošetrenie myší blokujúce, avšak
nespotrebúvajúce potkanie mAb na myšom CD30L inhibuje rozvoj alebo progresiu ochorenia
v množstve modelov autoimunitných ochorení závislých na T- a/alebo B-lymfocytoch (US
patent č. 6667039). V modeloch so silnou humorálnou imunitnou zložkou koreluje inhibícia
ochorenia s inhibíciou odpovede protilátky súvisiacej s ochorením.
[0003] Bolo by teda žiadúce mať kompozície obsahujúce ľudské protilátky a/alebo úseky
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viazania antigénu, ktoré sa viažu na CD30L na využitie v terapeutických a diagnostických
aplikáciách.
[0004] CHAKRABARTY a kol. (2003) Clin. Exp. Immunol. 133, 318-325 opisuje klon RM153
anti-CD30L protilátky, ktorý blokuje interakciu CD30L na CD30.
[0005] Z dokumentu WO 02/11767 sú známe látky, ktoré blokujú interakciu CD30/CD30L a
anti-CD30L mAb M15.
[0006] FRANKE a kol. (2000) HYBRIDOMA 19(1), 43-48 opisuje protilátky, ktoré sa viažu
na ľudský CD30L, vrátane anti-ľudského CD30L M81.
[0007] Smith a kol. (1993) Cell 73, 1349-1360 opisuje homológiu sekvencie medzi myším a
ľudským CD30L.
[0008] Kennedy a kol. (2006) Immunology 118, 143-152 opisuje biológiu ligandu CD30 a jeho
úlohu v humorálnej imunite a protilátkach, ktoré sa viažu na myší CD30L, vrátane mAb
RM153.
PODSTATA VYNÁLEZU
[0009] V prvom aspekte vynález poskytuje izolovanú protilátku, ktorá sa viaže na ľudský
CD30L, ako je definované v priložených nárokoch.
[0010] V druhom aspekte vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu
prinajmenšom jednu protilátku podľa tohto vynálezu.
[0011] V treťom aspekte vynález poskytuje izolovanú molekulu nukleovej kyseliny kódujúcu
protilátku podľa tohto vynálezu.
[0012] Vo štvrtom aspekte vynález poskytuje hostiteľskú bunku obsahujúcu molekulu
nukleovej kyseliny kódujúcu protilátku podľa tohto vynálezu.
VŠEOBECNÝ OPIS
[0013] Podľa opisu tu uvedeného môže ľudský proteín viažuci sa na antigén CD30L redukovať,
inhibovať, kolidovať a/alebo modulovať, aspoň jednu z biologických odpovedí súvisiacich s
interakciou CD30L/CD30, a sú takto užitočné pri zmiernení účinkov ochorení alebo porúch
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súvisiacich s CD30L. Proteín viažuci sa na antigén CD30L je možné použiť, napríklad, na
redukciu, inhibíciu, kolíziu a/alebo moduláciu interakcií CD30L/CD30.
[0014] Opísaný je izolovaný antigén viažuci sa na proteíny, ktorý sa viaže na C-terminálny úsek
CD30L obsahujúcemu AA 201-234. Taktiež je opísaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa
viaže na C-terminálny úsek CD30L obsahujúce AA 201-234 a ďalej na úsek CD30L
nachádzajúci sa v N-terminálnej časti mimobunkového úseku, ktorá je definovaná AA 75-95.
Taktiež je opísaný proteín viažuci sa na antigén majúci prinajmenšom jednu vlastnosť zvolenú
zo skupiny pozostávajúcej z: a) inhibovania interakcie CD30/CD30L; b) inhibovania indukcie
IL-8 vyvolanej CD30L; c) krížového súťaženia s jednou z protilátok A-F pri viazaní sa na
ľudský CD30L; d) konštanta rozpadu pre ľudský CD30L je najviac 70 pM, a e) viazania na
ľudský CD30L s v podstate rovnakou alebo vyššou afinitou (nižšia KD) ako jedna z protilátok
A-F. Afinita (čiže KD) môže byť stanovená osobami skúsenými v stave techniky, ako napríklad
pomocou SPR alebo FACS podľa opisu v Príklade 4 tu uvedenom.
[0015] Taktiež je opísaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L a súťaží s Fab
jednej alebo viac ako jednej z protilátok A, B, C, D, E a F o viazanie na CD30L. Alternatívne
je uvedený proteín viažuci sa na antigén charakterizovaný ako antigén viažuci sa na proteíny,
ktorého viazanie na hCD30L je inhibované viazaním Fab jednej alebo viac ako jednej z
protilátok A, B, C, D, E a F. Fab tu môže byť Fab protilátky A obsahujúci každú z A1, A2, A3,
A4, A5 a A6.
[0016] Taktiež je opísaný izolovaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L,
obsahujúci minimálne jeden variabilný úsek ťažkého reťazca obsahujúci CDRH1, CDRH2 a
CDRH3 zvolený zo skupiny pozostávajúcej z: a) CDRH1, ktorý sa líši o nie viac ako štyri, tri,
dve alebo jednu substitúciu, inzerciu alebo deléciu aminokyseliny od CDRH1, ako je zobrazené
v Tabuľke 3; b) CDRH2, ktorý sa líši o nie viac ako sedem, šesť, päť, štyri, tri, dve alebo jednu
substitúciu, inzerciu a/alebo deléciu aminokyseliny od CDRH2, ako je zobrazené v Tabuľke 3;
c) CDRH3, ktorý sa líši o nie viac ako jedenásť, desať, deväť, osem, sedem, šesť, päť, štyri, tri,
dve alebo jednu substitúciu, inzerciu a/alebo deléciu aminokyseliny od CDRH3, ako je
zobrazené v Tabuľke 3; a obsahuje minimálne jeden variabilný úsek ľahkého reťazca
obsahujúci CDRL1, CDRL2 a CDRL3 zvolený zo skupiny pozostávajúcej z: d) CDRL1, ktorý
sa líši o nie viac ako štyri, tri, dve alebo jednu substitúciu, inzerciu a/alebo deléciu
aminokyseliny od CDRL1, ako je zobrazené v Tabuľke 3; e) CDRL2, ktorý sa líši o nie viac
ako dve alebo jednu substitúciu, inzerciu alebo deléciu aminokyseliny od CDRL2, ako je
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zobrazené v Tabuľke 3; f) CDRL3, ktorý sa líši o nie viac ako dve alebo jednu substitúciu,
inzerciu alebo deléciu aminokyseliny od CDRL3, ako je zobrazené v Tabuľke 3. Taktiež je
opísaný CDRH1 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 14, 15, 16, 17, 18 a 33;
CDRH2 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 34; CDRH3
zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 25, 26, 27, 28, 29 a 35; CDRL1 zvolený zo
skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 30; CDRL2 zvolený zo skupiny
pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 7, 8, 9, 10 a 31; a CDRL3 zvolený zo skupiny pozostávajúcej
zo SEQ ID NO: 11, 12, 13 a 32.
[0017] Taktiež je opísaný izolovaný proteín CD30L viažuci sa na antigén obsahujúci minimálne
jeden variabilný úsek ľahkého reťazca obsahujúci CDR1, CDR2 a CDR3, pričom CDR1
obsahuje aminokyselinové zvyšky 23-36, CDR2 obsahuje 52-58 a CDR3 obsahuje 91-100 so
SEQ ID NO: 36, 38, 40, 42 alebo 44; alebo b) variabilný úsek ľahkého reťazca obsahujúci
CDR1, CDR2 a CDR3, pričom CDR1 obsahuje aminokyselinové zvyšky 25-36, CDR2
obsahuje aminokyselinové zvyšky 52-58 a CDR3 obsahuje aminokyselinové zvyšky 91-100 so
SEQ ID NO: 46; a prinajmenšom jeden variabilný úsek ťažkého reťazca obsahujúci CDR1,
CDR2 a CDR3, pričom CDR1 obsahuje aminokyselinové zvyšky 31-35, CDR2 obsahuje
aminokyselinové zvyšky 50-65 a CDR3 obsahuje aminokyselinové zvyšky 98-113 so SEQ ID
NO: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 alebo 72. Taktiež je opísaný proteín viažuci
sa na antigén, ktorý obsahuje prinajmenšom jeden variabilný úsek ťažkého reťazca a
prinajmenšom jeden variabilný úsek ľahkého reťazca. Taktiež je opísaný proteín viažuci sa na
antigén, ktorý obsahuje prinajmenšom dva variabilné úseky ťažkého reťazca a prinajmenšom
dva variabilné úseky ľahkého reťazca.
[0018] Opísaný je tu izolovaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L,
obsahujúci variabilný úsek ťažkého reťazca a variabilný úsek ľahkého reťazca, pričom
sekvencia variabilného úseku ťažkého reťazca sa líši o nie viac ako 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25,
24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 alebo 1 substitúciu,
adíciu a/alebo deléciu aminokyseliny od sekvencie variabilného úseku ťažkého reťazca
uvedenej v Tabuľke 2; a pričom sekvencia variabilného úseku ťažkého reťazca sa líši o nie viac
ako 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 alebo 1 substitúciu, adíciu a/alebo deléciu aminokyseliny od sekvencie variabilného
úseku ľahkého reťazca uvedenej v Tabuľke 1.
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[0019] Taktiež je opísaný izolovaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L,
obsahujúci variabilný úsek ťažkého reťazca obsahujúci sekvenciu aminokyseliny majúcu
prinajmenšom 80% totožnosť sekvencie so SEQ ID NO: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,
68, 70 a 72; a variabilný úsek ľahkého reťazca obsahujúci sekvenciu aminokyseliny majúcu
prinajmenšom 88% totožnosť sekvencie so SEQ ID NO: 36, 38, 40, 42, 44 a 46.
[0020] Taktiež je opísaný izolovaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L,
zvolený zo skupiny pozostávajúcej z: a) variabilného úseku ťažkého reťazca zvoleného zo
skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 a 62 a variabilného úseku
ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 36; b) variabilného úseku ťažkého reťazca so SEQ ID NO: 64
a variabilného úseku ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 38; c) variabilného úseku ťažkého
reťazca so SEQ ID NO: 66 a variabilného úseku ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 40; d)
variabilného úseku ťažkého reťazca so SEQ ID NO: 68 a variabilného úseku ľahkého reťazca
so SEQ ID NO: 42; e) variabilného úseku ťažkého reťazca so SEQ ID NO: 70 a variabilného
úseku ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 44; a f) variabilného úseku ťažkého reťazca so SEQ ID
NO: 72 a variabilného úseku ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 46. Izolovaný proteín viažuci sa
na antigén môže byť protilátkou. Protilátka môže byť monoklonálnou protilátkou,
rekombinantnou protilátkou, ľudskou protilátkou, humanizovanou protilátkou, chimérickou
protilátkou, multišpecifickou protilátkou alebo jej fragmentom protilátky. Taktiež je opísaný
fragment protilátky, ktorý je fragmentom Fab, fragmentom Fab', fragmentom F(ab')2,
fragmentom Fv, fragmentom dimérickej protilátky alebo molekulou jednoreťazcovej
protilátky. Taktiež je opísaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý je ľudskou protilátkou. Proteín
viažuci sa na antigén môže byť monoklonálnou protilátkou. Proteín viažuci sa na antigén môže
byť typu IgG1, IgG2, IgG3 alebo IgG4. Proteín viažuci sa na antigén môže byť typu IgG1 alebo
IgG2.
[0021] Taktiež sú opísané izolované molekuly nukleovej kyseliny kódujúce proteín viažuci sa
na antigén podľa opisu uvedeného vyššie. Prinajmenšom jeden variabilný úsek ťažkého reťazca
môže byť kódovaný izolovanou molekulou nukleovej kyseliny zvolenej zo skupiny
pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 a 73 a prinajmenšom
jeden variabilný úsek ľahkého reťazca môže byť kódovaný izolovanou molekulou nukleovej
kyseliny zvolenej zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 37, 39, 41, 43, 45 a 47. Molekula
nukleovej kyseliny môže byť funkčne spojená s kontrolnou sekvenciou. Taktiež sú opísané
vektory obsahujúce nukleovú kyselinu opísanú vyššie a hostiteľské bunky obsahujúce tieto
vektory. Taktiež je opísaný izolovaný polynukleotid postačujúci na využitie ako hybridizačná
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sonda, PCR primér alebo sekvenovací primér, ktorý je fragmentom molekuly nukleovej
kyseliny podľa opisu vyššie alebo jej komplementom.
[0022] Taktiež je opísaný spôsob prípravy proteínu viažuceho sa na antigén podľa opisu
uvedeného vyššie zahŕňajúci krok prípravy proteínu viažuceho sa na antigén z hostiteľskej
bunky, ktorá uvoľňuje proteín viažuci sa na antigén.
[0023] Taktiež je opísaný izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa opisu uvedeného
vyššie, pričom proteín viažuci sa na antigén má prinajmenšom jednu vlastnosť zvolenú zo
skupiny pozostávajúcej z: a) inhibovania interakcie CD30/CD30L; b) inhibovania indukcie IL8 vyvolanej CD30L; c) krížového súťaženia s jednou z protilátok A-F pri viazaní sa na ľudský
CD30L; d) konštanta rozpadu ≤ 70 pM, a e) viazania na ľudský CD30L s v podstate rovnakou
Kd ako jedna z protilátok A-F.
[0024] Taktiež je opísaná farmaceutická kompozícia obsahujúca prinajmenšom jeden proteín
viažuci sa na antigén podľa opisu uvedeného vyššie a farmaceuticky prijateľnú pomocnú látku.
Opísané sú aj tieto farmaceutické kompozície, ktoré ďalej obsahujú značiacu skupinu alebo
efektorovú skupinu. Značiaca skupina môže byť zvolená zo skupiny pozostávajúcej z
izotopného značenia, magnetického značenia, oxidačno-redukčných aktívnych funkčných
skupín, optických farbív, biotinylovaných skupín a vopred určených polypeptidových epitopov
rozpoznaných sekundárnym reportérom. Efektorová skupina môže byť zvolená zo skupiny
pozostávajúcej

z

rádioizotopu,

rádionuklidu,

toxínu,

terapeutickej

skupiny

a

chemoterapeutickej skupiny. Podľa opisu tu uvedeného môže byť proteín viažuci sa na antigén
spriahnutý so značiacou skupinou.
[0025] Taktiež je opísaný spôsob liečenia alebo predchádzania vzniku stavu spájaného s CD30L
u pacienta, ktorý zahŕňa podanie pacientovi, ktorý liečbu potrebuje, účinného množstva
prinajmenšom jedného izolovaného proteínu viažuceho sa na antigén podľa opisu uvedeného
vyššie. Tu môže byť izolovaný proteín viažuci sa na antigén podávaný samostatne alebo v rámci
kombinovanej terapie.
[0026] Taktiež je opísaný spôsob redukovania aktivity CD30L v pacientovi zahŕňajúci
podávanie účinného množstva prinajmenšom jedného proteínu viažuceho sa na antigén podľa
opisu uvedeného vyššie.
[0027] Taktiež je opísaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý súťaží s prinajmenšom jedným
antigénom viažucim sa na proteín podľa opisu uvedeného vyššie.
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[0028] Taktiež je opísaný proteín viažuci sa na antigén podľa opisu uvedeného vyššie, ktorý je
úplne alebo čiastočne afukozylovaný.
OBRÁZKY
[0029]
Obrázok 1A: Ramosove bunky a NK efektory, prázdne štvorčeky: Rituxan (IgG1), plné
diamanty: protilátka A1 IgG1f, plné štvorčeky: protilátka A1 IgG1, prázdne kolieska:
protilátka A1 IgG2.
Obrázok 1B: Bunky JD38 a NK efektory, prázdne štvorčeky: Rituxan (IgG1), plné
diamanty: protilátka A1 IgG1f, plné štvorčeky: protilátka A1 IgG1, prázdne kolieska:
protilátka A1 IgG2.
Obrázok 1C: Bunky DS179 a NK efektory, prázdne štvorčeky: Rituxan (IgG1), plné
diamanty: protilátka A1 IgG1f, plné štvorčeky: protilátka A1 IgG1, prázdne kolieska:
protilátka A1 IgG2.
Obrázok 1D: Bunky EW36 a NK efektory, prázdne štvorčeky: Rituxan (IgG1), plné
diamanty: protilátka A1 IgG1f, plné štvorčeky: protilátka A1 IgG1, prázdne kolieska:
protilátka A1 IgG2.
PODROBNÝ OPIS
[0030] Opísané sú tu kompozície, súpravy a spôsoby týkajúce sa proteínov viažucich sa na
antigény CD30L, vrátane antigénov viažucich sa na proteíny, ktoré blokujú interakciu medzi
CD30L a CD30, ako napríklad anti-CD30L protilátky, fragmenty protilátok a deriváty
protilátok, napr. neutralizačné anti-CD30L protilátky, fragmenty protilátok alebo deriváty
protilátok. Taktiež sú opísané polynukleotidy a ich deriváty a fragmenty, ktoré obsahujú
sekvenciu nukleových kyselín, ktorá kóduje celý alebo časť polypeptidu, ktorý sa viaže na
CD30L, napr. polynukleotidy kódujúce celú alebo časť anti-CD30L protilátky, fragment
protilátky alebo derivát protilátky, plazmidy a vektory obsahujúce také nukleové kyseliny a
bunky alebo bunkové línie obsahujúce také polynukleotidy a/alebo vektory a plazmidy.
Opísané spôsoby zahŕňajú, napríklad, spôsoby prípravy, identifikácie alebo izolovanie
proteínov viažucich sa na antigény CD30L, ako napríklad anti-CD30L protilátky, spôsoby
stanovenia, či molekula blokuje interakciu medzi CD30L a CD30, spôsoby stanovenia, či
molekula antagonizuje CD30L, spôsoby prípravy kompozícií, ako napríklad farmaceutických
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kompozícií obsahujúcich proteín CD30L viažuci sa na antigén, a spôsoby podávania antigénu
CD30L viažuceho sa na proteín subjektu, napríklad spôsoby liečenia stavu sprostredkovaného
CD30L a na blokovanie interakcie medzi CD30L a CD30 in vivo alebo in vitro.
[0031] Ak tu nie je definované niečo iné, vedecké a technické výrazy použité v spojení s týmto
vynálezom budú mať význam, ktorý je osobám skúseným v stave techniky dobre známe. Ďalej,
ak nevyžaduje kontext niečo iné, výrazy v jednotnom čísle budú zahŕňať aj výrazy v čísle
množnom a výrazy v čísle množnom budú zahŕňať aj výrazy v čísle jednotnom. Všeobecne,
názvoslovie použité v spojení s pestovaním buniek a tkanív, molekulárnou biológiou,
imunológiou, mikrobiológiou, genetikou, chémiou proteínov a nukleovej kyseliny a
hybridizáciou tu opísanou, vrátane techník uvedeného, sú osobám skúseným v stave techniky
dobre známe. Spôsoby a techniky predkladaného vynálezu sú všeobecne uskutočňované podľa
konvenčných spôsobov dobre známym v stave techniky a tak, ako sú opisované v rôznych
všeobecných a konkrétnejších referenciách, ktoré sú citované a diskutované v predkladanej
špecifikácii, ak nie je uvedené niečo iné. Pozri napr. Sambrook, a kol., Molecular Cloning; A
Laboratory Manual, 3. vydanie, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor,
N.Y. (2001) a Ausubel a kol., Current Protocols in Molecular Biology, Greene Publishing
Associates (1992) a Harlow and Lane Antibodies: A Laboratory Manual Cold Spring Harbor
Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y. (1990). Enzymatické reakcie a techniky purifikácie
sú vykonávané v súlade so špecifikáciami výrobcu podľa postupov bežných v stave techniky
alebo tak, ako je tu uvedené. Terminológia používaná v spojení s analytickou chémiou,
syntetickou organickou chémiou a lekárskou a farmaceutickou chémiou tu opísaná, vrátane
laboratórnych postupov a techník uvedeného, je osobám skúseným v stave techniky dobre
známa. Na vykonávanie chemických syntéz, chemických analýz, farmaceutických prípravkov,
formulácií a podávanie a liečenie pacientov je možné použiť štandardné techniky.
[0032] Výrazom "CD30-ligand" (CD30L) sa myslí trieda polypeptidov, ktoré sú schopné viazať
CD30, ako je známe zo Smith a kol., Cell 73:1349-1360, 1993 a US patentu č. 5480981, vrátane
ich muteínov viažucich CD30; medzi tieto polypeptidy patria membránou viazané proteíny
(zahŕňajúce cytoplazmickú doménu, transmembránový úsek a mimobunkovú doménu), ale aj
skrátené proteíny, ktoré si uchovávajú vlastnosť viazania CD30. Medzi tieto skrátené proteíny
patrí, napríklad, rozpustný CD30L obsahujúci iba mimobunkovú (receptor viažucu) doménu.
Zahrnuté sú tiež fragmenty CD30L, vrátane častí polypeptidu CD30L s plnou dĺžkou, ktoré si
uchovávajú schopnosť viazať sa na CD30, alebo ktoré sú schopné vyvolávať protilátku, ktorá
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sa viaže špecificky na polypeptid CD30 alebo na časť CD30 s plnou dĺžkou, ktorá dokáže
prenášať biologický signál, ako napríklad aktivácia NF-κB.
[0033] Výrazom "CD30" sa myslí receptor, ktorý je členom superrodiny receptorov TNF/NGF,
ktorých klonovanie je opísané v Durkop a kol. (Cell 68:421, 1992). Fráza "rozpustný CD30"
(sCD30) označuje rozpustné molekuly, ktoré obsahujú celú alebo časť mimobunkovej domény
proteínu CD30, a ktoré si uchovávajú schopnosť viazať sa konkrétne s CD30L. Rozpustné
polypeptidy CD30 zahŕňajú rekombinantné sCD30 a prirodzene sa vyskytujúce proteíny sCD30
vo vysoko purifikovanej podobe.
[0034] Frázou "fragment CD30" tak, ako je tu použitá, sa myslí časť polypeptidu CD30 s plnou
dĺžkou, ktorá si uchováva schopnosť viazať sa na CD30L, alebo ktorá je schopná vyvolávať
protilátku, ktorá sa viaže špecificky na polypeptid CD30 alebo na časť CD30 s plnou dĺžkou,
ktorá dokáže prenášať biologický signál, ako napríklad aktivácia NF-κB.
[0035] Frázou "interakcia CD30/CD30L" tak, ako je tu použitá, sa myslí špecifické viazanie
CD30 na CD30L a výsledkom toho je transdukcia signálu pomocou CD30. To zahŕňa prípady,
v ktorých je prinajmenšom jeden partner viazania fragmentom buď CD30 alebo CD30L, výraz
teda môže odkazovať na viazaciu interakciu fragmentu CD30 na CD30L, fragmentu CD30 na
CD30L alebo fragmentu CD30 na fragment CD30L. Ďalej môže interakcia CD30/CD30L
zahŕňať analóg CD30 (ako napríklad alelický variant alebo muteín), ktorý je schopný viazať sa
konkrétne na CD30L, alebo môže zahŕňať analóg CD30L (ako napríklad alelický variant alebo
muteín), ktorý sa môže viazať špecificky na CD30. Interakcia CD30/CD30L môže navyše
zahŕňať buď endogénne CD30 alebo CD30L proteíny alebo môže zahŕňať rekombinantný
CD30 alebo CD30L exprimovaný bunkou transfekovanou nukleovou kyselinou kódujúci
rekombinantný proteín.
[0036] Výrazom "polynukleotidy" sa myslí ako jednoreťazcová, tak i dvojreťazcová nukleová
kyselina a zahŕňa genómovú DNA, RNA, mRNA, cDNA alebo syntetický pôvod alebo niektoré
ich kombinácie, ktoré nie sú asociované so sekvenciami bežne sa vyskytujúcimi v prírode.
Izolované polynukleotidy obsahujúce špecifikované sekvencie môžu zahŕňať okrem
špecifických sekvencií kódujúce sekvencie pre až desať alebo až dvadsať iných proteínov alebo
ich častí, alebo môžu zahŕňať funkčne spojené regulačné sekvencie, ktoré regulujú expresiu
kódujúceho úseku uvedených sekvencií nukleovej kyseliny, a/alebo môžu obsahovať vektorové
sekvencie. Nukleotidy obsahujúce polynukleotidy môžu byť ribonukleotidy alebo
deoxyribonukleotidy alebo modifikované podoby ktoréhokoľvek typu nukleotidu. Modifikácie
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zahŕňajú modifikácie bázy, ako napríklad bromouridínové a inozínové deriváty, modifikácie
ribózy, ako napríklad 2',3'-dideoxyribóza, a modifikácie internukleotidového zreťazenia, ako
napríklad fosforotioát, fosforoditioát, fosforoselenoát, fosforodiselenoát, fosforoanilotioát,
fosforaniladát a fosforoamidát.
[0037] Výrazom "oligonukleotid" sa myslia polynukleotidy obsahujúce 100 alebo menej
nukleotidov. V niektorých prípadoch majú oligonukleotidy dĺžku 10 až 60 báz. V iných
prípadoch majú oligonukleotidy dĺžku 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 alebo 20 a 40 nukleotidov.
Oligonukleotidy môžu byť jednoreťazcové alebo dvojreťazcové, napr. na využitie pri stavbe
mutantného génu. Oligonukleotidy môžu byť sense alebo antisense oligonukleotidy.
Oligonukleotid môže obsahovať na vykonávanie detekčných analýz zistiteľné značenie, ako
napríklad rádioznačenie, fluorescenčné značenie, hapténové alebo antigénne značenie.
Oligonukleotidy môžu byť použité ako napríklad PCR priméry, klonovacie priméry alebo
hybridizačné sondy.
[0038] Výrazy "polypeptid" alebo "proteín" označujú makromolekulu majúcu sekvenciu
aminokyseliny natívneho proteínu, ktorým je proteín produkovaný prirodzene sa vyskytujúcou
a nerekombinantnou bunkou; alebo je produkovaný bunkou vytvorenou postupmi genetického
inžinierstva alebo rekombinantnou bunkou a obsahuje molekuly majúce aminokyselinové
sekvencie natívneho proteínu, alebo molekuly majúce jednu alebo viac ako jednu deléciu,
inzerciu a/alebo substitúciu aminokyselinových zvyškov natívnej sekvencie. Výraz tiež zahŕňa
polyméry aminokyseliny, v ktorých je jedna alebo viac ako jedna aminokyselina chemickým
analógom zodpovedajúcich prirodzene sa vyskytujúcich aminokyselín a polymérov. Výrazy
"polypeptid" a "proteín" zahŕňajú proteín viažuci sa na antigén CD30L (ako napríklad
protilátky) a sekvencie, ktoré majú jednu alebo viac ako jednu deléciu, adíciu a/alebo
substitúciu aminokyselinových zvyškov sekvencie proteínu viažuceho sa na antigén. Výrazom
"polypeptidový fragment" sa myslí polypeptid, ktorý má aminoterminálnu deléciu,
karboxylterminálnu deléciu a/alebo vnútornú deléciu v porovnaní s natívnym proteínom s celou
dĺžkou. Tieto fragmenty môžu tiež obsahovať modifikované aminokyseliny v porovnaní s
natívnym proteínom. V určitých prípadoch sú fragmenty okolo päť až 500 aminokyselín dlhé.
Fragmenty môžu byť, napríklad, dlhé prinajmenšom 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 50, 70, 100, 110, 150, 200, 250, 300, 350, 400 alebo 450 aminokyselín. Užitočné
polypeptidové fragmenty zahŕňajú imunologicky funkčné fragmenty protilátok, vrátane domén
viazania. V prípade proteínu viažuceho sa na antigén CD30L, ako napríklad protilátky, zahŕňajú
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užitočné fragmenty najmä jeden alebo viac ako jeden úsek určujúci komplementaritu CDR,
variabilnú doménu ťažkého alebo ľahkého reťazca, časť reťazca protilátky, časť variabilného
úseku obsahujúceho menej ako tri CDR a podobne.
[0039] Výraz "aminokyselina" zahŕňa svoj bežný význam známy v stave techniky. Jedná sa o
dvadsať prirodzene sa vyskytujúcich aminokyselín a ich skratky zodpovedajú bežnému
použitiu. Pozri Immunology-A Synthesis, 2. vydanie, (E. S. Golub and D. R. Green, eds.),
Sinauer Associates: Sunderland, Mass. (1991). Stereoizoméry (napr. D-aminokyseliny)
dvadsať konvenčných aminokyselín, prirodzene sa nevyskytujúcich aminokyselín, ako
napríklad [alfa]-, [alfa]-disubstituované aminokyseliny, N-alkyl aminokyseliny a ďalšie
nekonvenčné aminokyseliny môžu byť tiež vhodnými zložkami polypeptidov. Medzi príklady
nekonvenčných aminokyselín patria: 4-hydroxyprolín, [gama]-karboxyglutamát, [epsilon]N,N,N-trimetyllyzín, [epsilon]-N-acetyllyzín, O-fosfoserín, N-acetylserín, N-formylmetionín,
3-metylhistidín, 5-hydroxylyzín, [sigma]-N-metylarginín a ďalšie podobné aminokyseliny a
iminokyseliny (napr. 4-hydroxyprolín). V tu použitom značení polypeptidov je ľavým smerom
aminoterminálny smer a pravým smerom je karboxylterminálny smer v súlade so štandardným
použitím a konvenciou.
[0040] Výrazom "izolovaný proteín" sa myslí proteín, ako napríklad proteín viažuci sa na
antigén (ktorého príkladom by mohla byť protilátka), ktorý je purifikovaný z proteínov alebo
polypeptidov alebo iných kontaminantov, ktoré by mohli kolidovať s jeho terapeutickým,
diagnostickým, profylaktickým výskumným alebo iným účelom. Výrazom "v podstate čistý"
tak, ako je tu použitý, sa myslí, že opísaný druh molekuly je predominantným prítomným
druhom, t. j. na molárnej báze je hojnejší než akýkoľvek iný jednotlivý druh v rovnakej zmesi.
V niektorých prípadoch je v podstate čistou molekulou kompozície, v ktorej predmetný druh
obsahuje prinajmenšom 50 % (na molárnej báze) všetkých prítomných makromolekulárnych
druhov. V iných prípadoch bude v podstate čistá kompozícia obsahovať aspoň 80 %, 85 %, 90
%, 95 % alebo 99 % všetkých makromolekulárnych druhov prítomných v kompozícii. V
určitých prípadoch bola v podstate homogénna látka purifikovaná do takej miery, že nemožno
v kompozícii kontaminačné druhy detegovať konvenčnými detekčnými spôsobmi, a tak
kompozícia pozostáva z jedného detekovateľného makromolekulárneho druhu.
[0041] "Variant" peptidu (napr. proteínu viažuceho sa na antigén, ako napríklad protilátky)
obsahuje aminokyselinovú sekvenciu, pričom jedno alebo viacero rezíduí aminokyseliny je
vložených, odstránených a/alebo substituovaných do aminokyselinovej sekvencie vzhľadom na

