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SPȎSOB ZVÝŠENIA OBSAHU MANÓZY REKOMBINANTNÝCH
PROTEÍNOV

Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU
[0001]

Protilátky IgG produkované v cicavčích bunkových kultúrach môžu

obsahovať rôzne hladiny glykoforiem s vysokým obsahom manózy (HM), ako je
manóza5 (Man5), manóza6 (Man6), manóza7 (Man7), manóza8 (Man8) a
manóza 9 (Man9). Obsah glykoforiem terapeutických proteínov s vysokým
obsahom manózy a protilátky je kritickou vlastnosťou kvality, ktorá ovplyvňuje
farmakokinetické vlastnosti istých terapeutických protilátok (ako sa opisuje
v publikácii Goetze, et al., (2011) Glycobiology 21, 949-59; Yu, et al., (2012)
MAbs 4, 475-87).
[0002]

Glykoformy protilátky exprimované v hostiteľskej bunke vaječníkov

čínskych škrečkov (CHO) sú z veľkej časti stanovené počas tvorby bunkovej
línie a selekcie klonu. Obsah HM však tiež môže byť ovplyvnený podmienkami
kultivácie buniek (ako sa opisuje v publikácii Pacis, et al., (2011) Biotechnol
Bioeng 108, 2348-2358). V priemysle terapeutických protilátok je bežné hľadať
požadované rozmedzie obsahu HM pre produkt protilátky spôsobený zmenami
procesu, zväčšením procesu, zdokonalením alebo potrebou vyladiť existujúce
vlastnosti kvality protilátky. Zatiaľ čo spôsoby aplikované pre manipuláciu
obsahu HM protilátky v bunkovej kultúre zahŕňajú zmeny v zložení média,
osmolalitu, pH, teplotu atď. (ako sa opisuje v publikácii Hills et al. (2001)
Biotechnol Bioeng 75(2), 239-251; Yu et al., supra, Pacis et al., supra, Chee
Furng Wong et al., (2005) Biotechnol Bioeng 89, 164-177; Ahn,et al., (2008)
Biotechnol Bioeng 101, 1234-44). Účinnosť týchto spôsobov je špecifická pre
bunkové línie, typy molekúl a prostredie média. Ďalej tieto spôsoby majú
tendenciu tiež meniť produktivitu protilátky, chovanie bunkovej kultúry a iné
vlastnosti kvality protilátok. Účinnosť týchto spôsobov sa získala empiricky.
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[0003]

Preto existuje potreba pre spôsob modulovať obsah glykoforiem

s vysokým obsahom manózy terapeutických proteínov a protilátok. Vynález
poskytuje spôsob zvýšenia obsahu glykoforiem manózy prostredníctvom
obmedzenej glukózy v kombinácii s alternatívnym zdrojom uhlíka.
SÚHRN VYNÁLEZU
[0004]

Vynález poskytuje spôsob modulácie jedného alebo viacerých

druhov glykánu s vysokým obsahom manózy na rekombinantnom proteíne
počas kultivácie cicavčej bunky zahŕňajúcej ustanovenie kultúry cicavčích
buniek v bioreaktore s definovaným kultivačným médiom bez séra, ktoré
obsahuje 5 až 8 g/l glukózy; rast cicavčej bunky počas rastovej fázy a doplnenie
kultivačného média prívodom vo forme bolusu definovaného živného média bez
séra, ktoré má 5 až 8 g/l glukózy; iniciujúcu fázu produkcie v bunkovej kultúre
perfúziou s perfúznym médiom bez séra, ktoré má 5 až 15 g/l glukózy;
vo vopred definovanom časovom bode počas fázy produkcie, zníženie
koncentrácie glukózy na obmedzujúce koncentrácie perfúziou bunkovej kultúry
s perfúznym médiom s nízkym obsahom glukózy obsahujúci alebo doplnený
zníženým množstvom glukózy, pričom uvedené perfúzne médium ďalej
obsahuje alebo je doplnenou galaktózou.
[0005]

V jednom uskutočnení znížené množstvo glukózy je dostatočné na

vznik koncentrácie glukózy v spotrebovanom médiu 0 g/l alebo približne 0 g/l.
[0006]

V jednom uskutočnení koncentrácia zníženého množstva glukózy

v perfúznom médiu s nízkym obsahom glukózy je v rozmedzí 0 až 2 g/l.
V súvisiacich uskutočneniach koncentrácia zníženého množstva glukózy
v perfúznom médiu s nízkym obsahom glukózy je v rozmedzí 2 až 3 g/l; 2,5 g/l
alebo 0 g/l.
[0007]

V jednom uskutočnení koncentrácia galaktózy v perfúznom médiu je

v rozmedzí 10 až 20 g/l. V súvisiacich uskutočneniach koncentrácia galaktózy
v perfúznom médiu s nízkym obsahom glukózy je v rozmedzí 10 až 15 g/l; 10
až 12 g/l alebo 11,5 g/l.
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[0008]

V jednom uskutočnení perfúzia začína v deň 5 alebo približne v deň

5 alebo v deň 9 alebo približne v deň 9 kultivácie buniek. V súvisiacom
uskutočnení perfúzia začína, pokiaľ bunky dosiahli fázu produkcie.
[0009]

V inom

uskutočnení

perfúzia

zahŕňa

kontinuálnu

perfúziu.

V súvisiacom uskutočnení rýchlosť perfúzie je konštantná.
[0010]

V jednom uskutočnení perfúzia sa uskutočnila rýchlosťou nižšou

alebo rovnou 1,0 pracovného objemu za deň. V príbuznom uskutočnení sa
perfúzia uskutočnila pri rýchlosti, ktorá sa zvyšuje počas fázy produkcie
z hodnoty 0,25 pracovného objemu za deň na hodnotu 1,0 pracovného objemu
za deň počas kultivácie buniek. V inom súvisiacom uskutočnení perfúzia sa
uskutočnila rýchlosťou, ktorá dosahuje 1,0 pracovného objemu za deň v deň 9
až 11 kultivácie buniek. V inom príbuznom uskutočnení sa perfúzia uskutočnila
rýchlosťou, ktorá dosahuje 1,0 pracovného objemu za deň v deň 10 kultivácie
buniek.
[0011]

V jednom uskutočnení jednorazový prísun živného média bez séra

začína v deň 3 alebo 4 kultivácie buniek.
[0012]

V jednom uskutočnení kultivácia cicavčích buniek sa ustanovila

inokuláciou bioreaktora s aspoň 0,5 x 106 až 1,5 x 106 buniek/ml v kultivačnom
médiu bez séra. V príbuznom uskutočnení kultivácia cicavčích buniek je
ustanovená

inokuláciou

bioreaktora

s aspoň

0,5

x

106

až

1,5 x 106 buniek/ml v kultivačnom médiu bez séra.
[0013]

V jednom uskutočnení druhom s vysokým obsahom manózy je

manóza5.
[0014]

V jednom uskutočnení spôsob opísaný hore v texte ďalej obsahuje

posun teplôt v rozmedzí 36 °C až 31 °C.
[0015]

V jednom uskutočnení spôsob opísaný hore v texte ďalej zahŕňa

posun teplôt v rozmedzí 36 °C až 33 °C. V súvisiacom uskutočnení posun
teploty sa objavuje pri prechode medzi fázou rastu a fázou produkcie.
V súvisiacom uskutočnení posun teploty sa objavuje počas fázy produkcie.
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[0016]

V jednom uskutočnení hore v texte uvedený spôsob ďalej obsahuje

vyvolanie zastavenia bunkového rastu vyčerpaním L-asparagínu, po ktorom
nasleduje perfúzia perfúznym médiom bez séra vykazujúcim koncentráciu Lasparagínu 5 mM alebo nižšiu. V súvisiacom uskutočnení koncentrácia Lasparagínu v perfúznom médiu bez séra je nižšia ako 5 mM alebo je tejto
koncentrácii rovná. V príbuznom uskutočnení koncentrácia L-asparagínu
v perfúznom médiu bez séra je nižšia ako 4,0 mM alebo tejto koncentrácii
rovná. V inom súvisiacom médiu koncentrácia L-asparagínu v perfúznom médiu
bez séra je nižšia ako 3,0 mM alebo je tejto koncentrácii rovná. V inom
príbuznom uskutočnení koncentrácia L-asparagínu v perfúznom médiu bez séra
je nižšia ako 2,0 mM alebo je tejto koncentrácii rovná. V inom súvisiacom
uskutočnení koncentrácia L-asparagínu v infúznom médiu bez séra je menšia
ako 1,0 mM alebo je tejto koncentrácii rovná. V ešte inom súvisiacom
uskutočnení koncentrácia L-asparagínu v perfúznom médiu bez séra je 0 mM.
Ešte v inom príbuznom uskutočnení je koncentrácia L-asparagínu v bunkovom
kultivačnom médiu monitorovaná pred a počas vyčerpaní L-asparagínu.
[0017]

V jednom uskutočnení spôsob opísaný hore v texte ďalej obsahuje,

objem zhustených buniek počas fázy produkcie je menší ako 35 % alebo je
rovný 35 %. V príbuznom uskutočnení objem zhustených buniek je menší ako
30 % alebo je rovný 30 %.
[0018]

V jednom uskutočnení hustota životaschopných buniek kultúry

cicavčích buniek zhusteného bunkového objemu menšia alebo rovná 35 % je
10 x 106 životaschopných buniek/ml až 80 x 106 životaschopných buniek/ml.
V príbuznom uskutočnení hustota životaschopných buniek kultúry cicavčích
buniek je 20 x 106 životaschopných buniek/ml až 30 x 106 životaschopných
buniek/ml.
[0019]

V jednom

uskutočnení

perfúzia

sa

uskutočnila

alternujúcim

tangenciálnym tokom. V príbuznom uskutočnení perfúzia sa uskutočnila
alternačným tangenciálnym tokom použitím ultrafiltra alebo mikrofiltra.
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[0020]

V jednom uskutočnení bioreaktor má kapacitu aspoň 500 l.

V príbuznom uskutočnení bioreaktor má kapacitu aspoň 500 l až 2 000 l.
V príbuznom uskutočnení bioreaktor má kapacitu aspoň 1 000 l až 2 000 l.
[0021]

V jednom uskutočnení cicavčie bunky sú bunky vaječníkov čínskych

škrečkov (CHO).
[0022]

V jednom uskutočnení rekombinantný proteín sa vybral zo skupiny

zahŕňajúcej ľudskú protilátku, humanizovanú protilátku, chimérickú protilátku,
rekombinantný fúzny proteín alebo cytokín.
[0023]

V jednom uskutočnení spôsob uvedený hore v texte ďalej obsahuje

krok zhromaždenia rekombinantného proteínu produkovaného bunkovou
kultúrou.
[0024]

V jednom

uskutočnení

rekombinantný

proteín

produkovaný

bunkovou kultúrou sa čistil a formuloval vo farmaceuticky prijateľnej formulácii.
[0025]

V jednom uskutočnení produkcia rekombinantného proteínu v

druhoch glykánu s vysokým obsahom manózy sa zvýšila v porovnaní
s kultúrou,

kde

bunky

sa

vystavili

obmedzenej

glukóze

v kombinácii

s galaktózou.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
[0026]
Obr. 1. Bunková kultúra a profily Man5 vo vsádzkovom procese. (A)
Koncentrácia

glukózy g/l

v supernatante

kultúry.

(B)

Koncentrácia

galaktózy g/l v supernatante kultúry. (C) Hustota životaschopných buniek.
(D) Životaschopnosť. (E) Titer. (F) Man5. (A) Koncentrácia glukózy g/l
supernatantu kultúry. (B) Koncentrácia galaktózy g/l v supernatante
kultúry. (C) Hustota životaschopných buniek. (D) Životaschopnosť. (E)
Titer. (F) Man5. glukóza 1 g/l, galaktóza 0 g/l (prázdne trojuholníky).
Glukóza 1 g/l, galaktóza 4 g/l (plné trojuholníky). Glukóza 2 g/l, galaktóza
0 g/l (prázdny kruh). Glukóza 2 g/l, galaktóza 4 g/l (plný trojuholník).
Glukóza 3 g/l, galaktóza 0 g/l (prázdny štvorec). Glukóza 3 g/l, galaktóza
4 g/l (plný štvorec).
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Obr. 2. Bunková kultúra a profily aminokyselín v perfúznom procese. (A)
Hustota životaschopných buniek. (B) Životaschopnosť. (C) Koncentrácia
Gln (glutamín) g/l pri analýze spotrebovaného média, (D) Upravený titer
objemu zhustených buniek, (E) koncentrácia Glc (glukóza) g/l pri analýze
spotrebovaného média, (F) koncentrácia galaktózy g/l pri analýze
spotrebovaného média. Glukóza 2 g/l, galaktóza 6 g/l a glutamín 10 mM
(plné trojuholníky). Glukóza 4 g/l, galaktóza 6 g/l a glutamín 5 mM
(prázdne kruhy).
Obrázok 3. Profily bunkovej kultúry v perfúznom procese. (A) Koncentrácia
Glu (glukóza) g/l pri analýze spotrebovaného média, (B) koncentrácia Gal
(galaktóza) g/l pri analýze spotrebovaného média, (C) koncentrácia
laktátu, (D) koncentrácia amoniaku, € hustota životaschopných buniek, (F)
životaschopnosť, (G) Upravený titer objemu zhustených buniek. Glukóza
3 g/l, galaktóza 13 g/l (plné štvorce). Glukóza 0 g/l, galaktóza 10 g/l
(prázdne štvorce). Glukóza 0 g/l, galaktóza 13 g/l (plné štvorce). Glukóza
1,5 g/l, galaktóza 11,5 g/l (hviezdička). Glukóza 3 g/l, galaktóza 10 g/l
(prázdny štvorec).
Obrázok 4. JMP štatistická analýza procesu perfúzie. (A) upravený titer
objemu zhustených buniek, (B) Man5.
Obrázok 5. Údaje časového priebehu majúce zvýšenie v percente druhu
Man5. – 0 g/l Glukóza 10 g/l galaktóza; -+ 0 g/l Glukóza 13 g/l galaktóza;
+1 3 g/l Glukóza 10 g/l galaktóza; ++ 3 g/l Glukóza 13 g/l galaktóza; OO
1,5 g/l Glukóza 11,5 galaktóza.
PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0027]

Produkcia konzistentných a reprodukovateľných profilov glykoforiem

rekombinantných
biofarmaceutický

glykoproteínov
priemysel.

zostáva

Variácie

významnou

postupov

výzvou

pre

bunkovej kultivácie

hrá

významnú úlohu v glykozylačných profiloch protilátok. Potenciálna variabilita
postupov bunkovej kultúry fyzikálnochemického prostredia zahŕňajúca pH,
teplotu, zloženie média bunkovej kultivácie, lot-to-lot variácie surového
materiálu, materiál pre filtráciu média, rozdiely v mierke bioreaktora, stratégie
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zavedenia plynu (vzduch, kyslík, oxid uhličitý) je práve len niekoľko príkladov,
ktoré môžu potenciálne zmeniť profily glykozylácie.
[0028]

Pozorovalo sa, že za podmienok malého alebo obmedzeného

obsahu glukózy sa zvýšil obsah glykoforiem s vysokým obsahom manózy
v rekombinantnom proteíne, avšak klesali vlastnosti bunkovej kultúry, ako je
volumetrická produktivita, bunková životaschopnosť a/alebo hustota. Zvýšenia
koncentrácie glukózy zlepšili vlastnosti kultúry, ale znížili obsah glykoforiem
s vysokým obsahom manózy.
[0029]