12

EP2841456 B1

ďalšiu polypeptidovú sekvenciu. Varianty obsahujú fúzne proteíny. "Derivát" polypeptidu je
polypeptid, ktorý bol určitým spôsobom chemicky modifikovaný inak ako inzerčnými,
delečnými alebo substitučnými variantmi, napr. prostredníctvom konjugácie s inou chemickou
funkčnou skupinou.
[0042] Výrazy "prirodzene sa vyskytujúce" alebo "natívne" tak, ako sú použité v tejto
špecifikácii v spojení s biologickými materiálmi, ako napríklad polypeptidmi, nukleovými
kyselinami, hostiteľskými bunkami a podobne, odkazujú na materiály, ktoré možno nájsť v
prírode. V tomto kontexte je "rekombinantným proteínom" proteín pripravený s využitím
rekombinantných techník, t. j. expresiou rekombinantnej nukleovej kyseliny podľa opisu tu
uvedeného. Spôsoby a techniky produkcie rekombinantných proteínov sú v stave techniky
dobre známe.
[0043] Výrazom "protilátka" sa myslí intaktný imunoglobulín akéhokoľvek izotypu alebo jeho
fragment, ktorý dokáže súťažiť s neporušenou protilátkou o špecifické viazanie sa na cieľový
antigén, a zahŕňa napríklad chimérické, humanizované, plne ľudské a bišpecifické protilátky.
Protilátkou ako takou je určitý druh proteínu viažuceho sa na antigén. Ak nie je uvedené niečo
iné, výraz "protilátka" zahŕňa nad rámec protilátok obsahujúcich dva ťažké reťazce plnej dĺžky
a dva ľahké reťazce plnej dĺžky deriváty, varianty, fragmenty a ich muteíny, ktorých príklady
sú opísané ďalej. Intaktná protilátka bude všeobecne obsahovať aspoň dva ťažké reťazce s
plnou dĺžkou a dva ľahké reťazce s plnou dĺžkou, ale v niektorých prípadoch môže obsahovať
menej reťazcov, ako napríklad protilátky prirodzene sa vyskytujúce u ťavovitých, ktoré môžu
obsahovať iba ťažké reťazce. Protilátky môžu byť derivované výhradne z jedného zdroja alebo
môžu byť "chimérické", t. j. rôzne časti protilátky môžu byť derivované z dvoch rôznych
protilátok podľa opisu uvedeného nižšie. Proteíny, protilátky alebo fragmenty viazania viažuce
sa na antigén môžu byť pripravené v hybridómoch technikami rekombinácie DNA alebo
enzymatickým alebo chemickým štiepením nedotknutých protilátok.
[0044] Výrazom "funkčný fragment" (alebo jednoducho "fragment") protilátky alebo
imunoglobulínového reťazca (ťažkého alebo ľahkého reťazca) tak, ako je tu použitý, sa myslí
proteín viažuci sa na antigén obsahujúci časť (bez ohľadu na to, ako je táto časť získaná alebo
syntetizovaná) protilátky, ktorej chýba prinajmenšom časť z aminokyselín prítomných v reťazci
s celou dĺžkou, ktorá je ale schopná sa špecificky viazať na antigén. Tieto fragmenty sú
biologicky aktívne tým, že sa viažu špecificky na cieľový antigén a môžu súťažiť s ostatnými
proteínmi viažucimi sa na antigén, vrátane intaktných protilátok, o špecifické viazanie na daný
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epitop. V jednom prípade si taký fragment zachová prinajmenšom jeden CDR prítomný v
ľahkom alebo ťažkom reťazci s plnou dĺžkou a v niektorých prípadoch bude obsahovať jeden
ťažký reťazec a/alebo ľahký reťazec alebo jeho časť. Tieto biologicky účinné fragmenty môžu
byť pripravené technikami rekombinantnej DNA alebo môžu byť pripravené enzymatickým
alebo chemickým štiepením proteínov viažucich sa na antigén, vrátane intaktných protilátok.
Medzi fragmenty patria najmä imunologicky funkčné fragmenty, ako napríklad Fab, Fab',
F(ab')2, Fv, doménové protilátky a jednoreťazcové protilátky, a môžu byť derivované z
ľubovoľného cicavčieho zdroja, vrátane najmä ľudského, myšieho, potkanieho, ťavieho alebo
králičieho. Ďalej sa predpokladá, že funkčná časť proteínu viažuceho sa na antigén tu
predstavená, napríklad jeden alebo viac ako jeden CDR, by mohla byť kovalentne viazaná na
druhý proteín alebo malú molekulu na vytvorenie terapeutickej látky zameranej na konkrétny
cieľ v tele, mala by tak bifunkčné terapeutické vlastnosti alebo dlhšiu dobu životnosti v sére.
[0045] Výrazom "súťažiť", ak sa používa v kontexte proteínov viažucich sa na antigén (napr.
neutralizačných proteínov viažucich sa na antigén alebo neutralizačných protilátok), sa myslí
súťaž medzi proteínmi viažucimi sa na antigén stanovená analýzou, v ktorej proteín viažuci sa
na antigén (napr. protilátka alebo jej imunologicky funkčný fragment) v rámci skúšok
zamedzuje alebo inhibuje špecifické viazanie referenčného proteínu viažuceho sa na antigén
(napr. ligandu alebo referenčnej protilátky) na spoločný antigén (napr. proteín CD30L alebo
jeho fragment). Je možné využiť množstvo typov analýz kompetitívneho viazania, napríklad:
priama alebo nepriama rádioimunoanalýza pevnej fázy (RIA), priama alebo nepriama
enzymatická imunoanalýza pevnej fázy (EIA), sendvičová súťažná analýza (pozri napr. Stahli
a kol., 1983, Methods in Enzymology 92:242-253); priama biotín-avidín EIA pevnej fázy (pozri
napr. Kirkland a kol., 1986, J. Immunol. 137:3614-3619); priama značená analýza pevnej fázy,
priama značená sendvičová analýza pevnej fázy (pozri napr. Harlow and Lane, 1988,
Antibodies, A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Press); priama značená RIA pevnej fázy
s využitím značenia I-125 (pozri napr. Morel a kol., 1988, Molec. Immunol. 25:7-15); priama
biotín-avidín EIA pevnej fázy (pozri napr. Cheung, a kol., 1990, Virology 176:546-552); a
priama značená RIA (Moldenhauer a kol., 1990, Scand. J. Immunol. 32:77-82). Táto analýza
typicky zahŕňa použitie purifikovaného antigénu viazaného na pevný povrch alebo bunky
nesúce buď neoznačený skúšaný proteín viažuci sa na antigén a značený referenčný proteín
viažuci sa na antigén. Osoby skúsené v stave techniky môžu využiť rôzne prístupy. Alternatívna
voľba zahŕňa referenčný proteín viažuci sa na antigén viazaný k doštičke, voliteľne
prostredníctvom flexibilnej matrice. Ďalší variant môže vychádzať z poradia pridávania, t. j. ak
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je antigén najskôr zmiešaný s referenčným proteínom viažucim sa na antigén viazaným na
doštičku alebo skúšaným proteínom viažucim sa na antigén. Vo všetkých prípadoch je saturácia
antigénu proteínom viažucim sa na antigén nevyhnutná, aby sa predišlo falošnému
nekompetitívnemu výsledku.
[0046] Kompetitívna inhibícia je meraná stanovením množstva značenia viazaného na pevný
povrch alebo bunky s prítomnosťou skúšaného proteínu viažuceho sa na antigén. Zvyčajne je
skúšaný proteín viažuci sa na antigén prítomný v nadmernom množstve. Proteín viažuci sa na
antigén identifikovaný analýzou súťaže (súťaže proteínu viažuceho sa na antigén) obsahuje
proteíny viažuce sa na antigén viažuce sa na rovnaký epitop ako referenčné proteíny viažuce sa
na antigén a proteíny viažuce sa na antigén viažuce sa na priľahlý epitop dostatočne proximálny
na epitop viazaný referenčným proteínom viažucim sa na antigén, aby došlo k priestorovému
bráneniu. Keď je súťažný proteín viažuci sa na antigén prítomný v nadbytočnom množstve,
bude obvykle inhibovať špecifické viazanie referenčného proteínu viažuceho sa na antigén na
bežný antigén o aspoň 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 % alebo 75 %. V niektorých
prípadoch je viazanie inhibované o prinajmenšom 80 %, 85 %, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %,
95 %, 96 %, 97 %, 98 %, 99 % alebo viac.
[0047] Kompetitívne experimenty je možné vykonať s rôznymi typmi molekúl, ktoré môžu mať
odlišnú citlivosť. Ak je proteínom viažucim sa na antigén protilátka, bude molekula bivalentná.
Ak je molekula viažuca sa na antigén Fab, je monovalentná a podstatne menšia ako protilátka
s celou dĺžkou, výsledkom čoho je menej intenzívne priestorové bránenie. V kompetitívnych
experimentoch môže byť pre určitý proteín viažuci sa na antigén viazanie k hCD30L inhibované
viazaním Fab proteínu protilátky viažuceho sa na antigén podľa definície tu uvedenej, ako
napríklad na jednu z protilátok A, B, C, D, E a F.
[0048] Výrazom "epitop" alebo "antigénny determinant" sa myslí miesto na antigéne, na ktoré
sa proteín viažuci sa na antigén viaže. Epitopy je možné vytvoriť tak z priľahlých aminokyselín
alebo z nepriľahlých aminokyselín vzájomne vyrovnaných podľa terciárneho záhybu proteínu.
Epitopy vytvorené z priľahlých aminokyselín sú typicky zachované pri expozícii denaturačných
rozpúšťadiel, zatiaľ čo epitopy tvorené terciárnym záhybom sú typicky pri ošetrení
denaturovanými rozpúšťadlami stratené. Epitopové determinanty môžu obsahovať chemicky
účinné povrchové skupiny molekúl, ako napríklad aminokyselín, bočných reťazcov cukru,
fosforylové alebo sulfonylové skupiny, a môžu mať špecifické trojrozmerné konštrukčné
vlastnosti a/alebo špecifické vlastnosti náboja. Epitop typicky obsahuje prinajmenšom 3, 4, 5,
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6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35 aminokyselín v jedinečnom
priestorovom vzájomnom usporiadaní. Epitopy je možné určiť pomocou spôsobov známych
v stave techniky.
[0049] Viazanie proteínu viažuceho sa na antigén môže byť tiež opísané úsekom alebo úsekmi
antigénu, s ktorými proteín viažuci sa na antigén interaguje. Tento úsek alebo úseky interakcie
môžu byť stanovené rôznymi spôsobmi známymi v stave techniky, ako napríklad uskutočnením
analýzy viazania pomocou variantných molekúl antigénu alebo HX-MS tu uvedenou v príklade
(pozri Príklad 6), pričom je stanovený úsek alebo úseky interakcie antigénu s proteínmi
viažucimi sa na antigén.
[0050] Technológia HX-MS využíva to, že po vodíkovej výmene (HX) proteínu môže rýchlo
nasledovať hmotnostná spektrometria (MS). Nahradením vodného rozpúšťadla obsahujúceho
vodík za vodné rozpúšťadlo obsahujúce deutérium vyvolá začlenenie atómu deutéria na danom
mieste v proteíne nárast hmoty o 1 Da. Tento nárast hmotnosti je možné monitorovať ako
funkciu času hmotnostnej spektrometrie v chladených vzorkách výmennej reakcie. Informácie
zo značenia deutéria je možné sublokalizovať na úseky v proteíne vstrebávaním pepsínu pri
chladných podmienkach a po náraste hmotnosti výsledných peptidov. HX-MS je možné použiť
na sondovanie miest zapojených do molekulárnych interakcií identifikáciou úsekov so zníženou
vodíkovou výmenou po vytvorení komplexu proteín-proteín obsahujúcom interakcie protilátky
s antigénom. Rozhrania viazania budú zvyčajne odhalené vyznačenými redukciami vo
vodíkovej výmene vplyvom priestorového vylúčenia rozpúšťadla. Vytváranie komplexu
proteín-proteín môže byť detegované jednoducho HX-MS meraním celkového množstva
deutéria začleneného do každého proteínového člena s prítomnosťou a neprítomnosťou
príslušného väzbového partnera ako funkcia času. Technika HX-MS využíva natívne zložky, t.
j. proteín a protilátku alebo fragment Fab a uskutočňuje sa v roztoku. HX-MS tak poskytuje
možnosť napodobniť podmienky in vivo (recenzia technológie HX-MS pozri napr. Wales and
Engen, Mass Spectrom. Rev. 25, 158 (2006)).
[0051] Niektoré proteíny viažuce sa na antigén tu opísané interagujú alebo sa viažu na CD30L
prostredníctvom C-terminálneho úseku ľudského CD30L definovaného aminokyselinami (AA)
201-234. Môže to byť tak, že proteín viažuci sa na antigén sa viaže na C-terminálny úsek
ľudského CD30L definovaného AA 201-234 alebo menší úsek, ako napríklad AA 205-230
alebo AA 211-226. Podľa opisu uvedeného vyššie môže byť epitop nesusedný, a môže byť tak
úsekom interakcie. V jednom prípade sa proteín viažuci sa na antigén podľa tohto vynálezu
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viaže na prinajmenšom dva úseky CD30L. Tieto ďalšie proteíny viažuce sa na antigén podľa
tohto vynálezu môžu interagovať s C-terminálnym úsekom podľa definície uvedenej vyššie a
ďalším úsekom ľudského CD30L umiestneným v N-terminálnej časti mimobunkovej domény,
ako napríklad úsekom definovaným AA 70-100 hCD30L s celou dĺžkou. Tieto proteíny viažuce
sa na antigén sa môžu viazať na AA 75-95 alebo na kratší úsek, ako napríklad AA 80-90 alebo
AA 82-88 nad rámec C-terminálneho úseku definovaného AA 201-234, AA 205-230 alebo AA
211- 226.
Proteíny viažuce sa na antigén CD30L
[0052] Výrazom "proteín viažuci sa na antigén" tak, ako je tu použitý, sa myslí proteín, ktorý
sa špecificky viaže na určený cieľový antigén; antigénom tu opísaným je CD30L, najmä ľudský
CD30L. Proteíny viažuce sa na antigén zahŕňajú napríklad tie, ktoré blokujú alebo inhibujú
interakciu CD30L a CD30. Toto "blokovanie" proteínov viažucich sa na antigén môže byť
vyvinuté pre CD30L alebo jeho fragment, variant alebo derivát, a skúmané v konvenčných
analýzach z hľadiska schopnosti kolidovať s interakciou CD30L a CD30. Príklady vhodných
analýz sú analýzy, ktoré skúšajú schopnosť proteínu viažuceho sa na antigén inhibovať
interakciu CD30L a CD30, sú tu opísané. Proteíny viažuce sa na antigén tiež obsahujú tie, ktoré
inhibujú CD30L alebo aktivujú CD30L. Toto inhibovanie alebo neutralizácia narušuje
biologickú reakciu s prítomnosťou proteínu viažuceho sa na antigén v porovnaní s reakciou v
neprítomnosti proteínu viažuceho sa na antigén, a môže byť stanovené pomocou analýzy
známej v stave techniky a tu opísanej. Tu opísané proteíny viažuce sa na antigén vyvolávajú
napríklad produkciu IL-8 z buniek CD30+. Tu opísané proteíny viažuce sa na antigén sa tiež
neviažu na iné členy superrodiny TNF, najmä 4-1 BBL, OX-40L, TNF-α, TNF-β, RANKL,
Trail, CD40L alebo CD27L.
[0053] Rôzne proteíny viazané na antigén CD30L sa môžu viazať na rôzne domény alebo
epitopy CD30L alebo môžu pôsobiť iným mechanizmom účinku. Proteín viažuci sa na antigén
CD30L nemusí úplne inhibovať aktivitu vyvolanú CD30L, aby bol použiteľný podľa opisu tu
uvedeného; skôr sa na využitie tiež predpokladajú proteíny viažuce sa na antigén, ktoré
redukujú konkrétnu aktivitu CD30L. Proteíny viažuce sa na antigén tiež obsahujú tie, ktoré
krížovo súťažia o viazanie s ľudským CD30L; viazanie s rovnakým epitopom ľudského
CD30L; viazanie na ľudský CD30L s v podstate rovnakou Kd; viazanie na CD30L s v podstate
rovnakou nízkou rýchlosťou disociácie; ako akýkoľvek z referenčných proteínov viažucich sa
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na antigén tu opísaných. V stave techniky sú známe a tu sú opísané rôzne spôsoby merania
týchto vlastností.
[0054] Taktiež sú tu opísané proteíny viažuce sa na antigén CD30L, ktoré spotrebúvajú bunky
CD30L+. Pri takejto spotrebe proteínov viažucich sa na antigén CD30L má viazanie proteínu
viažuceho sa na antigén na bunku obsahujúcu svoj antigénový cieľ za následok inhibovanie
antigénu alebo bunkovej funkcie alebo má za následok smrť bunky. V jednom prípade sa viaže
spotrebúvajúca protilátka podľa tohto vynálezu na CD30L a môže, ale nemusí blokovať
viazanie ligandu CD30L na CD30. Spotreba proteínov viažucich sa na antigén tak špecificky
zahŕňa blokovanie a neblokovanie proteínov viažucich sa na antigén. V jednom prípade,
proteíny viažuce sa na antigén CD30L, ktoré spotrebúvajú bunky CD30L+, môžu vyvolávať
apoptózu alebo programovanú smrť bunky na základe výsledkov analýzy apoptózy známej
v stave techniky. Tieto proteíny viažuce sa na antigén CD30L by mohli mať imunitný
modulačný efekt 1) eliminovaním buniek, ktoré interagujú s bunkami CD30L+ na vyvolanie
imunitnej reakcie, a/alebo 2) eliminovaním buniek, ktorých je CD30L marker bunkového
povrchu typu bunky, ktorá sa zúčastňuje určitej imunitnej reakcie, avšak ktorá kvôli tomu
nemusí nutne interagovať s bunkou CD30L+. V takom prípade by bol CD30L markerom typu
bunky asociovanej s konkrétnym ochorením a interakcia CD30/CD30L nemusí byť do
patogenézy samotného ochorenia zapojená. Ďalší príklad zahŕňa spotrebu proteínov viažucich
sa na antigén, ktorý obsahuje konjugovaný toxín alebo cytotoxickú látku, pričom toxín alebo
cytotoxická látka vyvoláva spotrebu bunky viažucej konjugát proteínu viažuceho sa na antigén.
[0055] "Proteín viažuci sa na antigén" môže obsahovať časť, ktorá sa viaže na antigén a
voliteľne konštrukčnú alebo základnú časť, ktorá umožňuje časti viazanej na antigén
prispôsobiť sa konformácii, ktorá podporuje viazanie antigén viazaného proteínu na antigén.
Príklady proteínov viazaných na antigén zahŕňajú protilátky, fragmenty protilátok (napr. časť
protilátky viazanej na antigén), deriváty protilátky a analógy protilátky. Proteín viažuci sa na
antigén môže obsahovať, alternatívne, proteínovú konštrukciu alebo umelú konštrukciu s
derivátmi transplantovaných CDRS alebo CDR. Táto konštrukcia zahŕňa najmä konštrukcie
odvodené od protilátky obsahujúce mutácie zavedené, napríklad, na stabilizáciu trojrozmernej
štruktúry proteínu viazaného na antigén, ale aj úplne syntetické konštrukcie obsahujúce,
napríklad, biologicky kompatibilný polymér. Pozri napríklad Korndorfer a kol., Proteins:
Structure, Function and Bioinformatics, (2003) Ročník 53, Vydanie 1:121-129; Roque a kol.,
Biotechnol. Prog., 2004, 20:639-654. Ďalej je možné použiť imitáciu peptidovej protilátky
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("PAM"), a tiež konštrukciu vychádzajúcu z imitácie protilátky s využitím fibronektínových
zložiek ako konštrukcie.
[0056] Niektoré proteíny viažuce sa na antigén tu opísané sú protilátkami alebo sú odvodené z
protilátok. Medzi také proteíny viažuce sa na antigén patria najmä monoklonálne protilátky,
bišpecifické protilátky, "minibody", doménové protilátky, syntetické protilátky, mimetiká
protilátok, chimérické protilátky, humanizované protilátky, ľudské protilátky, fúzie protilátok,
konjugáty protilátok, jednoreťazcové protilátky a ich fragmenty, v danom poradí. V niektorých
prípadoch je proteín viažuci sa na antigén imunologickým fragmentom protilátky (napr. Fab,
Fab', F(ab')2 alebo scFv). Ďalej sú opísané a definované rôzne štruktúry.
[0057] Niektoré proteíny viažuce sa na antigén, ktoré sú tu opísané, obsahujú jeden alebo viac
ako jeden CDR tak, ako je tu opísané (napr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo viac úsekov determinujúcich
komplementaritu). V niektorých prípadoch obsahuje proteín viažuci sa na antigén (a)
polypeptidovú štruktúru a (b) jeden alebo viac ako jeden CDR, ktorý je zasunutý do
polypeptidovej štruktúry a/alebo je s ňou spojený. Polypeptidová štruktúra môže mať množstvo
rôznych podôb. Napríklad môže byť alebo môže obsahovať skelet prirodzene sa vyskytujúcej
protilátky alebo jej varianty alebo fragment, alebo môže byť svojou povahou úplne syntetická.
Príklady rôznych polypeptidových štruktúr sú ďalej opísané nižšie.
[0058] Niektoré z proteínov viažucich sa na antigén tu opísaných sa špecificky viažu na ľudský
CD30L. "Špecificky viaže" tak, ako je tu uvedené, znamená, že rovnovážna disociačná
konštanta (KD) je <10-8 až <10-10 M, alternatívne <10-9 až <10-10 M, konkrétnejšie <10-11 až
<10-12 M. V jednom prípade sa proteíny viažuce sa na antigén viažu s vysokou afinitou
vyjadrenou rovnovážnou disociačnou konštantou (KD) je 10-8, alebo ako 5,0x10-9 alebo ako 109

alebo dokonca 5,0x10-10. Rovnovážna disociačná konštanta môže byť určená postupom

známym v stave techniky. V takýchto prípadoch je KD typicky určená imobilizáciou druhov pri
nízkej hustote (druhy môžu byť multivalentné) a injektovanie titračnej série monovalentných
druhov (asociačná fáza) a následne umožnenie disociačnej fázy, kedy sa komplexy rozpadajú.
Konštanty rýchlosti zodpovedajúce asociácii a disociácii monovalentného komplexu sú
uvádzané ako konštanta asociačnej rýchlosti ka, a konštanta disociačnej rýchlosti kd, v danom
poradí. Výsledné údaje sú následne dosadené do modelu viazania 1:1, ktorý spĺňa 3 parametre:
konštanta asociačnej rýchlosti ka, konštanta disociačnej rýchlosti kd a Rmax, ktorá má súvislosť
s hustotou povrchu a stechiometriou. Pomer kd/ka sa rovná rovnovážnej disociačnej konštante
KD.
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[0059] KD môže byť tiež stanovená pomocou analýzy FACS opísanej tu v Príklade 4, kde sú
protilátky viazané tak, aby sa CD30L exprimovali na Ramosových bunkách.
[0060] Jeden prípad sa týka izolovaného proteínu viažuceho sa na antigén tak, ako je tu
uvedené, pričom uvedený proteín viažuci sa na antigén má afinitu (čiže KD) k ľudskému CD30L
prinajmenšom 75 pM, ako 50 pM, ako 40 pM. V ďalších prípadoch je disociačná konštanta
(KD) proteínu viažuceho sa na antigén CD30L maximálne 35 pM, ako maximálne 25 pM, ako
20 pM, ako maximálne 15 pM.
Afinita (čiže KD) môže byť v takom uskutočnení stanovená FACS podľa opisu v Príklade 4 tu
uvedenom.
[0061] Taktiež je opísaný proteín viažuci sa na antigén majúci polčas rozpadu prinajmenšom
jeden deň in vitro alebo in vivo (napr. pri podaní ľudskému subjektu). V jednom prípade má
proteín viažuci sa na antigén polčas rozpadu prinajmenšom tri dni. V ďalšom prípade má
protilátka alebo jej časť polčas rozpadu štyri dni alebo dlhšie. V ďalšom prípade má protilátka
alebo jej časť polčas rozpadu osem dní alebo dlhšie. V ďalšom prípade je protilátka alebo jej
časť viažuca sa na antigén derivatizovaná alebo modifikovaná tak, že má dlhší polčas rozpadu
v porovnaní s nederivatizovanou alebo nemodifikovanou protilátkou. V ďalšom prípade
obsahuje proteín viažuci sa na antigén bodové mutácie na zvýšenie polčasu rozpadu v sére tak,
ako je napr. opísané v publikácii WIPO č. WO 00/09560.
[0062] V prípadoch, keď sa proteín viažuci sa na antigén používa na terapeutické aplikácie,
môže proteín viažuci sa na antigén redukovať, inhibovať, kolidovať alebo modulovať jednu
alebo viac ako jednu biologickú aktivitu CD30L, ako napríklad vyvolanie produkcie IL-8 z
buniek CD30L+.
[0063] Niektoré z proteínov viažucich sa na antigén, ktoré sú tu opísané, majú štruktúru typicky
priradenú k prirodzene sa vyskytujúcim protilátkam. Konštrukčné jednotky týchto protilátok
typicky obsahujú jeden alebo viac ako jeden tetramér, každý je tvorený dvoma identickými
pármi polypeptidových reťazcov, hoci niektoré druhy cicavcov taktiež produkujú protilátky
majúce iba jeden ťažký reťazec. V typickej protilátke každá dvojica alebo pár obsahuje jeden
"ľahký" reťazec s plnou dĺžkou (v niektorých prípadoch asi 25 kDa) a jeden "ťažký" reťazec s
plnou dĺžkou (v niektorých prípadoch asi 50-70 kDa). Každý jednotlivý imunoglobulínový
reťazec je tvorený niekoľkými "imunoglobulínovými doménami", každá z nich pozostáva
približne z 90 až 110 aminokyselín a vyjadruje charakteristický vzorec skladania. Tieto domény
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sú základnými jednotkami, z ktorých sú protilátkové peptidy zostavené. Časť amínového konca
každého reťazca obsahuje typicky variabilný úsek zodpovedný za rozpoznanie antigénu.
Karboxylterminálna časť je evolučne konzervatívnejšia než druhý koniec reťazca, a preto sa jej
hovorí "konštantný úsek" alebo "C úsek". Ľudské ľahké reťazce sú všeobecne klasifikované
ako kappa a lambda ľahké reťazce a každý z nich obsahuje jeden variabilný úsek a jednu
konštantnú doménu. Ťažké reťazce sú typicky klasifikované ako mu, delta, gama, alfa alebo
epsilon reťazce, ktoré definujú izotyp protilátky ako IgM, IgD, IgG, IgA a IgE, v danom poradí.
IgG má niekoľko podtypov, vrátane najmä IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4. Podtyp IgM obsahuje
IgM a IgM2. Podtyp IgA obsahuje IgA1 a IgA2. U človeka izotypy IgA a IgD obsahujú štyri
ťažké reťazce a štyri ľahké reťazce; izotypy IgG a IgE obsahujú dva ťažké reťazce a dva ľahké
reťazce; a izotyp IgM obsahuje päť ťažkých reťazcov a päť ľahkých reťazcov. Konštantný úsek
ťažkého reťazca (CH) typicky obsahuje jednu alebo viac ako jednu doménu, ktorá môže byť
zodpovedná za funkciu efektora. Počet domén konštantného úseku ťažkého reťazca bude
závisieť od izotypov. Napríklad každý z ťažkých reťazcov IgG obsahuje tri doménové úseky
CH známe ako CH1, CH2 a CH3. Proteíny viažuce sa na antigén, ktoré sú tu opísané, môžu
mať ľubovoľný z týchto izotypov a podtypov, napríklad proteín viažuci sa na antigén CD30L
je podtyp IgG1, IgG2 alebo IgG4. Ak je žiaduce IgG4, môže byť tiež žiaduce zaviesť bodovú
mutáciu (CPSCP → CPPCP) v závesnom úseku tak, ako je opísané v Bloom a kol., 1997,
Protein Science 6:407) na zmiernenie tendencie tvoriť disulfidové väzby v H- reťazci, ktoré
môžu viesť k heterogenite v protilátkach IgG4. Tu uvedené protilátky, ktoré sú jedného typu,
je možné zameniť za iný typ pomocou spôsobov výmeny podtriedy. Pozri napr. Lantto a kol.,
2002, Methods Mol. Biol. 178:303-316.
[0064] Vo vnútri ľahkých a ťažkých reťazcov sú variabilné a konštantné úseky spojené "J"
úsekom s asi dvanástimi alebo viac aminokyselinami, pričom ťažký reťazec tiež obsahuje "D"
úsek s asi desiatimi ďalšími aminokyselinami. Pozri napr. Fundamental Immunology, 2. ed., K.
7 (Paul, W., ed.) 1989, New York: Raven Press. Variabilné úseky každého páru
ľahkého/ťažkého reťazca typicky tvoria miesto viazania antigénu.
Variabilné úseky
[0065] Rôzne variabilné úseky (alebo domény) ťažkého reťazca a ľahkého reťazca sú uvedené
v Tabuľke 1 a 2. Každý z týchto variabilných úsekov môže byť pripojený, napríklad, ku
konštantným úsekom ľahkého reťazca opísaným vyššie. Ďalej môže byť každá z takto
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vygenerovaných sekvencií ťažkého a ľahkého reťazca kombinovaná pri vytvorení kompletnej
štruktúry proteínu viažuceho sa na antigén.
Tabuľka 1: Vzorové variantné sekvencie úseku ľahkého reťazca
VL1 SEQ ID NO:
36
VL2 SEQ ID NO:
38
VL3 SEQ ID NO:
40
VL4 SEQ ID NO:
42
VL5 SEQ ID NO:
44
VL6 SEQ ID NO:
46

Úseky určujúce komplementaritu (CDR) sú uvedené tučným písmom, základné úseky (FR) sú
obyčajným písmom. Poradie prvkov je: FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3 a FR4.
Tabuľka 2: Vzorové variantné sekvencie úseku ťažkého reťazca
VH1 SEQ ID
NO: 48
VH2 SEQ ID
NO: 50
VH3 SEQ ID
NO: 52

VH4 SEQ ID
NO: 54
VH5 SEQ ID
NO: 56
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VH6 SEQ ID
NO: 58
VH7 SEQ ID
NO: 60
VH8 SEQ ID
NO: 62
VH9 SEQ ID
NO: 64
VH10 SEQ ID
NO: 66
VH11 SEQ ID
NO: 68
VH12 SEQ ID
NO: 70
VH13 SEQ ID
NO: 72

Úseky určujúce komplementaritu (CDR) sú uvedené tučným písmom, základné úseky (FR) sú
obyčajným písmom. Poradie prvkov je: FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3 a FR4.
[0066] Opísané sú proteíny viažuce sa na antigén, ktoré obsahujú aspoň jeden variabilný úsek
(VH) ťažkého reťazca zvolený zo skupiny pozostávajúcej z VH1, VH2, VH3, VH4, VH5, VH6,
VH7, VH8, VH9, VH10, VH11, VH12 a VH13 a/alebo prinajmenšom jeden variabilný úsek
ľahkého reťazca (VL) zvolený zo skupiny pozostávajúcej z VL1, VL2, VL3, VL4, VL5, VL6,
ako je zobrazené v Tabuľke 1 a 2.
[0067] Každý z variabilných úsekov ťažkého reťazca uvedený v Tabuľke 2 môže byť
kombinovaný s ktorýmkoľvek z variabilných úsekov ľahkého reťazca uvedených v Tabuľke 1
pri vytvorení proteínu viažuceho sa na antigén. V niektorých prípadoch obsahuje proteín
viažuci sa na antigén prinajmenšom jeden variabilný úsek ťažkého reťazca a/alebo variabilný
úsek ľahkého reťazca z tých, ktoré sú uvedené v Tabuľkách 1 a 2. V niektorých prípadoch
obsahuje proteín viažuci sa na antigén prinajmenšom dva rôzne variabilné úseky ťažkého
reťazca a/alebo variabilné úseky ľahkého reťazca z tých, ktoré sú uvedené v Tabuľkách 1 a 2.
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Rôzne kombinácie variabilných úsekov ťažkého reťazca možno skombinovať s ktorýmikoľvek
rôznymi kombináciami variabilných úsekov ľahkého reťazca.
[0068] V ostatných prípadoch obsahuje proteín viažuci sa na antigén dva identické variabilné
úseky ľahkého reťazca a/alebo dva identické variabilné úseky ťažkého reťazca. Napríklad môže
byť proteín viažuci sa na antigén protilátkou alebo imunologicky funkčným fragmentom, ktorý
obsahuje dva variabilné úseky ľahkého reťazca a dva variabilné úseky ťažkého reťazca v
kombinácii párov variabilných úsekov ľahkého reťazca a párov variabilných úsekov ťažkého
reťazca, ako je uvedené v Tabuľke 1 a 2. Príklady takýchto proteínov viažucich sa na antigén
obsahujúcich dva identické variabilné úseky ťažkého reťazca a ľahkého reťazca zahŕňajú:
Protilátka A VH2/VL1; Protilátka A1 VH1/VL1; Protilátka A2 VH3/VL1; Protilátka A3
VH4/VL1; Protilátka A4 VH5/VL1; Protilátka A5 VH6/VL1; Protilátka A6 VH7/VL1;
Protilátka A7 VH8/VL1; Protilátka B VH9/VL2; Protilátka C VH10/VL3; Protilátka D
VH11/VL4; Protilátka E VH12/VL5 a protilátka F VH13/VL6.
[0069] Niektoré proteíny viažuce sa na antigén, ktoré sú opísané, obsahujú variabilný úsek
ťažkého reťazca a/alebo variabilný úsek ľahkého reťazca obsahujúci sekvenciu aminokyselín,
ktoré sa líšia od sekvencie variabilného úseku ťažkého reťazca a/alebo variabilného úseku
ľahkého reťazca zvoleného z Tabuliek 1 a 2 iba na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
20, 25, 30, 31 alebo viac aminokyselinových zvyškoch, pričom každý takýto rozdiel v sekvencii
je nezávisle buď delécia, inzercia alebo substitúcia jednej aminokyseliny. Variabilné úseky
ľahkého a ťažkého reťazca obsahujú v niektorých proteínoch viažucich sa na antigén sekvencie
aminokyselín, ktoré majú aspoň 70%, 75%, 80%, 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%,
93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% alebo 99% sekvenčnú totožnosť s aminokyselinovými
sekvenciami uvedenými v Tabuľkách 1 a 2. Ešte ďalšie proteíny viažuce sa na antigén, napr.
protilátky alebo imunologicky funkčné fragmenty, zahŕňajú aj formy variantného úseku
ťažkého reťazca a/alebo formy variantného úseku ľahkého reťazca podľa opisu tu uvedeného.
[0070] Výrazom "totožnosť" sa myslí vzťah medzi sekvenciami dvoch alebo viac ako dvoch
polypeptidových molekúl dvoch alebo viac ako dvoch polynukleotidov určených vyrovnaním
a porovnaním sekvencií. "Percentuálna totožnosť" znamená percento identických zvyškov
medzi aminokyselinami alebo nukleotidmi v porovnávaných molekulách a vypočítaná je na
základe veľkosti najmenších porovnávaných molekúl. Pri týchto výpočtoch musia byť prípadné
medzery vo vyrovnaní riešené najmä matematickým modelom alebo počítačovým programom
(t. j. "algoritmom"). Spôsoby, ktoré je možné použiť na výpočet identity vyrovnaných
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nukleových kyselín alebo polypeptidov zahŕňajú tie, ktoré sú opísané v Computational
Molecular Biology, (Lesk, A. M., ed.), 1988, New York: Oxford University Press;
Biocomputing Informatics and Genome Projects, (Smith, D. W., ed.), 1993, New York:
Academic Press; Computer Analysis of Sequence Data, Part I, (Griffin, A. M. a Griffin, H. G.,
eds.), 1994, New Jersey: Humana Press; von Heinje, G., 1987, Sequence Analysis in Molecular
Biology, New York: Academic Press; Sequence Analysis Primer, (Gribskov, M. and Devereux,
J., eds.), 1991, New York: M. Stockton Press; a Carillo a kol., 1988, SIAM J. Applied Math.
48:1073.
[0071] Pri počítaní percentuálnej totožnosti sú porovnávané sekvencie vyrovnané spôsobom,
ktorý poskytuje medzi sekvenciami najväčšiu zhodu. Počítačový program použitý na určenie
percentuálnej totožnosti je programový balíček GCG, ktorý obsahuje GAP (Devereux a kol.,
1984, Nucl. Acid Res. 12:387; Genetics Computer Group, University of Wisconsin, Madison,
WI). Počítačový algoritmus GAP sa používa na vyrovnanie dvoch polypeptidov alebo
polynukleotidov, pri ktorých má byť stanovená percentuálna totožnosť sekvencie. Sekvencie
sú vyrovnané na dosiahnutie optimálneho zladenia príslušnej aminokyseliny alebo nukleotidu
("vyrovnaný rozsah" stanovený algoritmom). Znevýhodnenie otvorenia medzery (ktoré je
počítané ako 3-násobok priemernej uhlopriečky, pričom "priemerná uhlopriečka" je priemerom
uhlopriečky používanej porovnávacej matice; "uhlopriečka" je skóre alebo číslo pridelené
každej dokonalej zhode aminokyseliny konkrétnou porovnávacou maticou) a znevýhodnenie
extenzie medzery (ktoré je zvyčajne 1/10 znevýhodnenia otvorenia medzery), ale aj
porovnávacie matice, ako napríklad PAM 250 alebo BLOSUM 62, sa používajú v spojení s
algoritmom. V určitých prípadoch algoritmus tiež používa štandardnú porovnávaciu maticu
(pozri Dayhoff a kol., 1978, Atlas of Protein Sequence and Structure 5:345-352 for the PAM
250 comparison matrix; Henikoff a kol., 1992, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 89:10915-10919,
pokiaľ ide o porovnávaciu maticu BLOSUM 62).
[0072] Odporúčané parametre na stanovenie percentuálnej totožnosti polypeptidov alebo
nukleotidových sekvencií s využitím programu GAP sú nasledujúce: Algoritmus: Needleman a
kol., 1970, J. Mol. Biol. 48:443-453; Porovnávacia matica: BLOSUM 62 od Henikoff a kol.,
1992, supra; Znevýhodnenie medzery: 12 (ale bez znevýhodnenia pre koncové medzery),
Znevýhodnenie dĺžky medzery: 4, Prah podobnosti: 0. Určité schémy vyrovnania na vyrovnanie
dvoch aminokyselinových sekvencií môžu mať za následok zladenie iba krátkeho úseku dvoch
sekvencií, a tento malý vyrovnaný úsek môže mať veľmi vysokú sekvenčnú totožnosť, hoci
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neexistuje významný vzťah medzi dvoma sekvenciami plnej dĺžky. S ohľadom na to môže byť
zvolený spôsob vyrovnania (program GAP) upravený, ak je to žiaduce, tak, aby bolo dosiahnuté
vyrovnanie, ktoré pokrýva prinajmenšom 50 susedných aminokyselín cieľového polypeptidu.
Úseky určujúce komplementaritu
[0073] Úseky určujúce komplementaritu alebo "CDR" sú zabudované vo vnútri skeletu vo
variabilných úsekoch ťažkého a ľahkého reťazca, kde tvoria úseky zodpovedné za viazanie a
rozpoznanie antigénu. Variabilné domény imunoglobulínových reťazcov, napríklad, rovnakých
druhov, všeobecne vykazujú podobnú celkovú štruktúru; obsahujú relatívne konzervované
základné úseky (FR) spojené hypervariabilnými úsekmi určujúcimi komplementaritu CDR.
Proteín viažuci sa na antigén môže mať 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo viac CDR. Variabilné úseky opísané
vyššie typicky, napríklad, obsahujú tri CDR. CDR od variabilných úsekov ťažkého reťazca a
variabilných úsekov ľahkého reťazca sú typicky vyrovnané podľa základných úsekov pri
vytvorení štruktúry, ktorá sa špecificky viaže na cieľový antigén (napr. CD30L). Počnúc Nterminom a končiac C-terminom zodpovedajú prirodzene sa vyskytujúce variabilné úseky
ľahkého a ťažkého reťazca typicky nasledujúcemu poradiu týchto prvkov: FR1, CDR1, FR2,
CDR2, FR3, CDR3 a FR4. CDR a FR úseky vzorových variabilných domén ľahkého reťazca a
variabilných domén ťažkého reťazca sú zvýraznené v Tabuľke 1 a 2. Je uznávané, že hranice
CDR a FR úsekov sa môžu od týchto tu zvýraznených odlišovať. Na prideľovanie čísel
aminokyselinám, ktoré obsadzujú pozície v každej z týchto domén, boli vymyslené systémy
číslovania. Úseky určujúce komplementaritu a základné úseky daného proteínu viažuceho sa
na antigén môžu byť identifikované pomocou týchto systémov. Systémy číslovania sú
definované v Kabat a kol., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5. vydanie, US
Dept. of Health and Human Services, PHS, NIH, NIH publikácia č. 91-3242, 1991, alebo
Chothia & Lesk, 1987, J. Mol. Biol. 196:901-917; Chothia a kol., 1989, Nature 342:878-883.
Ďalšie systémy číslovania aminokyselín v imunoglobulínových reťazcoch zahŕňajú IMGT®
(medzinárodný informačný systém ImMunoGeneTics; Lefranc a kol, Dev. Comp. Immunol.
2005, 29:185-203); a AHo (Honegger and Pluckthun, J. Mol. Biol. 2001, 309(3):657-670). Tu
opísané CDR nemožno použiť len na definovanie domény viazania antigénu s tradičnou
štruktúrou protilátky, ale je možné ich vložiť do množstva ďalších polypeptidových štruktúr
podľa opisu tu uvedeného.
[0074] Proteíny viažuce sa na antigén tu opísané sú polypeptidy, do ktorých je možné vštepiť,
vložiť, zabudovať a/alebo spojiť jeden alebo viac ako jeden CDR. Napríklad môže mať proteín
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viažuci sa na antigén jeden CDR1 ťažkého reťazca ("CDRH1") a/alebo jeden CDR2 ťažkého
reťazca ("CDRH2") a/alebo CDR3 ťažkého reťazca ("CDRH3") a/alebo CDR1 ľahkého reťazca
("CDRL1") a/alebo jeden CDR2 ľahkého reťazca ("CDRL2") a/alebo jeden CDR3 ľahkého
reťazca ("CDRL3"). Niektoré proteíny viažuce sa na antigén obsahujú CDRH3, ako i CDRL3.
Konkrétne prípady všeobecne využívajú kombinácie CDR, ktoré sa neopakujú, napr. proteíny
viažuce sa na antigén nie sú všeobecne tvorené dvoma CDRH2 úsekmi v jednom variabilnom
úseku ťažkého reťazca a pod. Proteíny viažuce sa na antigén môžu obsahovať jednu alebo viac
ako jednu aminokyselinovú sekvenciu, ktorá je totožná s aminokyselinovými sekvenciami
alebo od nich odlišná jedného alebo viac ako jedného CDR uvedeného v Tabuľke 3 iba na 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 alebo viac aminokyselinových zvyškoch, pričom
každý takýto rozdiel v sekvencii je nezávisle buď deléciou, inzerciou alebo substitúciou jednej
aminokyseliny. CDR v niektorých proteínoch viažucich sa na antigén obsahujú sekvencie
aminokyselín, ktoré majú aspoň 80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%,
alebo 99% sekvenčnú totožnosť so sekvenciou CDR uvedenou v Tabuľke 3. V niektorých
proteínoch viažucich sa na antigén sú CDR zabudované do "skeletového" úseku, ktorý orientuje
CDR tak, aby boli dosiahnuté správne vlastnosti CDR pri viazaní na antigén.
Tabuľka 3: Vzorové variantné sekvencie úseku ťažkého reťazca
SEQ ID NO: 1