Vynález poskytuje spôsob zvýšenia glykoforiem s vysokým obsahom

manózy zvlášť Manózy5 (Man5) na dosiahnutie požadovanej kvality produktu,
zatiaľ čo sa udržiavajú požadované hladiny istých parametrov bunkovej kultúry,
ako je volumetrická produktivita, bunková životaschopnosť a/alebo hustota
prostredníctvom použitia nízkych alebo obmedzených koncentrácií glukózy
v kombinácii s alternatívnym zdrojom uhlíka, zvlášť galaktózy. Ako sa tu
opisuje, kultivácia buniek v bunkovom kultivačnom médiu, kde glukóza je
obmedzená znížením koncentrácie glukózy v bunkovom kultivačnom médiu,
v kombinácii s alternatívnym zdrojom uhlíka, viedla k vzniku rekombinantného
proteínu, ktorý má zvýšenú koncentráciu glukoforiem s vysokým obsahom
manózy, zatiaľ čo udržanie bunkového rastu, životaschopnosti a titra na
prijateľných hladinách.
[0030]

Počas fázy produkcie bunkovej kultúry požadované parametre

kultivácie, ako je hustota životaschopných buniek, životaschopnosť buniek,
percentuálny objem zhustených buniek, titer a/alebo titer upravený objem
zhustených buniek sa môžu ustanoviť zavedením bunkovej kultúry bunkovým
kultivačným médiom, ktoré obsahuje dostatok glukózy (rozmedzie 5 g/l až 15 g/l
alebo viac) na ustanovenie a udržanie týchto parametrov. V tomto okamihu beží
produkcia bunkovej kultúry, pokiaľ je nutné zvýšiť obsah glykoformy s vysokým
obsahom manózy rekombinantného proteínu, ktorý bude produkovaný.
Bunková kultúra sa potom vyživuje bunkovým kultivačným médiom, kde
koncentrácia glukózy sa redukovala tak, že to povedie k požadovanému
zvýšeniu vysokého obsahu manózy. Tak bunkové kultivačné médium sa
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charakterizovalo nižšou koncentráciou glukózy (0 – 8 g/l) v kombinácii
alternatívneho zdroja uhlíka, ako je galaktóza.
[0031]

Faktory, ktoré stanovujú stupeň, na ktorý je nutné znížiť koncentráciu

glukózy, zahŕňajú druh používaného alternatívneho zdroja uhlíka a jeho
používané množstvo; postup produkcie bunkovej kultúry; bunkový typ a
hmotnosť a spotrebu glukózy. Čím vyššia hmotnosť buniek v reaktore, tým
vyššia spotreba glukózy bunkovou kultúrou a preto tým vyššie množstvo
glukózy, ktorú je možné využiť, zatiaľ čo sa stále udržiava obmedzené štádium
glukózy, ktoré bude produkovať požadované zvýšenie koncentrácie glykoformy
Man5. Spôsob, kde glukóza sa privádza do bunkovej kultúry, môže tiež byť
ovplyvnené množstvom glukózy nevyhnutnej na udržanie obmedzeného štádia
glukózy, ktoré bude produkovať požadované zvýšenie koncentrácie glykoformy
Man5. Napr. v bunkovej kultúre so vsádzkovým módom prívodu živín sa
glukóza môže formulovať do bunkového kultivačného média a doplneného
živinami

jednorazovo.

V perfúznom

bunkovom

kultivačnom

postupe

koncentrácia glukózy bude závisieť od rýchlosti prívodu (g/l) perfúzneho média.
Poskytujú sa tu príklady oboch uskutočnení. Navyše, sa môže merať množstvo
glukózy v kultivačnom médiu počas produkcie analýzou spotrebovaného média
pre perfúzne kultúry. Pozorovalo sa, že hladiny Man5 sa zvýšili, pokiaľ
množstvo glukózy v spotrebovanom médiu bolo 0 g/l alebo bolo blízko tejto
hodnote.
[0032]

Produkcia glykoformy s vysokým obsahom manózy sa zvýšila, pokiaľ

situácia, kde sa znížili koncentrácie glukózy. Avšak, nízke hladiny glukózy môžu
ovplyvniť produkciu rekombinantných proteínov v systémoch bunkovej kultúry.
Volumetrická produkcia, bunková životaschopnosť a hustota životaschopných
buniek môžu byť negatívne ovplyvnené v situáciách, pokiaľ glukóza je
obmedzená. Zistilo sa, že pridanie alternatívneho zdroja uhlíka, ako je
galaktóza, k bunkovej kultúre počas obdobia nízkej alebo obmedzenej glukózy
nebolo spomalené alebo stabilizované zvýšením volumetrickej produkcie,
bunkové životaschopnosti a hustoty dostupných buniek, zatiaľ čo sa chránia
glykoformy so zvýšeným obsahom Man5. Vykazujúca schopnosť manipulovať a
udržiavať obsah glykoforiem s vysokým obsahom manózy rekombinantného
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proteínu počas kultivácie buniek, zatiaľ čo sa minimalizuje strata titra produkt a
udržanie životaschopnosti buniek reprezentuje hodnotiteľný a jednoducho
implementovaný spôsob komerčnej produkcie terapeutického proteínu.
[0033]

Poskytuje sa tu spôsob kultivácie cicavčích buniek, ktorý je

použiteľný na zvýšenie glykoforiem s vysokým obsahom manózy, zvlášť Man5,
na dosiahnutie vlastností kvality požadovaného proteínu, zatiaľ čo sa udrží
prijateľný titer produktu a bunková životaschopnosť použitím obmedzeného
množstva

glukózy

v kombinácii

s alternatívnym

zdrojom

uhlíka,

zvlášť

galaktózy. Spôsob poskytuje kultiváciu cicavčích buniek počas fázy rastu
a/alebo produkcie v bunkovom kultivačnom médiu, ktoré má nelimitujúcu
koncentráciu glukózy, v rozmedzí 5 až 15 g/l glukózy, buď primiešanej do
formulácie média, doplneného prívodom v móde bolus alebo kontinuálnym
prívodom

alebo

obojím.

Pokiaľ

hustota

životaschopných

buniek,

životaschopnosť buniek a/alebo titer dosiahli požadované hodnoty, množstvo
glukózy v bunkovom kultivačnom médiu sa znížilo na obmedzujúce množstvo
tak, že v privádzanom perfúznom médiu napr. množstvo glukózy merané v
spotrebovanom médiu je 0 g/l alebo práve vyššie ako 0 g/l. Rýchlosť spotreby
glukózy sa stanovila rýchlosťou pridania glukózy a/alebo z hmotnosti bunkovej
kultúry. Glukóza sa môže priviesť, aby jej koncentrácia bola až 8 g/l. V jednom
uskutočnení glukóza sa doplnila, až na koncentráciu 6 g/l. V inom uskutočnení
sa glukóza doplnila až na koncentráciu 4 g/l. V inom uskutočnení glukóza sa
doplnila až na koncentráciu 3 g/l. V inom uskutočnení glukóza sa doplnila až na
koncentráciu 2 až 3 g/l. V ešte inom uskutočnení glukóza sa doplnila až na
koncentráciu 2,5 g/l. V inom uskutočnení glukóza je 0 g/l.
[0034]

V kombinácii so zníženou koncentráciou glukózy bunkové médium

obsahuje galaktózu v koncentrácii až 20 g/l alebo je s ňou doplnené. V jednom
uskutočnení koncentrácia galaktózy je v rozmedzí 10 až 15 g/l. V inom
uskutočnení koncentrácia galaktózy je 11,5 g/l.
[0035]

Opisujú sa tu cukorné časti s odkazom na bežné používané

názvoslovie oligosacharidov. Prehľad chémie cukrov, ktorá používa toto
názvoslovie, sa môže nájsť napr. v publikácii Hubbard and Ivatt, Ann. Rev.
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Biochem. 50:555-583 (1981). Toto názvoslovie zahŕňa napr. Man, čo
reprezentuje manózu; Gal, čo reprezentuje galaktózu; a Glc, čo reprezentuje
glukózu.
[0036]

„Bunková kultúra“ alebo „kultúra“ znamená rast a množstvo buniek

mimo viac bunkový organizmus alebo tkanivo. Vhodné podmienky kultúry pre
cicavčie bunky sú známe v odbore. Ako sa opisuje napr. v publikácii Animal cell
culture: A Practical Approach, D. Rickwood, ed., Oxford University Press, New
York (1992). Cicavčie bunky sa môžu kultivovať v suspenzii alebo zatiaľ čo je
zachytená na pevný substrát. Môžu sa použiť bioreaktory s fludizovaným
lôžkom, bioreaktory s dutými vláknami, miešacie nádoby alebo bioreaktory
s miešanými tankami, s alebo bez mikronosičov.
[0037]

Kultúra cicavčích buniek sa nechala rásť v bioreaktore. V jednom

uskutočnení sa použili bioreaktory 500 l až 20 000l. Vo výhodnom uskutočnení
sa použili bioreaktory 1 000 l až 2 000l.
[0038]

Bioreaktor sa inokuloval s aspoň 0,5 x 106 až 3,0 x 106

životaschopných buniek /ml alebo viac v kultivačnom médiu bez séra. Vo
výhodnom uskutočnení inokulácia je 1,0 x 106 životaschopných buniek/ml.
[0039]

Po inokulácii do bioreaktora na produkciu cicavčích buniek bunky

dosiahli exponenciálne fázy rastu. Fáza rastu sa môže udržiavať použitím
postupu v sádzkovom móde s bolusom živín média bez séra, ktoré má 5 až
8 g/l glukózy. Tieto doplnkové bolusy sa v typickom prípade začínajú krátko po
inokulácii buniek do bioreaktora v okamihu, keď sa predvídalo alebo stanovilo,
že bunková kultúra potrebuje živiny. Napr. prívod živín môže začať v deň alebo
približne v deň 3 alebo 4 kultivácie alebo o deň alebo o dva dni skôr alebo
neskôr. Do kultúry sa môžu zaviesť počas fázy rastu dva, tri alebo viac bolusov
živín. Ani bazálne bunkové kultivačné médium ani kŕmne médium v móde bolus
neobsahuje galaktózu.
[0040]

Pokiaľ bunky vstupujú do stacionárnej fázy alebo do fázy produkcie

alebo bunková kultúra dosiahla požadované hustoty životaschopných buniek
a/alebo titra buniek, potom vsádzkové prívody živín v móde bolus sa prerušia a
začne perfúzia. Perfúzna kultúra je tá, kde sa bunkovej kultúre aplikuje čerstvé
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perfúzne kŕmne médium, zatiaľ čo súčasne sa odstraňuje spotrebované
médium. Perfúzia môže byť kontinuálna, postupná, prerušovaná alebo
kombinácia ľubovoľnej z uvedených alebo všetkých uvedených spôsobov.
Rýchlosti perfúzie môžu byť menšie ako pracovný objem v rade pracovných
objemov za deň. Výhodne bunky sú uchované v kultúre a spotrebované
médium, ktoré sa odstránilo, v podstate neobsahuje bunky alebo obsahuje
v podstate menej buniek, ako kultúra. Perfúzia môže byť uskutočnená radom
spôsobov zahŕňajúcich centrifugáciu, sedimentáciu alebo filtráciu ako sa napr.
opisuje v publikácii Voisard et al., (2003), Biotechnology and Bioengineering
82:751-65. Výhodným spôsobom filtrácie je alternačná filtrácia s tangenciálnym
tokom. Alternačný tangenciálny tok sa udržiaval čerpaním média cez moduly
filtrov s dutými vláknami. Opisuje v dokumente č. 6,544,424. Moduly z dutých
vlákien môžu byť mikrofiltre alebo ultrafiltre.
[0041]

Pokiaľ kultivácia v sádzkovom móde dosiahla vopred stanovené

body spustenia, ako je požadovaná bunková životaschopnosť, hustota buniek,
percentuálny objem zhustených buniek, titer, upravený titer objemu zhustených
buniek, veku alebo podobne, prebehne prepnutí medzi vsádzkovým módom a
perfúziou Napr. toto prepnutie môže prebehnúť v deň 7 alebo približne v deň 7
kultivácie, ale môže prebehnúť o deň skôr alebo neskôr. Perfúzna živná
formulácia obsahuje glukózu v koncentrácii až 15 g/l alebo vyššiu, ale
neobsahuje galaktózu. V jednom uskutočnení perfúzne médium obsahuje
glukózu v koncentrácii 15 g/l.
[0042]

Pokiaľ perfúzna kultúra dosahuje vopred stanovený spúšťací bod,

ako je požadovaná bunková životaschopnosť, hustota buniek, percentuálny
objem zhustených buniek, titer, upravený titer objemu zhustených buniek, vek
alebo podobne, koncentrácia glukózy v bunkovom kultivačnom médiu sa zníži.
Tento posun môže byť napr. iniciovaný v deň 11 kultivácie, ale môže prebiehať
o deň alebo dva skôr alebo neskôr. V tento okamih sa do bunkovej kultúry
aplikovalo

perfúziou

bunkové

kultivačné

médium

obsahujúce

nižšiu

koncentráciu glukózy. Taká nižšia koncentrácia glukózy povedie k nižšej
koncentrácii glukózy meranej v spotrebovanom médiu v koncentrácii 0 g/l alebo
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blízko koncentrácie 0 g/l. Glukóza môže byť privedená až na dosiahnutie
koncentrácie 8 g/l.
V jednom uskutočnení sa glukóza privádza, až sa dosiahne koncentrácia 6 g/l.
V inom uskutočnení glukóza sa privádza, až sa dosiahne koncentrácia 4 g/l.
V inom uskutočnení sa glukóza privádza, až sa dosiahne koncentrácia 3 g/l.
V inom uskutočnení glukóza je v koncentrácii 2 až 3 g/l. V ešte inom
uskutočnení glukóza je v koncentrácii 2,5 g/l. V inom uskutočnení glukóza je
v koncentrácii 0 g/l.
[0043]

Obmedzené štádium glukózy v bunkovej kultúre sa udržiavalo

monitorovaním

koncentrácie

glukózy

v bunkovej

kultúre,

ako

meraním

koncentrácie glukózy v spotrebovanom médiu a úpravou koncentrácie glukózy
vo formulácii perfúzneho média na udržiavanie hladiny v koncentrácii 0 g/l alebo
skoro 0 g/l v spotrebovanom médiu.
[0044]

Bunkové kultivačné médium obsahujúce nižšiu koncentráciu glukózy

môže tiež byť doplnené galaktózou v koncentrácii až 20 g/l. V jednom
uskutočnení koncentrácia galaktózy je v rozmedzí 10 až 15 g/l. V inom
uskutočnení koncentrácia galaktózy je 11,5 g/l.
[0045]

Bunková kultúra môže byť kontinuálne udržiavaná v obmedzenom

štádiu glukózy doplnenom galaktózou. Bunková kultúra môže byť udržiavaná
v obmedzenom štádiu glukózy doplnenom galaktózou až do zhromaždenia
buniek. Bunková kultúra sa môže opätovne uskladniť v štádiu neobmedzenom
glukózou bez doplnenia galaktózy a celý proces môže začať znovu.
[0046]

Bunková kultúra by mohla byť tiež udržiavaná v perfúznom

kultivačnom systéme ako pre fázu rastu tak i produkcie. Po inokulácii do
produkčného bioreaktora cicavčie bunky prekonávajú exponenciálnu fázu rastu,
počas tohto času sa bunková kultúra perfúzuje bunkovým kultivačným médiom
bez séra a/alebo chemicky definovaným bunkovým kultivačným médiom
doplneným 5 až 15 g/l glukózy. Bunkové kultivačné médium neobsahuje
galaktózu. Kultúra sa udržiavala, až sa dosiahol požadovaný spúšťací bod,
napr. požadované hustoty životaschopných buniek, bunkové životaschopnosti,
percentuálneho objemu zhustených buniek, titra, titra upraveného objemu
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zhustených buniek, veku a podobne. V tomto čase sa uskutočnila perfúzia
bunkovej kultúry bunkovým kultivačným médiom, ktoré obsahuje obmedzujúcu
koncentráciu glukózy. Taká obmedzujúca koncentrácia glukózy povedie ku
koncentrácii glukózy v spotrebovanom médiu v koncentrácii glukózy 0 g/l alebo
blízko

k tejto

koncentrácii.