TGTSSDVGVYDYVS

SEQ ID NO: 2

TGTSSDVGLYNYVS

SEQ ID NO: 3

TGTSSDIGLYDYVS

SEQ ID NO: 4

TGTSSDIGLYNYVS

SEQ ID NO: 5

TGSSSDIGTYNYVS

SEQ ID NO: 6

TGTSSDVGLYNYVS

SEQ ID NO: 7

EVSNRPS

SEQ ID NO: 8

EVNNRPS

SEQ ID NO: 9

EVINRPS

SEQ ID NO: 10

EVSKRPS
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SEQ ID NO: 11

SSYTSRSTWV

SEQ ID NO: 12

SSYTSSSTWV

SEQ ID NO: 13

SSYSSSSTWV

SEQ ID NO: 14

SYIWS

SEQ ID NO: 15

SYYWT

SEQ ID NO: 16

SYSWS

SEQ ID NO: 17

NNYWS

SEQ ID NO: 18

SYYWS

SEQ ID NO: 19

RIYASGNTNYNPSLKS

SEQ ID NO: 20

RIYASGQTNYNPSLKS

SEQ ID NO: 21

RIYTSGITNYNPSLKS

SEQ ID NO: 22

RTSTSGRNNYNPSLKS

SEQ ID NO: 23

RVYSSGLTNYKPSLKS

SEQ ID NO: 24

RIFASGSTNYNPSLRS

SEQ ID NO: 25

DYRVAGTYYYYYGLDV

SEQ ID NO: 26

ERVVGASRYYYYGVDV

SEQ ID NO: 27

DFTIAARRYYYYGMDV

SEQ ID NO: 28

ERATVTTRYHYDGMDV

SEQ ID NO: 29

ERVGVQDYYHYSGMDV

[0075] Opísané sú tu úseky CDR1 obsahujúce aminokyselinové zvyšky 23-36 od SEQ ID NO:
36, 38, 40, 42 a 44; aminokyselinové zvyšky 25-36 od SEQ ID NO: 46 a aminokyselinové
zvyšky 31-35 od SEQ ID NO: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 a 72. CDR2 úseky
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sú opísané s obsahom aminokyselinových zvyškov 52-58 od SEQ ID NO: 36, 38, 40, 42, 44 a
46 a aminokyselinových zvyškov 50-65 od SEQ ID NO: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,
68, 70 a 72. CDR3 úseky obsahujú aminokyselinové zvyšky 91-100 od SEQ ID NO: 36, 38,
40, 42, 44 a 46 a aminokyselinové zvyšky 98-113 od SEQ ID NO: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 70 a 72.
[0076] Tu opísané CDR obsahujú konsenzuálne sekvencie derivované zo skupín s príbuznými
sekvenciami. Konsenzuálna sekvencia CDRL1 pozostáva z TGX1SSDX2GX3YX4YVS (SEQ
ID NO: 30), kde X1 je treonín alebo serín, X2 je valín alebo izoleucín, X3 je valín, treonín
alebo leucín, a X4 je kyselina asparágová alebo asparagín.
[0077] Konsenzuálna sekvencia CDRL2 pozostáva z EVX1X2RPS (SEQ ID NO: 31), pričom
X1 je serín, asparagín alebo izoleucín, a X2 je asparagín alebo lyzín.
[0078] Konsenzuálna sekvencia CDRL3 obsahuje SSYX1SX2STWV (SEQ ID NO: 32),
pričom X1 je treonín alebo serín a X2 je arginín alebo serín.
[0079] Konsenzuálna sekvencia CDRH1 pozostáva z X1X2X3WX4 (SEQ ID NO: 33), pričom
X1 je serín alebo asparagín, X2 je tyrozín alebo asparagín, X3 je izoleucín, tyrozín alebo serín,
a X4 je treonín alebo serín. V inom prípade konsenzuálna sekvencia CDRH1 pozostáva z
SYX3WX5 (SEQ ID NO: 75), pričom X3 je I, S alebo Y a X5 je T alebo S.
[0080] Konsenzuálna sekvencia CDRH2 pozostáva z RX1X2X3SGX4X5NYX6PSLX7S (SEQ
ID NO: 34), pričom X1 je izoleucín, valín alebo treonín, X2 je tyrozín, fenylalanín alebo serín,
X3 je treonín, serín alebo alanín, X4 je izoleucín, leucín, asparagín, serín, arginín alebo
glutamín, X5 je treonín alebo asparagín, X6 je asparagín alebo lyzín a X7 je lyzín alebo arginín.
[0081]

Konsenzuálna

sekvencia

CDRH3

pozostáva

z

X1X2X3X4X5X6X7X8YX9YX10GX11DV (SEQ ID NO: 35), pričom X1 je kyselina
glutámová alebo kyselina asparágová, X2 je arginín, tyrozín alebo fenylalanín, X3 je valín,
alanín, arginín alebo treonín, X4 je valín, treonín, glycín alebo izoleucín, X5 je valín, alanín
alebo glycín, X6 je alanín, treonín, glycín alebo glutamín, X7 je treonín, kyselina asparágová,
arginín alebo serín, X8 je arginín alebo tyrozín, X9 je tyrozín alebo histidín, X10 je tyrozín,
kyselina asparágová alebo serín a X11 je metionín, leucín alebo valín.
Monoklonálne protilátky
[0082] Proteíny viažuce sa na antigén, ktoré sú opísané, zahŕňajú monoklonálne protilátky
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viažuce sa na CD30L. Monoklonálne protilátky môžu byť pripravené s využitím akejkoľvek
techniky známej v stave techniky, napr. imortalizáciou sleziny buniek zozbieraných z
transgénneho zvieraťa po dokončení imunizačného procesu. Slezinné bunky je možné
imortalizovať pomocou akejkoľvek techniky známej v stave techniky, napr. ich fúzovaním s
myelómovými bunkami na prípravu hybridómov. Myelómové bunky určené na použitie vo
fúznych procedúrach prípravy hybridómu nevytvárajú s výhodou protilátku, majú vysokú fúznu
účinnosť a nedostatok enzýmov, vďaka ktorým nie sú schopné rásť v určitých selektívnych
médiách, ktoré podporujú rast iba žiaducich fúznych buniek (hybridómov). Medzi príklady
vhodných bunkových línií na využitie v myších fúziách patria Sp-20, P3-X63/Ag8, P3-X63Ag8,653, NS1/1.Ag 4 1, Sp210-Ag14, FO, NSO/U, MPC-11, MPC11-X45-GTG 1,7 a
S194/5XXO Bul; príklady bunkových línií použitých v potkaních fúziách zahŕňajú
R210.RCY3, Y3-Ag 1,2,3, IR983F a 4B210. Ďalšie bunkové línie užitočné na bunkové fúzie
sú U-266, GM1500-GRG2, LICR-LON-HMy2 a UC729-6.
[0083] V niektorých prípadoch je hybridómová bunková línia pripravená imunizovaním
zvieraťa (napr. transgénneho zvieraťa majúceho ľudské imunoglobulínové sekvencie)
imunogénom CD30L; zberom slezinných buniek z imunizovaného zvieraťa; fúzovaním
zozbieraných slezinných buniek s bunkovou líniou myelómu, čím sú vytvorené hybridómové
bunky; vytvorením hybridómovej bunkovej línie z hybridómových buniek a identifikáciou
hybridómovej bunkovej línie, ktorá produkuje protilátku, ktorá sa viaže na polypeptid CD30L.
Táto hybridómová bunková línia a anti-CD30L monoklonálne protilátky ňou vytvorené sú
aspektmi predkladanej prihlášky.
[0084] Monoklonálne protilátky vylučované hybridómovou bunkovou líniou je možné
purifikovať s využitím akejkoľvek techniky známej v stave techniky. Hybridómy alebo mAb
môžu byť ďalej skúmané s cieľom identifikovať mAb s konkrétnymi vlastnosťami, ako
napríklad schopnosťou redukovať, inhibovať, kolidovať alebo modulovať interakciu CD30L s
CD30.
Chimérické a humanizované protilátky
[0085] Poskytnuté sú taktiež chimérické a humanizované protilátky vychádzajúce z vyššie
uvedených sekvencií. Monoklonálne protilátky na využitie ako terapeutické látky môžu byť
modifikované pred použitím rôznymi spôsobmi. Jedným príkladom je chimérická protilátka,
ktorá je protilátkou tvorenou z proteínových segmentov z rôznych protilátok, ktoré sú
kovalentne spojené a vytvárajú funkčný imunoglobulín ľahkých alebo ťažkých reťazcov alebo
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ich imunologicky funkčné časti. Všeobecne je časť ťažkého reťazca a/alebo ľahkého reťazca
identická alebo homologická zodpovedajúca sekvencii v protilátkach derivovaných z
konkrétnych druhov alebo patriacich do konkrétnej triedy alebo podtriedy protilátok, zatiaľ čo
zvyšok reťazca (reťazcov) je identický alebo homologický zodpovedajúci sekvencii v
protilátkach derivovaných z iných druhov alebo patriacich do inej triedy alebo podtriedy
protilátky. Spôsoby týkajúce sa chimérických protilátok sú uvedené napr. v US patente č.
4816567; a Morrison a kol., 1985, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81:6851-6855. Štiepenie CDR
je opísané napríklad v US patente č. 6180370, 5693762, 5693761, 5585089 a 5530101.
[0086] Jedným užitočným typom chimérickej protilátky je "humanizovaná" protilátka.
Všeobecne je humanizovaná protilátka vyrobená z monoklonálnej protilátky pôvodne
vypestovanej u neľudského živočícha. Niektoré aminokyselinové zvyšky v tejto monoklonálnej
protilátke, typicky z častí protilátky nerozpoznávajúcich antigén, sú modifikované tak, aby boli
homologické zodpovedajúcim zvyškom v ľudskej protilátke zodpovedajúceho izotypu.
Humanizovanie je možné vykonávať, napríklad, s využitím rôznych spôsobov substituovania
prinajmenšom časti variabilného úseku hlodavca za zodpovedajúce úseky ľudskej protilátky
(pozri napr. US patent č. 5585089 a č. 5693762; Jones a kol., 1986, Nature 321:522-525;
Riechmann a kol., 1988, Nature 332:323-27; Verhoeyen a kol., 1988, Science 239:1534-1536).
[0087] V určitých prípadoch možno využiť konštantné úseky z druhov iných ako človek
súčasne s ľudským variabilným úsekom na produkciu hybridných protilátok.
Plne ľudské protilátky
[0088] Taktiež sú poskytnuté plne ľudské protilátky. K dispozícii sú spôsoby na vytváranie plne
ľudských protilátok špecifických pre daný antigén bez exponovania človeka antigénu ("plne
ľudské protilátky"). Jedným konkrétnym spôsobom na realizovanie výroby plne ľudských
protilátok je "humanizovanie" myšieho humorálneho imunitného systému. Zavedením lókusov
ľudského imunoglobulínu (Ig) do myší, v ktorých boli endogénne Ig gény inaktivované, je
jedným zo spôsobov prípravy plne ľudských monoklonálnych protilátok (mAb) v myši, vo
zvierati, ktoré môže byť imunizované ľubovoľným žiadúcim antigénom. Využitie plne
ľudských protilátok môže minimalizovať imunogénne a alergické reakcie, ktoré môžu byť
niekedy vyvolané podaním myších alebo z myší odvodených mAb človeku ako terapeutických
liekov.
[0089] Plne ľudské protilátky je možné pripravovať imunizovaním transgénnych zvierat
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(zvyčajne myší), ktoré sú schopné produkovať repertoár ľudských protilátok v neprítomnosti
produkcie endogénneho imunoglobulínu. Antigény majú na tento účel typicky šesť alebo viac
priľahlých aminokyselín a voliteľne sú konjugované na nosič, napr. haptény. Pozri napr.
Jakobovits a kol., 1993, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:2551-2555; Jakobovits a kol., 1993,
Nature 362:255-258; a Bruggermann a kol., 1993, Year in Immunol. 7:33. V jednom príklade
takého spôsobu sú transgénne zvieratá produkované ochromením endogénnych myších
imunoglobulínových lókusov kódujúcich myšie ťažké a ľahké imunoglobulínové reťazce a
vložením do myšieho genómu veľkých fragmentov ľudskej genómovej DNA obsahujúcej
lókusy, ktoré kódujú ľudské proteíny s ťažkým a ľahkým reťazcom. Čiastočne modifikované
zvieratá, ktoré majú menej ako celý komplement ľudského imunoglobulínového lókusu, sú
následne krížené pri dosiahnutí zvierat majúcich všetky požadované modifikácie imunitného
systému. Pri podaní imunogénu produkujú tieto transgénne zvieratá protilátky, ktoré sú
imunošpecifické pre imunogén, avšak majú skôr ľudské než myšie aminokyselinové sekvencie,
vrátane variabilných úsekov. Ďalšie podrobnosti o týchto spôsoboch je možné nájsť, napríklad,
v patentových publikáciách WIPO WO96/33735 a WO94/02602. Ďalšie spôsoby týkajúce sa
transgénnych myší na prípravu ľudských protilátok sú opísané v US patente č. 5545807;
6713610; 6673986; 6162963; 5545807; 6300129; 6255458; 5877397; 5874299 a 5545806; v
patentových publikáciách WIPO WO91/10741, WO90/04036 a v EP 546073B1 a EP
546073A1.
[0090] Transgénne myši opísané vyššie obsahujú minilókus ľudského imunoglobulínového
génu, ktorý kóduje znovu nepreusporiadané ľudské imunoglobulínové sekvencie ťažkého ([mí]
a [gama]) a [kappa] ľahkého reťazca spoločne s cielenými mutáciami, ktoré inaktivujú lókusy
endogénneho [mí] a [ kappa] reťazca (Lonberg a kol., 1994, Nature 368:856-859). S ohľadom
na uvedené myši vykazujú zníženú expresiu myšieho IgM alebo [kappa] a v reakcii na
imunizáciu, a zavedené transgény ľudského ťažkého a ľahkého reťazca prechádzajú prechodom
triedy a somatickou mutáciou na generovanie ľudských IgG [kappa] monoklonálnych protilátok
s vysokou afinitou (Lonberg a kol., supra.; Lonberg and Huszar, 1995, Intern. Rev. Immunol.
13:65-93; Harding and Lonberg, 1995, Ann. N.Y Acad. Sci. 764:536-546). Príprava týchto
myší je opísaná podrobne v Taylor a kol., 1992, Nucleic Acids Research 20:6287-6295; Chen
a kol., 1993, International Immunology 5:647-656; Tuaillon a kol., 1994, J. Immunol.
152:2912-2920; Lonberg a kol., 1994, Nature 368:856-859; Lonberg, 1994, Handbook of Exp.
Pharmacology 113:49-101; Taylor a kol., 1994, International Immunology 6:579-591; Lonberg
and Huszar, 1995, Intern. Rev. Immunol. 13:65-93; Harding and Lonberg, 1995, Ann. N.Y
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Acad. Sci. 764:536-546; Fishwild a kol., 1996, Nature Biotechnology 14:845-85. Pozri ďalej
US patent č. 5545806; č. 5569825; č. 5625126; č. 5633425; č. 5789650; č. 5877397; č.
5661016; č. 5814318; č. 5874299 a č. 5770429; ale i US patent č. 5545807; WIPO publikácie
č. WO 93/1227; WO 92/22646 a WO 92/03918. Technológie využité na prípravu ľudských
protilátok v týchto transgénnych myšiach sú opísané aj v publikácii WIPO WO 98/24893 a
Mendez a kol., 1997, Nature Genetics 15:146-156. Napríklad kmene transgénnych myší HCo7
a HCo12 možno využiť na vygenerovanie anti-CD30L protilátok.
[0091] S využitím hybridómovej technológie je možné pripraviť pre antigén špecifické ľudské
monoklonálne protilátky s požadovanou špecifickosťou a zvoliť je možné z transgénnych myší,
ako napríklad tých opísaných vyššie. Tieto protilátky je možné klonovať a exprimovať
pomocou vhodného vektora a hostiteľskej bunky alebo je možné protilátky zožať z
vypestovaných hybridómových buniek.
[0092] Plne ľudské protilátky je možné tiež odvodiť z knižníc prejavu fágov (ako je napríklad
opísané v Hoogenboom a kol., 1991, J. Mol. Biol. 227:381; Marks a kol., 1991, J. Mol. Biol.
222:581; WIPO publikácií č. WO 99/10494). Techniky prejavu fágov napodobňujú imunitný
výber prejavom repertoáru protilátky na povrchu vláknitého baktériofágu a následným výberom
fágov podľa jeho viazania sa na zvolený antigén.
Bišpecifické alebo bifunkčné proteíny viažuce sa na antigén
[0093] "Bišpecifickým", "duálne špecifickým" alebo "bifunkčným" proteínom alebo
protilátkou viažucou sa na antigén je hybridný proteín a protilátka viažuca sa na antigén, v
danom poradí, ktorá má dve rôzne miesta viazania antigénu, ako napríklad jeden alebo viac ako
jeden CDR alebo jeden alebo viac ako jeden variabilný úsek podľa opisu uvedeného vyššie. V
niektorých prípadoch sú umelou hybridnou protilátkou majúcou dva rozdielne páry
ťažkého/ľahkého reťazca a dve rozličné miesta viazania. Multišpecifický proteín viažuci sa na
antigén alebo "multišpecifická protilátka" je taká, ktorá cieli na viac ako jeden antigén alebo
epitop. Bišpecifické proteíny a protilátky viažuce sa na antigén sú druhy multišpecifického
proteínu a protilátky viažucej sa na antigén, a môžu byť pripravené množstvom spôsobov
vrátane najmä fúzií hybridomasy alebo viazaním fragmentov Fab'. Pozri napr. Songsivilai and
Lachmann, 1990, Clin. Exp. Immunol. 79:315-321; Kostelny a kol., 1992, J. Immunol.
148:1547-1553.
Imunologické fragmenty
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[0094] Proteíny viažuce sa na antigén taktiež zahŕňajú imunologické fragmenty protilátky
(napr. Fab, Fab', F(ab')2, alebo scFv). "Fab fragment" je tvorený jedným ľahkým reťazcom
(variabilným úsekom ľahkého reťazca (VL) a jeho zodpovedajúcou konštantnou doménou (CL))
a jedným ťažkým reťazcom (variabilným úsekom ťažkého reťazca (VH) a prvou konštantnou
doménou (CH1)). Ťažký reťazec molekuly Fab nemôže vytvárať disulfidovú väzbu s inou
molekulou ťažkého reťazca. "Fab' fragment" obsahuje jeden ľahký reťazec a časť jedného
ťažkého reťazca, ktorý tiež obsahuje úsek medzi doménami CH1 a CH2, takže je možné vytvoriť
medzi dvoma ťažkými reťazcami dvoch Fab' fragmentov spojovaciu disulfidovú väzbu pri
vytvorení molekuly F(ab ')2. "Fragment F(ab ')2" je takto tvorený dvoma fragmentmi Fab', ktoré
sú pridržiavané k sebe disulfidovou väzbou medzi dvoma ťažkými reťazcami. "Fragment Fv"
pozostáva z variabilného úseku ľahkého reťazca a variabilného úseku ťažkého reťazca jedného
ramena protilátky. Jednoreťazcové protilátky "scFv" sú molekuly Fv, v ktorých sú variabilné
úseky ťažkého a ľahkého reťazca spojené pružnou spojkou pri vytvorení jedného
polypeptidového reťazca, ktorý tvorí úsek viazania antigénu. Jednoreťazcové protilátky sú
opísané podrobne v publikácii WIPO č. WO 88/01649, US patentoch č. 4946778 a č. 5260203;
Bird, 1988, Science 242:423; Huston a kol., 1988, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 85:5879; Ward
a kol., 1989, Nature 334:544, de Graaf a kol., 2002, Methods Mol Biol. 178:379-387; Kortt a
kol., 1997, Prot. Eng. 10:423; Kortt a kol., 2001, Biomol. Eng. 18:95-108 a Kriangkum a kol.,
2001, Biomol. Eng. 18:31-40. Úsek "Fc" obsahuje dva fragmenty ťažkého reťazca obsahujúce
domény CH2 a CH3 protilátky. Dva fragmenty ťažkého reťazca sú pridržiavané k sebe dvoma
alebo viac ako dvoma disulfidovými väzbami a hydrofóbnymi interakciami domén CH3.
[0095] Taktiež sú obsiahnuté doménové protilátky, imunologicky funkčné imunoglobulínové
fragmenty obsahujúce iba variabilný úsek ťažkého reťazca alebo variabilný úsek ľahkého
reťazca. V niektorých prípadoch sú dva alebo viac ako dva úseky VH kovalentne spojené
peptidovou spojkou na vytvorenie bivalentnej doménovej protilátky. Dva úseky VH bivalentnej
doménovej protilátky môžu zacieliť na rovnaké alebo odlišné antigény. "Diabody" sú
bivalentné protilátky obsahujúce dva polypeptidové reťazce, pričom každý polypeptidový
reťazec obsahuje domény VH a VL spojené linkerom, ktorý je príliš krátky na to, aby umožnil
párovanie medzi dvoma doménami na rovnakom reťazci, čím umožňuje každej doméne
párovať sa s protiľahlou doménou na ďalšom polypeptidovom reťazci (pozri napr. Holliger a
kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:6444-48, 1993 a Poljak a kol., Structure 2:1121-23, 1994).
Podobne "tribody" a "tetrabody" sú protilátky obsahujúce tri a štyri polypeptidové reťazce, v
danom poradí, a tvoria tri a štyri väzbové miesta antigénu, v danom poradí, ktoré môžu byť
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rovnaké alebo odlišné. "Maxibody" obsahujú bivalentný scFv kovalentne pripojený na Fc úseku
IgG1 (pozri napr. Fredericks a kol., 2004, Protein Engineering, Design & Selection, 17:95-106;
Powers a kol., 2001, Journal of Immunological Methods, 251:123-135; Shu a kol., 1993, Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 90:7995-7999; Hayden a kol., 1994, Therapeutic Immunology 1:3-15).
Ďalšie rôzne formy
[0096] Taktiež sú opísané variantné formy proteínov viažucich sa na antigén tu predstavené,
niektoré z proteínov viažucich sa na antigén majú napríklad jednu alebo viac ako jednu
konzervatívnu aminokyselinovú substitúciu v jednom alebo viac ako jednom ťažkom alebo
ľahkom reťazci, variabilnom úseku alebo CDR uvedenom v Tabuľke 1 a 2.
[0097] Prirodzene sa vyskytujúce aminokyseliny môžu byť rozdelené do tried na základe
spoločných vlastností postranného reťazca: hydrofóbna (norleucín, Met, Ala, Val, Leu, Ile);
neutrálne hydrofilné (Cys, Ser, Thr, Asn, Gln); kyslé (Asp, Glu); zásadité (His, Lys, Arg);
zvyšky, ktoré ovplyvňujú orientáciu reťazca (Gly, Pro); a aromatické (Trp, Tyr, Phe).
[0098] Konzervatívne aminokyselinové substitúcie môžu zahŕňať výmenu člena jednej z týchto
tried za iného člena rovnakej triedy. Konzervatívne aminokyselinové substitúcie môžu zahŕňať
prirodzene sa nevyskytujúce aminokyselinové rezíduá, ktoré sú typicky zahrňované skôr
chemickou syntézou peptidu než syntézou v biologických systémoch. Patria medzi ne
peptidomimetiká a ďalšie reverzné alebo inverzné formy aminokyselinových funkčných
skupín. Tieto podstatné modifikácie funkčných a/alebo biochemických vlastností proteínov
viažucich sa na antigén tu opísaných sú dosiahnuteľné vytvorením substitúcií v
aminokyselinovej sekvencii ťažkého a ľahkého reťazca, ktoré sa výrazne odlišujú svojím
účinkom pri udržiavaní (a) štruktúry molekulárneho hlavného reťazca v oblasti substitúcie,
napríklad ako listové alebo závitnicové konformácie; (b) náboja alebo hydrofóbnosti molekuly
na cieľovom mieste, alebo (c) objemnosti postranného reťazca.
[0099] Nekonzervatívne substitúcie môžu zahŕňať výmenu člena jednej z týchto tried za iného
člena inej triedy. Také substituované rezíduá môžu byť zavádzané do úsekov protilátky, ktoré
sú homológne s ľudskými protilátkami alebo do nehomologických úsekov molekuly.
[0100] Pri vytváraní týchto zmien je možné vziať do úvahy hydropatický index aminokyselín.
Hydropatický profil proteínu je vypočítaný pridelením číselnej hodnoty každej aminokyseline
("index hydropatie") a následne sú tieto hodnoty opakovane priemerované pozdĺž peptidového
reťazca. Každej aminokyseline bol pridelený hydropatický index na základe jej hydrofóbnosti
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a vlastností náboja. Ide o: izoleucín (+4,5); valín (+4,2); leucín (+3,8); fenylalanín (+2,8);
cysteín/cystín (+2,5); metionín (+1,9); alanín (+1,8); glycín (-0,4); treonín (-0,7); serín (-0,8);
tryptofán (-0,9); tyrozín (-1,3); prolín (-1,6); histidín (-3,2); glutamát (-3,5); glutamín (-3,5);
aspartát (-3,5); asparagín (-3,5); lyzín (-3,9); a arginín (-4,5).
[0101] Dôležitosť hydropatického profilu pri udeľovaní interaktívnej biologickej funkcie na
proteín je v stave techniky uznávaná (pozri napr. Kyte a kol., 1982, J. Mol. Biol. 157:105-131).
Je známe, že niektoré aminokyseliny môžu byť substituované za iné aminokyseliny majúce
podobný hydropatický index alebo skóre, a stále si zachovávajú podobnú biologickú aktivitu.
Pri vykonávaní zmien na základe hydropatického indexu je v určitých prípadoch zahrnutá
substitúcia aminokyselín, ktorých hydropatické indexy neprekračujú ±2. V niektorých
prípadoch sú zahrnuté tie, ktoré neprekračujú ±1, a v ďalších prípadoch sú zahrnuté tie s ±0,5.
[0102] V stave techniky je tiež známe, že substitúcia podobných aminokyselín môže byť účinne
vykonaná na základe hydrofílnosti, najmä ak je biologicky funkčný proteín alebo peptid takto
vytvorený určený na využitie v imunologických uskutočneniach, ako to je v tomto
predkladanom prípade. V určitých prípadoch, najvyššia lokálna priemerná hydrofílnosť
proteínu, riadená hydrofílnosťou priľahlých aminokyselín, koreluje so svojou imunogénnosťou
a viazaním antigénu alebo imunogénnosťou, teda s biologickou vlastnosťou proteínu.
[0103] Týmto aminokyselinovým zvyškom boli priradené nasledujúce hodnoty hydrofílnosti:
arginín (+3,0); lyzín (+3,0); aspartát (+3,0±1); glutamát (+3,0±1); serín (+0,3); asparagín
(+0,2); glutamín (+0,2); glycín (0); treonín (-0,4); prolín (-0,5±1); alanín (-0,5); histidín (-0,5);
cysteín (-1,0); metionín (-1,3); valín (-1,5); leucín (-1,8), izoleucín (-1,8); tyrozín (-2,3);
fenylalanín (-2,5) a tryptofán (-3,4). Pri vykonávaní zmien na základe podobných hodnôt
hydrofílnosti sú zahrnuté substitúcie aminokyselín s hodnotami hydrofílnosti do ±2, v ďalších
prípadoch tie s hodnotami hydrofílnosti do ±1 a ešte v ďalších prípadoch tie s hodnotami
hydrofílnosti do ±0,5. V niektorých prípadoch je možné tiež identifikovať epitopy z primárnych
aminokyselinových sekvencií na základe hydrofílnosti. Tieto úseky sú tiež nazývané ako
"epitopové základné úseky."
[0104] Vzorové konzervatívne aminokyselinové substitúcie sú uvedené v Tabuľke 4.
Tabuľka 4
Konzervatívne aminokyselinové substitúcie
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Zvyšok Sub

Zvyšok Sub

Zvyšok Sub

Zvyšok Sub

Ala

Ser

Gln

Asn

Leu

Ile, Val

Thr

Ser

Arg

Lys

Glu

Asp

Lys

Arg, Gln, Glu

Trp

Tyr

Asn

Gln, His

Gly

Pro

Met

Leu, Ile

Tyr

Trp, Phe

Asp

Glu

His

Asn, Gln

Phe

Met, Leu, Tyr

Val

Ile, Leu

Cys

Ser

Ile

Leu, Val

Ser

Thr

Thr

Ser

Zvyšok = Pôvodný zvyšok, Sub = Vzorová substitúcia

[0105] Osoba skúsená v stave techniky bude schopná určiť vhodné varianty polypeptidu tak,
ako je tu uvedené s využitím dobre známych techník. Osoba skúsená v stave techniky môže
určiť vhodné oblasti molekuly, ktoré je možné zmeniť bez deštrukcie aktivity zacielením na tie
úseky, ktoré nie sú považované za dôležité na danú aktivitu. Skúsený expert bude tiež schopný
identifikovať zvyšky a časti molekúl, ktoré sú medzi podobnými polypeptidmi zakonzervované.
V ďalších prípadoch môžu byť aj oblasti, ktoré môžu byť dôležité na biologickú aktivitu alebo
štruktúru, vystavené konzervatívnym aminokyselinovým substitúciám bez deštrukcie
biologickej aktivity alebo bez negatívneho vplyvu polypeptidovej štruktúry.
[0106] Ďalej, osoba skúsená v stave techniky môže preskúmať štúdie funkcie štruktúry
identifikujúce rezíduá v podobných polypeptidoch, ktoré sú dôležité na aktivitu alebo štruktúru.
Pri pohľade na takéto porovnanie je možné predvídať dôležitosť aminokyselinových rezíduí v
proteíne, ktoré zodpovedajú aminokyselinovým rezíduám dôležitým na aktivitu alebo štruktúru
pri podobných proteínoch. Osoba skúsená v stave techniky môže pre tieto predvídané dôležité
aminokyselinové rezíduá voliť chemicky podobné aminokyselinové substitúcie.
[0107] Osoba skúsená v stave techniky môže tiež analyzovať trojrozmernú štruktúru a
aminokyselinovú sekvenciu vo vzťahu ku štruktúre pri podobných polypeptidoch. S ohľadom
na tieto informácie môže osoba skúsená v stave techniky predvídať usporiadanie
aminokyselinových rezíduí protilátky s ohľadom na jej trojrozmernú štruktúru. Osoba skúsená
v stave techniky môže zvoliť voľbu Neuskutočniť radikálne zmeny aminokyselinových rezíduí
predpokladaných na povrchu proteínu, pretože tieto rezíduá môžu byť zapojené do dôležitých
interakcií s ostatnými molekulami. Ďalej, osoba skúsená v stave techniky môže vygenerovať
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skúšobné varianty obsahujúce jednu aminokyselinovú substitúciu na každom žiaducom
aminokyselinovom rezíduu. Tieto varianty je možné následne analyzovať pomocou analýzy
aktivity CD30L (pozri kapitolu s Príkladmi nižšie), čím sú dosiahnuté informácie týkajúce sa
toho, ktoré aminokyseliny je možné vymeniť a ktoré sa vymeniť nedajú. Inými slovami, na
základe informácií získaných z takýchto rutinných experimentov môže osoba skúsená v stave
techniky rýchlo určiť pozície aminokyselín, pri ktorých je nutné sa vyvarovať ďalším
substitúciám buď samotným alebo v kombinácii s ostatnými mutáciami.
[0108] Predikovaniu sekundárnej štruktúry bolo venované množstvo vedeckých publikácií.
Pozri Moult, 1996, Curr. Op. in Biotech. 7:422-427; Chou a kol., 1974, Biochem. 13:222-245;
Chou a kol., 1974, Biochemistry 113:211-222; Chou a kol., 1978, Adv. Enzymol. Relat. Areas
Mol. Biol. 47:45-148; Chou a kol., 1979, Ann. Rev. Biochem. 47:251-276; a Chou a kol., 1979,
Biophys. J. 26:367-384. Okrem toho sú v súčasnej dobe k dispozícii počítačové programy, ktoré
napomáhajú pri predikovaní sekundárnej štruktúry. Jeden zo spôsobov predikovania
sekundárnej štruktúry vychádza z modelovania homológu. Napríklad, dva polypeptidy alebo
proteíny, ktoré majú sekvenciu totožnú z viac ako 30 % alebo podobnosť väčšiu ako 40 %,
majú zvyčajne podobnú topológiu štruktúry. Nedávny rast štrukturálnej databázy proteínov
(PDB) priniesol zlepšenie predvídateľnosti sekundárnej štruktúry, vrátane potenciálneho počtu
záhybov v rámci polypeptidovej alebo proteínovej štruktúry. Pozri Holm a kol., 1999, Nucl.
Acid. Res. 27:244-247. Bolo naznačené (Brenner a kol., 1997, Curr. Op. Struct. Biol. 7:369376), že počet záhybov v danom polypeptide alebo proteíne je obmedzený a že akonáhle bude
vyriešený kritický počet štruktúr, predikcia štruktúry sa stane výrazne presnejšou.
[0109] Ďalšie spôsoby predikovania sekundárnej štruktúry zahŕňajú "vláknovanie" (Jones, D.,
1997, Curr. Opin. Struct. Biol. 7:377-387; Sippl a kol., 1996, Structure 4:15-19), „analýzu
profilu“ (Bowie a kol., 1991, Science 253:164-170; Gribskov a kol., 1990, Meth. Enzym.
183:146-159; Gribskov a kol., 1987, Proc. Nat. Acad. Sci. 84:4355-4358) a „evolučné
zreťazenie“ (pozri Holm, 1999, supra; a Brenner, 1997, supra).
[0110] V niektorých prípadoch sú vykonané substitúcie aminokyselín, ktoré: (1) redukujú
náchylnosť na proteolýzu, (2) redukujú náchylnosť na oxidáciu, (3) upravujú väzbovú afinitu
na vytváranie proteínových komplexov, (4) upravujú väzbové afinity ligandu alebo antigénu,
a/alebo (4) prepožičiavajú alebo modifikujú iné fyzikálno-chemické alebo funkčné vlastnosti
takých polypeptidov, ako napr. zachovávajú štruktúru molekulárneho hlavného reťazca v
oblasti substitúcie, napr. ako listovú alebo závitnicovú konformáciu; zachovávajú alebo
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upravujú náboj alebo hydrofóbnosť molekuly na cieľovom mieste, alebo zachovávajú alebo
upravujú objemnosť postranného reťazca.
[0111] Jednopočetné alebo násobné aminokyselinové substitúcie (v niektorých uskutočneniach
konzervatívne aminokyselinové substitúcie) môžu byť, napríklad, vykonané v prirodzene sa
vyskytujúcej sekvencii. Substitúcie môžu byť vykonané v tej časti protilátky, ktorá leží mimo
domény (domén) tvoriacej medzimolekulové kontakty. V takýchto prípadoch môžu byť použité
také konzervatívne aminokyselinové substitúcie, ktoré podstatne nemenia štrukturálne
charakteristiky materskej sekvencie (napr. jedna alebo viac ako jedna náhradná aminokyselina,
ktorá nenarušuje sekundárnu štruktúru, ktorá charakterizuje materský alebo natívny proteín
viažuci sa na antigén). Príklady v stave techniky uznávaných polypeptidových sekundárnych a
terciárnych štruktúr sú opísané v Proteins, Structures and Molecular Principles (Creighton, Ed.),
1984, W.H. New York: Freeman and Company; Introduction to Protein Structure (Branden and
Tooze, eds.), 1991, New York: Garland Publishing; a Thornton a kol., 1991, Nature 354:105.
[0112] Ďalšie varianty protilátok zahŕňajú cysteínové varianty, pričom jedno alebo viacero
cysteínových rezíduí v materskej alebo natívnej aminokyselinovej sekvencii je vymazaných
alebo substituovaných za ďalšiu aminokyselinu (napr. serín). Cysteínové varianty sú užitočné,
okrem iného, ak musia byť protilátky (napríklad) znova naukladané do biologicky aktívnej
konformácie. Cysteínové varianty môžu mať menej cysteínových rezíduí ako natívny proteín a
typicky majú párny počet na minimalizáciu interakcií vznikajúcich z nespárovaných cysteínov.
[0113] Variabilný úsek ťažkého a ľahkého reťazca a CDR, ktoré sú tu predstavené, možno
využiť na prípravu proteínov viažucich sa na antigén, ktoré obsahujú úsek viazania antigénu,
ktorý sa špecificky viaže na CD30L polypeptidu. "Úsek viazania antigénu" znamená proteín
alebo časť proteínu, ktorá sa špecificky viaže na špecifikovaný antigén, ako napríklad úsek,
ktorý obsahuje aminokyselinové zvyšky, ktoré interagujú s antigénom a prepožičiavajú
proteínu viažucemu sa na antigén jeho špecifickosť a afinitu pre cieľový antigén. Úsek viazania
antigénu môže obsahovať jeden alebo viac ako jeden CDR a určité úseky viazania antigénu tiež
obsahujú jeden alebo viac ako jeden "základný" úsek. Napríklad jeden alebo viac ako jeden z
CDR uvedených v Tabuľke 3 je možné zahrnúť do molekuly (napr. polypeptidu) kovalentne
alebo nekovalentne na vytvorenie imunoadhézie. Imunoadhézia môže zahŕňať CDR ako súčasť
väčšieho polypeptidového reťazca, môže kovalentne viazať CDR na ďalší polypeptidový
reťazec alebo môže zahŕňať CDR nekovalentne. CDR umožňuje, aby sa imunoadhézia viazala
špecificky na konkrétny záujmový antigén (napr. CD30L polypeptidu).
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[0114] Ďalšie proteíny viažuce sa na antigén zahŕňajú mimetiká (napr. "peptidové mimetiká"
alebo "peptidomimetiká") na základe variabilných úsekov a CDR tu opísaných. Tieto analógy
môžu byť peptidy, nepeptidy alebo kombinácia peptidových a nepeptidových úsekov. Faucher,
1986, Adv. Drug Res. 15:29; Veber and Freidinger, 1985, TINS p. 392; a Evans a kol., 1987,
J. Med. Chem. 30:1229. Peptidové mimetiká, ktoré sú konštrukčne podobné terapeuticky
užitočným peptidom, môžu byť použité na dosiahnutie podobného terapeutického alebo
profylaktického účinku. Tieto zlúčeniny sú často vyvíjané s pomocou počítačového
molekulárneho modelovania. Peptidomimetiká sú všeobecne proteíny, ktoré sú štrukturálne
podobné proteínu viažucemu sa na antigén vykazujúcemu požadovanú biologickú aktivitu, ako
napríklad schopnosť inhibovať alebo blokovať interakciu CD30 a CD30L, avšak
peptidomimetiká majú jeden alebo viac ako jeden peptidový spojovací článok voliteľne
nahradený spojovacím článkom zvoleným napríklad z: -CH2NH-, -CH2S-, -CH2-CH2-, -CHCH- (cis a trans), -COCH2-, -CH(OH)CH2- a -CH2SO- spôsobmi v stave techniky dobre
známymi. Systematická substitúcia jednej alebo viac ako jednej aminokyseliny s
konsenzuálnou sekvenciou s D-aminokyselinou rovnakého typu (napr. D-lyzínom namiesto Llyzínu) môže byť v určitých uskutočneniach vykonaná na vygenerovanie stabilnejších
proteínov. Ďalej môžu byť spôsobmi známymi v stave techniky vygenerované zviazané peptidy
obsahujúce konsenzuálnu sekvenciu alebo v podstate identický variant konsenzuálnej
sekvencie (Rizo and Gierasch, 1992, Ann. Rev. Biochem. 61:387), napríklad pridaním
interných cysteínových zvyškov schopných vytvárať nitromolekulové disulfidové mostíky,
ktoré peptid cyklizujú.
[0115] Opísané sú tu tiež deriváty tu opísaných proteínov viažucich sa na antigén.
Derivatizované proteíny viažuce sa na antigén môžu obsahovať ľubovoľnú molekulu alebo
látku, ktorá prepožičiava žiaducu vlastnosť proteínu alebo fragmentu viažucemu sa na antigén,
ako napríklad v konkrétnom využití zvýšený polčas rozpadu. Derivatizovaný proteín viažuci sa
na antigén môže obsahovať napríklad detekovateľnú (alebo značiacu) funkčnú skupinu (napr.
rádioaktívnu, kolorimetrickú, antigénnu alebo enzymatickú molekulu, zistiteľnú guľôčku
(napríklad magnetickú alebo elektricky hustú (napr. zlatú) guľôčku, alebo molekulu, ktorá sa
viaže na ďalšiu molekulu (napr. biotín alebo Streptavidín)), terapeutickú alebo diagnostickú
funkčnú skupinu (napr. rádioaktívnu, cytotoxickú alebo farmaceuticky aktívnu funkčnú
skupinu) alebo molekulu, ktorá zvyšuje vhodnosť proteínu viažuceho sa na antigén na
konkrétne využitie (napr. podávanie subjektu, ako napríklad ľudskému subjektu alebo iné
použitia in vivo alebo in vitro). Príklady molekúl, ktoré je možné použiť na derivatizáciu
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proteínu viažuceho sa na antigén, zahŕňajú albumín (napr. ľudský sérový albumín) a
polyetylénglykol (PEG). Albumín viazané a PEGylované deriváty proteínov viažucich sa na
antigén je možné pripraviť pomocou postupov dobre známych v stave techniky. V tomto
prípade je proteín viažuci sa na antigén konjugovaný alebo inak spojený s transtyretínom (TTR)
alebo variantom TTR. TTR alebo variant TTR môže byť chemicky modifikovaný napríklad
chemikáliou

zvolenou

polyetylénglykol,

zo

skupiny

homopolyméry

obsahujúcej:

dextrán,

poly(n-vinylpyrolidón),

propropylénglykolu,

kopolyméry

polypropylénoxidu/etylénoxidu, polyoxyetylované polyoly a polyvinylalkoholy.
[0116] Ďalšie deriváty zahŕňajú kovalentné alebo kumulatívne konjugáty proteínov viažucich
sa na antigén CD30L s ostatnými proteínmi alebo polypeptidmi, ako napríklad expresiou
rekombinantných fúznych proteínov obsahujúcich heterológne polypeptidy fúzovania k Nterminu alebo C-terminu proteínu viažuceho sa na antigén CD30L. Napríklad, konjugovaný
peptid môže byť heterológny signálny (čiže leader) polypeptid, napr. kvasinkový alfa faktor
leader alebo peptid ako napríklad epitopový tag. Fúzne proteíny obsahujúce proteín viažuci sa
na antigén CD30L môžu obsahovať peptidy pridané na uľahčenie purifikácie alebo identifikácie
proteínu viazaného na antigén CD30L (napr. poly-His). Proteín viažuci sa na antigén CD30L
môže byť tiež spojený s peptidom FLAG podľa opisu uvedeného v Hopp a kol., 1988,
Bio/Technology 6:1204; a US patente č. 5011912. FLAG peptid je vysoko antigénny a
predstavuje epitop reverzibilne viazaný špecifickou monoklonálnou protilátkou (mAb), čo
umožňuje rýchlu analýzu a ľahkú purifikáciu exprimovaného rekombinantného proteínu.
Činidlá užitočné na prípravu fúznych proteínov, v ktorých dochádza k fúzii FLAG peptidu na
daný polypeptid, sú komerčne dostupné (Sigma, St. Louis, MO).
[0117] Ako antagonistu CD30L je možné použiť oligoméry, ktoré obsahujú jeden alebo viac
ako jeden proteín viažuci sa na antigén CD30L. Oligoméry môžu byť vo forme kovalentne
viazaných alebo nekovalentne viazaných dimérov, trimérov alebo vyšších oligomérov. Uvažuje
sa o použití oligomérov obsahujúcich dva alebo viacero proteínov viazaných na antigén
CD30L, pričom jedným príkladom je homodimér. Ostatné oligoméry obsahujú heterodiméry,
homotriméry, heterotriméry, homotetraméry, heterotetraméry, apod. Zahrnuté sú tiež
oligoméry obsahujúce viacero proteínov viazaných na antigén CD30L spojených
prostredníctvom kovalentných alebo nekovalentných interakcií medzi peptidovými funkčnými
skupinami fúzovanými na proteíny viazané na antigén CD30L. Tieto peptidy môžu byť
peptidové linkery (oddeľovače) alebo peptidy, ktoré majú vlastnosť podporovať
oligomerizáciu. Medzi vhodné peptidové spojky patria tie opísané v US patentoch č. 4751180
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a 4935233. Leucínové zipsy a určité polypeptidy derivované z protilátok patria medzi peptidy,
ktoré môžu podporovať oligomerizáciu proteínov viazaných na antigén CD30L na nich
pripojených. Príklady domén leucínových zipsov vhodných na prípravu rozpustných
oligomérnych proteínov sú opísané v publikácii WIPO č. WO 94/10308; Hoppe a kol., 1994,
FEBS Letters 344:191; a Fanslow a kol., 1994, Semin. Immunol. 6:267-278. V jednom prístupe
sú rekombinantné fúzne proteíny obsahujúce fragment proteínu viažuceho sa na antigén CD30L
alebo deriváty fúzovania na peptid leucínového zipsu exprimované vo vhodných hostiteľských
bunkách a rozpustné oligomérne fragmenty proteínu viažuceho sa na antigén CD30L, ktoré sa
tvoria, sú získané z pestovateľského supernatantu.
[0118] Tieto oligoméry môžu obsahovať od dvoch do štyroch proteínov viažucich sa na antigén
CD30L. Funkčné skupiny oligoméru proteínov viazaných na antigén CD30L môžu mať
akúkoľvek formu opísanú vyššie, napr. môžu to byť varianty alebo fragmenty. S výhodou
obsahujú oligoméry proteíny viažuce sa na antigén CD30L, ktoré majú väzbovú afinitu CD30L.
Oligoméry môžu byť pripravené s využitím polypeptidov derivovaných z imunoglobulínov.
Príprava fúznych proteínov obsahujúcich určité heterológne polypeptidy fúzovania na rôzne
časti polypeptidov derivovaných z protilátok (vrátane Fc domény) bola opísaná v napr.
Ashkenazi a kol., 1991, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:10535; Byrne a kol., 1990, Nature
344:677; a Hollenbaugh a kol., 1992 "Construction of Immunoglobulin Fusion Proteins", v
Current Protocols in Immunology, Suppl. 4, strany 10.19.1-10.19.11.
[0119] Taktiež sú zahrnuté diméry obsahujúce dva fúzne proteíny vytvorené fúzovaním
proteínu viažuceho sa na antigén CD30L na Fc úsek protilátky. Dimér môže byť vytvorený,
napríklad, vložením génovej fúzie kódujúcej fúzny proteín do príslušného expresného vektora,
exprimovaním génovej fúzie v hostiteľských bunkách transformovaných rekombinantným
expresným vektorom a ponechaním exprimovaného fúzneho proteínu, aby sa zostavil podobne
ako molekuly protilátok, načo sa medzi funkčnými skupinami Fc vytvoria medzireťazcové
disulfidové väzby pri dosiahnutí diméru. Tieto Fc polypeptidy obsahujú natívne a muteínové
formy polypeptidov derivovaných z úseku Fc protilátky. Zahrnuté sú tiež skrátené formy
takýchto polypeptidov obsahujúce závesný úsek, ktorý podporuje dimerizáciu. Fúzne proteíny
obsahujúce funkčné skupiny Fc (a oligoméry z nich vytvárané) ponúkajú výhodu ľahkej
purifikácie afinitnou chromatografiou cez kolóny proteínu A alebo proteínu G. Jeden vhodný
Fc polypeptid, opísaný v publikácii WIPO č. WO 93/10151 a US patentoch č. 5426048 a
5262522, je jednoreťazcový polypeptid vybiehajúci z N-terminálneho závesného úseku k
natívnemu C-terminu Fc úseku ľudskej protilátky IgG1. Ďalším užitočným polypeptidom Fc je
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muteín Fc opísaný v US patente č. 5457035 a v Baum a kol., 1994, EMBO J. 13:3992-4001.
Aminokyselinová sekvencia tohto muteínu je identická s aminokyselinovou sekvenciou
natívnej sekvencie Fc predstavenej v publikácii WIPO č. WO 93/10151 s tým rozdielom, že
aminokyselina 19 bola zamenená z Leu na Ala, aminokyselina 20 bola zamenená z Leu na Glu
a aminokyselina 22 bola zamenená z Gly na Ala. Muteín vykazuje redukovanú afinitu k
receptorom Fc.
Glykozylácia
[0120] Proteín viažuci sa na antigén môže mať glykozylačný obrazec, ktorý sa líši alebo je
upravený v porovnaní s tým, ktorý je možné nájsť v natívnych druhoch. Ako je v stave techniky
známe, glykozylačné obrazce môžu závisieť na sekvencii proteínu (napr. prítomnosti alebo
neprítomnosti konkrétnych glykozylačných aminokyselinových zvyškov opísaných nižšie)
alebo na hostiteľskej bunke alebo organizme, v ktorom k produkcii proteínu dochádza. Zvláštne
expresné systémy sú opísané nižšie.
[0121] Glykozylácia polypeptidov má typicky buď väzbu N alebo väzbu O. Väzbou N sa myslí
pripojenie uhľovodíkovej funkčnej skupiny na postranný reťazec asparagínového zvyšku.
Trojpeptidové sekvencie asparagín-X-serín a asparagín-X-treonín, kde X je akákoľvek
aminokyselina s výnimkou prolínu, sú rozpoznávacie sekvencie pre enzymatické pripojenie
uhľovodíkovej funkčnej skupiny na asparagínový bočný reťazec. Prítomnosť týchto
trojpeptidových sekvencií v polypeptide tak vytvára potenciálne glykozylačné miesto.
Glykozyláciou s väzbou O sa myslí pripojenie jedného z cukrov N-acetylgalaktózamínu,
galaktózy alebo xylózy na hydroxamíno kyselinu, najčastejšie serín alebo treonín, hoci použiť
je možné tiež 5-hydroxyprolín alebo 5-hydroxylyzín.
[0122] Pridanie glykozylačných miest do proteínu viažuceho sa na antigén je príhodne
vykonané zmenou aminokyselinovej sekvencie tak, že obsahuje jednu alebo viac ako jednu z
vyššie opísaných tripeptidových sekvencií (pri glykozylačných miestach s väzbou N). Zmena
môže byť vykonaná adíciou alebo substitúciou jedného alebo viac ako jedného serínového
alebo treonínového zvyšku do štartovacej sekvencie (pri glykozylačných miestach s väzbou O).
Na zjednodušenie môžu byť aminokyselinové sekvencie proteínu viažuceho sa na antigén
upravené zmenami na úrovni DNA, najmä mutáciou DNA kódujúcej cieľový polypeptid na
vopred zvolených bázach, takže sú vygenerované kodóny, ktoré sa presunú do požadovaných
aminokyselín.
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[0123] Ďalší spôsob zvýšenia počtu prepojených uhľovodíkových funkčných skupín na
proteíne viažucom sa na antigén prebieha chemickým alebo enzymatickým spájaním
glykozidov na proteín. Tieto postupy sú výhodné v tom, že nevyžadujú produkciu proteínu v
hostiteľskej bunke, ktorá má glykozylačné schopnosti glykozylácie s N a O väzbou. V závislosti
na použitom režime spájania môže byť cukor (cukry) pripojený na (a) arginín a histidín, (b)
voľné karboxylové skupiny, (c) voľné sulfhydrylové skupiny, ako napríklad skupiny cysteínu,
(d) voľné hydroxylové skupiny, ako napríklad skupiny serínu, treonínu alebo hydroxyprolínu,
(e) aromatické zvyšky, ako napríklad zvyšky fenylalanínu, tyrozínu alebo tryptofánu, alebo (f)
amidovú skupinu glutamínu. Spôsoby sú opísané v publikácii PCT č. WO 87/05330 a v Aplin
and Wriston, 1981, CRC Crit. Rev, Biochem., str. 259-306.
[0124] Odstránenie uhľovodíkových funkčných skupín prítomných na štartovacom proteíne
viažucom sa na antigén môže byť vykonané chemicky alebo enzymaticky. Chemická
deglykozylácia vyžaduje expozíciu proteínu zlúčenine trifluórometánsulfónovej kyseliny alebo
ekvivalentnej zlúčenine. Toto ošetrenie má za následok štiepenie väčšiny alebo všetkých cukrov
s výnimkou spojovacieho cukru (N-acetylglukózamín alebo N-acetylgalaktózamín), pričom
polypeptid je ponechaný bez zmeny. Chemickú deglykozyláciu opisujú Hakimuddin a kol.,
1987, Arch. Biochem. Biophys. 259:52 a Edge a kol., 1981, Anal. Biochem. 118:131.
Enzymatické štiepenie uhľovodíkových funkčných skupín na polypeptidoch môže byť
dosiahnuté použitím množstva endo- a exo-glykozidáz, ako uvádza Thotakura a kol., 1987,
Meth. Enzymol. 138:350. Glykozylácii na potenciálnych glykozylačných miestach je možné
zabrániť použitím zlúčeniny tunikamycín, ako opisuje Duskin a kol., 1982, J. Biol. Chem.
257:3105. Tunikamycín blokuje tvorbu zreťazenia proteín-N-glykozid.
[0125] Uvažované sú preto glykozylačné varianty proteínov viažucich sa na antigén, pričom
počet a/alebo typ glykozylačných miest bol upravený v porovnaní s aminokyselinovými
sekvenciami materského polypeptidu. V určitých prípadoch obsahujú varianty proteínu
viažuceho sa na antigén vyšší alebo nižší počet glykozylačných miest s väzbou N ako materský
polypeptid. Substitúcie, ktoré eliminujú alebo upravujú túto sekvenciu, budú zamedzovať adícii
uhlovodíkového reťazca s väzbou N prítomného v materskom polypeptide. Napríklad môže byť
glykozylácia redukovaná deléciou Asn alebo substitúciou Asn za inú aminokyselinu. Protilátky
majú typicky glykozylačné miesto v úseku Fc s väzbou N.
Značenie a efektorové skupiny

44

EP2841456 B1

[0126] Proteíny viažuce sa na antigén môžu obsahovať jedno alebo viac než jedno značenie.
Výrazom "značenie" alebo "značiaca skupina" sa myslí akékoľvek detekovateľné značenie.
Všeobecne spadá značenie do množstva tried v závislosti na analýze, v ktorej majú byť
detekované: a) izotopové značenia, ktoré môžu mať rádioaktívne alebo ťažké izotopy; b)
magnetické značenia (napr. magnetické častice); c) redoxné aktívne funkčné skupiny; d)
optické farbivá; enzymatické skupiny (napr. chrenová peroxidáza, β-galaktozidáza, luciferáza,
zásaditá fosfatáza); e) biotinylizované skupiny; a f) vopred určené polypeptidové epitopy
rozpoznané sekundárnym reportérom (napr. párové sekvencie leucínového zipsu, väzbové
miesta pre sekundárne protilátky, domény viazania kovu, epitopové tagy a pod.). V niektorých
prípadoch je značiaca skupina pripojená na proteín viažuci sa na antigén prostredníctvom
vymedzovacích ramien rôznych dĺžok na zníženie potenciálneho priestorového bránenia.
V stave techniky sú známe rôzne spôsoby značenia proteínov. Príkladmi vhodných značiacich
skupín zahŕňajú najmä: rádioizotopy alebo rádionuklidy (napr. 3H, 14C, 15N, 35S, 90Y, 99Tc, 111In,
125

I,

131

I), fluorescenčné skupiny (napr. FITC, rodamín, lantanidové fosfory), enzymatické

skupiny (napr. chrenová peroxidáza, β-galaktozidáza, luciferáza, zásaditá fosfatáza),
chemiluminescenčné skupiny, biotinylové skupiny alebo vopred určené polypeptidové epitopy
rozpoznané sekundárnym reportérom (napr. párovými sekvenciami leucínového zipsu,
väzbovými miestami pre sekundárne protilátky, doménami viazania kovu, epitopovými tagmi).
V niektorých prípadoch je značiaca skupina pripojená na proteín viažuci sa na antigén
prostredníctvom vymedzovacích ramien rôznych dĺžok na zníženie potenciálneho
priestorového bránenia. V stave techniky sú známe a podľa vhodnosti je možné použiť rôzne
spôsoby značenia proteínov.
[0127] Výrazom "efektorová skupina" sa myslí ľubovoľná skupina spriahnutá s proteínom
viažucim sa na antigén, ktorá pôsobí ako cytotoxická látka. Príkladmi vhodných efektorových
skupín sú rádioizotopy alebo rádionuklidy (napr. 3H, 14C, 15N, 35S, 90Y, 99Tc,

111

In,

125

I,

131

I).

Ďalšie vhodné skupiny zahŕňajú toxíny, terapeutické skupiny alebo chemoterapeutické skupiny.
Medzi príklady vhodných skupín patria kalicheamicín, auristatíny, geldanamycín a maytanzín.
V niektorých prípadoch je efektorová skupina pripojená na proteín viažuci sa na antigén
prostredníctvom vymedzovacích ramien rôznych dĺžok na zníženie potenciálneho
priestorového bránenia.
Polynukleotidy kódujúce proteíny viažuce sa na antigén CD30L
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[0128] Taktiež sú opísané polynukleotidy, ktoré kódujú tu opísaný proteín viažuci sa na antigén
alebo jeho časti, vrátane polynukleotidov kódujúcich jeden alebo oba reťazce protilátky, alebo
fragment, derivát, muteín alebo variant, polynukleotidov kódujúcich variabilné úseky ťažkého
reťazca alebo len CDR, polynukleotidov dostatočných na použitie ako hybridizačná sonda,
PCR primérov alebo sekvenovacích primérov na identifikáciu, analýzu, mutovanie alebo
zosilňovanie polynukleotidu kódujúceho polypeptid, antisense nukleových kyselín na inhibíciu
expresie polynukleotidov a komplementárnych sekvencií vyššie uvedeného. Polynukleotidy
môžu mať ľubovoľnú dĺžku. Ich dĺžka môže byť napríklad 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
75, 85, 95, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750, 1000, 1500, 3000, 5000
alebo viac nukleových kyselín, vrátane všetkých hodnôt medzi uvedenými dĺžkami, a/alebo
môžu obsahovať jednu alebo viacero ďalších sekvencií, napríklad regulačných sekvencií
a/alebo môžu byť súčasťou väčšieho polynukleotidu, napríklad vektora. Polynukleotidy môžu
byť jednovláknové alebo dvojvláknové a môžu zahŕňať RNA a/alebo DNA nukleovej kyseliny
a ich umelé varianty (napr. peptidové nukleové kyseliny).
[0129] Polynukleotidy kódujúce určité proteíny viažuce sa na antigén alebo ich časti (napr.
protilátky s plnou dĺžkou, ťažký alebo ľahký reťazec, variabilná doména alebo CDRH1,
CDRH2, CDRH3, CDRL1, CDRL2 alebo CDRL3), môžu byť izolované z B-lymfocytov myší,
ktoré boli imunizované CD30L alebo jeho imunogénnym fragmentom. Polynukleotidy môžu
byť izolované konvenčnými postupmi, ako napríklad polymerázovou reťazovou reakciou
(PCR). Prejav fágov je ďalší príklad známej techniky, ktorou môžu byť deriváty protilátok a
ďalšie proteíny viažuce sa na antigén pripravené. V jednom prístupe sú polypeptidy, ktoré sú
zložkami záujmového proteínu viažuceho sa na antigén, exprimované v ľubovoľnom
rekombinantnom expresnom systéme, a exprimované polypeptidy sa nechajú zostavovať pri
vytvorení molekúl proteínu viažuceho sa na antigén. Prejav fágov sa tiež využíva na deriváciu
proteínov viažucich sa na antigén, ktoré majú odlišné vlastnosti (napr. odlišné afinity pre
antigén, na ktorý sa viažu), prostredníctvom prehodenia reťazca, pozri napr. Marks a kol., 1992,
Biotechnology 10:779.
[0130] Vplyvom degenerácie genetického kódu sú jednotlivé polypeptidové sekvencie tu
zobrazené

tiež,

okrem

tých

tu

opísaných,

kódované

veľkým

počtom

ďalších

polynukleotidových sekvencií. Napríklad variabilné domény ťažkého reťazca tu opísané môžu
byť kódované polynukleotidovými sekvenciami SEQ ID NO: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
67, 69, 71 a 73. Variabilné domény ľahkého reťazca môžu byť kódované polynukleotidovými
sekvenciami SEQ ID NO: 37, 39, 41, 43, 45 a 47. Osobe skúsenej v stave techniky bude zrejmé,
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že predkladaná prihláška takto zadovažuje adekvátny písomný opis a možnosti jednotlivých
degenerovaných nukleotidových sekvencií kódujúcich jednotlivé proteíny viažuce sa na
antigén.
[0131] Taktiež sú opísané polynukleotidy, ktoré hybridizujú na iné polynukleotidové molekuly
pri konkrétnych hybridizačných podmienkach. Spôsoby na hybridizovanie nukleových kyselín,
základné parametre ovplyvňujúce voľbu hybridizačných podmienok, a návod na vytvorenie
vhodných podmienok sú v stave techniky dobre známe. Pozri napr. Sambrook, Fritsch a
Maniatis (2001, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory
Press, Cold Spring Harbor, N.Y. a Current Protocols in Molecular Biology, 1995, Ausubel a
kol., eds., John Wiley & Sons, Inc.. Ako je tu definované, stredne prísne podmienky
hybridizácie využívajú predmývací roztok obsahujúci 5x chlorid sodný/citrát sodný (SSC),
0,5% SDS, 1,0 mM EDTA (pH 8,0), hybridizačný pufer z približne 50% formamidu, 6x SSC a
hybridizačnú teplotu 55 °C (alebo iný podobný hybridizačný roztok, ako napríklad ten, ktorý
obsahuje asi 50% formamid a má hybridizačnú teplotu 42 °C) a podmienky umývania pri 60
°C v 0,5x SSC, 0,1% SDS. Prísne podmienky hybridizácie prebiehajú pri 6x SSC pri 45 °C,
nasleduje jedno alebo viac než jedno umývanie v 0,1x SSC, 0,2% SDS pri 68 °C. Ďalej, osoba
skúsená v stave techniky dokáže upraviť podmienky hybridizácie a/alebo umývanie tak, aby sa
zvýšila alebo znížila prísnosť hybridizácie tak, že polynukleotidy obsahujúce sekvencie
nukleovej kyseliny, ktoré sú vzájomne identické prinajmenšom zo 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, 85
%, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % alebo 99 %, vrátane všetkých
hodnôt medzi uvedenými hodnotami, zostávajú typicky vzájomne hybridizované.
[0132] Zmeny v polynukleotide je možné zavádzať mutáciou, čo vedie k zmenám v
aminokyselinovej sekvencii polypeptidu (napr. proteínu viažuceho sa na antigén alebo derivátu
proteínu viažuceho sa na antigén), ktorý kóduje. Mutácie je možné zavádzať s využitím
ľubovoľného postupu známeho v stave techniky, ako napríklad cielenou mutagenézou a
náhodnou mutagenézou. Pri mutantných polypeptidoch je možné vykonať expresiu a voľbu
žiaducej vlastnosti. Mutácie je možné zavádzať do polynukleotidu, bez toho, aby dochádzalo k
významnému ovplyvňovaniu biologickej aktivity polypeptidu, ktorý kóduje. Napríklad
substitúcia pri zvyškoch neesenciálnych aminokyselín. Alternatívne je možné do
polynukleotidu zaviesť jednu alebo viac ako jednu mutáciu, ktorá selektívne mení biologickú
aktivitu polypeptidu, ktorý kóduje. Mutácia môže kvantitatívne alebo kvalitatívne meniť
biologickú aktivitu, ako napríklad zvyšovanie, znižovanie alebo eliminovanie aktivity a zmenu
antigénnej špecifickosti proteínu viažuceho sa na antigén.
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[0133] Taktiež sú opísané polynukleotidy, ktoré sú vhodné na využitie ako priméry alebo
hybridizačné sondy na detekciu sekvencií nukleovej kyseliny. Polynukleotid môže obsahovať
iba časť sekvencie nukleovej kyseliny kódujúcej polypeptid s plnou dĺžkou, napríklad fragment,
ktorý je možné použiť ako sondu alebo primér alebo fragment kódujúci účinnú časť (napr. časť
viazania CD30L) polypeptidu. Sondy vychádzajúce zo sekvencie nukleovej kyseliny je možné
použiť na detekciu nukleovej kyseliny alebo podobných nukleových kyselín, napríklad
transkriptov kódujúcich polypeptid. Sonda môže obsahovať značiacu skupinu, napr.
rádioizotop, fluorescenčnú zlúčeninu, enzým alebo enzýmový ko-faktor. Túto sondu je možné
použiť na identifikáciu bunky, ktorá exprimuje polypeptid.
Spôsoby exprimovania proteínov viažucich sa na antigén
[0134] Proteíny viažuce sa na antigén tu opísané môžu byť pripravené ľubovoľným počtom
konvenčných techník. Napríklad proteíny viažuce sa na antigén CD30L môžu byť pripravené
rekombinantnými expresnými systémami s využitím akéhokoľvek postupu známeho v stave
techniky. Pozri napr. Monoclonal Antibodies, Hybridomas: A New Dimension in Biological
Analyses, Kennet a kol. (eds.) Plenum Press, New York (1980); a Antibodies: A Laboratory
Manual, Harlow and Lane (eds.), Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor,
N.Y. (1988).
[0135] Expresné systémy a konštrukty v podobe plazmidov, expresných vektorov,
transkripčných alebo expresných kaziet, ktoré obsahujú prinajmenšom jeden polynukleotid
podľa opisu uvedeného vyššie, sú tu tiež opísané, rovnako ako hostiteľské bunky obsahujúce
takéto expresné systémy alebo konštrukty. Výrazom "vektor" tak, ako je tu použitý, sa myslí
ľubovoľná molekula alebo entita (napr. nukleová kyselina, plazmid, baktériofág alebo vírus)
vhodná na využitie na prenos proteín kódujúcej informácie do hostiteľskej bunky. Príklady
vektorov zahŕňajú najmä plazmidy, vírusové vektory, neepizomálne cicavčie vektory a
expresné vektory, napríklad, rekombinantné expresné vektory. Expresné vektory, ako napríklad
rekombinantné expresné vektory, sú užitočné na transformáciu hostiteľskej bunky a obsahujú
sekvencie nukleovej kyseliny, ktoré riadia a/alebo regulujú (v spojení s hostiteľskou bunkou)
expresiu jedného alebo viac heterológnych kódujúcich úsekov na ňu funkčne pripojených.
Expresný konštrukt môže obsahovať najmä sekvencie, ktoré ovplyvňujú alebo regulujú
transkripciu, transláciu a v prípade prítomnosti intrónov ovplyvňujú spájanie kódujúceho úseku
RNA na nich funkčne pripojeného. "Funkčne pripojený" znamená, že zložky, ktorých sa výraz
týka, sú vo vzťahu, ktorý im umožňuje vykonávať ich inherentné funkcie. Napríklad riadiaca
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sekvencia, napr. promótor, vo vektore, ktorá je "funkčne spojená" s proteín kódujúcou
sekvenciou, je usporiadaná tak, že normálna aktivita riadiacej sekvencie vedie k transkripcii
proteín kódujúcej sekvencie, čo má za následok rekombinantnú expresiu kódovaného proteínu.
[0136] Taktiež sú opísané hostiteľské bunky, do ktorých bol zavedený expresný vektor, ako
napríklad rekombinantný expresný vektor. Hostiteľská bunka môže byť ľubovoľná
prokaryotická bunka (napríklad E. coli) alebo eukaryotická bunka (napríklad kvasinka, hmyzie
alebo cicavčie bunky (napr. bunky CHO)). Vektor DNA môže byť zavádzaný do
prokaryotických alebo eukaryotických buniek prostredníctvom transformačných alebo
transfekčných techník. Pri stabilnej transfekcii cicavčích buniek je známe, že v závislosti na
expresnom vektore a použitej transfekčnej technike môže cudziu DNA do svojho genómu
integrovať iba malý zlomok buniek. S cieľom identifikácie a výberu týchto integrantov sa gén,
ktorý kóduje voliteľný marker (napr. odolnosť proti antibiotikám), všeobecne zavádza do
hostiteľských buniek súčasne so záujmovým génom. Uprednostňované voliteľné markery
zahŕňajú tie, ktoré prepožičiavajú odolnosť voči liekom, ako napríklad G418, hygromycín a
metotrexát. Bunky stabilne transfekovaného zavádzaného polynukleotidu môžu byť, napríklad,
identifikované výberom lieku (napr. bunky, ktoré majú zavedený voliteľný markerový gén
prežijú, kým ostatné bunky odumrú).
[0137] Proteíny viažuce sa na antigén je možné exprimovať v hybridómovej bunkovej línii
(napr. najmä protilátky môžu byť exprimované v hybridómových) alebo bunkových líniách
iných ako hybridómových. Expresný konštrukt kódujúci proteíny viažuce sa na antigén je
možné využiť na transformáciu cicavčích, hmyzích alebo mikrobiálnych hostiteľských buniek.
Transformácia môže byť vykonaná s využitím ľubovoľného známeho spôsobu na zavádzanie
polynukleotidov do hostiteľskej bunky, vrátane napríklad balenia polynukleotidu do vírusu
alebo bakteriofágu a ich prepísanie hostiteľskej bunky s konštruktom transfekčnými postupmi
známymi v stave techniky, ako je formou príkladov uvedené v US patentoch č. 4399216;
4912040; 4740461; 4959455. Optimálna použitá transformačná procedúra bude závisieť od
typu

transformovanej

hostiteľskej

bunky.