Glukóza

sa

môže

zaviesť

na dosiahnutie

koncentrácie 8 g/l. V jednom uskutočnení glukóza sa môže zaviesť, až na
koncentráciu 6 g/l. V inom uskutočnení glukóza sa môže zaviesť až na
koncentráciu 4 g/l. V inom uskutočnení glukóza sa môže zaviesť až na
koncentráciu 3 g/l. V inom uskutočnení glukóza je 2 až 3 g/l. V ešte inom
uskutočnení glukóza je 2,5 g/l. V inom uskutočnení glukóza je 0 g/l.
[0047]

Bunkové kultivačné médium obsahujúce obmedzujúce množstvo

glukózy môže tiež obsahovať galaktózu v koncentrácii až 20 g/l. V jednom
uskutočnení koncentrácia galaktózy je v rozmedzí 10 až 15 g/l. V inom
uskutočnení koncentrácia galaktózy je 11,5 g/l.
[0048]

Navyše, bunkové kultivačné médium obsahujúce obmedzujúce

množstvo glukózy môže tiež obsahovať okrem galaktózy glutamín. Glutamín je
v koncentrácii 1 až 20 mM v kombinácii s galaktózou. V jednom uskutočnení
koncentrácia glutamínu je v rozmedzí 5 až 10 mM.
[0049]
fázu

Hustota životaschopných buniek môže byť signálom pre prechod na
produkcie

alebo

na

zníženie

koncentrácie

glukózy

v bunkovom

kultivačnom médiu. Môže byť tiež nutné udržiavať isté rozmedzie alebo hladinu
hustoty životaschopných buniek počas fázy produkcie. V jednom uskutočnení
hustota životaschopných buniek je 10 x 106 životaschopných buniek/ml až
aspoň 60 x 106 životaschopných buniek/ml. V inom výhodnom uskutočnení
hustota životaschopných buniek je 10 x 106 životaschopných buniek /ml až 50 x
106 životaschopných buniek/ml. V inom výhodnom uskutočnení hustota
životaschopných buniek je 10 x 106 životaschopných buniek /ml až 40 x 106
životaschopných

buniek/ml.

V inom

výhodnom

uskutočnení

hustota

životaschopných buniek je 10 x 106 životaschopných buniek /ml až 30 x 106
životaschopných

buniek/ml.

V inom

výhodnom

uskutočnení

hustota

životaschopných buniek je 10 x 106 životaschopných buniek /ml až 20 x 106
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životaschopných

buniek/ml.

V inom

výhodnom

uskutočnení

hustota

6

životaschopných buniek je 20 x 10 životaschopných buniek /ml až 30 x 106
životaschopných

buniek/ml.

V inom

výhodnom

uskutočnení

hustota

životaschopných buniek je 10 x 106 životaschopných buniek/ml až 25 x 106
životaschopných buniek/ml. V dokonca výhodnejšom uskutočnení hustota
životaschopných buniek je aspoň približne 20 x 106 životaschopných buniek/ml.
[0050]

Percentuálny objem zhustených buniek (% PCV) sa môže tiež použiť

ako signál prechodu na fázu produkcie alebo začať kŕmenie bunkovej kultúry
bunkovým kultivačným médiom, ktoré obsahuje obmedzujúce množstvo
glukózy.

Bunková

kultúra

sa

bude

udržiavať

v požadovanom objeme

zhustených buniek počas fázy produkcie. V jednom uskutočnení objem
zhustených buniek sa rovná 30 % alebo je nižší. Vo výhodnom uskutočnení
objem zhustených buniek je aspoň približne 15 až 30 %. Vo výhodnom
uskutočnení objem zhustených buniek je aspoň približne 20 až 25 %. V inom
výhodnom uskutočnení objem zhustených buniek je rovný alebo je menší ako
25 %. V inom výhodnom uskutočnení objem zhustených buniek je rovný alebo
je menší ako 15 %. V inom výhodnom uskutočnení objem zhustených buniek je
20 % alebo menej. Ešte v inom výhodnom uskutočnení objem zhustených
buniek je rovný 15 % alebo menej.
[0051]

Perfúzne kultivačné médium majúce redukovanú koncentráciu

asparagínu sa môže použiť na zastavenie rastu buniek, zatiaľ čo udržiava
produktivitu a životaschopnosť fázy produkcie. Vo výhodnom uskutočnení
koncentrácia asparagínu je aspoň približne 0 mM až aspoň približne 5 mM
asparagínu, ako sa opisuje v publikácii WIPO č. WO 2013/006479.
[0052]

Ako sa tu používa, „rýchlosť perfúzneho toku“ je množstvo média,

ktoré prechádza (pridáva sa alebo sa odstraňuje) z bioreaktora, v typickom
prípade sa vyjadrilo ako niektorá časť alebo viac pracovných objemov v danom
čase. „Pracovný objem“ znamená množstvo objemu bioreaktora používaného
na kultiváciu buniek. V jednom uskutočnení rýchlosť toku perfúzie je jeden
pracovný objem alebo menej za deň. Perfúzne živné médium môže byť
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formulované

pre

maximálnu

koncentráciu

perfúznych

živín,

aby

sa

minimalizovala rýchlosť perfúzie.
[0053]

Tu používaný termín „hustota buniek“ znamená počet buniek

v danom objeme kultivačného média“. Hustota životaschopných buniek je počet
živých buniek v danom objeme kultivačného média, ako sa stanovilo
štandardnými testami životaschopnosti (ako je spôsob exklúzie farbenia
trypánovou modrou).
[0054]

Tu používaný termín „objem zhustených buniek“ (PCV) tiež známy

ako „percentuálny objem zhustených buniek“ (% PCV) je pomer objemu
zabraný bunkami k celkovému objemu bunkovej kultúry vyjadrený ako percentá
(ako sa uvádza v publikácii Stettler, wt al., (2006) Biotechnol Bioeng. Dec
20:95(6): 1228-33). Objem zhustených buniek je funkcia hustoty buniek a
priemer buniek; zvýšenie objemu zhustených buniek môže vzniknúť zo
zvýšenia buď hustoty buniek alebo priemeru buniek alebo obojí. Objem
zhustených buniek je mierou pevného obsahu v bunkovej kultúre. Pevné
častice sa odstránili počas zhromaždenia a downstream čistenia. Pevné častice
znamenajú viac úsilia na separáciu pevného materiálu z požadovaného
produktu počas zhromaždenia a kroky downstream čistenia. Požadovaný
produkt môže tiež byť zachytený na pevných časticiach a strata počas procesu
zhromaždenia

vedie

k

zníženému výťažku

produktu.