Spôsoby

na

zavedenie

heterológnych

polynukleotidov do cicavčích buniek sú v stave techniky dobre známe a zahŕňajú najmä
transfekciu vyvolanú dextránom, zrážanie fosforečnanu vápenatého, transfekciu vyvolanú
polybrénom, protoplastovú fúziu, elektroporáciu, zapuzdrenie polynukleotidu(ov) v
lipozómoch, miešanie nukleovej kyseliny s pozitívne nabitými lipidmi, a priame
mikroinjektovanie DNA do nukleov.
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[0138] Rekombinantný expresný konštrukt typicky zahŕňa polynukleotidy kódujúce
polypeptid. Polypeptid môže obsahovať jedno alebo viac než jedno z nasledujúceho: jeden
alebo viac ako jeden CDR podľa opisu tu uvedeného; variabilný úsek ľahkého reťazca;
variabilný úsek ťažkého reťazca; konštantný úsek ľahkého reťazca; konštantný úsek ťažkého
reťazca (napr. CH1, CH2 a/alebo CH3); a/alebo ďalšiu konštrukčnú časť proteínu viažuceho sa
na antigén CD30L. Tieto sekvencie nukleovej kyseliny sú vložené do príslušného expresného
vektora s využitím štandardných techník ligovania. V jednom prípade je konštantný úsek
ťažkého alebo ľahkého reťazca pripojený na C-terminálny variabilný úsek ťažkého alebo
ľahkého reťazca tu opísaného a je ligovaný do expresného vektora. Vektor je typicky zvolený
tak, aby bol funkčný v konkrétnej použitej hostiteľskej bunke (t. j. vektor je kompatibilný s
aparátom hostiteľskej bunky, umožňuje uskutočnenie amplifikácie a/alebo expresie génu). V
niektorých prípadoch sú použité vektory, ktoré používajú komplementačné analýzy fragmentu
proteínu s využitím proteínových reportérov, ako napríklad dihydrofolátové reduktázy (pozri
napríklad US patent č. 6270964). Vhodné expresné vektory je možné zakúpiť, napríklad, od
Invitrogen Life Technologies (Carlsbad, CA) alebo BD Biosciences (San Jose, CA). Ostatné
užitočné vektory na klonovanie a exprimovanie protilátok a fragmentov zahŕňajú tie, ktoré sú
opísané v Bianchi and McGrew, 2003, Biotech. Biotechnol. Bioeng. 84:439-44. Ďalšie vhodné
expresné vektory sú uvedené, napríklad, v Methods Enzymol., vol. 185 (D. V. Goeddel, ed.),
1990, New York: Academic Press.
[0139] Typicky budú expresné vektory použité v ktorejkoľvek z hostiteľských buniek
obsahovať sekvencie na zachovanie plazmidu a na klonovanie a expresiu exogénnych
nukleotidových sekvencií. Tieto sekvencie, súhrnne nazývané ako "ohraničujúce sekvencie",
budú v určitých prípadoch typicky obsahovať jednu alebo viac ako jednu z nasledujúcich
nukleotidových sekvencií: promótor, jednu alebo viac ako jednu zosilňovaciu sekvenciu, pôvod
replikácie, transkripčnú terminačnú sekvenciu, kompletnú intrónovú sekvenciu obsahujúcu
miesto spojenia donora a akceptora, sekvenciu kódujúcu vedúcu sekvenciu na vypudzovanie
polypeptidu, miesto viazania ribozómu, polyadenylačnú sekvenciu, polylinkerový úsek na
zasunutie polynukleotidu kódujúceho polypeptid na exprimáciu a prvok voliteľného markera.
Opísané expresné vektory môžu byť zhotovené zo štartovacieho vektora, ako napríklad
komerčne dostupného vektora. Tieto vektory môžu, ale aj nemusia obsahovať všetky
požadované ohraničujúce sekvencie. Ak už nie je jedna alebo viac ako jedna z ohraničujúcich
sekvencií tu opísaných vo vektore prítomná, je možné ich získať individuálne a ligovať ich do
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vektora. Spôsoby použité na získanie jednotlivých ohraničujúcich sekvencií sú osobám
skúseným v stave techniky dobre známe.
[0140] Vektor môže voliteľne obsahovať "tag" kódujúci sekvenciu, t. j. kódujúcu sekvenciu
oligonukleotidovej molekuly umiestnenej na 5' alebo 3' konci proteínu viažuceho sa na antigén
CD30L; oligonukleotidová sekvencia kóduje polyHis (ako napríklad hexaHis) alebo iný "tag",
ako napríklad FLAG® (hemaglutinínový chrípkový vírus) alebo myc, na ktoré existujú
komerčne dostupné protilátky. Tento tag sa typicky zlúči s polypeptidom pri expresii
polypeptidu a môže slúžiť ako prostriedok na afinitnú purifikáciu alebo detekciu proteínu
viažuceho sa na antigén CD30L z hostiteľskej bunky. Afinitnú purifikáciu možno uskutočniť,
napríklad, kolónovou chromatografiou s využitím protilátok proti tagu ako afinitného substrátu.
Voliteľne môže byť tag následne z purifikovaného proteínu viažuceho sa na antigén CD30L
odstránený rôznymi spôsobmi, ako napríklad s využitím určitých peptidáz na štiepenie.
[0141] Ohraničujúce sekvencie môžu byť homológne (t. j. z rovnakého druhu a/alebo kmeňa
ako hostiteľská bunka), heterológne (t. j. z druhu iného ako z druhu alebo kmeňa hostiteľskej
bunky), hybridné (t. j. kombinácia bočných sekvencií z viac ako jedného zdroja), syntetické
alebo natívne. Zdrojom ohraničujúcej sekvencie tak môže byť ľubovoľný prokaryotický alebo
eukaryotický organizmus, ľubovoľný stavovec alebo bezstavovec alebo ľubovoľná rastlina pri
predpoklade, že je ohraničujúca sekvencia funkčná a je možné ju aktivovať aparátom
hostiteľskej bunky.
[0142] Ohraničujúce sekvencie užitočné vo vektoroch je možné získať akýmkoľvek z
niekoľkých spôsobov dobre známych v stave techniky. Ohraničujúce sekvencie tu užitočné
budú predtým identifikované mapovaním a/alebo vstrebávaním restrikčnej endonukleázy, a tak
môžu byť izolované zo správneho zdroja tkaniva pomocou vhodných reštrikčných
endonukleáz. V niektorých prípadoch môže byť známa úplná nukleotidová sekvencia
ohraničujúcej sekvencie. Ohraničujúce sekvencie tu môžu byť syntetizované pomocou
spôsobov tu opísaných pri syntéze nukleovej kyseliny alebo klonovaní.
[0143] Bez ohľadu na to, či je známa celá alebo časť ohraničujúcej sekvencie, môže byť získaná
s využitím polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) a/alebo analyzovaním genómovej knižnice
vhodnou sondou, ako napríklad fragmentom oligonukleotidov a/alebo ohraničujúcej sekvencie
z rovnakého alebo odlišného druhu. Pokiaľ nie je ohraničujúca sekvencia známa, môže byť
fragment DNA obsahujúci ohraničujúcu sekvenciu izolovaný z väčšieho kusu DNA, ktorý
môže obsahovať, napríklad, kódovaciu sekvenciu alebo dokonca ďalší gén alebo gény.
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Izolovanie možno uskutočniť vstrebávaním reštrikčnej endonukleázy na produkciu správneho
fragmentu DNA nasledovaným izoláciou s využitím purifikácie agarózového gélu, stĺpcovej
chromatografie Qiagen® (Qiagen, Chatsworth, CA) alebo iných spôsobov známych osobám
skúseným v stave techniky. Voľba vhodných enzýmov na uskutočnenie tohto účelu bude osobe
skúsenej v stave techniky zrejmá.
[0144] Pôvod replikácie je typicky časťou týchto prokaryotických expresných vektorov
kupovaných komerčne a tento pôvod pomáha pri amplifikácii vektora v hostiteľskej bunke. Ak
zvolený vektor neobsahuje pôvod miesta replikácie, je možné ho chemicky syntetizovať na
základe známej sekvencie a ligovať do vektora. Napríklad pôvod replikácie z plazmidu pBR322
(New England Biolabs, Beverly, MA) je vhodný pre väčšinu gram-negatívnych baktérií a rôzne
vírusové pôvody (napr. SV40, polyóm, adenovírus, vezikulárny stomatitis vírus (VSV) alebo
papilomavírusy, ako napríklad HPV alebo BPV) sú vhodné na klonovanie vektorov v cicavčích
bunkách. Všeobecne nie je pre cicavčie expresné vektory pôvod replikácie zložky nevyhnutný
(napríklad pôvod SV40 sa často používa iba preto, že tiež obsahuje skorý vírusový promótor).
[0145] Transkripčná terminačná sekvencia sa typicky nachádza 3' do konca polypeptidového
kódujúceho úseku a slúži na ukončenie transkripcie. Zvyčajne je transkripčná terminačná
sekvencia v prokaryotických bunkách fragment bohatý na G-C nasledovaný poly-T sekvenciou.
Kým je sekvencia ľahko klonovaná z knižnice alebo dokonca komerčne zakúpená v rámci
vektora, je možné ju tiež ľahko syntetizovať s využitím spôsobov syntézy nukleovej kyseliny
tak, ako to je tu opísané.
[0146] Voliteľný markerový gén kóduje proteín nevyhnutný na prežitie a rast hostiteľskej
bunky pestovanej v selektívnom kultivačnom médiu. Typické selektívne markerové gény
kódujú proteíny, ktoré (a) prepožičiavajú rezistenciu antibiotikám alebo iným toxínom, napr.
ampicilínu, tetracyklínu alebo kanamycínu v prípade prokaryotických hostiteľských buniek; (b)
komplementujú auxotrófne nedostatky bunky; alebo (c) zabezpečujú prísun kritických živín,
ktoré nie sú z komplexu alebo definovaného média k dispozícii. Špecifické voliteľné značky sú
gén rezistencie kanamycínu, gén rezistencie ampicilínu a gén rezistencie tetracyklínu. S
výhodou môže byť na voľbu v ako prokaryotických, tak i eukaryotických hostiteľských
bunkách použitý gén rezistencie neomycínu.
[0147] Ďalšie voliteľné gény možno využiť na amplifikáciu génu určeného na exprimáciu.
Amplifikácia je proces, pri ktorom sú gény, ktoré sú požadované na produkciu proteínu
kritického na rast alebo prežitie bunky, reiterované v tandeme v rámci chromozómov po sebe
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idúcich generácií rekombinantných buniek. Medzi príklady vhodných voliteľných známok pre
cicavčie bunky patrí dihydrofolát reduktáza (DHFR) a bezpromótorové gény timydínkinázy.
Transformanty cicavčích buniek sú vystavené selektívnemu tlaku, pričom iba transformanty sú
jedinečne prispôsobené, aby prežili, z titulu voliteľného génu prítomného vo vektore.
Selektívny tlak pôsobí kultivovaním transformovaných buniek pri podmienkach, keď je
koncentrácia selektívnej látky v médiu postupne zvyšovaná, čo vedie k amplifikácii
selektívneho génu a DNA, ktorá kóduje ďalší gén, ako napríklad proteín viažuci sa na antigén,
ktorý sa viaže na CD30L. Následkom toho sú z amplifikovanej DNA syntetizované zvýšené
množstvá polypeptidu, ako napríklad proteínu viažuceho sa na antigén.
[0148] Na inicializáciu translácie rnRNA je zvyčajne nevyhnutné miesto viazania ribozómu a
vyznačuje sa Shine-Dalgarnovou sekvenciou (prokaryoty) alebo Kozakovou sekvenciou
(eukaryoty). Prvok sa typicky nachádza 3' od promótorov a 5' od kódujúcej sekvencie
polypeptidu určeného na exprimáciu.
[0149] V niektorých prípadoch, napríklad ak je požadovaná glykozylácia v expresnom systéme
eukaryotickej hostiteľskej bunky, je možné manipulovať rôznymi pre- alebo pro-sekvenciami
na vylepšenie glykozylácie alebo jej výťažku. Napríklad je možné zmeniť miesto štiepenia
peptidázy konkrétneho signálneho peptidu alebo pridať pre-sekvencie, ktoré tiež môžu
glykozyláciu ovplyvniť. Konečný proteínový produkt môže mať na pozícii -1 (vzhľadom na
prvú aminokyselinu zrelého proteínu) jednu alebo viac ako jednu ďalšiu aminokyselinu
súvisiacu s expresiou, ktorá nemusela byť úplne odstránená. Napríklad môže mať konečný
proteínový produkt jeden alebo dva aminokyselinové zvyšky nájdené v mieste štiepenia
peptidázy, pripojené na amino-terminus. Alternatívne môže použitie niektorých miest štiepenia
enzýmu vyústiť v mierne skrátenú podobu požadovaného polypeptidu, ak je enzým zrezaný v
tomto mieste vo vnútri zrelého polypeptidu.
[0150] Expresia a klonovanie budú typicky obsahovať promótor, ktorý je rozpoznaný
hostiteľským organizmom a funkčne spojený s molekulou kódujúcou proteín viažucou sa na
antigén CD30L. Promótory sú netranskribované sekvencie umiestnené upstream (t. j. 5') od
štartovacieho kodónu štruktúrneho génu (všeobecne medzi asi 100 až 1000 bp), ktoré regulujú
transkripciu štruktúrneho génu. Promótory sú výhodne zoskupené do jednej z dvoch tried:
vyvolateľné promótory a konštitutívne promótory. Vyvolateľné promótory inicializujú zvýšené
hladiny transkripcie z DNA pod ich kontrolou v reakcii na nejakú zmenu v kultivačných
podmienkach, ako napríklad prítomnosť alebo neprítomnosť živín alebo zmena teploty. Na
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druhú stranu, konštitutívne promótory rovnomerne transkribujú gén, na ktorý sú funkčne
pripojené, teda s minimálnou alebo žiadnou kontrolou nad expresiou génu. Známe je celé
množstvo promótorov rozpoznávaných množstvom potenciálnych hostiteľských buniek.
Vhodný promótor je funkčne spojený s DNA kódujúcou variabilný úsek ťažkého reťazca alebo
variabilný úsek ľahkého reťazca proteínu viažuceho sa na antigén CD30L odstránením
promótora zo zdrojovej DNA vstrebávaním reštrikčného enzýmu a insertovaním požadovanej
sekvencie promótora do vektora.
[0151] Vhodné promótory na využitie s kvasinkovými hostiteľmi sú tiež v stave techniky dobre
známe. Kvasinkové zosilňovače sú výhodne využívané v kombinácii s kvasinkovými
promótormi. Vhodné promótory na využitie v spojení s cicavčími hostiteľskými bunkami sú
dobre známe a zahŕňajú najmä tie, ktoré sú získané z genómov vírusov, ako napríklad polyoma
vírusu, vírusu diftérie, adenovírusu (ako napríklad Adenovírus 2), hovädzieho papilomavírusu,
vírusu vtáčieho sarkómu, cytomegalovírusu, retrovírusov, vírusu žltačky typu B a Simian
vírusu 40 (SV40). Medzi ďalšie vhodné cicavčie promótory patria heterológne cicavčie
promótory, napríklad promótor tepelného šoku a aktínový promótor.
[0152] Medzi ďalšie zaujímavé promótory patria najmä: SV40 raný promótor (Benoist and
Chambon, 1981, Nature 290:304-310); CMV promótor (Thornsen a kol., 1984, Proc. Natl.
Acad. U.S.A. 81:659-663); promótor obsiahnutý v 3' dlhej terminálnej repetícii Rousovho
sarkómavírusu (Yamamoto a kol., 1980, Cell 22:787-797); promótor herpes tymidínkinázy
(Wagner a kol., 1981, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 78:1444-1445); promótor a regulačné
sekvencie z génu metalotionínu (Prinster a kol., 1982, Nature 296:39-42); a prokaryotické
promótory, ako napríklad beta-laktamázový promótor (Villa-Kamaroff a kol., 1978, Proc. Natl.
Acad. Sci. U.S.A. 75:3727-3731); alebo tac promótor (DeBoer a kol., 1983, Proc. Natl. Acad.
Sci. U.S.A. 80:21-25). Rovnako zaujímavé sú nasledujúce zvieracie transkripčné kontrolné
úseky, ktoré vykazujú špecifickosť tkaniva a boli využité v transgénnych zvieratách: génový
kontrolný úsek elastátu Aj, ktorý je aktívny v pankreatických acinárnych bunkách (Swift a kol.,
1984, Cell 38:639-646; Ornitz a kol., 1986, Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 50:399409; MacDonald, 1987, Hepatology 7:425-515); génový kontrolný úsek inzulínu, ktorý je
aktívny v pankreatických beta bunkách (Hanahan, 1985, Nature 315:115-122); génový
kontrolný úsek imunoglobulínu, ktorý je aktívny v lymfatických bunkách (Grosschedl a kol.,
1984, Cell 38:647-658; Adames a kol., 1985, Nature 318:533-538; Alexander a kol., 1987, Mol.
Cell. Biol. 7:1436-1444); kontrolný úsek myšieho prsného nádorového vírusu, ktorý je aktívny
v testikulárnych, prsných, lymfatických a žírnych bunkách (Leder a kol., 1986, Cell 45:485-
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495); génový kontrolný úsek albumínu, ktorý je aktívny v pečeni (Pinkert a kol., 1987, Genes
and Devel. 1:268-276); génový kontrolný úsek alfa-feto-proteínu, ktorý je aktívny v pečeni
(Krumlauf a kol., 1985, Mol. Cell. Biol. 5:1639-1648; Hammer a kol., 1987, Science 253:5358); génový kontrolný úsek alfa 1-antitrypsínu, ktorý je aktívny v pečeni (Kelsey a kol., 1987,
Genes and Devel. 1:161-171); génový kontrolný úsek beta-globínu, ktorý je aktívny v
myeloidných bunkách (Mogram a kol., 1985, Nature 315:338-340; Kollias a kol., 1986, Cell
46:89-94); génový kontrolný úsek myelínového základného proteínu, ktorý je aktívny v
oligodendrocytických bunkách v mozgu (Readhead a kol., 1987, Cell 48:703-712); génový
kontrolný úsek ľahkého reťazca-2 myozínu, ktorý je aktívny v kostrovom svale (Sani, 1985,
Nature 314:283-286); a génový kontrolný úsek uvoľnenia gonádotropného hormónu, ktorý je
aktívny v hypotalame (Mason a kol., 1986, Science 234:1372-1378).
[0153] Do vektora môže byť insertovaná zosilňovacia sekvencia na zvýšenie transkripcie
vyššími eukaryotmi. Zosilňovače sú cis-pôsobiace prvky DNA, obvykle dlhé 10-300 bp, ktoré
pôsobia na promótor, aby došlo k navýšeniu transkripcie. Zosilňovače sú relatívne nezávislé na
orientácii a polohe, boli nájdené na pozíciách ako 5', tak aj 3' transkripčnej jednotky. Známych
je niekoľko zosilňovacích sekvencií dostupných z cicavčích génov (napr. globín, elastáza,
albumín, alfa-feto-proteín a inzulín). Typicky je ale použitý zosilňovač z vírusu. Zosilňovač
SV40, zosilňovač raného promótora cytomegalovírusu, zosilňovač polyoma a zosilňovače
adenovírusu známe v stave techniky sú vzorovými zosilňovacími prvkami na aktiváciu
eukaryotických promótorov. Hoci môže byť zosilňovač umiestnený vo vektore buď na 5' alebo
3' kódovacej sekvencii, typicky sa nachádza v mieste 5' od promótora. Sekvencie kódujúce
príslušnú natívnu alebo heterológnu signálnu sekvenciu (vedúcu sekvenciu alebo signálny
peptid) je možné zabudovať do expresného vektora na stimulovanie mimobunkovej sekrécie
protilátky. Voľba medzi signálnym peptidom alebo vedúcou sekvenciou závisí od typu
hostiteľských buniek, v ktorých má byť protilátka produkovaná, a heterológna signálna
sekvencia môže nahradiť natívnu signálnu sekvenciu. Príklady signálnych peptidov, ktoré sú
funkčné v cicavčích hostiteľských bunkách, zahŕňajú nasledovné: signálne sekvencie pre
interleukín-7 opísané v US patente č. 4965195; signálne sekvencie pre receptor interleukínu-2
opísané v Cosman a kol., 1984, Nature 312:768; signálny peptid receptora interleukínu-4
opísaný v EP patente č. 0367566; signálny peptid receptora interleukínu-1 typu I opísaný v US
patente č. 4968607; signálny peptid receptora interleukínu-1 typu II opísaný v EP patente č.
0460846.
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[0154] Po skonštruovaní vektora môže byť dokončený vektor insertovaný do vhodnej
hostiteľskej bunky na amplifikáciu a/alebo polypeptidovú expresiu. Transformácia expresného
vektora pre proteín viažuci sa na antigén do zvolenej hostiteľskej bunky môže byť uskutočnené
spôsobmi dobre známymi v stave techniky, vrátane transfekcie, infekcie, ko-precipitácie
fosforečnanu

vápenatého,

elektroporácie,

mikroinjektovania,

lipofekcie,

transfekcie

sprostredkovanej DEAE-dextránom alebo inými známymi technikami. Zvolený spôsob bude
čiastočne funkciou typu hostiteľskej bunky určenej na použitie. Tieto spôsoby a ďalšie vhodné
spôsoby sú osobám skúseným v stave techniky dobre známe a sú uvedené napríklad v
Sambrook a kol., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3. vydanie, Cold Spring Harbor
Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y. (2001).
[0155] Hostiteľská bunka, ak je kultivovaná pri vhodných podmienkach, syntetizuje proteín,
ktorý je možné následne zožať z kultivačného média (ak ho hostiteľská bunka vylučuje do
média) alebo priamo z hostiteľskej bunky, ktorá ho produkuje (ak nie je vylučovaný). Výber
vhodnej hostiteľskej bunky bude závisieť na rôznych faktoroch, ako napríklad požadované
hladiny expresie, polypeptidové modifikácie, ktoré sú žiaduce alebo nevyhnutné na aktivitu
(ako napríklad glykozylácia alebo fosforylácia) a jednoduchosť skladania do biologicky účinnej
molekuly.
[0156] Cicavčie bunkové línie dostupné ako hostitelia na expresiu sú v stave techniky dobre
známe a zahŕňajú najmä imortalizované bunkové línie dostupné z American Type Culture
Collection (ATCC), a patria medzi nich najmä bunky vaječníka čínskeho škrečka (CHO), bunky
HeLa, obličkové bunky mláďaťa škrečka (BHK), obličkové bunky opíc (COS), bunky ľudského
hepatocelulárneho karcinómu (napr. Hep G2) a množstvo ďalších bunkových línií. V určitých
prípadoch môžu byť bunkové línie zvolené stanovením toho, ktoré bunkové línie majú vysoké
hladiny expresie a podstatným spôsobom produkujú proteíny viažuce sa na antigén s
vlastnosťami viazania na CD30L. V ďalšom prípade je možné tiež zvoliť bunkovú líniu z
rodovej línie B-lymfocytov, ktorá nevytvára vlastnú protilátku, ale má schopnosť vytvárať a
vylučovať heterológnu protilátku. V ďalšom prípade je možné použiť fukozyltransferázové
knock-out bunkové línie, ktoré produkujú úplne alebo čiastočne afukozylované protilátky (US
patenty č. 6946292, US 7425446, US 7846725, US 8067232, Potelligent® cells BioWa,
Princeton, NJ).
Bioanalýza CD30L in vitro
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[0157] Taktiež sú opísané spôsoby na identifikáciu antagonistov, ktorí inhibujú interakciu
CD30/CD30L. Tieto spôsoby využívajú indukciu markera cytokínu získaného z buniek CD30+
v reakcii na CD30L. Spôsob zahŕňa kroky kombinovania záujmovej skúšanej zlúčeniny so
zdrojom CD30L; pridanie kombinácie testovanej zlúčeniny/CD30L do CD30+ buniek, ktoré sú
schopné exprimovať marker cytokínu v reakcii na interakciu CD30 a CD30L; zber bunkového
supernatantu; a stanovenie, či skúšaná zlúčenina inhibuje interakciu CD30/CD30L meraním
množstva markera cytokínu vyprodukovaného a/alebo uvoľneného do bunkového
supernatantu. Takáto bioanalýza in vitro závislá na CD30L môže, napríklad, využívať ľudskú
bunkovú líniu Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL), expresiu Karpas-299 (K299)
endogénnych CD30 a uvoľnenie IL-8 z týchto buniek v reakcii na interakciu CD30 a CD30L.
Tieto spôsoby sú ďalej uvedené formou príkladu v nižšie uvedených príkladoch.
[0158] Testované zlúčeniny zahŕňajú proteíny viažuce sa na antigén CD30L, vrátane najmä
protilátky, ich fragmenty viažuce sa na antigén a ich deriváty. Testované zlúčeniny by tiež
mohli zahŕňať rekombinantné rozpustné zlúčeniny CD30 (ako napríklad mimobunkovú
doménu CD30 fúzovania s Fc tagom, poly-His tagom, FLAG® tagom a podobne), ale aj malé
molekuly. Vhodné bunkové línie CD30+ exprimujú marker cytokínu v reakcii na interakciu
CD30 a CD30L; tieto bunkové línie obsahujú bunkovú líniu CD30+ Anaplastic Large Cell
Lymphoma K299 (Karpas-299, DSMZ, Nemecko).
[0159] Zdroje na CD30L obsahujú rozpustné konštrukty CD30L a s membránou asociované
CD30L. Rozpustné CD30L obsahujú chimérické kompozície obsahujúce fragment CD30L,
výhodne fragment mimobunkového úseku CD30L. Tieto rozpustné konštrukty obsahujú
konštrukty multimérneho leucínu alebo izoleucínového zipsu. Tieto konštrukty obsahujú motív
leucínového zipsu s 33 aminokyselinami pripojený na N-terminus mimobunkovej domény
CD30L človeka alebo makaka jávskeho. Rozpustné rekombinantné konštrukty CD30L sú tiež
k dispozícii komerčne (R&D Systems, Minneapolis, MN). Ďalšie rozpustné CD30L tiež
obsahujú mimobunkovú doménu CD30L fúzovania s FLAG®-tagom (Axxora LLC, San Diego,
CA). S membránou asociovaný CD30L obsahuje natívne a transfekované bunky a bunkové
línie exprimujúce CD30L. Tieto bunkové línie zahŕňajú najmä ľudské bunky, ako napríklad
CD30L+ bunkovú líniu ľudských Ramosových B-lymfocytov (ATCC, Manassas, VA).
Rovnako uvažované sú krvné T-lymfocyty makakov krabožravých a dendritické bunkové línie
myší.
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[0160] Opísaný je tu spôsob na stanovenie CD30L indukcie produkcie IL-8 z CD30+ buniek
zahŕňajúci kroky: zlúčenie skúšanej zlúčeniny so zdrojom CD30L; pridanie kombinácie
testovanej zlúčeniny a CD30L do ožiarených buniek CD30+; zber bunkového supernatantu; a
stanovenie množstva IL-8 uvoľneného do bunkového supernatantu. Táto bioanalýza in vitro
závislá na CD30L, napríklad, využíva ľudskú bunkovú líniu Anaplastic Large Cell Lymphoma
(ALCL), expresiu Karpas-299 (K299) endogénnych CD30 a uvoľnenie IL-8 z týchto buniek v
reakcii na interakciu CD30 a CD30L. Uvoľnený IL-8 je možné kvantifikovať napríklad
pomocou IL-8 ELISA. Antagonisti CD30L, ako napríklad proteíny viažuce sa na antigén tu
opísané, sú naočkované buď rozpustným CD30L (jednobunková analýza) alebo CD30L
asociovaným s membránou (dvojbunková analýza) a následne kultivované s bunkami K299.
Následne sú zozbierané supernatanty a pomocou IL-8 sendvičovej ELISA je stanovená
inhibícia uvoľňovania IL-8 z buniek K299 v reakcii na blokovanie antagonistu CD30, ako
napríklad proteínu viažuceho sa na antigén tu opísaného.
[0161] Pri jednobunkovej analýze sú antagonisti CD30L titrovaní do mikrotitračných doštičiek
s 96 jamkami, ako napríklad Costar® doštičiek s 96 jamkami (Corning; Acton, MA) pri
dosiahnutí požadovaného rozsahu konečných koncentrácií, napríklad od 1 μg/ml do 10 pg/ml.
Proteíny viažuce sa na antigén CD30L, ako napríklad tie tu opísané, je možné použiť ako
pozitívne kontroly. Doštičky boli inkubované po dobu asi 45 minút pri laboratórnej teplote. Do
každej jamky bol potom pridaný bunkový zdroj CD30+. Doštičky boli inkubované po dobu 24
hodín pri 37 °C 5% CO2.
[0162] Pri dvojbunkovej analýze je zdroj CD30L viazaný na membránu a ožiarený. Bunky
exprimujúce CD30L zahŕňajú, okrem iného, bunky ako CD30L+ bunkovú líniu ľudských
Ramosových B-lymfocytov (ATCC, Manassas, VA), aktivované krvné T-lymfocyty makakov
krabožravých alebo bunková línia myších DC. Bunky exprimujúce CD30L môžu byť
predmetom triedenia FACS pred použitím, aby sa vybrali tie bunky, ktoré majú najvyššiu
hladinu expresie CD30L na bunkovom povrchu. Bunky exprimujúce CD30L sú kombinované
s antagonistom CD30L a inkubované 45 minút pred pridaním zdroja buniek CD30+. Doštičky
boli opäť inkubované po dobu 24 hodín pri 37 °C 5% CO2.
[0163] Pri oboch analýzach je možné uvoľnený IL-8 stanoviť a kvantifikovať ľubovoľným
spôsobom na detekovanie IL-8, ako napríklad s využitím IL-8 sendvičovej ELISA. Tieto
analýzy sú komerčne dostupné, ako napríklad tie od R&D Systems (Minneapolis, MN). Hladiny
IL-8 je možné interpolovať zo štandardnej krivky ELISA a hodnoty IC50 určiť pomocou
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komerčne dostupného softvéru, ako napríklad DeltaSoft (DeltaSoft, Inc., Hillsborough, NJ) a
GraphPad PRISM (GraphPad Software Inc., San Diego, CA).
Použitie ľudských proteínov viažucich sa na antigén CD30L na diagnostické a
terapeutické účely
[0164] Proteíny viažuce sa na antigén tu opísané sú užitočné pri detekovaní CD30L v
biologických vzorkách a identifikáciu buniek alebo tkanív, ktoré produkujú CD30L. Proteíny
viažuce sa na antigén, ktoré sa špecificky viažu na CD30L, je možné použiť v diagnostike
a/alebo liečení ochorení súvisiacich s CD30L u pacienta, ktorý takúto liečbu potrebuje,
napríklad je možné proteíny viažuce sa na antigén CD30L použiť v diagnostických analýzach,
napr. vyvolanie IL-8 z buniek CD30+. Proteíny viažuce sa na antigén, ktoré sa viažu na CD30L,
môžu mať terapeutické využitie pri zmiernení ochorení súvisiacich s CD30L.
Indikácie
[0165] Predkladaný vynález sa tiež týka použitia proteínov viažucich sa na antigén CD30L na
využitie pri predchádzaní vzniku alebo terapeutickom liečení chorôb, ako napríklad tých tu
uvedených. Proteíny viažuce sa na antigén CD30L sú užitočné pri liečení množstva stavov, v
ktorých je CD30L asociovaný alebo hrá určitú rolu prispievajúcu k základnému ochoreniu alebo
poruche, alebo inak prispieva k negatívnemu príznaku.
[0166] Opísané sú spôsoby na liečenie mnohých ochorení, ako napríklad autoimunitných a
chronických zápalových ochorení a zhubného nádorového ochorenia podaním pacientovi, ktorý
liečbu potrebuje, účinného množstva kompozície obsahujúcej jeden alebo viac ako jeden
proteín viažuci sa na antigén CD30L tu opísaný. Tieto kompozície sú užitočné na modulovanie
imunitnej reakcie in vivo blokovaním interakcií medzi bunkami CD30+ a CD30L+; vyčerpanie
buniek CD30L+; alebo agonistickú aktivitu na bunkách CD30L+.
[0167] CD30L môžu vykazovať "reverznú signalizáciu", CD30L exprimované na neutrofiloch
a T-lymfocytoch obvodovej krvi môžu byť aktivované priečnym viazaním na stimuláciu
metabolických aktivít v týchto bunkách (Wiley a kol., J. Immunol. 157:3235-39, 1996; Cerutti
a kol., J. Immunol. 165:786, 2000; Cerutti a kol., Nat. Immunol. 2:150, 2001). Takto by mohli
byť proteíny viažuce sa na antigén, ktoré sa viažu na CD30L, použité na blokovanie reverznej
signalizácie CD30L alebo stimuláciu buniek CD30L+.
[0168] Bunky CD30+ sú silne asociované s Hodgkinovou chorobou a CD30 je široko
používaným klinickým markerom na množstvo hematologických zhubných bujnení (recenzia
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pozri Horie and Watanabe, Immuno. 10:457-470, 1998). Kompozície obsahujúce jeden alebo
viac ako jeden proteín viažuci sa na antigén CD30L tu opísaný môže byť užitočný buď
samostatne alebo v kombinácii s inými terapiami pri liečení týchto stavov.
[0169] CD30L je exprimovaný na aktivovaných T-lymfocytoch a niektorých B-lymfocytoch a
populácií dendritických buniek. CD30L je exprimovaný na časti aktivovaných T-lymfocytov a
B-lymfocytov. Tento expresný obrazec naznačuje, že zacielenie CD30L by bolo užitočné na
moduláciu interakcie medzi T-lymfocytmi, B-lymfocytmi a dendritickými bunkami. Ukázalo
sa, že CD30L má vplyv na humorálnu imunitu. Proteíny viažuce sa na antigén tu opísané by
boli použiteľné v terapeutických režimoch týkajúcich sa zápalových ochorení, najmä tých,
ktorých motorom sú reakcie B-lymfocytov závislé na T-lymfocytoch.
[0170] Spôsobmi a kompozíciami tu predstavenými je možné liečiť artritídu. Výrazom
"artritída" tak, ako je tu použitý, sa myslia chronické zápalové stavy, ktoré primárne postihujú
kĺby alebo spojivové tkanivo okolo kĺbov, avšak postihnuté môžu byť aj rôzne iné telesné
orgány. Pôvod artritídy môže byť autoimunitný alebo traumatický, alebo môže byť spustená
expozíciou cudziemu antigénu, čo následne vedie k chronickému stavu, ktorý už ďalej nie je
závislý na pokračujúcej prítomnosti spúšťacieho antigénu. Výraz "artritída" tak, ako je tu
použitý, zahŕňa: arthritis deformans; osteoartritídu; reumatoidnú artritídu (dospelých a detí);
artritídu lymskej boreliózy; reaktívnu artritídu vrátane Reiterovej choroby; psoriatickú artritídu;
arthritis nodosa; séronegatívne spondylartropatie, vrátane napríklad ankylosing spondylitis.
[0171] Proteíny viažuce sa na antigén tu opísané sú užitočné pri liečení množstva reumatických
chorôb, ktoré sú tu definované ako chronické choroby zahŕňajúce bolestivé a často násobne
lokalizované zápaly kĺbov, svalov, nervov, šliach, kože, očí, spojivového tkaniva alebo rôznych
ďalších orgánových systémov. Tie zahŕňajú najmä: artritídu; sklerodermiu; dnu; systémový
lupus erythematosus; reumatickú polymyalgiu; Stillovo ochorenie; chronickú uveitídu;
choroby, ktorých následkom je zápal priečne pruhovaného svalu, vrátane dermatomyozitídy a
polymyozitídy vrátane sporadickej inkluzívnej telesnej myozitídy. Systémový lupus
erythematosus môže vyvolať zápal kĺbov, kože, obličiek, srdca, pľúc, krvných ciev a mozgu. V
pokročilej forme môže systémový lupus erythematosus vyústiť do zlyhania obličiek.
[0172] Opísané sú tiež spôsoby využitia proteínov viažucich sa na antigén tu opísaných v
terapiách na liečenie rôznych porúch endokrinného systému, vrátane najmä: prepuknutia
diabetu v juvenilnom alebo dospelom veku (vrátane autoimunitného diabetu, typu závislého na
inzulíne; diabetu nezávislého na inzulíne a diabetu vyvolaného obezitou); idiopatickej
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atrofie;