Pretože veľkosť

hostiteľských buniek sa mení a bunkové kultúry tiež obsahujú mŕtve a
umierajúce bunky a iný bunkový debris, objem zhustených buniek je presnejšia
cesta k opisu pevného obsahu v bunkovej kultúre ako hustota buniek alebo
hustota životaschopných buniek.
[0055]

Na účely tohto vynálezu bunkovým kultivačným médiom je médium

vhodné pre rast zvieracích buniek, ako sú cicavčie bunky, in vitro bunková
kultúra. Formulácie bunkového kultivačného média sú dobre známe v odbore.
V typickom prípade bunkové kultivačné médium obsahuje pufry, soli, sacharidy,
aminokyseliny, vitamíny a stopové podstatné prvky. Termín „bez séra“ sa
aplikuje v prípade bunkového kultivačného média, ktoré neobsahuje zvieracie
sérum, ako je fetálne bovinné sérum. Rôzne média pre tkanivové kultúry
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zahŕňajúce definované kultivačné médium sú komerčne dostupné, môže sa
použiť napr. jedno alebo kombinácia nasledujúcich kombinačných médií:
médium RPMI-1640, médium RPMI-1641, Dulbeccovo modifikované Eagle
médium

(DMEM),

minimálne

esenciálne

médium

(DMEM),

minimálne

esenciálne médium Eagle, médium F-12K, Hamovo F12 médium, Iscovovo
modifikované Dulbeccovo médium, McCoyovo 5A médium, Leibovitzovo L-15
médium a média bez séra, ako je EX-CELL™ 300 Series (JRH Biosciences,
Lenexa, Kansas), medzi inými. Tiež sú dostupné verzie takých kultivačných
médií bez séra. Bunkové kultivačné média môžu byť doplnené ďalšími zložkami
alebo ich zvýšenou koncentráciou, ako sú aminokyseliny, soli, cukry, vitamíny,
hormóny, rastové faktory, pufry, antibiotiká, lipidy, stopové prvky a podobne,
v závislosti od požiadaviek kultivovaných buniek a/alebo požadovaných
parametrov bunkovej kultúry.
[0056]

Bunkové kultivačné média môžu byť bez séra, bez proteínov a/alebo

bez peptónu. „Bez séra“ sa aplikuje do bunkového kultivačného média, ktoré
neobsahuje zvieracie sérum, ako je fetálne bovinné sérum. „Bez proteínu“ sa
aplikuje do bunkového kultivačného média, ktoré neobsahuje exogénne pridaný
proteín, ako je transferín, proteínové rastové faktory IGF-1 alebo inzulín.
Médium bez proteínu môže alebo nemusí obsahovať peptóny. „Bez peptónu“ sa
aplikuje v prípade bunkového kultivačného média, ktoré obsahuje neexogénne
proteínové

hydrolyzáty, ako

sú

zvieracie

a/alebo rastlinné proteínové

hydrolyzáty. Bunková kultivačná pôda alebo podobná terminológia znamená
bunkové kultivačné médium, ktoré obsahuje medzi inými životaschopné
cicavčie bunky alebo cicavčie bunky, ktoré nie sú životaschopné, bunkové
metabolity a bunkový debris, ako sú nukleové kyseliny, proteíny a lipozómy.
[0057]

Bunkové kultúry môžu byť doplnené koncentrovaným kŕmnym

médiom, ktoré obsahuje zložky, ako sú živiny a aminokyseliny, ktoré sa
spotrebujú počas priebehu fázy produkcie bunkovej kultúry. Koncentrované
kŕmne médium môže byť založené na práve približne ľubovoľnej formulácii
bunkovej kultúry. Také koncentrované kŕmne médium môže obsahovať
čokoľvek od jedinej zložky do skoro všetkých zložiek bunkového kultivačného
média, napr. približne 5X, 6X, 7X, 8X, 9X, 10X, 12X, 14X, 16X, 20X, 30X, 50X,
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100x, 200X, 400X, 600X, 800X alebo dokonca približne 1 000X ich normálneho
množstva, ako sa uvádza napr. vo WIPO prihláške č. WO2012/145682.
[0058]

Spôsob podľa predmetného vynálezu sa môže použiť na zlepšenie

produkcie rekombinantných proteínov v procesoch kultivácie vo viacerých
procesoch. V procese s viacerými štádiami sa bunky kultivovali v dvoch alebo
vo viacerých rozdielnych fázach. Bunky sa môžu napr. kultivovať najskôr
v jednej alebo vo viacerých rastových fázach za podmienok okolia, ktoré
maximalizujú bunkovú proliferáciu a životaschopnosť, potom prejdú do fázy
produkcie za podmienok, ktoré maximalizujú produkciu proteínu. V komerčnom
postupe produkcie proteín cicavčími bunkami, ktoré sa bežne násobia, napr.
aspoň približne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 10 rastových fáz, ktoré sa objavujú
v rôznych kultivačných nádobách predchádzajúcich konečnú produkčnú kultúru.
Fáza rastu a produkcie môže predchádzať alebo je separovaná jednou alebo
viacerými fázami prechodu. V procesoch s viacerými fázami sa môže použiť
spôsob podľa predmetného vynálezu aspoň počas fázy rastu a produkcie
konečnej fáze produkcie komerčnej bunkovej kultúry, hoci sa môže tiež použiť
v predchádzajúcej rastovej fáze. Fáza produkcie môže byť uskutočnená vo
veľkej mierke. Postupy vo veľkej mierke sa môžu uskutočniť v objeme aspoň
približne 100, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 7 000, 8 000, 10 000, 15 000,
20 000

litrov.

Vo

výhodnom

uskutočnení

produkcia

sa

uskutočnila

v bioreaktoroch s objemom 500 l, 1 000 l a/alebo 2 000 l. Rastová fáza sa môže
objaviť pri vyššej teplote ako je fáza produkcie. Rastová fáza sa môže napr.
objaviť pri prvej teplote od približne 35 °C až 38 °C a fáza produkcie sa môže
objaviť pri druhej teplote v rozmedzí 29 °C až 37 °C, eventuálne v rozmedzí
približne 30 °C až 36 °C alebo v rozmedzí približne 36 °C až 34 °C. Navyše,
chemické induktory produkcie proteínu, ako je napr. kofeín, butyrát a
hexametylénbisacetamid (HMBA), sa môže pridať v rovnaký okamih pred
a/alebo po posune teploty. Pokiaľ sa pridá induktor po teplotnom posune, môže
sa pridať v rozmedzí jedna hodina po posune teploty až päť dní, eventuálne
v rozmedzí jedného až dvoch dní po posune teploty. Bunkové kultúry sa môžu
udržiavať po dobu dní alebo dokonca týždňov, zatiaľ čo bunky produkujú
požadované proteíny.
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[0059]

V typickom prípade bunkové kultúry, ktoré predchádzajú konečnej

produkčnej kultúre (N-x až N-1) sa použili na vytvorenie inokulačných buniek,
ktoré sa používali na inokuláciu bioreaktora na produkciu kultúry N-1. Hustota
buniek

na

inokuláciu

má

pozitívny

vplyv

na

hladinu

produkovaného

rekombinantného proteínu. Hladiny produktu majú tendenciu sa zvýšiť so
zvyšujúcou sa hustotou inokulácie. Zlepšenie titru je zviazané nie len s vyššou
hustotou inokulácie, ale je pravdepodobné, že je ovplyvnené štádiom
metabolického a bunkového cyklu buniek, ktoré sú umiestnené do produkcie.
[0060]

Inokulačné bunky môžu byť produkované ľubovoľným spôsobom

kultivácie. Výhodným spôsobom je perfúzna kultivácia použitím alternačnej
filtrácie

s tangenciálnym tokom.