Addisonovej

choroby;

hypotyreoidizmu;

Graveovho

ochorenia;

autoimunitného zápalu štítnej žľazy, ako napríklad Hashimotov zápal štítnej žľazy; a
polyglandulárnych autoimunitných syndrómov (typy I a II).
[0173] Proteíny viažuce sa na antigén tu opísané sú tiež užitočné v terapiách na liečenie stavov
gastrointestinálneho systému, vrátane najmä: autoimunitnej sklerotizujúcej cholangitídy;
celiakie; zápalového ochorenia čreva, vrátane Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy;
autoimunitného zápalu pankreasu, vrátane chronického zápalu pankreasu; idiopatickej
gastroparézy; a idiopatických vredov, vrátane žalúdočných a dvanástnikových vredov.
[0174] Zahrnuté sú tiež spôsoby na použitie proteínov viažucich sa na antigén tu opísaných v
terapiách pri liečení chorôb urogenitálneho systému, ako napríklad autoimunitná a idiopatická
glomerulonefritída; a chronický idiopatický zápal prostaty (nebakteriálny), vrátane benígnej
hypertrofie prostaty.
[0175] Opísané sú tu tiež spôsoby využitia proteínov viažucich sa na antigén tu opísaných v
terapiách na liečenie rôznych hematologických chorôb, vrátane najmä: anémie a
hematologickej choroby, vrátane zhubnej chudokrvnosti a aplastickej anémie a Fanconiho
aplastickej anémie; autoimunitnej hemolytickej anémie; idiopatickej trombocytopenickej
purpury (ITP); myelodysplastického syndrómu (vrátane refraktérnej anémie, refraktérnej
anémie s prstencovými sideroblastmi, refraktérnej anémie s nadmernými blastmi, refraktérnej
anémie s nadmernými blastmi v transformácii); a autoimunitného lymfoproliferatívneho
syndróm (ALPS).
[0176] Uvedené proteíny viažuce sa na antigén sú ďalej užitočné na liečenie stavov, ktoré
ovplyvňujú pečeň, ako napríklad autoimunitná alebo chronická zápalová hepatitída.
[0177] Ďalej sa opísané proteíny viažuce sa na antigén a kombinácie používajú na liečenie
rôznych autoimunitných alebo chronických zápalových ochorení súvisiacich so stratou sluchu.
Jedným z nich je strata sluchu vnútorného ucha alebo strata sluchu súvisiaca s kochleárnym
nervom, ktorá je považovaná za následok autoimunitného procesu, t. j. autoimunitnej straty
sluchu. V súčasnej dobe je tento stav liečený steroidmi, metotrexátom a/alebo
cyklofosfamidom, ktoré môžu byť podávané súčasne s inhibítorom alebo blokátorom interakcie
CD30/CD30L.
[0178] Množstvo zápalových pľúcnych chorôb môže byť tiež liečené uvedenými proteínmi
viažucimi sa na antigén, vrátane: idiopatickej lymfoangioleiomyomatózy; chronickej
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obštrukčnej choroby pľúc (COPD) asociovanej s chronickou neinfekčnou bronchitídou alebo
emfyzémom; fibrotického ochorenia pľúc, ako napríklad cystická fibróza a idiopatická pľúcna
fibróza.
[0179] Choroby asociované s transplantáciou sú tiež liečiteľné proteíny viažuce sa na antigén
tu opísané, vrátane reakcie štepu proti hostiteľovi. Na zamedzenie alebo zmiernenie reakcie
štepu proti hostiteľovi môžu byť kompozície obsahujúce jeden alebo viac ako jeden z proteínov
viažucich sa na antigén tu opísaných podávané pred, súčasne alebo po transplantácii kostnej
drene alebo pevného orgánu vrátane transplantácie srdca, pečene, pľúc, kože, obličiek alebo
iných orgánov.
[0180] Predstavené proteíny viažuce sa na antigén sú taktiež užitočné pri liečení chronických
zápalových ochorení očí, vrátane autoimunitnej uveitídy.
[0181] Tieto zlúčeniny by boli tiež užitočné na liečenie ochorení súvisiacich so zápalom
dýchacích ciest, ako napríklad astma.
[0182] Tu opísané proteíny viažuce sa na antigén sú tiež užitočné na liečenie zápalových
chorôb, ktoré postihujú ženský reprodukčný systém, vrátane: infertility/opakovaného zlyhania
implantátu; syndrómu straty plodu alebo straty embrya IV (spontánny potrat); a endometriózy.
[0183] Ďalšie zdravotné choroby liečiteľné proteínmi viažucimi sa na antigén tu opísanými
zahŕňajú chronický zápal a/alebo degeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému. To
napríklad zahŕňa choroby spojené s demyelináciou, ako napríklad skleróza multiplex,
systémová skleróza a Guillain-Barreove syndrómy (vrátane akútnej zápalovej demyelinačnej
polyneuropatie, akútnej motorickej axonálnej neuropatie, akútnej motorickej zmyslovej
axonálnej neuropatie a Fisherovho syndrómu). Roztrúsená skleróza je zástupca chronického,
degeneratívneho ochorenia centrálneho nervového systému, ktorý je možné liečiť látkou
schopnou inhibovať alebo blokovať interakciu CD30 a CD30L. Pozri napríklad US patent č.
6652854.
[0184] Ďalšie chronické zápalové stavy liečiteľné proteínmi viažucimi sa na antigén tu
opísanými zahŕňajú choroby chladových aglutinínov v sére; Behcetov syndróm; Sjögrenov
syndróm; a idiopatickú tenosynovitídu, ale aj rôzne chronické zápalové choroby spojené s
dedičnými deficienciami. Predmetné inhibítory, kompozície a kombinačné terapie sú ďalej
užitočné pri liečení Bellovej obrny (idiopatickej tvárovej paralýzy); syndrómu chronickej
únavy (nesúvisiace s prebiehajúcou infekciou); chronického degeneratívneho ochorenia
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platničiek, syndrómu vojny v Zálive; a myasthenia gravis, ktorá môže byť liečená súčasne
kortikosteroidmi.
[0185] Choroby zahŕňajúce kožu alebo sliznice sú tiež liečiteľné tu opísanými proteínmi
viažucimi sa na antigén. Medzi nich patria: akantolytické ochorenia, vrátane diskového lupusu,
subakútny kožný lupus erythematosus, kožná vaskulitída, Darierovo ochorenie, keratosis
follicularis, pemphigus vulgaris a paraneoplastic pemphigus; acne rosacea; alopecia areata;
bullous pemphigoid; ekzém; erytém, vrátane erythema multiforme a erythema multiforme
bullosum (Stevens-Johnsonov syndróm); zápalové ochorenia kože; lichen planus; lineárne
pľuzgierovité ochorenia IgA (detská chronická pľuzgierovitá dermatóza), strata pružnosti kože;
neutrofilná dermatitída (Sweetov syndróm); pityriasis rubra pilaris; lupienka; pyoderma
gangrenosum; a toxická epidermálna nekrolýza.
[0186] Ďalšie ochorenia, ktoré je možné liečiť uvedenými proteínmi viažucimi sa na antigén,
sú: s autoimunitou asociovaná chronická mukokutánna kandidóza; alergie; sarkoidóza;
multicentrická retikulohistiocytóza; Wegenerova granulomatóza; arteritída, vrátane arteritídy
obrovských buniek; vaskulitída a chronická autoimunitná myokarditída.
[0187] Na liečenie zdravotnej choroby pomocou proteínov viažucich sa na antigén tu opísaných
je terapeuticky účinné množstvo terapeutickej látky podávané cicavcovi, ktorý liečbu potrebuje.
Látka je podávaná podľa režimu dávky a frekvencie podávania, ktoré sú adekvátne na vyvolanie
udržateľného zlepšenia prinajmenšom jedného ukazovateľa, ktorý odráža závažnosť choroby.
Zlepšenie sa považuje za "udržateľné", ak pacient vykazuje zlepšenie pri prinajmenšom dvoch
príležitostiach v rozmedzí prinajmenšom jedného dňa, avšak pri ktorých sa s výhodou nachádza
rozmedzie jeden týždeň, dva týždne, tri týždne alebo štyri týždne alebo viac. Závažnosť
choroby je stanovená na základe známok alebo príznakov, alebo môže byť stanovená
dotazníkmi, ktoré sú rozdané pacientom, ako napríklad dotazníky o kvalite života, ktoré často
využívajú lekári na posúdenie stavu podmienok chronického ochorenia.
[0188] Jeden alebo viac ako jeden ukazovateľ, ktorý odráža závažnosť ochorenia pacienta,
môže byť posúdený na určenie, či je frekvencia a dĺžka liečby liekom dostatočná. Predvolená
hodnota pre zvolený ukazovateľ je stanovená vyšetrením pacienta pred podaním prvej dávky
terapeutickej látky. S výhodou je predvolené vyšetrenie vykonávané počas asi 60 dní odo dňa
podania prvej dávky.
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[0189] Ak je liečeným stavom systémový lupus erythematosus, ukazovateľ na stanovenie
dostatočnosti liečby môže pozostávať z pozorovaného vylepšenia jedného z nižšie uvedeného:
únava; horúčka; vredy v ústach a na nose; vyrážka na tvári ("motýliková vyrážka");
fotosenzitivita (SLE často znovu prepukne po expozícii slnečnému svetlu); pleuritída;
perikarditída; Raynaudov jav (znížená cirkulácia do prstov a špičiek nôh pri expozícii chladu);
funkcie obličiek; a počet bielych krviniek (pacienti so SLE majú často znížený počet bielych
krviniek).
[0190] Opísané sú farmaceutické kompozície obsahujúce proteíny viažuce sa na antigén tu
opísané formulované s farmaceuticky prijateľným nosičom. V niektorých uskutočneniach je
farmaceuticky prijateľný nosič vhodný na podávanie ľudským subjektom.
Diagnostické spôsoby
[0191] Proteíny viažuce sa na antigén tu opísané je možné použiť na diagnostické účely na
detekciu, diagnostiku alebo monitorovanie ochorenia a/alebo podmienok súvisiacich s
interakciou CD30/CD30L. Príklady spôsobov užitočných pri detekcii prítomnosti CD30L
zahŕňajú imunoanalýzu, ako napríklad enzýmovú imunosorpčnú analýzu (ELISA) a
rádioimunoanalýzu (RIA).
[0192] Pri diagnostických aplikáciách bude proteín viažuci sa na antigén typicky značený
zistiteľnou značiacou skupinou. Vhodné značiace skupiny zahŕňajú najmä: rádioizotopy alebo
rádionuklidy (napr. 3H, 14C, 15N, 35S, 90Y, 99Tc,

111

In,

125

I,

131

I), fluorescenčné skupiny (napr.

FITC, rodamín, lantanidové fosfory), enzymatické skupiny (napr. chrenová peroxidáza, βgalaktozidáza, luciferázy, zásaditá fosfatáza), chemiluminiscenčné skupiny, biotinylové
skupiny alebo vopred určené polypeptidové epitopy rozpoznané sekundárnym reportérom
(napr. párovými sekvenciami leucínového zipsu, väzbovými miestami na sekundárne
protilátky, doménami viazania kovu, epitopovými tagmi). V niektorých prípadoch je značiaca
skupina pripojená na proteín viažuci sa na antigén prostredníctvom vymedzovacích ramien
rôznych dĺžok na zníženie potenciálneho priestorového bránenia. V stave techniky sú známe
rôzne spôsoby značenia proteínov a je možné ich použiť.
[0193] Ďalšie diagnostické spôsoby sú opísané na účely identifikácie bunky alebo buniek, ktoré
exprimujú CD30L. V konkrétnom prípade je proteín viažuci sa na antigén označený značiacou
skupinou a detegované je viazanie označeného proteínu viažuceho sa na antigén na CD30L. V
ďalšom konkrétnom prípade je viazanie proteínu viažuceho sa na antigén na CD30L detegované
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in vivo. V ďalšom konkrétnom prípade je proteín viažuci sa na antigén CD30L izolovaný a
zmeraný pomocou postupov známych v stave techniky. Pozri napríklad Harlow and Lane,
1988, Antibodies: A Laboratory Manual, New York: Cold Spring Harbor (ed. 1991 a pravidelné
dodatky); John E. Coligan, ed., 1993, Current Protocols In Immunology New York: John Wiley
& Sons.
[0194] Ďalšie spôsoby zaisťujú na detekciu prítomnosť testovanej molekuly, ktorá súťaží o
viazanie na CD30L s opísaným proteínom viažucim sa na antigén. Príklad jednej takejto
analýzy by zahŕňal detekovanie množstva voľného proteínu viažuceho sa na antigén v roztoku
obsahujúcom určité množstvo CD30L v prítomnosti alebo absencii testovanej molekuly.
Zvýšenie množstva voľného proteínu viažuceho sa na antigén (t. j. proteínu viažuceho sa na
antigén neviazaného na CD30L) by naznačovalo, že je skúšaná molekula schopná súťažiť o
viazanie na CD30L s proteínom viažucim sa na antigén. V jednom prípade je proteín viažuci sa
na antigén označený značiacou skupinou. Alternatívne je skúšaná molekula označená a
monitorované je množstvo voľnej testovanej molekuly v prítomnosti a neprítomnosti proteínu
viažuceho sa na antigén.
Spôsoby liečby: Farmaceutické formulácie, cesty podávania
[0195] Opísané sú farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú terapeuticky účinné množstvo
jedného z množiny proteínov viažucich sa na antigén a farmaceuticky prijateľnú pomocnú
látku, riedidlo, nosič, solubilizér, emulgátor, konzervant a/alebo adjuvans. Okrem toho sú
uvedené aj spôsoby liečenia pacienta podávaním takejto farmaceutickej kompozície. Výraz
"pacient" zahŕňa ľudských pacientov. Výrazy "liečba" a "liečenie" zahŕňajú úľavu od alebo
prevenciu vzniku prinajmenšom jedného príznaku alebo iného aspektu poruchy alebo redukciu
závažnosti ochorenia a podobne. Výrazom "terapeuticky účinné množstvo" alebo "účinné
množstvo" sa myslí množstvo proteínu viažuceho sa na antigén CD30L stanovené na
dosiahnutie terapeutickej reakcie v cicavcovi. Tieto terapeuticky účinné množstvá je možné
osobou skúsenou v stave techniky ľahko určiť. Na účely tohto vynálezu sú výrazy "ochorenia",
"choroba", "zdravotný stav", "abnormálny stav", "chyba", "zdravotná choroba", "ťažkosti" a
podobne používané vzájomne zameniteľne.
[0196] Proteín viažuci sa na antigén nemusí zabezpečovať úplné vyliečenie alebo vykoreniť
každý príznak alebo náznak ochorenia, aby mohol byť považovaný za životaschopnú
terapeutickú látku. Ako sa uznáva v príslušnej oblasti, lieky použité ako terapeutická látka môžu
znížiť závažnosť daného stavu ochorenia, avšak nemusí odstrániť všetky náznaky ochorenia,
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aby boli látky považované za užitočné terapeutické látky. Podobne, profylakticky podávaná
liečba nemusí byť úplne účinná pri predchádzaní nástupu stavu, aby predstavovala
životaschopnú profylaktickú látku. Samotné redukovanie dopadu ochorenia (napríklad zníženie
počtu alebo závažnosti jeho príznakov alebo zvýšenie účinnosti inej liečby alebo dosiahnutie
ďalšieho priaznivého účinku) alebo zníženie pravdepodobnosti prepuknutia ochorenia alebo
zhoršenia u subjektu je dostatočné. Niektoré spôsoby tu opísané obsahujú podávanie
antagonistu CD30L pacientovi (ako napríklad proteíny viažuce sa na antigén tu opísané) v
množstve a po dobu dostatočnú na vyvolanie udržateľného zlepšenia oproti východiskovému
stavu ukazovateľa, ktorý odráža závažnosť konkrétneho ochorenia.
[0197] Ako sa uznáva v príslušnej oblasti, farmaceutické kompozície obsahujúce molekuly
podľa vynálezu sú podávané pacientovi spôsobom vhodným na danú indikáciu. Farmaceutické
kompozície môžu byť podávané akoukoľvek vhodnou technikou, vrátane najmä parenterálne,
topicky alebo inhaláciou. V prípade injekčného podania môže byť farmaceutická kompozícia
podávaná