Bioreaktor

N-1

môže

bežať

použitím

alternačnej filtrácie s tangenciálnym tokom, pričom sa poskytujú bunky
s vysokou hustotou inokulácie produkčného bioreaktora. Fáza N-1 sa môže
použiť na rast buniek na dosiahnutie hustoty >90 x 106 buniek/ml. N-1
bioreaktor sa môže použiť na vytvorenie inokulačných kultúr v móde bolus
alebo sa môžu použiť ako rotujúce zásobné kultúry pre inokuláciu, ktoré by
mohli byť udržiavané na inokuláciu viacerých produkčných bioreaktorov pri
vysokej hustote inokulačných buniek. Trvanie rastovej fázy produkcie môže byť
v rozmedzí 7 až 14 dní a môže byť navrhnuté tak, aby sa udržiavali bunky
v exponenciálnej fáze rastu pred inokuláciou produkčného bioreaktora.
Rýchlosti perfúzie, formulácie média a načasovanie sa optimalizujú pre rast
buniek a zavádzajú sa do produkčného bioreaktora v štádiu, ktoré je najviac
nápomocné na optimalizáciu ich produkcie. Hustoty buniek pre inokuláciu >15 x
106 buniek/ml môžu byť dosiahnuté v prípade produkčných bioreaktorov pre
inokuláciu.
[0061]

Bunkové línie (tiež známe ako „hostiteľské bunky“) užívané podľa

vynálezu sa geneticky upravili na expresiu polypeptidu zaujímavého z
komerčného alebo vedeckého hľadiska. Bunkové línie sa v typickom prípade
získali z línie vznikajúcej z primárnej kultúry, ktorá sa môže udržiavať v kultúre
po neobmedzenú dobu. Geneticky modifikované bunkové línie zahŕňajú
transfekciu,

transformáciu

alebo

transdukciu

buniek

molekulou

rekombinantného polynukleotidu a/alebo inak meniace (napr. homológnu
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rekombináciu a aktiváciu génu alebo fúziu rekombinantnej bunky s bunkou,
ktorá nie je rekombinantná) tak, že spôsobuje expresiu požadovaného
polypeptidu bunkou. Spôsoby a vektory pre geneticky upravované bunky
a/alebo bunkové línie na expresiu polypeptidu, ktorý je stredom záujmu sú
dobre známe v odbore; napr. rôzne postupy sú ilustrované v publikácii
Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Cold Spring
Laboratory Press, 1989); Kaufman, R.J., Large Scale Mammalian Cell Culture,
1990, pp. 15-69.
[0062]

Zvieracie bunkové línie sa získali z buniek, ktorých predchodcovia sa

získali z viacbunkového zvieraťa. Jeden typ zvieracej bunkovej línie je cicavčia
bunková línia. Široké variácie cicavčích bunkových línií pre rast v kultúre sú
dostupné z inštitúcie American Type Culture Collection (Manassas, Va.) a
komerčných predajcov. Príklady bunkových línií bežne používaných v priemysle
zahŕňajú VERO, BHK, HeLa, CV1 (zahŕňajúce Cos), MDCK, 293, 3T3, bunkové
línie myelómu (napr. NSO, NS1), bunky PC12, WI38 a bunky vaječníkov
čínskych škrečkov (CHO). Bunky CGO sa používajú v širokej mierke
na produkciu

komplexných

rekombinantných

proteínov,

napr.

cytokínov,

faktorov zrážania a protilátok (ako sa opisuje v publikácii Brasel et al. (1996),
Blood 88:2004-2012; Kaufman et al. (1988), J. Biol Chem 263:6352-6362;
McKinnon et al. (1991), J. Mol Endocrinol 6:231-239; Wood et al. (1990), J.
Immunol.

145:3011-3016).

Mutantné

bunkové

línie

s deficienciou

dihydrofolátovej reduktázy (DHFR) (ako sa opisuje v publikácii Urlaub et al.
(1980), Proc Natl Acad Sci USA 77: 4216-4220), DXB11 a DG-44 sú nutné
hostiteľské bunkové línie CHO, pretože účinný DHFR selektovateľný a
amplifikovateľný systém expresie génu umožňuje vysokú hladinu expresie
rekombinantného proteínu v týchto bunkách (ako sa opisuje v publikácii
Kaufman R.J. (1990), Meth Enzymol 185:537-566). Navyše tieto bunky sú
jednoducho manipulovateľné ako adherentné alebo suspenzné kultúry a majú
relatívne dobrú genetickú stabilitu. Bunky CHO a v nich rekombinantne
exprimované proteíny boli extenzívne charakterizované a sú povolené na
použitie v klinickej komerčnej výrobe regulačnými agentúrami.
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[0063]

Spôsoby podľa vynálezu sa môžu použiť na kultiváciu buniek, ktoré

exprimujú rekombinantné proteíny, ktoré sú stredom záujmu. Exprimované
rekombinantné proteíny sa môžu vylučovať do kultivačného média, z ktorého sa
môžu získať a/alebo sa môžu zhromaždiť. Navyše, proteíny sa môžu čistiť
alebo čiastočne čistiť z takej kultúry alebo zložky (napr. z kultivačného média)
použitím známych postupov a produkty dostupnými od komerčných predajcov.
Čistené proteíny sa potom môžu formulovať, čo znamená, že dôjde k zámene
pufru, ku sterilizácii, baleniu dávky a/alebo baleniu pre konečného užívateľa.
Vhodné formulácie pre farmaceutické prostriedky zahŕňajú tie opísané
v publikácii Remington's Pharmaceutical Sciences, 18th ed. 1995, Mack
Publishing Company, Easton, PA.
[0064]

Tu používané termíny „peptid“, „polypeptid“ a „proteín“ sa môžu

zameniť a znamenajú molekulu obsahujúcu dve alebo viac aminokyselín
vzájomne spojených peptidovými väzbami. Peptidy, polypeptidy a proteíny sú
tiež zahrnuté do modifikácií, ktoré zahŕňajú bez obmedzenia glykozyláciu,
zachytenie lipidu, sulfatáciu, gama-karboxyláciu zvyškov kyseliny glutámovej,
hydroxyláciu a ADP-ribozyláciu. „Glykoproteín“ znamená peptidy, polypeptidy a
proteíny majúce aspoň jeden oligosacharidový vedľajší reťazec zahŕňajúci
zvyšky manózy. Glykoproteíny môžu byť homológne k hostiteľskej bunke alebo
môžu byť heterológne, to znamená cudzorodé k využívanej hostiteľskej bunke
tak, že napr. ľudský glykoproteín produkovaný hostiteľskou bunkou vaječníkov
čínskych škrečkov (CHO). Polypeptidy môžu byť v strede vedeckého a
komerčného záujmu zahŕňajúce lieky založené na proteíne. Polypeptidy
zahŕňajú medzi inými tiež protilátky, fúzne proteíny a cytokíny. Peptidy,
polypeptidy a proteíny sa produkovali rekombinantnými zvieracími bunkovými
líniami použitím bunkových kultivačných metód a môžu sa označiť ako
„rekombinantné peptidy“, „rekombinantné polypeptidy“ a „rekombinantný
proteín“. Exprimovaný proteín môže byť produkovaný vnútrobunkovo alebo sa
vylučuje do kultivačného média, z ktorého môže byť získaný a/alebo
zhromaždený.
[0065]