napríklad

intraartikulárne,

intravenózne,

intramuskulárne,

intralézne,

intraperitoneálne alebo subkutánnou cestou, bolusovým injekčným podaním alebo
kontinuálnou infúziou. Predpokladá sa lokalizované podanie, napr. v mieste ochorenia alebo
zranenia, ako napríklad transdermálne doručenie a nepretržité uvoľňovanie z implantátu.
Doručenie inhaláciou zahŕňa, napríklad, nosovú alebo orálnu inhaláciu, použitie rozprašovača,
vdychovanie antagonistu v aerosólovej forme a podobne. Ďalšie alternatívy zahŕňajú očné
kvapky; perorálne prípravky vrátane piluliek, sirupov, pastiliek alebo žuvacej gumy; a topické
prípravky, ako napríklad mlieka, gély, spreje a masti.
[0198] Taktiež je uvažované použitie postupov na použitie proteínov viažucich sa na antigén
ex vivo. Napríklad krv pacienta alebo iná telesná tekutina môže byť privedená do styku s
proteínom viažucim sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L ex vivo. Proteín viažuci sa na
antigén môže byť viazaný na vhodný nerozpustný matrix alebo pevný podperný materiál.
[0199] Proteíny viazané na antigén sú výhodne podávané vo forme kompozície obsahujúcej
jednu alebo viacero dodatočných zložiek, ako napríklad fyziologicky prijateľný nosič, pomocnú
látku alebo riedidlo. Kompozícia ďalej voliteľne obsahuje jednu alebo viac ako jednu
fyziologicky účinnú látku na kombinačnú terapiu. Farmaceutická kompozícia môže obsahovať
proteín viažuci sa na antigén CD30L spoločne s jednou alebo viacerými látkami zvolenými zo
skupiny zahrňujúcej pufer, antioxidant ako napríklad kyselinu askorbovú a polypeptid s nízkou
molekulovou hmotnosťou (ako napríklad tie, ktoré majú menej ako 10 aminokyselín), proteín,
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aminokyselinu, uhľovodík ako napríklad glukóza, sacharóza alebo dextríny, chelatačnú látku
ako napríklad EDTA, glutatión, stabilizátor a pomocné látky. Príklady vhodných riedidiel sú
neutrálne pufrovaný slaný roztok alebo slaný roztok miešaný s konšpecifickým sérovým
albumínom. V súlade s príslušnými štandardmi odvetvia môžu byť tiež pridané konzervanty
ako napríklad benzylalkohol. Kompozícia môže byť formulovaná ako lyofilizát pomocou
vhodného roztoku pomocnej látky (napr. sacharózy) ako riedidla. Vhodné zložky sú netoxické
pre recipienty pri použitých dávkach a koncentráciách. Ďalšie príklady zložiek, ktoré môžu byť
použité vo farmaceutických formuláciách, sú uvedené v ktoromkoľvek vydaní Remington's
Pharmaceutical Sciences, vrátane 21. vydania (2005), Mack Publishing Company, Easton, PA.
[0200] Súpravy určené na zhodnotenie lekármi v praxi obsahujú proteín viažuci sa na antigén
CD30L a etiketu alebo iné pokyny na použitie pri liečení akéhokoľvek zo stavov tu uvedených.
V jednom prípade súprava obsahuje sterilný prípravok jedného alebo viacerých proteínov
viazaných na antigén CD30L, ktoré môžu mať formu kompozície tak, ako je uvedené vyššie a
môžu byť v jednej alebo viacerých fľaštičkách.
[0201] Dávkovanie a frekvencia podávania sa môžu meniť v závislosti na takých faktoroch ako
spôsob podávania, konkrétne použité proteíny viazané na antigén, povaha a závažnosť
ochorenia určeného na liečenie, či je stav akútny alebo chronický a veľkosť a všeobecný stav
subjektu. Vhodné dávkovanie môže byť určené procedúrami známymi v príslušnej technike,
napr. v klinických štúdiách, ktoré môžu zahŕňať štúdie eskalácie dávky.
[0202] Typické dávkovanie sa môže pohybovať od asi 0,1 μg/kg do až asi 30 mg/kg alebo viac
v závislosti na faktoroch spomenutých vyššie. V špecifických prípadoch sa môže dávkovanie
pohybovať od 0,1 μg/kg do až asi 30 mg/kg, voliteľne od 1 μg/kg do až asi 30 mg/kg, voliteľne
od 10 μg/kg do až asi 10 mg/kg, voliteľne od asi 0,1 mg/kg do 5 mg/kg, alebo voliteľne od asi
0,3 mg/kg do 3 mg/kg.
[0203] Frekvencia dávkovania bude závisieť na farmakokinetických parametroch konkrétneho
proteínu viažuceho sa na antigén CD30L v použitej formulácii. Klinický lekár typicky podáva
kompozíciu až do dosiahnutia dávky, pri ktorej sa dosiahne požadovaný účinok. Kompozícia
tak môže byť podávaná ako jedna dávka alebo ako dve alebo viac dávok (ktoré môžu alebo
nemusia obsahovať rovnaké množstvo požadovanej molekuly) v čase alebo ako nepretržitá
infúzia prostredníctvom implantačného prostriedku alebo cievky. Vhodné dávkovanie môže
byť určené použitím vhodných údajov reakcie na dávku. Proteín viažuci sa na antigén CD30L
sa podľa vynálezu môže podávať napríklad raz alebo viackrát, napr. v pravidelných intervaloch
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v priebehu určitého časového obdobia. V konkrétnych prípadoch je proteín viažuci sa na antigén
CD30L podávaný počas obdobia aspoň jedného mesiaca alebo dlhšie, napr. jeden, dva alebo tri
mesiace alebo trvalo. Pri liečení chronických stavov je všeobecne najviac účinná dlhodobá
liečba. Avšak pri liečení akútnych stavov môže postačovať podávanie po kratšiu dobu, napr. od
jedného týždňa do šiestich týždňov. Proteín viažuci sa na antigén je podávaný až do doby, než
pacient začne prejavovať medicínsky relevantnú mieru zlepšenia v porovnaní s východiskovým
stavom pri zvolenom ukazovateli alebo zvolených ukazovateľoch.
[0204] Predpokladá sa, že proteín viažuci sa na antigén CD30L je podávaný pacientovi v
množstve a po dobu dostatočnú na dosiahnutie zlepšenia, s výhodou udržateľného zlepšenia v
prinajmenšom jednom ukazovateli, ktorý odráža závažnosť liečenej poruchy. Rôzne
ukazovatele, ktoré odrážajú rozsah ochorenia, choroby alebo stavu pacienta, je možné hodnotiť
a určiť, či je množstvo a trvanie liečby dostatočné. Tieto ukazovatele zahŕňajú napríklad
klinicky uznávané ukazovatele závažnosti ochorenia, symptómov alebo náznakov príslušnej
poruchy. V jednom prípade sa zlepšenie považuje za udržateľné, pokiaľ subjekt vykazuje
zlepšenie pri prinajmenšom dvoch príležitostiach od seba delených dvoma až štyrmi týždňami.
Miera zlepšenia je všeobecne určovaná lekárom, ktorý môže oznámiť toto určenie na základe
známok, príznakov, biopsie alebo iných výsledkov skúšok, a ktorý môže tiež využiť dotazníky
rozdávané subjektu, ako napríklad dotazníky na zistenie kvality života vypracované na dané
konkrétne ochorenie. Konkrétne prípady spôsobov a kompozícií podľa vynálezu zahŕňajú
použitie proteínu viazaného na antigén CD30L a jedného alebo viacerých antagonistov CD30L,
napríklad dvoch alebo viacerých proteínov viazaných na antigén podľa tohto vynálezu alebo
proteínu viazaného na antigén podľa tohto vynálezu a jedného alebo viacerých ďalších
antagonistov CD30L. Rovnako opísané sú proteíny viazané na antigén CD30L podávané
samostatne alebo v kombinácii s inými látkami prospešnými na liečbu stavu, ktorý pacienta
sužuje. Príklady takýchto látok zahŕňajú ako proteínové, tak i neproteínové lieky. Tieto látky
zahŕňajú napríklad antagonistu TNF-α, IL-1, IL-2, RANK alebo iných cytokínov, ktoré môžu
prispievať k autoimunitnému alebo chronickému zápalu. Medzi cytokínových antagonistov
patria tie, ktoré cielia na cytokín a/alebo jeho receptor. Antagonista, ktorý cieli na cytokín, môže
obsahovať rozpustný receptor proti cytokínu a obvykle obsahuje časť alebo celú mimobunkovú
doménu receptora pre cytokín. Rozpustný cytokínový receptor je možné použiť ako monomér
alebo ako dimér alebo vyšší multimér (napríklad ako fúzna molekula, pričom rozpustný
receptor je pripojený na Fc časť ľudského imunoglobulínu podporujúcu dimér). V ostatných
prípadoch je rozpustný cytokínový receptor PEGylovaný s cieľom zvýšenia jeho polčasu
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rozpadu v sére. V niektorých prípadoch obsahuje rozpustný cytokínový antagonista rozpustný
TNF receptor (typ I alebo II). Malé organické molekuly, ktoré inhibujú zápalové cytokíny, je
možné tiež využiť v kombinácii s predmetnými terapeutickými látkami. Viac ako jeden proteín
viažuci sa na ligandový antigén CD30L a/alebo úsek naviazania antigénu sa môže podávať
súčasne na liečenie autoimunitného alebo chronického zápalového ochorenia a môže sa
podávať samostatne alebo spoločne s inými liekmi, ktoré sú účinné proti rovnakému
autoimunitnému alebo chronickému zápalovému stavu, alebo ktoré sú podávané na liečenie
odlišného stavu u toho istého pacienta.
[0205] V prípade súčasného podávania viacerých terapeutík môžu byť dávky adekvátne
upravené alebo známe podľa príslušného stavu techniky. Tieto látky je možné podávať súčasne,
postupne, striedavo alebo podľa iného režimu, ktorý umožňuje dosiahnutie účinnosti celkového
priebehu liečby.
[0206] Okrem ľudských pacientov sú proteíny viažuce sa na antigén CD30L užitočné pri liečení
neľudských živočíchov, ako napríklad domácich maznáčikov (psov, mačiek, vtákov, primátov
a pod.), domácich úžitkových zvierat (koní, dobytka, oviec, ošípaných, vtákov a pod.). V
takýchto prípadoch môže byť vhodná dávka stanovená podľa telesnej hmotnosti zvieraťa.
Napríklad je možné použiť dávku 0,2-1 mg/kg. Alternatívne je dávka stanovená podľa plochy
povrchu zvieraťa, vzorová dávka je od 0,1 do 20 mg/m2, alebo výhodnejšie od 5 do 12 mg/m2.
Pri malých zvieratách, ako napríklad psoch alebo mačkách, je vhodná dávka 0,4 mg/kg. Proteín
viažuci sa na antigén CD30L (s výhodou zostrojený z génov derivovaných z prijímacích
druhov) je podávaný injektovaním alebo iným vhodným spôsobom jedenkrát alebo viac ako
jedenkrát týždenne až do vylepšenia stavu zvieraťa, alebo sa môže podávať nekonečne dlho.
[0207] Nasledujúce Príklady, vrátane vykonávaných experimentov a dosiahnutých výsledkov,
sú uvedené len na ilustratívne účely a nemožno ich vnímať ako príklady obmedzujúce rozsah
priložených nárokov.
Konkrétne opisy
[0208]
1. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L, ktorý obsahuje
prinajmenšom jeden variabilný úsek ťažkého reťazca obsahujúci CDRH1, CDRH2 a CDRH3
zvolený zo skupiny pozostávajúcej z:
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a) CDRH1, ktorý sa líši o nie viac ako štyri substitúcie, inzercie alebo delécie
aminokyseliny od CDRH1, ako je zobrazené v Tabuľke 3;
b) CDRH2, ktorý sa líši o nie viac ako sedem substitúcií, inzercií a/alebo delécií
aminokyseliny od CDRH2, ako je zobrazené v Tabuľke 3;
c) CDRH3, ktorý sa líši o nie viac ako jedenásť substitúcií, inzercií a/alebo delécií
aminokyseliny od CDRH3, ako je zobrazené v Tabuľke 3; a
obsahuje prinajmenšom jeden variabilný úsek ľahkého reťazca obsahujúci CDRL1, CDRL2 a
CDRL3 zvolený zo skupiny pozostávajúcej z:
d) CDRL1, ktorý sa líši o nie viac ako štyri substitúcie, inzercie a/alebo delécie
aminokyseliny od CDRL1, ako je zobrazené v Tabuľke 3;
e) CDRL2, ktorý sa líši o nie viac ako dve substitúcie, inzercie alebo delécie
aminokyseliny od CDRL2, ako je zobrazené v Tabuľke 3;
f) CDRL3, ktorý sa líši o nie viac ako dve substitúcie, inzercie alebo delécie
aminokyseliny od CDRL3, ako je zobrazené v Tabuľke 3.
2. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 1 obsahujúci:
CDRH1 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 14, 15, 16, 17, 18 a 33;
CDRH2 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 34;
CDRH3 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 25, 26, 27, 28, 29 a 35;
CDRL1 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 30;
CDRL2 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 7, 8, 9, 10 a 31; a
CDRL3 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 11, 12, 13 a 32.
3. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na ľudský CD30L, ktorý obsahuje
minimálne jeden variabilný úsek ľahkého reťazca zvolený zo skupiny pozostávajúcej z:
a) variabilného úseku ľahkého reťazca obsahujúceho CDR1, CDR2 a CDR3, pričom
CDR1 obsahuje aminokyselinové zvyšky 23-36, CDR2 obsahuje aminokyselinové
zvyšky 52-58 a CDR3 obsahuje aminokyselinové zvyšky 91-100 so SEQ ID NO: 36,
38, 40, 42 alebo 44; alebo
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b) variabilného úseku ľahkého reťazca obsahujúceho CDR1, CDR2 a CDR3, pričom
CDR1 obsahuje aminokyselinové zvyšky 25-36, CDR2 obsahuje aminokyselinové
zvyšky 52-58 a CDR3 obsahuje aminokyselinové zvyšky 91-100 so SEQ ID NO: 46; a
prinajmenšom jeden variabilný úsek ťažkého reťazca obsahujúci CDR1, CDR2 a CDR3,
pričom CDR1 obsahuje aminokyselinové zvyšky 31-35, CDR2 obsahuje aminokyselinové
zvyšky 50-65 a CDR3 obsahuje aminokyselinové zvyšky 98-113 so SEQ ID NO: 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 alebo 72.
4. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 1, ktorý obsahuje prinajmenšom jeden
variabilný úsek ťažkého reťazca a prinajmenšom jeden variabilný úsek ľahkého reťazca.
5. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 1, ktorý obsahuje prinajmenšom dva
variabilné úseky ťažkého reťazca a prinajmenšom dva variabilné úseky ľahkého reťazca.
6. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L, obsahujúci variabilný úsek
ťažkého reťazca a variabilný úsek ľahkého reťazca, pričom sekvencia variabilného úseku
ťažkého reťazca sa líši o nie viac ako 31 substitúcií, adícií a/alebo delécií aminokyseliny od
sekvencie variabilného úseku ťažkého reťazca uvedenej v Tabuľke 2; a pričom sekvencia
variabilného úseku ťažkého reťazca sa líši o nie viac ako 30 substitúcií, adícií a/alebo delécií
aminokyseliny od sekvencie variabilného úseku ľahkého reťazca uvedenej v Tabuľke 1.
7. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L, obsahujúci
variabilný úsek ťažkého reťazca obsahujúci sekvenciu aminokyseliny majúcu
prinajmenšom 80% totožnosť sekvencie so SEQ ID NO: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
64, 66, 68, 70 a 72; a
variabilný úsek ľahkého reťazca obsahujúci sekvenciu aminokyseliny majúcu
prinajmenšom 88% totožnosť sekvencie so SEQ ID NO: 36, 38, 40, 42, 44 a 46.
8. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L, zvolený zo skupiny
pozostávajúcej z:
a) izolovaného proteínu viažuceho sa na antigén obsahujúceho variabilný úsek ťažkého
reťazca zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 a
62 a variabilný úsek ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 36;
b) izolovaného proteínu viažuceho sa na antigén obsahujúceho variabilný úsek ťažkého
reťazca so SEQ ID NO: 64 a variabilný úsek ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 38;
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c) izolovaného proteínu viažuceho sa na antigén obsahujúceho variabilný úsek ťažkého
reťazca so SEQ ID NO: 66 a variabilný úsek ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 40;
d) izolovaného proteínu viažuceho sa na antigén obsahujúceho variabilný úsek ťažkého
reťazca so SEQ ID NO: 68 a variabilný úsek ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 42;
e) izolovaného proteínu viažuceho sa na antigén obsahujúceho variabilný úsek ťažkého
reťazca so SEQ ID NO: 70 a variabilný úsek ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 44; a
f) izolovaného proteínu viažuceho sa na antigén obsahujúceho variabilný úsek ťažkého
reťazca so SEQ ID NO: 72 a variabilný úsek ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 46.
9. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich odsekov 18, pričom uvedeným proteínom viažucim sa na antigén je protilátka.
10. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 9, pričom uvedená protilátka je
monoklonálnou protilátkou, rekombinantnou protilátkou, ľudskou protilátkou, humanizovanou
protilátkou, chimérickou protilátkou, multišpecifickou protilátkou alebo fragment protilátky.
11. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 10, pričom uvedený fragment
protilátky je fragmentom Fab, fragmentom Fab', fragmentom F(ab')2, fragmentom Fv,
"diabody" alebo molekulou jednoreťazcovej protilátky.
12. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 10, pričom uvedeným proteínom
viažucim sa na antigén je ľudská protilátka.
13. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 10, pričom uvedeným proteínom
viažucim sa na antigén je monoklonálna protilátka.
14. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 9, pričom uvedený proteín viažuci sa
na antigén je typu IgG1, IgG2, IgG3 alebo IgG4.
15. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 14, pričom uvedený proteín viažuci
sa na antigén je typu IgG1 alebo IgG2.
16. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich odsekov,
pričom uvedený proteín viažuci sa na antigén má prinajmenšom jednu vlastnosť zvolenú zo
skupiny pozostávajúcej z:
a) inhibovania interakcie CD30/CD30L;
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b) inhibovania indukcie IL-8 vyvolanej CD30L;
c) krížového súťaženia s jednou z protilátok A-F pri viazaní sa na ľudský CD30L;
d) disociačná konštanta ≤ 70 pM; a
e) viazania na ľudský CD30L s v podstate rovnakou afinitou KD ako jedna z protilátok
A-F.
17. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén, ktorý sa viaže na CD30L, pričom proteín viažuci
sa na antigén sa viaže na C-terminálny úsek CD30L definovaný AA 201-234, ako napríklad
AA 205-230 alebo AA 211-226.
18. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 17, pričom proteín viažuci sa na
antigén sa viaže na ďalší úsek CD30L definovaný AA 75-95, ako napríklad AA 80-90 alebo
AA 82-88.
19. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa odseku 17 alebo 18, pričom uvedený proteín
viažuci sa na antigén má prinajmenšom jednu vlastnosť zvolenú zo skupiny pozostávajúcej z:
a) inhibovania interakcie CD30/CD30L;
b) inhibovania indukcie IL-8 vyvolanej CD30L;
c) krížového súťaženia s jednou z protilátok A-F pri viazaní sa na ľudský CD30L;
d) disociačná konštanta na ľudský CD30L je maximálne 70 pM, a
e) viazania na ľudský CD30L s v podstate rovnakou alebo nižšou afinitou Kd ako jedna
z protilátok A-F.
20. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho odseku 1719, pričom viazanie proteínu viažuceho sa na antigén na hCD30L je inhibované viazaním Fab
jednej alebo viac ako jednej z protilátok A, B, C, D, E a F.
21. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho odseku 1719, pričom proteín viažuci sa na antigén súťaží s Fab jednej alebo viac ako jednej z protilátok
A, B, C, D, E a F o viazanie na CD30L.
22. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek odseku 20-21, pričom Fab je
Fab protilátky A1.
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23. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho odseku 1722, pričom uvedený proteín viažuci sa na antigén má disociačnú konštantu (KD) na ľudský
CD30L najviac 75 pM, ako napríklad najviac 50 pM, ako napríklad 40 pM.
24. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho odseku 1723 obsahujúci CDRH1, CDRH2 a CDRH3 a CDRL1, CDRL2 a CDRL3,
pričom CDRL1 je CDRL1 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 30,
pričom CDRL2 je CDRL2 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 31,
pričom CDRL3 je CDRL3 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 32,
pričom CDRH1 je CDRH1 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 33,
pričom CDRH2 je CDRH2 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 34 a
pričom CDRH3 je CDRH3 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 35.
25. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho odseku 1723 obsahujúci CDRH1, CDRH2 a CDRH3 a CDRL1, CDRL2 a CDRL3,
pričom CDRL1 je CDRL1 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 30,
pričom CDRL2 je CDRL2 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 31,
pričom CDRL3 je CDRL3 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 32,
pričom CDRH1 je sekvencia SEQ ID NO: 17 alebo CDRH1 konsenzuálnej sekvencie
SEQ ID NO: 75,
pričom CDRH2 je CDRH2 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 34 a
pričom CDRH3 je CDRH3 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 35.
26. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho odseku 1723 obsahujúci CDRH1, CDRH2 a CDRH3
pričom CDRL1 je CDRL1 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 30,
pričom CDRL2 je CDRL2 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 31,
pričom CDRL3 je CDRL3 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 32,
a CDRL1, CDRL2 a CDRL3,
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pričom CDRH1 je sekvencia SEQ ID NO: 17 alebo CDRH1 konsenzuálnej sekvencie
SEQ ID NO: 75,
pričom CDRH2 je zvolený zo sekvencie ID NO: 19, 20, 21, 22, 23 a 24 a
pričom CDRH3 je CDRH3 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 35.
27. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho odseku 1723 obsahujúci CDRH1, CDRH2 a CDRH3
pričom CDRL1 je CDRL1 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 30,
pričom CDRL2 je CDRL2 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 31,
pričom CDRL3 je CDRL3 konsenzuálnej sekvencie SEQ ID NO: 32
a CDRL1, CDRL2 a CDRL3,
pričom CDRH1 je sekvencia SEQ ID NO: 17 alebo CDRH1 konsenzuálnej sekvencie
SEQ ID NO: 75,
pričom CDRH2 je zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 19, 20, 21, 22,
23 a 24 a
pričom CDRH3 je zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 25, 26, 27, 28 a
29.
28. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho odseku 1723 obsahujúci:
CDRH1 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 14, 15, 16, 17 a 18;
CDRH2 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 19, 20, 21, 22, 23 a 24;
CDRH3 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 25, 26, 27, 28 a 29;
CDRL1 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5 a 6;
CDRL2 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 7, 8, 9 a 10; a
CDRL3 zvolený zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 11, 12 a 13.
29. Izolovaný proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho odseku 1723 obsahujúci:
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a) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 identifikovanej SEQ ID NO: 14, 19, 25 a CDRL1,
CDRL2 a CDRL3 identifikovanej SEQ ID NO: 1, 7 a 11,
b) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 identifikovanej SEQ ID NO: 15, 21, 26 a CDRL1,
CDRL2 a CDRL3 identifikovanej SEQ ID NO: 2, 8 a 12,
c) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 identifikovanej SEQ ID NO: 15, 21, 26 a CDRL1,
CDRL2 a CDRL3 identifikovanej SEQ ID NO: 3, 8 a 12,
d) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 identifikovanej SEQ ID NO: 16, 22, 27 a CDRL1,
CDRL2 a CDRL3 identifikovanej SEQ ID NO: 4, 9 a 12,
e) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 identifikovanej SEQ ID NO: 17, 23, 28 a CDRL1,
CDRL2 a CDRL3 identifikovanej SEQ ID NO: 5, 8 a 13 alebo
f) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 identifikovanej SEQ ID NO: 18, 24, 29 a CDRL1,
CDRL2 a CDRL3 identifikovanej SEQ ID NO: 6, 10 a 12.
30. Proteín viažuci sa na antigén, ktorý súťaží s prinajmenšom jedným proteínom viažucim sa
na antigén podľa odsekov 1 až 29.
31. Proteín viažuci sa na antigén podľa akéhokoľvek odseku 1 až 29, ktorý je plne alebo
čiastočne afukozylovaný.
32. Izolovaná molekula nukleovej kyseliny kódujúca proteín viažuci sa na antigén podľa
ktoréhokoľvek predchádzajúceho odseku.
33. Izolovaná molekula nukleovej kyseliny podľa odseku 32, pričom aspoň jeden variabilný
úsek ťažkého reťazca je kódovaný izolovanou molekulou nukleovej kyseliny zvolenej zo
skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 a 73 a
prinajmenšom jeden variabilný úsek ľahkého reťazca je kódovaný izolovanou molekulou
nukleovej kyseliny zvolenej zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 37, 39, 41, 43, 45 a 47.
34. Molekula nukleovej kyseliny podľa odseku 33, pričom uvedená molekula nukleovej
kyseliny je funkčne spojená s kontrolnou sekvenciou.
35. Vektor obsahujúci molekulu nukleovej kyseliny podľa odseku 32.
36. Hostiteľská bunka obsahujúca molekulu nukleovej kyseliny podľa odseku 32.
37. Hostiteľská bunka obsahujúca vektor podľa odseku 35.
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38. Izolované polynukleotidy postačujúce na využitie ako hybridizačná sonda, PCR primér
alebo sekvenovací primér, ktorý je fragmentom molekuly nukleovej kyseliny podľa odseku 33
alebo 34 alebo jej komplementom.
39. Spôsob prípravy proteínu viažuceho sa na antigén podľa ktoréhokoľvek odseku 1 až 31
zahŕňajúci krok prípravy uvedeného proteínu viažuceho sa na antigén z hostiteľskej bunky,
ktorá uvoľňuje uvedený proteín viažuci sa na antigén.
40. Farmaceutická kompozícia obsahujúca prinajmenšom jeden proteín viažuci sa na antigén
podľa ktoréhokoľvek odseku 1 až 31 a farmaceuticky prijateľnú pomocnú látku.
41. Farmaceutická kompozícia podľa odseku 40 ďalej obsahuje značiacu skupinu alebo
efektorovú skupinu.
42. Farmaceutická kompozícia podľa odseku 41, pričom uvedená značiaca skupina je zvolená
zo skupiny pozostávajúcej z izotopného značenia, magnetického značenia, oxidačnoredukčných aktívnych funkčných skupín, optických farbív, biotinylovaných skupín a vopred
určených polypeptidových epitopov rozpoznaných sekundárnym reportérom.
43. Farmaceutická kompozícia podľa odseku 42, pričom uvedená efektorová skupina je zvolená
zo skupiny pozostávajúcej z rádioizotopu, rádionuklidu, toxínu, terapeutickej skupiny a
chemoterapeutickej skupiny.
44. Spôsob liečenia alebo predchádzania vzniku stavu spájaného s CD30L u pacienta, ktorý
zahŕňa podanie pacientovi, ktorý liečbu potrebuje, účinného množstva prinajmenšom jedného
izolovaného antigénu viažuceho sa na proteín podľa akéhokoľvek odseku 1 až 31.
45. Spôsob podľa odseku 44, pričom izolovaný antigén viažuci sa na proteín je podávaný
samostatne alebo v rámci kombinovanej terapie.
46. Spôsob redukovania aktivity CD30L v pacientovi zahŕňajúci podávanie účinného množstva
prinajmenšom jedného antigénu viažuceho sa na proteín podľa ktoréhokoľvek odseku 1 až 31.
47. Proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich odsekov 1 až 31 na
využitie v spôsobe liečby.
48. Proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich odsekov 1 až 31 na
liečenie zápalových ochorení.
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49. Proteín viažuci sa na antigén podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich odsekov 1 až 31 na
liečenie autoimunitných ochorení, ako napríklad artritídy (vrátane reumatoidnej artritídy (RA),
systémového lupus erythematosus (SLE), zápalového ochorenia čreva (IBD), vrátane
Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.
PRÍKLADY
Príklad 1
Generovanie ľudských protilátok CD30L
[0209] Na vývoj ľudských monoklonálnych protilátok, ktoré rozpoznávajú a inhibujú aktivitu
rekombinantného ľudského CD30L, bola použitá technológia XenoMouse™ technology
(Amgen, Thousand Oaks, CA). Zvolené protilátky boli krížovo reaktívne s CD30L človeka a
makaka jávskeho, ale nie s CD30L myši.
[0210]

Hybridómové

supernatanty

boli

analyzované

technológiou

fluórometrickej

mikroobjemovej analýzy (FMAT) na viazanie na rekombinantný ľudský CD30L exprimovaný
na bunkách 293T a analyzované fluorescenciou aktivovaného triedenia buniek (FAC) na
viazanie na natívne ľudské CD30L na Ramosových bunkách. V analýze FMAT sú doštičky
potiahnuté bunkami 293T exprimujúcimi CD30L, pridaný bol hybridómový supernatant a
následne bola na detekciu prostredníctvom štandardných techník ELISA pridaná sekundárna
antiľudská Ig protilátka. Negatívnymi kontrolami boli zodpovedajúce netransfekované bunky
293T, ktoré neexprimovali CD30L.
[0211] Supernatanty boli purifikované a rekombinantné protilátky boli exprimované ako
konštrukty IgG1 a IgG2. Pri protilátkach bola vykonaná znova analýza ich viazania na natívny
CD30L človeka a makaka jávskeho. V stručnosti boli Ramosove bunky Burkittovho lymfómu
(3x105/jamka) inkubované v mikrodoštičkách s 96 jamkami s guľatým dnom (doštička Costar®
96, Corning: Acton, MA) s titráciou (konečná koncentrácia 10 μg/ml až 3,2 ng/ml) anti-CD30L
IgG protilátok v blokovacom pufri (PBS s obsahom 0,02% azidu sodného, 2% normálneho
kozieho séra a 1% normálneho králičieho séra). Ako pozitívna kontrola viazania bol začlenený
ľudský fúzny proteín CD30.Fc. Bunky boli inkubované 30 minút pri 4 °C a následne 2x umyté
PBS a inkubované po ďalších 30 minút pri 4 °C s 30 μl/jamka anti-hu IgG-biotínom (1:50 v
blokovacom pufri; Jackson Immunoresearch, West Grove, PA). Po umytí 2x PBS boli bunky
inkubované 30 minút pri 4 °C s 30 μl/jamka (riedenie 1:50 v PBS) so streptavidín-
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fykoerytrínom (PE; Molecular Probes, Eugene, OR). Bunky boli umyté 2x PBS a pripravené
na analýzu FAC. Výsledky je možné nájsť v Tabuľke 5.
[0212] Aktivované T-lymfocyty makakov krabožravých boli pripravené izolovaním
mononukleárnych buniek periférnej krvi (PBMC) z heparinizovanej krvi makakov
krabožravých hustotným odstreďovaním cez Isolymph (2000 ot./min. na 20 minút). PBMC boli
znovu rozptýlené v 25 ml PBS, pridaných bolo 300 μl 50% roztoku 2-amínoetylizotiourónium
bromidu (AET) ošetrených ovčích erytrocytov a odstreďovanie prebehlo pri ~700 ot./min. pri
4 °C počas 10 minút. Peletované bunky boli inkubované pri 4 °C počas ďalších 20 minút, jemne
znovu rozptýlené a odstredené cez Isolymph. Supernatant bol odstránený až na Tlymfocytický/erytrocytový pelet. Pelet bol potom znovu rozptýlený v 25 ml lýzového pufru
(0,85% chlorid amónny vo vode) a inkubovaný pri 37 °C počas 10 minút. Výsledné Tlymfocyty boli peletované a umyté 2x v kultivačnom médiu (médium RPMI-1640 + 10%
teplom inaktivované fetálne bovinné sérum) a následne kultivované (1x106/ml) pri 37 °C počas
18 hodín v prítomnosti 10 ng/ml forbol myristát acetátu (PMA; Sigma Chemicals, St. Louis,
MO) a 500 ng/ml lonomycínu (Calbiochem, San Francisco, CA). Na konci kultivačného
obdobia boli T-lymfocyty makakov krabožravých spočítané a umyté 1x PBS a inkubované 2%
kozím sérom, 1% králičím sérom a 0,1% ľudským sérom v PBS po dobu 30 minút pri 4 °C.
Bunky boli následne zafarbené antihuCD30L protilátkami podľa opisu uvedeného vyššie pri
ľudských Ramosových bunkách. Výsledky je možné nájsť v Tabuľke 5.
[0213] Protilátky boli tiež analyzované z hľadiska schopnosti blokovať viazanie ľudského
CD30L na rozpustnú ľudskú molekulu CD30.Fc. V stručnosti boli ľudské Ramosove bunky
alebo aktivované T-lymfocyty makakov krabožravých inkubované anti-CD30L IgG pri 50
μg/ml v blokujúcom pufri 30 minút pri 4 °C. Rozpustné huCD30.Fc-His boli následne pridané
pri konečnej koncentrácii 2,5 ug/ml (30 μl/jamka) a inkubované počas 30 minút pri 4 °C. Bunky
boli umyté 2x PBS a inkubované s 5 μg/ml myšou anti-His monoklonálnou protilátkou (30
μl/jamka v blokovacom pufri) a inkubované 30 minút pri 4 °C. Po 2x umytí PBS boli bunky
inkubované anti-myším IgG-PE (1:50 v PBS; BD Pharmingen, San Diego, CA) ďalších 30
minút pri 4 °C. Bunky boli následne umyté 2x PBS a pripravené na analýzu FAC. Výsledky je
možné nájsť v Tabuľke 5.
Príklad 2
Funkčná analýza protilátky CD30L
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[0214] Pri protilátkach prebehla charakterizácia ich schopnosti blokovať interakcie
CD30L/CD30 pomocou dvoch analýz uvoľnenia IL-8. Tieto analýzy využívajú bunkovú líniu
Karpas-299 (K299) ľudského anaplastického syndrómu veľkých buniek (ALCL), ktorá
exprimuje endogénne CD30 a uvoľňuje IL-8 v reakcii na CD30L. V stručnosti boli purifikované
anti-ľudské protilátky CD30L IgG inkubované s buď rekombinantným CD30L (jednobunková
analýza) alebo Ramosovými bunkami exprimujúcimi natívne CD30L (dvojbunková analýza) a
kultivované s bunkami K299. Po definovanej inkubačnej dobe boli bunkové supernatanty
zozbierané a analyzované z hľadiska obsahu IL-8 pomocou sendvičovej ELISA na stanovenie
inhibície uvoľňovania IL-8 z buniek K299 v reakcii na CD30L kandidátov na protilátku.
Jednobunková analýza
[0215] Anti-CD30L IgG protilátky boli titrované do kultivačného riedidla (médium RPMI1640 + 10% teplom inaktivované fetálne bovinné sérum) a umiestnené do mikrotitračných
doštičiek s 96 jamkami s guľatým dnom (Costar® doštička s 96 jamkami, Corning; Acton, MA)
pri dosiahnutí množstva konečných koncentrácií od 1 μg/ml do 10 pg/ml. Podľa opisu
uvedeného v US patente č. 5480981 bola pripravená pozitívna kontrola, myšia anti-ľudská
CD30L monoklonálna protilátka. Konečný objem riedidla a CD30L IgG bol 100 μl/jamka. Do
každej jamky bolo potom pridaných 50 μl rekombinantného ľudského CD30L izoleucínového
zipsu (huCD30L). Konštrukt huCD30L LZ pozostáva z mimobunkovej domény ľudského
CD30L (pozri US patent č. 5480981) viazanej na svoj N-terminus na izoleucínový zipsový
motív modifikovaný nahradením leucínových zvyškov za izoleucínové zvyšky. Jednobunková
analýza bola tiež použitá na stanovenie cyno (= makak jávsky) krížovej reaktivity pomocou
cynoCD30L LZ namiesto huCD30L LZ. CynoCD30L LZ bol pripravený podľa opisu pre
ľudskú molekulu LZ.
[0216] Doštičky boli inkubované po dobu 45 minút pri laboratórnej teplote. Do každej jamky
bolo pridaných 50 μl buniek K299 (4x105 buniek/ml). Doštičky boli potom inkubované po dobu
24 hodín pri 37 °C 5% CO2.
[0217] Množstvo IL-8 v bunkových supernatantoch bolo určené sendvičovou ELISA s využitím
súpravy CDCL8/IL-8 ELISA DUOSET podľa pokynov výrobcu (R&D Systems, Minneapolis,
MN). Hladiny IL-8 boli interpolované zo štandardnej krivky ELISA s využitím softvéru
DeltaSoft 3 verzie 2.2 (DeltaSoft, Inc. Hillsborough, NJ). Všetky výsledky boli vyjadrené ako
priemerná ± štandardná chyba priemeru (SEM) pre 3 replikované kultivácie vypočítaná
pomocou softvéru GraphPad PRISM softvér v. 4.01 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA)
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a rovnako tak aj hodnoty IC50. Hodnota IC50 derivovaná s využitím huCD30L LZ pre protilátku
A1 predstavovala 2700 pM. Výsledky s využitím cynoCD30L LZ je možné nájsť v Tabuľke 5.
Dvojbunková analýza
[0218] Ako je uvedené vyššie, boli protilátky anti-CD30L IgG titrované v kultivačnom riedidle
a umiestnené do mikrotitračných doštičiek s 96 jamkami s guľatým dnom pri dosiahnutí
konečných koncentrácií od 1 μg/ml až 10 pg/ml. Konečný objem riedidla a CD30L IgG bol 100
μl/jamka. Do každej jamky bolo pridaných 50 μl ožiarených (5000 RADS) Ramosových buniek
CD30L+ (4x106/ml, ATCC). Ramosove bunky prešli triedením FACS, aby sa vybrali tie bunky,
ktoré majú najvyššiu hladinu expresie CD30L na bunkovom povrchu.
[0219] Doštičky boli inkubované po dobu 45 minút pri laboratórnej teplote. Do každej jamky
bolo pridaných 50 μl buniek K299 (4x105 buniek/ml). Doštičky boli inkubované po dobu 24
hodín pri 37 °C 5% CO2.
[0220] Množstvo IL-8 v kultivačných supernatantoch bolo určené sendvičovou ELISA s
využitím súpravy CDCL8/IL-8 ELISA DUOSET podľa pokynov výrobcu (R&D Systems,
Minneapolis, MN). Množstvo IL-8 a hodnoty IC50 boli vypočítané podľa opisu uvedeného
vyššie, pozri Tabuľka 5.
[0221] Vzory protilátok boli zvolené na základe ich schopnosti inhibovať indukciu IL-8
vyvolanú CD30L v porovnaní s kontrolnou myšou anti-ľudskou CD30L monoklonálnou
protilátkou.
Tabuľka 5: Priemerné hodnoty IC50 (pM) a % inhibície protilátok CD30L v rôznych
funkčných analýzach
Protilátky
Analýzy
A

E

F

C

D

B

A1

Natívny huCD30L
(K299/Ramosova
duálna bunka, IC50)
Natívne viazanie
(FACS, EC50)

28 pM 45 pM 60 pM 36 pM 62 pM 72 pM 33 pM

A1
IgG1

32
pM
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Hu

1,7 nM 3,3 nM 2,3 nM 1,7 nM 3,3 nM 3,1 nM

Cyno

2,2 nM 2,7 nM 2,9 nM 1,0 nM 2,7 nM 4,0 nM

Blokovanie CD30L LZ
(Viazanie na K299,
IC50)
Hu

1,5 nM 2,1 nM 2,0 nM 1,9 nM

Cyno

1,4 nM 1,3 nM 0,45 nM

2,5 nM 1,4 nM

Natívne blokovanie
(Viazanie CD30Fc, %
inhibície)
Hu

68 %

80 %

ND

88 %

55 %

70 %

Cyno

77 %

87 %

97 %

83 %

84 %

88 %

CynoCD30L LZ
(K299/jedna bunka,

2,0 nM 5,4 nM 5,5 nM 3,9 nM 5,4 nM 5,6 nM 2,4 nM

IC50)
Teoretický
izoelektrický bod

8,89

8,86

8,96

8,74

9,01

1,5
nM

8,84

Príklad 3
Binovanie protilátok CD30L súťažou viazania
[0222] Binovanie bolo vykonané pomocou súťažnej analýzy viazania, v ktorej jedna označená
protilátka CD30L súťažila s nadmerným množstvom iných neoznačených protilátok CD30L o
viazanie na rhCD30L. Protilátky, ktoré spolu vzájomne súťažili, boli pridelené do rovnakého
zásobníka. Protilátky A-F vzájomne súťažili o viazanie na rhCD30L.
Príklad 4
Stanovenie rovnovážnej disociačnej konštanty (Kd) na bunke pri protilátkach CD30L
[0223] Afinita viazania protilátok CD30L na CD30L exprimované na Ramosových bunkách
bola stanovená spôsobom FACS Kd. Ramosove bunky boli kultivované v médiu RPMI1640 +
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10% FBS + L-glut + 0,05% azid. Vytvorené boli dve rovnovážne reakcie, v ktorých boli
protilátky titrované 1:3 z 60 nM na 338 fM pomocou bunkového média a inkubované s dvoma
rôznymi nemennými koncentráciami buniek (25000 a 250000 buniek). Doštičky boli
zapečatené parafínom a inkubované pri 37 °C, 20 hodín, trasenie. Rovnovážne doštičky boli
odstredené a bunkové pelety boli umyté dvakrát ľadovo studeným pufrom FACS (1x D-PBS +
2% FBS). Bunky boli následne inkubované sekundárnou protilátkou kozím anti-ľudským Cy5
(Jackson Immuno Research, West Grove, PA) a 7AAD (BD-Biosciences, Rockville, MD) po
dobu 1 hodiny na ľade v tme. Po inkubácii boli bunky umyté dvakrát ľadovo studeným pufrom
FACS a následne prebehla analýza prietokovou cytometriou. Hodnoty GeoMean pri posune
FL4 filtrovanom na živej bunkovej populácii merajú väzbu [Ab]. Následne boli vypočítané
prevrátené hodnoty GeoMean, ktoré odrážajú teoreticky voľný [Ag] v rovnovážnom roztoku.
Prevrátené hodnoty odpočtu GeoMean boli použité v softvéri KinExA na analýzu a výpočet Kd
pre jednotlivé protilátky. Miera voľného [Ag] bola vynesená do grafu proti štartovacej
koncentrácii titračnej zložky a z týchto grafov pri dvoch rôznych koncentráciách buniek bola
získaná hodnota Kd z dosadenia krivky pomocou analýzy n-krivky v softvéri KinExATM Pro.
95% interval spoľahlivosti je daný ako Kd dolné a Kd horné.
[0224] Ako je vidieť v Tabuľke 6, protilátky majú vysokú afinitu k CD30L exprimovaným na
Ramosových bunkách. Všetky mali hodnoty Kd v dolnom spektre pM.
Tabuľka 6: Tabuľka hodnôt KD (pM)
Protilátka

Kd (pM)

Kd dolné (pM)

Kd horné (pM)

B

7,43

4,58

11,70

A

25,46

18,15

33,10

D

11,90

8,44

16,14

E

52,08

38,29

69,56

F

35,75

26,92

46,64

C

43,99

34,15

56,02

Príklad 5
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Analýza ADCC
[0225] Variabilné domény z A1 boli pripojené na konštantnú doménu ľudského IgG1 (A1
IgG1). Táto protilátka bola exprimovaná v FUT-8 knock-out bunkovej línii CHO a výsledkom
bola afukozylovaná protilátka A1 IgG1f.
[0226] Protilátkou CD30L sprostredkované usmrtenie cieľových buniek bolo posúdené v
analýze cytotoxicity závislej na protilátke (ADCC). Cieľové Ramosove bunky (vysoká hladina
expresie CD30L), JD38 (stredná hladina expresie CD30L), DS179 (nízka hladina expresie
CD30L) a EW36 (bez expresie CD30L) boli zozbierané a znova rozptýlené pri 2x106 buniek/ml
v médiu cRPMI10 (RPMI (Life Technologies, Carlsberg, CA) + 10% fetálne bovinné sérum).
Kalceín-AM, 4MM v bezvodom DMSO (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) bol pridaný do
konečnej koncentrácie 10 mmol (riedenie 1:400). Bunky boli inkubované 30 minút pri 37 °C,
nasledovali dve umytia v PBS (zakaždým 1500 ot./min., 5 minút pri 4 °C). Pelety boli znovu
rozptýlené do cRPMI10 a upravené na koncentráciu 0,2x106 buniek/ml, umiestnené na ľad na
využitie v ďalšom kroku.
[0227] Protilátka A1 IgG1 a protilátka A1 IgG1f boli najskôr pridané do doštičiek s 96 jamkami
s dnom v tvare písmena U (BD, Franklin Lakes, NJ) pri 10-násobnej sériovej titrácii počnúc 10
ug/ml. Rituximab (Genentech, South San Francisco, CA) bol použitý ako pozitívna kontrola
protilátky. Protilátka A1 (IgG2) bola pridaná ako negatívna kontrola. Cieľové bunky označené
kalceín-AM opísané vyššie boli následne pridané do jednotlivých jamiek (10000 buniek/jamka)
a inkubované protilátkami 20 minút pri 37 °C. Po inkubácii bolo do každej jamky pridaných 50
μl NK buniek v koncentrácii 4x106 buniek/ml a inkubované boli 4 hodiny pri 37 °C. NK bunky
boli peletované (1500 ot./min., 5 minút pri 4 °C) a znovu rozptýlené v cRPMI-10, upravená
bola koncentrácia buniek na 4x106 buniek/ml.
[0228] Po inkubovaní boli kontrolné jamky pripravené pridaním 20 ml/jamka 9% NP-40
(IGEPAL CA 630, Sigma-Aldrich) na stimuláciu 100% lýzy. Do všetkých ostatných jamiek
bolo pridaných 20 ml/jamka samotného média cRPMI-10. Doštičky boli rotované pri 800
ot./min. po dobu 4 minút pri 4 °C. Supernatant (150 μl) bol odstránený a prenesený do čiernej
doštičky s 96 jamkami s čírym dnom (Corning, Lowell, MA) a fluorescenčne načítaný na
čítačke doštičiek (Molecular Devices, Spectra max GEMINI), excitácia 485, emisia 535.
[0229] Percento maximálnej lýzy bolo vypočítané ako (hodnota spontánnej lýzy vzorky) /
(100% lýza – spontánna lýza) * 100.
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[0230] Výsledky usmrtenia štyroch cieľových buniek sprostredkovaného protilátkou CD30L sú
uvedené na Obrázku 1 (A-D). Protilátka A1 IgG1 nesprostredkovala usmrtenie bunky pri
žiadnej z buniek exprimujúcich CD30L (pozri Obrázky 1A-D). Protilátka A1 IgG1f vyvolala
smrť buniek na cieľových bunkách s vysokou expresiou CD30L (pozri Obrázok 1A), aj na
cieľových bunkách so strednou expresiou CD30L (pozri Obrázok 1B). Protilátka A1 IgG1f
sprostredkovala vyššiu hladinu spotreby na cieľových bunkách s vyššou expresiou CD30L ako
na cieľových bunkách so strednými hladinami CD30L (pozri Obrázky 1A a 1B). Protilátka A1
IgG1f neusmrtila bunky s nízkou (C) alebo žiadnou (D) expresiou CD30L.
Príklad 6
Mapovanie epitopu pomocou HX-MS anti-CD30L mAb
[0231] Úseky viazania CD30L pri anti-CD30L protilátkach boli posúdené pomocou HX-MS
na identifikáciu úseku alebo úsekov ľudského CD30L zapojených do molekulárnej interakcie s
protilátkami A až F tu opísanými.
Materiály
[0232] hCD30L: Použité boli dve rôzne verzie mimobunkovej domény hCD30L. His-hCD30LEC obsahuje zvyšky 63-234 hCD30L identifikovanej ako SEQ ID NO: 74 a ako názov
naznačuje, je proteín produkovaný na N-termine His-tag (RND Systems). FLAG-hCD30L-EC
obsahuje zvyšky 66-234 so SEQ ID NO: 74 a bol získaný z cicavčích buniek s FLAG-Histagom na N-termine.
[0233] cDNA mimobunkovej domény ľudského CD30L bola zakúpená od Origene. FLAGHis6 tag a miesto štiepenia proteázy TEV boli fúzované na N-terminus kódovacej sekvencie
pri aminokyselinách 66-234 dvojkrokovou extenznou PCR a klonované medzi miesta EcoRI a
BamHI plazmidu pJSV001 v políčku so signálnym peptidom CD33.
[0234] FLAG-hCD30L-EC použitý nižšie obsahuje bodovú mutáciu N153Q, ktorá ruší Nglykozyláciu. Mutant N153Q bol generovaný súpravou od Qiagen na rýchlu zmenu bodovej
mutagenézy (QIAGEN).
[0235] Bunky HEK293 6E boli využité na produkciu proteínu. Bunky boli kultivované
pomocou média Freestyle™ (Gibco) doplneného o 25 μg/ml Geneticin 418 (Gibco) a 0,1% F68 (Gibco). V deň transfekcie boli bunky udržiavané pri hustote 1x106 buniek/ml a
transfekované pomocou 293 Fectin (Invitrogen) podľa pokynov výrobcu. 24 hodín po
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transfekcii bol pridaný peptón (Promega) do kultivácie na dosiahnutie konečnej koncentrácie
0,5 %. Bunky pokračovali v raste 5 dní predtým, než bol supernatant zhromaždený.
[0236] Kultivačný supernatant bol zozbieraný odstreďovaním (15000 ot./min., 320 minút, 4
°C) a následne očistený filtráciou s 0,22 μm membránou z celulózového nitrátu. Očistený
supernatant bol aplikovaný na Ni-chelátovanú sefarózovú kolónu XK60 (20 ml) (GE
Healthcare), nasledovalo umytie v objeme 10-násobku kolóny s 20 mM NaH2PO4 pH 7,4; 0,5
M NaCl. Proteín bol potom eluovaný 5 objemami kolóny 20 mM NaH2PO4 pH 7,4; 0,5 M NaCl,
0,5 M imidazol. Eluované proteíny boli zoskupené, skoncentrované na ~5 ml 15 odstredivými
jednotkami Amicon ultra (10000 Da, MWCO, Millipore) a zavedené do 318ml kolóny Hiload
26/60 Superdex 200 (GE Healthcare) na odstránenie agregátov a pufrovú výmenu na PBS. Po
skoncentrovaní boli konečné koncentrácie proteínu určené meraním 280 nm absorbancie
pomocou UV spektrometra NANODROP. Čistota proteínu bola posúdená pomocou SDSPAGE.
[0237] Deglykozylácie boli vykonávané po dobu približne 16 hodín pri 37 °C pomocou 1U
PNGázyF (Roche) na 5 μg hCD30L. Deglykozylovaný proteín bol uložený pri 4 °C a použitý
na experimenty počas jedného týždňa. Všetky proteíny boli pred experimentmi HX-MS z pufru
prenesené do PBS pri hodnote pH 7,4.
Experimenty HX-MS
Vybavenie a zaznamenávanie dát
[0238] Experimenty HX boli vykonávané na nanoACQUITY UPLC System s HDX
Technology (Waters Inc.) spojeným s hmotnostným spektrometrom Synapt G2 (Waters Inc.).
Systém Waters HDX obsahoval Leap robot (H/D-x PAL; Waters Inc.) ovládaný softvérom
LeapShell (Leap Technologies Inc./Waters Inc.), ktorý vykonával inicializáciu reakcie výmeny
deutéria, reguláciu doby trvania reakcie, reakciu chladenia, vstrekovanie do systému UPLC a
reguláciu doby trvania vstrebávania. Robot Leap bol vybavený dvoma teplotne regulovanými
výfukmi udržiavanými pri 20 °C na uskladnenie pufru a reakcie HX a udržiavanými pri 2 °C
na uskladnenie proteínu a chladiaci roztok, v danom poradí. Systém Waters HDX ďalej
obsahoval teplotne regulovanú komoru obsahujúcu predanalytické a analytické kolóny a LC
potrubia a spínacie ventily pri 1 °C. Samostatne teplotne regulovaná komora obsahovala
pepsínovú kolónu pri 25 °C. Na radové vstrebávanie pepsínu bolo 100 μl chladenej vzorky
obsahujúcej 300 pmol hCD30L naložených a prenesených cez Poroszyme® Immobilized
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Pepsin Cartridge (2,1 x 30 mm (Applied Biosystems)) umiestnenú pri 25 °C s využitím
izokratického prietoku 100 μl/min. (0,1% kyselina mravčia:CH3CN 95:5). Výsledné peptidy
boli zachytené a odsolené vo Vanguard predkolóne BEH C18 1,7 μm (2,1 x 5 mm (Waters
Inc.)). Následne boli ventily prepnuté tak, aby nastavili predkolónu do radu s analytickou
kolónou UPLC-BEH C18 1,7 μm (1 x 100 mm (Waters Inc.)) a peptidy oddelené s využitím 9
min. gradientu 10-50 % B dopravené pri 40 μl/min. zo systému nanoACQUITY UPLC (Waters
Inc.). Mobilná fáza pozostávala z A: 0,1% kyseliny mravčej a B: 0,1% kyseliny mravčej v
CH3CN. Údaje ESI MS a experimenty oddelenej zvýšenej energie (MSE) boli nadobudnuté v
pozitívnom iónovom režime s využitím hmotnostného spektrometra Synapt G2 (Waters Inc.).
Leucín-enkefalín bol použitý ako blokovacia hmota ([M+H]+ ión pri m/z 556,2771) a údaje boli
zhromažďované v kontinuálnom režime (na ďalší opis pozri Andersen and Faber, Int. J. Mass
Spec., 302, 139-148 (2011)).
Analýza dát
[0239] Peptické peptidy boli identifikované v samostatných experimentoch s využitím
štandardných spôsobov MSE, kde sú peptidy a fragmenty ďalej zarovnané s využitím vlastností
mobility iónov Synapt G2 (Waters Inc.). Údaje MSE boli spracované pomocou ProteinLynx
Global Server verzie 2.5 (Waters Inc.). Nespracované dátové súbory HX-MS boli spracované
v softvéri DynamX 2.0 (Waters Inc.). DynamX automaticky vykonáva korekciu blokovacej
hmoty a stanovenie začlenenia deutéria, t. j. stanovenie ťažiska deuterizovaných peptidov.
Ďalej boli všetky peptidy ručne skontrolované na zabezpečenie správneho vrcholu a pridelenie
deuterizácie softwarom.
Experiment mapovania epitopu
[0240] Výmena amidu vodíka/deutéria (HX) bola inicializovaná 6-násobným zriedením
hCD30L v prítomnosti alebo neprítomnosti mAb A, B, C, D, E alebo F do zodpovedajúceho
deuterizovaného pufru (t. j. PBS pripraveného v D2O, 96% D2O konečná, pH 7,4 (neupravená
hodnota)). Všetky reakcie HX boli vykonané pri 20 °C a obsahovali 6 μM hCD30L (použitá
monomérna Mw) v prítomnosti alebo neprítomnosti 6,6 μM mAb, čím sa dosiahol 2,2-násobný
molárny prebytok mAb. V časových intervaloch 0,25, 0,5, 1, 3 a 10 minút boli 50 μl alikvotné
HX reakcie schladené 50 μl ľadovo studeného chladiaceho pufru (1,35 M TCEP) pri dosiahnutí
konečnej hodnoty pH 2,5 (neupravená hodnota).
Výsledky
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Proteíny hCD30L
[0241] Prítomnosť glykozylácie v hCD30L by HX-MS analýzu narúšala. Z dôvodu neznámej
hmoty a často heterogénnej povahy proteínových glykozylácií nemožno výsledné peptické
peptidy v MS identifikovať a analyzovať. Avšak odstránením glykozylácie z hCD30L by mohlo
dôjsť k vytvoreniu dobre definovanej aminokyselinovej sekvencie vhodnej na HX-MS, pretože
je možné ju už v MS identifikovať a analyzovať.
[0242] Mimobunková doména hCD30L obsahuje päť potenciálnych N-glykozylačných miest
uvedených v prvom stĺpci Tabuľky 7 nižšie. O odstránenie glykozylácie sa usilovalo ako
ošetrením PNGázouF, tak aj bodovou mutáciou na dosiahnutie proteínu vhodnejšieho na HXMS analýzu.
[0243] Analýzy MS a SEC-MALS zamerané na His-hCD30L-EC ukázali, že štyri z piatich
potenciálnych N-glykozylačných miest bolo v skutočnosti glykozylovaných (Tabuľka 7; údaje
nezobrazené). Po ošetrení tohto proteínu pomocou PNGázyF za natívnych podmienok bolo
možné enzymaticky pomocou PNGázyF odstrániť iba dve glykozylácie, a tak na proteíne
zostali dve N-glykozylácie.
[0244] Po ošetrení FLAG-hCD30L-EC pomocou PNGázyF za natívnych podmienok ako MS,
tak i SEC-MALS preukázali, že je možné tento proteín plne deglykozylovať. Na záver, mutácie
N153Q ruší miesto N-glykozylácie, ktoré nebolo možné enzymaticky odstrániť z His-hCD30LEC, a tento proteín bol považovaný za optimálny na HX-MS. Prehľad vyhodnotenia
glykozylačných miest je uvedený v Tabuľke 7.

Tabuľka 7: Stav glykozylácie v rôznych verziách proteínu hCD30L

Potenciálne miesto Nglykozylácie CD30L

HishCD30LEC

HishCD30LEC +

FLAG-hCD30L- FLAG-hCD30L-EC +
EC (N153Q)

PNGázaF

PNGázaF

N81

Glyc

D

Glyc

D

N109

Glyc

D

Glyc

D
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N153

Glyc

Glyc

Q

Q

N189

N

N

N

N

N201

Glyc

Glyc

Glyc

D

D, N, Q označujú prítomnosť nemodifikovanej aminokyseliny v polohe sekvencie.
Glyc označuje prítomnosť N-glykozylácií.

Analýza HX-MS
[0245] Po reakcii výmeny deutéria je hCD30L-EC vstrebaný pepsínom pri dosiahnutí úsekov
peptického peptidu opísaných v Tabuľke 8. Číslovanie zvyškov hCD30L nasleduje za SEQ ID
NO: 74, však FLAG-His tag DYKDDDDKHHHHHHENLYFQG N-terminu nie je súčasťou
sekvencie hCD30L. Časový priebeh HX 40 peptických peptidov pokrývajúcich 83 % primárnej
štruktúry FLAG-hCD30L-EC bol monitorovaný v prítomnosti alebo neprítomnosti mAb A, B,
C, D, E alebo F a údaje sú uvedené v Tabuľke 8.
[0246] Zostávajúca sekvencia neanalyzovaná v prítomnej štúdii bola pokrytá peptickými
peptidmi; avšak intenzita signálu nebola na dátovú analýzu dostatočná. Pozorovaný obrazec
výmeny v raných časových bodoch (do 10 minút) v prítomnosti alebo neprítomnosti mAb A1,
B, C, D, E alebo F možno rozdeliť do dvoch rôznych skupín: Jedna skupina peptických peptidov
hCD30L-EC vykazuje obrazec výmeny, ktorý je viazaním mAb nedotknutý. Naopak druhá
skupina peptidov v hCD30L vykazuje ochranu pred výmenou po viazaní mAb (Tabuľka 8). V
prípade prekrývajúcich sa peptických peptidov je tu pokus o sublokalizovanie informácie o
ochrane výmeny na špecifické zvyšky alebo úseky v rámci peptidu predpokladajúci úplnú
spätnú výmenu peptidového N-terminu a prvej peptidovej väzby. Ochrana výmeny v peptide
pri tomto úseku naznačuje, že je zapojený do viazania mAb. Epitop je tak čiastočne alebo úplne
umiestnený vo vnútri oblasti definovanej špecifickými peptidmi. Avšak pretože rozlíšenie HXMS vychádza zo vstrebávania pepsínu deuterizovaného proteínu, ochrana výmeny v danom
úseku neznamená, že každý zvyšok vo vnútri úseku definovaný peptickými peptidmi je nutne
zapojený do viazania mAb.
Mapovanie epitopu mAb A1
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[0247] Epitop mAb A1 bol mapovaný v štyroch rôznych experimentoch pomocou FLAGhCD30L-EC trikrát a s využitím His-hCD30L-EC raz. Oba proteíny boli ošetrené PNGázouF
pred experimentmi HX-MS. Výstupy týchto štúdií boli veľmi podobné a nezávislé na použitom
proteíne hCD30L a všetky priniesli rovnaké informácie o epitope. Avšak pokrytie sekvencie
bolo očividne nižšie v experimente His-hCD30L-EC vplyvom nedostatku detekovateľných
peptidov v glykozylovaných úsekoch.
[0248] Signál epitopu pre mAb A1 bol pozorovaný v N-terminálnom úseku hCD30L (Tabuľka
8) až po zvyšok Cys88. Ochrana výmeny posilňovala s tým, ako ďalej peptidy vybiehali zo
štartovacích bodov (zvyšky 45, 62 alebo 66), čo naznačovalo ochranu výmeny viac v Cterminálnom úseku peptidov a takisto vo zvyšku 88. Naopak peptidy 45-65, 45-81 a 66-81
nevykázali žiadnu ochranu výmeny. Ďalej je zvyšok D81 glykozylačným miestom, kde sa po
pôsobení PNGázyF glykozylované N mení na D. N/D81 nie je pravdepodobne do viazania mAb
zapojené. Zdá sa preto, že signál epitopu vychádza zo zvyškov vo vnútri úseku 82-88
CSEDLLC.
[0249] Signál epitopu pre mAb A1 bol rovnako pozorovaný v C-terminálnom úseku hCD30L
(Tabuľka 8) v šiestich rôznych peptidoch pokrývajúcich úsek F211 až S226. Na základe
pozorovanej úrovne ochrany výmeny sa zdá, že sú všetky časti úseku zapojené do viazania
alebo zasiahnuté viazaním mAb A v menšom alebo väčšom rozsahu. Úseky viazané protilátkou
sú označené v Tabuľke 8 tučne.
[0250] Na záver, úseky hCD30L zapojené do viazania mAb A sú detegované ako úsek 82-88
CSEDLLC a úsek 211-226 FQYIDTSTFPLENVLS.
Mapovanie epitopu protilátky B, C, D, E a F
[0251] Epitopy mAb B, C, D, E a F boli mapované s využitím FLAG-hCD30L-EC ošetreného
PNGázouF pred experimentmi HX-MS. Výsledky epitopov týchto štúdií boli veľmi podobné
mAb A (Tabuľka 8), aj vzhľadom na rozsah ochrany výmeny. Mapovanie epitopu mAb E bolo
vykonané dvakrát, zatiaľ čo A, B, C a D každé iba raz.
Tabuľka 8: Analýza HX-MS informácií o epitope ľudského hCD30L pri molekulách
protilátok A-F
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Protilátka

Peptid hCD30L
Štart Koniec Sekvencia

A1

B

C

D

E

F

45

65

DYKDDDDKHHHHHHENLYFQG

N

N

N

N

N

N

45

81

DYKDDDDKHHHHHHENLYFQGDSIPNSPDNVPLKGGD

N

na

na

na

N

na

45

84

DYKDDDDKHHHHHHENLYFQGDSIPNSPDNVPLKGGDCSE

EX

EX

na

EX

EX

EX

45

86

DYKDDDDKHHHHHHENLYFQGDSIPNSPDNVPLKGGDCSEDL

EX

EX

na

EX

EX

EX

45

87

DYKDDDDKHHHHHHENLYFQGDSIPNSPDNVPLKGGDCSEDLL EX

EX

na

EX

EX

EX

62

81

YFQGDSIPNSPDNVPLKGGD

N

W

W

N

N

W

62

84

YFQGDSIPNSPDNVPLKGGDCSE

W

W

W

W

W

W

62

85

YFQGDSIPNSPDNVPLKGGDCSED

na

W

na

na

na

W

62

86

YFQGDSIPNSPDNVPLKGGDCSEDL

EX

EX

EX

EX

EX

EX

62

87

YFQGDSIPNSPDNVPLKGGDCSEDLL

EX

EX

EX

EX

EX

EX

62

88

YFQGDSIPNSPDNVPLKGGDCSEDLLC

EX

EX

EX

EX

EX

EX

66

81

DSIPNSPDNVPLKGGD

N

na

na

N

N

na

66

86

DSIPNSPDNVPLKGGDCSEDL

W

W

W

W

W

W

66

87

DSIPNSPDNVPLKGGDCSEDLL

EX

EX

EX

EX

EX

EX

87

102

LCILKRAPFKKSWAYL

N

N

N

N

N

N

88

102

CILKRAPFKKSWAYL

N

N

N

N

N

N

89

102

ILKRAPFKKSWAYL

N

N

N

N

N

N

91

102

KRAPFKKSWAYL

N

N

N

N

N

N

103

131

QVAKHLDKTKLSWNKDGILHGVRYQDGNL

N

N

N

N

N

N

105

131

AKHLDKTKLSWNKDGILHGVRYQDGNL

N

na

na

N

N

na

114

121

SWNKDGIL

N

na

na

N

N

na

114

129

SWNKDGILHGVRYQDG

na

N

N

na

na

N

114

131

SWNKDGILHGVRYQDGNL

N

N

N

N

N

N

132

138

VIQFPGL

N

N

N

N

N

N
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Protilátka

Peptid hCD30L
Štart Koniec Sekvencia

A1

B

C

D

E

F

132

139

VIQFPGLY

N

N

N

N

N

N

132

140

VIQFPGLYF

N

N

N

N

N

N

148

157

LVQCPQNSVD

N

N

N

N

N

N

158

162

LKLEL

N

N

N

N

N

N

163

173

LINKHIKKQAL

N

N

N

N

N

N

163

175

LINKHIKKQALVT

N

N

N

N

N

N

174

190

VTVCESGMQTKHVYQNL

N

N

N

N

N

N

174

192

VTVCESGMQTKHVYQNLSQ

N

N

N

N

N

N

174

193

VTVCESGMQTKHVYQNLSQF

N

N

N

N

N

N

176

190

VCESGMQTKHVYQNL

N

na

na

N

N

na

211

222

FQYIDTSTFPLE

EX

EX

EX

EX

EX

EX

211

225

FQYIDTSTFPLENVL

EX

na

na

na

EX

na

213

222

YIDTSTFPLE

EX

EX

EX

EX

EX

EX

213

225

YIDTSTFPLENVL

EX

EX

EX

EX

EX

EX

213

226

YIDTSTFPLENVLS

EX

EX

na

na

EX

EX

217

225

STFPLENVL

W

W

W

W

W

W

EX: ochrana výmeny po viazaní protilátky naznačujúcej úsek epitopu (>0,4 Da na
prinajmenšom troch časových bodoch).
W: Slabá ochrana výmeny po viazaní protilátky (0,2 až 0,4 Da na prinajmenšom troch časových
bodoch).
N: Bez ochrany výmeny po viazaní protilátky (<0,2 Da).
na: V príslušnom experimente neanalyzovateľné.
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[0252] Na záver, úseky hCD30L zapojené do viazania mAb B, C, D, E a F sú podobné úsekom
zapojeným do viazania mAb A1 a sú detegované ako úsek 82-88 CSEDLLC a úsek 211-226
FQYIDTSTFPLENVLS.
Príklad 7
Binovanie protilátok CD30L s využitím imobilizačnej anti-CD30L A-FAB
[0253] Anti-ľudské CD30L monoklonálne protilátky boli podľa epitopu binované na Biacore
T200 (GE Healthcare 28-9750-01) pomocou klasického sendvičového prístupu.
[0254] Na zmenšenie priestorových prekážok bola imobilná protilátka použitá v
monovalentnom formáte. Na stanovenie, či úsek viazania antigénu anti-hCD30L protilátok
viazal prekrývajúce sa epitopy, bola testovaná schopnosť protilátok A-F viazať CD30L už
viazané pomocou Fab protilátky A1.
[0255] Fragmenty Fab je možné získať vstrebávaním celých protilátok papaínom, ktorý sa
štiepi upstream od cysteínov závesneho úseku alebo rekombinantnou expresiou variabilných
úsekov ťažkého a ľahkého reťazca. Fab fragment anti-hCD30L A1 (A1-FAB) bol pripravený
pomocou imobilizovaného papaínu v prítomnosti cysteínu na enzymatické štiepenie celého IgG
tesne nad závesným úsekom pri vytvorení dvoch Fab fragmentov a jedného Fc fragmentu na
molekulu protilátky. Fab bola oddelený z Fc s využitím afinitnej chromatografie proteínu A a
následne bol pufer premenený na PBS. Procedúra bola vykonaná podľa pokynov výrobcu
(Pierce Fab Preparation Kit #44985, US).
[0256] Anti-ľudský CD30L FAB (Fab protilátky A1) bol imobilizovaný a bol na ňom zachytený
ľudský CD30L-His10 trimér (R&D Systems 1028-CL). Následne bola injektovaná rozpustná
anti-hCD30L A-F. Viazanie druhej protilátky znamená, že sa tieto dve protilátky nachádzajú v
rôznych binoch epitopu.
[0257] Anti-hCD30L A1-FAB bola nariedená na 40 μg/ml v 10 mM acetátovom pufri, pH 5,0 a
amín spojený s CM5 čipom (GE Healthcare BR-1000-12, BR-1000-50) na úroveň 3566 RU s
využitím štandardných procedúr. Ľudský CD30L-His10 trimér (R&D Systems 1028-CL) bol
zriedený na 10 nM v HBS-P+ (GE Healthcare BR-1006-71) a injektovaný cez povrch A-FAB
na zachytenie ~175 RU CD30L. Druhá protilátka bola injektovaná pri 75 nM cez zachytený
hCD30L. Kontroly zahŕňali nulové zachytenie (iba pufer) a injekcie pufru namiesto rozpustnej
protilátky. Všetky experimenty boli vykonávané pri 25 °C.
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[0258] Poťahovanie hCD30L s A-FAB blokovalo viazanie podskupiny protilátok A-F. Kontroly
využívajúce A-Fab a A boli obe podľa očakávaní zablokované. Ďalej tiež protilátkam F a B
bolo zamedzené sa viazať na zachytený hCD30L, zatiaľ čo protilátky E, C a D sa mohli viazať
na hCD30L, čo ukazuje, že epitop viazania je možné odlíšiť od epitopu viazania A, B a F. Na
záver, protilátky A, F a B súťažia s Fab protilátky A1 o viazanie na hCD30L.
VÝPIS SEKVENCIÍ
[0259]
<110> AMGEN Inc.
Novo Nordis A/S

<120> LIGANDOVÉ PROTEÍNY VIAŽUCE SA NA ANTIGÉN CD30

<130> 8679,204-WO

<160> 75

<170> PatentIn verzia 3.5

<210> 1
<211> 14
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 1

<210> 2
<211> 14
<212> PRT
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<213> Homo sapiens

<400> 2

<210> 3
<211> 14
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 3

<210> 4
<211> 14
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 4

<210> 5
<211> 14
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 5
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<210> 6
<211> 14
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 6

<210> 7
<211> 7
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 7

<210> 8
<211> 7
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 8

<210> 9
<211> 7
<212> PRT
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<213> Homo sapiens

<400> 9

<210> 10
<211> 7
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 10

<210> 11
<211> 10
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 11

<210> 12
<211> 10
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 12

<210> 13
<211> 10
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 13

<210> 14
<211> 5
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 14

<210> 15
<211> 5
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 15
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<210> 16
<211> 5
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 16

<210> 17
<211> 5
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 17

<210> 18
<211> 5
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 18

<210> 19
<211> 16
<212> PRT
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<213> Homo sapiens

<400> 19

<210> 20
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 20

<210> 21
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 21

<210> 22
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 22

<210> 23
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 23

<210> 24
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 24

<210> 25
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 25
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<210> 26
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 26

<210> 27
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 27

<210> 28
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 28

<210> 29
<211> 16
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 29

<210> 30
<211> 14
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia

<220>
<223> KONSENZUÁLNA SEKVENCIA

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> XAA MÔŽE BYŤ THR ALEBO SER

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (7)..(7)
<223> XAA MÔŽE BYŤ VAL ALEBO ILE

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (9)..(9)
<223> XAA MÔŽE BYŤ VAL, THR ALEBO LEU

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (11)..(11)
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<223> XAA MÔŽE BYŤ ASP ALEBO ASN

<400> 30

<210> 31
<211> 7
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia

<220>
<223> KONSENZUÁLNA SEKVENCIA

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> XAA MÔŽE BYŤ SER, ASN ALEBO ILE

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (4)..(4)
<223> XAA MÔŽE BYŤ ASN ALEBO LYS

<400> 31

<210> 32
<211> 10
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<212> PRT
<213> Umelá sekvencia

<220>
<223> KONSENZUÁLNA SEKVENCIA

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (4)..(4)
<223> XAA MÔŽE BYŤ THR ALEBO SER

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (6)..(6)
<223> XAA MÔŽE BYŤ ARG ALEBO SER

<400> 32

<210> 33
<211> 5
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia

<220>
<223> KONSENZUÁLNA SEKVENCIA

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (1)..(1)
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<223> XAA MÔŽE BYŤ SER ALEBO ASN

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (2)..(2)
<223> XAA MÔŽE BYŤ TYR ALEBO ASN

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> XAA MÔŽE BYŤ ILE, TYR ALEBO SER

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (5)..(5)
<223> XAA MÔŽE BYŤ THR ALEBO SER

<400> 33

<210> 34
<211> 16
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia

<220>
<223> KONSENZUÁLNA SEKVENCIA

<220>
<221> MISC_FEATURE
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<222> (2)..(2)
<223> XAA MÔŽE BYŤ ILE, VAL ALEBO THR

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> XAA MÔŽE BYŤ TYR, PHE ALEBO SER

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (4)..(4)
<223> XAA MÔŽE BYŤ THR, SER ALEBO ALA

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (7)..(7)
<223> XAA MÔŽE BYŤ ILE, LEU, ASN, SER, ARG ALEBO GLN

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (8)..(8)
<223> XAA MÔŽE BYŤ THR ALEBO ASN

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (11)..(11)
<223> XAA MÔŽE BYŤ ASN ALEBO LYS

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (15)..(15)
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<223> XAA MÔŽE BYŤ LYS ALEBO ARG

<400> 34

<210> 35
<211> 16
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia

<220>
<223> KONSENZUÁLNA SEKVENCIA

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (1)..(1)
<223> XAA MÔŽE BYŤ GLU ALEBO ASP

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (2)..(2)
<223> XAA MÔŽE BYŤ ARG, THR ALEBO PHE

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> XAA MÔŽE BYŤ VAL, ALA, ARG ALEBO THR

<220>
<221> MISC_FEATURE
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<222> (4)..(4)
<223> XAA MÔŽE BYŤ VAL, THR, GLY ALEBO ILE

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (5)..(5)
<223> XAA MÔŽE BYŤ VAL, ALA ALEBO GLY

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (6)..(6)
<223> XAA MÔŽE BYŤ ALA, THR, GLY ALEBO GLN

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (7)..(7)
<223> XAA MÔŽE BYŤ THR, ASP, ARG ALEBO SER

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (8)..(8)
<223> XAA MÔŽE BYŤ ARG ALEBO TYR

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (10)..(10)
<223> XAA MÔŽE BYŤ THR ALEBO HIS

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (12)..(12)
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<223> XAA MÔŽE BYŤ THR, ASP ALEBO SER

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (14)..(14)
<223> XAA MÔŽE BYŤ MET, LEU ALEBO VAL

<400> 35

<210> 36
<211> 110
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 36
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<210> 37
<211> 326
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 37

<210> 38
<211> 110
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 38

<210> 39
<211> 330
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 39

<210> 40
<211> 110
<212> PRT
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<213> Homo sapiens

<400> 40

<210> 41
<211> 326
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 41
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<210> 42
<211> 110
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 42

<210> 43
<211> 330
<212> DNA
<213> Homo sapiens
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<400> 43

<210> 44
<211> 110
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 44

<210> 45
<211> 326
<212> DNA
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<213> Homo sapiens

<400> 45

<210> 46
<211> 110
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 46
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<210> 47
<211> 322
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 47

<210> 48
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 48

<210> 49
<211> 372
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 49
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<210> 50
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 50

<210> 51
<211> 372
<212> DNA
<213> Homo sapiens
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<400> 51

<210> 52
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 52
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<210> 53
<211> 372
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 53

<210> 54
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 54
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<210> 55
<211> 366
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 55

<210> 56
<211> 124
<212> PRT
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<213> Homo sapiens

<400> 56

<210> 57
<211> 366
<212> DNA
<213> Homo sapiens
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<400> 57

<210> 58
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 58

<210> 59
<211> 372
<212> DNA
<213> Homo sapiens
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<400> 59

<210> 60
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 60

<210> 61
<211> 379
<212> DNA
<213> Homo sapiens
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<400> 61

<210> 62
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 62

<210> 63
<211> 379
<212> DNA
<213> Homo sapiens
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<400> 63

<210> 64
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 64

<210> 65
<211> 372
<212> DNA
<213> Homo sapiens
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<400> 65

<210> 66
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 66

<210> 67
<211> 372
<212> DNA
<213> Homo sapiens
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<400> 67

<210> 68
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 68

EP2841456 B1

134

<210> 69
<211> 372
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 69

<210> 70
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 70

<210> 71
<211> 372
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 71
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<210> 72
<211> 124
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 72

<210> 73
<211> 372
<212> DNA
<213> Homo sapiens
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<400> 73

<210> 74
<211> 234
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (1)..(37)
<223> Cytoplazmatický

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (38)..(62)
<223> Transmembránový

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (63)..(234)
<223> Mimobunkový
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<400> 74
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<210> 75
<211> 5
<212> PRT
<213> syntetická sekvencia

<220>
<221> misc_feature
<222> (3)..(3)
<223> pričom X je I, S alebo Y.

<220>
<221> misc_feature
<222> (5)..(5)
<223> pričom X je T alebo S.

<400> 75
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Nároky

1. Izolovaná protilátka, ktorá viaže ľudský CD30L, obsahujúca CDRH1, CDRH2, CDRH3,
CDRL1, CDRL2 a CDRL3, pričom

a) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 sú identifikované SEQ ID NO: 14, 19, 25, v danom
poradí, a CDRL1, CDRL2 a CDRL3 sú identifikované SEQ ID NO: 1, 7 a 11, v danom
poradí, alebo
b) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 sú identifikované SEQ ID NO: 15, 21, 26, v danom
poradí, a CDRL1, CDRL2 a CDRL3 sú identifikované SEQ ID NO: 2, 8 a 12, v danom
poradí, alebo
c) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 sú identifikované SEQ ID NO: 15, 21, 26, v danom
poradí, a CDRL1, CDRL2 a CDRL3 sú identifikované SEQ ID NO: 3, 8 a 12, v danom
poradí, alebo
d) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 sú identifikované SEQ ID NO: 16, 22, 27, v danom
poradí, a CDRL1, CDRL2 a CDRL3 sú identifikované SEQ ID NO: 4, 9 a 12, v danom
poradí, alebo
e) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 sú identifikované SEQ ID NO: 17, 23, 28, v danom
poradí, a CDRL1, CDRL2 a CDRL3 sú identifikované SEQ ID NO: 5, 8 a 13, v danom
poradí, alebo
f) CDRH1, CDRH2 a CDRH3 sú identifikované SEQ ID NO: 18, 24, 29, v danom
poradí, a CDRL1, CDRL2 a CDRL3 sú identifikované SEQ ID NO: 6, 10 a 12 v danom
poradí.

2. Izolovaná protilátka podľa nároku 1, pričom protilátka viaže C-terminálny úsek ľudského
CD30L definovaného AA 201-234.

3. Izolovaná protilátka podľa nároku 2, pričom protilátka viaže ďalší úsek ľudského CD30L
definovaného AA 75-95.

4. Izolovaná protilátka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedená
protilátka má prinajmenšom jednu vlastnosť zvolenú zo skupiny pozostávajúcej z:
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a) inhibovania interakcie hCD30/hCD30L;
b) inhibovania indukcie IL-8 vyvolanej hCD30L;
c) krížového súťaženia s jednou z protilátok definovaných v bodoch a) až f) nároku 1 o
viazanie na ľudský CD30L; a
d) majúca disociačnú konštantu na ľudský CD30L najviac 70 pM.

5. Izolovaná protilátka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-3, pričom uvedená protilátka sa viaže
na ľudský CD30L s rovnakou alebo nižšou Kd ako jedna z nasledujúcich protilátok:

a) obsahujúca variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 36 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 50;
b) obsahujúca variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 38 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 64;
c) obsahujúca variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 40 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 66;
d) obsahujúca variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 42 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 68;
e) obsahujúca variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 44 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 70; alebo
f) obsahujúca variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 46 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 72.

6. Izolovaná protilátka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-4, pričom protilátka súťaží s Fab
jednej alebo viacerých nasledujúcich protilátok:

a) obsahujúcej variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 36 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 50;
b) obsahujúcej variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 38 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 64;
c) obsahujúcej variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 40 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 66;
d) obsahujúcej variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 42 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 68;
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e) obsahujúcej variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 44 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 70; a
f) obsahujúcej variabilný úsek ľahkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 46 a variabilný
úsek ťažkého reťazca definovaný SEQ ID NO: 72

o viazanie na ľudský CD30L.

7. Izolovaná protilátka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom uvedená
protilátka je typu IgG1, IgG2, IgG3 alebo IgG4.

8. Izolovaná protilátka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-3, pričom CDRH1, CDRH2 a CDRH3
sú identifikované SEQ ID NO: 14, 19, 25, v danom poradí, a CDRL1, CDRL2 a CDRL3 sú
identifikované SEQ ID NO: 1, 7 a 11, v danom poradí.

9. Izolovaná protilátka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-3 obsahujúca variabilný úsek ťažkého
reťazca SEQ ID NO: 48 a variabilný úsek ľahkého reťazca SEQ ID NO: 36.

10.

Farmaceutická

kompozícia

obsahujúca

prinajmenšom

jednu

protilátku

podľa

ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku a farmaceuticky prijateľnú pomocnú látku.

11. Izolovaná molekula nukleovej kyseliny kódujúca protilátku podľa ktoréhokoľvek
predchádzajúceho nároku.

12. Hostiteľská bunka obsahujúca molekulu nukleovej kyseliny podľa nároku 11.
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% maximálnej lýzy

Obrázok 1A

Koncentrácia protilátky (ng/ml)

% maximálnej lýzy

Obrázok 1B

Koncentrácia protilátky (ng/ml)
Obrázok 1C
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% maximálnej lýzy
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Koncentrácia protilátky (ng/ml)

% maximálnej lýzy

Obrázok 1D

Koncentrácia protilátky (ng/ml)