Príklady polypeptidov, ktoré môžu byť produkované spôsobmi podľa

vynálezu, zahŕňajú proteíny obsahujúce aminokyselinové sekvencie zhodné
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alebo podstatne podobné všetkým alebo časti nasledujúcich proteínov: faktor
nekrózy nádoru (TNF), ligand flt3 (WO 94/28391), erytropoeitín, trombopoeitín,
kalcitonín, IL-2, angiopoietín-2 (ako sa opisuje v publikácii Maisonpierre et al.
(1997), Science 277(5322): 55-60), ligand pre receptorový aktivátor NF-kappa B
(RANKL, WO 01/36637), ligand indukujúci apoptózu súvisiacu s faktorom
nekrózy nádoru (TNF) (TRAIL, WO 97/01633), lymfopoetín získaný z týmusovej
strómy , faktor stimulujúci kolónie granulocytov, (GM-CSF, austrálsky patent č.
588819), rastový faktor žírnych buniek, rastový faktor kmeňových buniek
(patent USA č. 6,204,363), epidermálny rastový faktor, rastový faktor
keratinocytov, faktor pre rast a vývoj megakaryotov, RANTES, ľudskému
fibrinogénu-podobný 2 proteín (FGL2; NCBI prístupové č. NM_00682; Rüegg
and Pytela (1995), Gene 160:257-62) rastový hormón, inzulín, inzulinotropín,
inzulínu podobné rastové faktory, paratyroidný hormón, interferóny zahŕňajúce
α-interferóny, γ-interferón a konvenčné interferóny (patent USA č. 4,695,623 a
4,897471), nervový rastový faktor, z mozgu získaný neurotrofný faktor,
synaptotagmínu

podobné

proteíny

(SLP

1-5),

neurotrofín-3,

glukagón,

interleukíny, faktory stimulujúce kolónie, lymfotoxín-β, faktor inhibujúci kolónie a
onkostatín-M. Opisy iných glykoproteínov sa môžu nájsť napr. v publikácii
Human Cytokines: Handbook for Basic and Clinical Research, all volumes
(Aggarwal and Gutterman, eds. Blackwell Sciences, Cambridge, MA, 1998);
Growth Factors: A Practical Approach (McKay and Leigh, eds., Oxford
University Press Inc., New York, 1993); and The Cytokine Handbook, Vols. 1
and 2 (Thompson and Lotze eds., Academic Press, San Diego, CA, 2003).
[0066]

Ďalej spôsoby podľa vynálezu budú použiteľné na produkciu

proteínov, ktoré obsahujú celú alebo časť aminokyselinovej sekvencie
receptora pre ľubovoľný z tu hore v texte zmieňovaných proteínov, antagonista
k takému receptoru alebo ľubovoľnému z hora uvedených proteínov a/alebo
proteínov v podstate podobných k takým receptorom alebo antagonistom. Tieto
receptory a antagonisty zahŕňajú obe formy receptoru nekrotického faktora
(TNFR označovaného ako p55 a p75, patent USA č. p55 a p75, patent USA č.
5,395,760 a patent USA č. 5,610,279), receptory interleukínu-1 (IL-1) (typy I a
II; EP patent č. 0460846, patent USA č. 4,968,607 a patent USA č. 5,767,064,),
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antagonisty IL-1 receptoru (patent USA č. 6,337,072), IL-1 antagonisty alebo
inhibítor (patenty USA č. 5,981,713, 6,096,728 a 5,075,222) IL-2 receptory, IL-4
receptory (EP patent č. 0 367 566 a patent USA č. 5,856,296), IL-15 receptory,
IL-17 receptory, IL-18 receptory, Fc receptory, receptor faktora stimulujúceho
kolónie makrofágov, receptor faktora stimulujúci kolónie granulocytov, receptory
pre onkostatín-M a faktor inhibujúci leukémiu, receptorový aktivátor NF-kappa B
(RANK, WO 01/36637 a patent USA č. 6,271,349), osteoprotegerín (patent
USA č. 6,015,938), receptory pre TRAIL (zahŕňajúce TRAIL receptory 1, 2, 3 a
4), a receptory, ktoré obsahujú mŕtve domény, ako je Fas alebo receptor
indukujúci apoptózu (AIR).
[0067]

Iné proteíny, ktoré sa môžu produkovať použitím vynálezu, zahŕňajú

proteíny

obsahujúce

celé

alebo

časti

aminokyselinových

sekvencií

diferenciačných antigénov (pre nás známe ako proteíny CD) alebo ich ligandy
alebo proteíny v podstate podobné ľubovoľnému z nich. Také antigény sa
opisujú v leukocytoch typu VI (Proceedings of the VIth International Workshop
and Conference, Kishimoto, Kikutani et al., eds., Kobe, Japan, 1996). Podobné
proteíny CD sa opisujú v následných workshopoch. Príklady takých antigénov
zahŕňajú CD22, CD27, CD30, CD39, CD40 a ich ligandy (CD27 ligand, CD30
ligand atď.). Niekoľko z antigénov CD sú členy rodiny receptorov TNF, ktoré tiež
zahŕňajú 41BB a OX40. Ligandy sú často členy rodiny TNF, ako je ligand 41BB
a ligand OX40.
[0068]

Vynález môže tiež produkovať enzymaticky aktívne proteíny alebo

ich ligandy. Príklady zahŕňajú proteíny obsahujúce celý alebo časť jedného
z nasledujúcich proteínov alebo ich ligandy alebo proteíny v podstate podobné
jednému z nich: disintegrín a členy rodiny domény metaloproteinázy zahŕňajúce
TNF-alfa konvertujúci enzým, rôzne kinázy, glukocerebrozidázu, superoxid
dismutázu,

aktivátor

tkanivového

plazminogénu,

faktor VIII, faktor IX,

apoliproteín E, apoliproteín A-I, globíny, antagonistu IL-2, alfa-1 antitrypsín,
ligandy pre ľubovoľný z hora zmieňovaných enzýmov a rad iných enzýmov a ich
ligandy.
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[0069]

Termín „protilátka“ zahŕňa odkazy na imunoglobulíny ľubovoľného

izotypu alebo podtriedy alebo jej oblasť viažucej antigén, ktorá súťaží
s intaktnou protilátkou pre špecifické naviazanie, pokiaľ nie je špecifikované
inak,

zahŕňajúci

ľudské,

humanizované,

chimérické,

multi-špecifické,

monoklonálne, polyklonálne a oligoméry alebo ich fragmenty viažuce antigén.
Zahrnuté sú tiež proteíny majúce fragment viažuci antigén alebo oblasť, ako je
Fab, Fab', F(ab')2, Fv, diabody, Fd, dAb, maxibody, molekuly jednoreťazcovej
protilátky, fragmenty oblasti určujúce komplementaritu (CDR), scFv, diabody,
triabody, tetrabody a polypeptidy, ktoré obsahujú aspoň časť imunoglobulínu,
ktorá je dostatočná na udelenie naviazania špecifického antigénu na cieľový
polypeptid. Termín „protilátka“ zahŕňa bez obmedzenia tie, ktoré sa pripravili,
exprimovali, vytvorili alebo izolovali spôsoby rekombinácie, ako sú protilátky
izolované z hostiteľskej bunky transfekované pre expresiu protilátky.
[0070]

Príklady protilátok zahŕňajú bez obmedzenia tie, ktoré rozoznávajú

ľubovoľný jeden alebo kombináciu proteínov, ktoré zahŕňajú bez obmedzenia
hore v texte zmieňované proteíny a/alebo nasledujúce antigény: CD2, CD3,
CD4, CD8, CD11a, CD14, CD18, CD20, CD22, CD23, CD25, CD33, CD40,
CD44, CD52, CD80 (B7.1), CD86 (B7.2), CD147, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-7,
IL-4, IL-5, IL-8, IL-10, receptor IL-2, receptor IL-4, receptor IL-6, receptor IL-13,
podjednotky receptoru IL-18, FGL2, PDGF-β a ich analógy (ako sa uvádza
v patente USA č. 5,272,064 a 5,149,792), receptor VEGF, TGF, TGF-β2, TGFβ1, EGF (uvádza sa v patente USA č. 6,235,883) receptor VEGF, rastový faktor
pre hepatocyty, ligand osteoprotegerínu, interferón gama, stimulátor B
lymfocytov (BlyS, tiež známy ako BAFF, THANK, TALL-1 a zTNF4; ako sa
opisuje v publikácii Do and Chen-Kiang (2002), Cytokine Growth Factor Rev.
13(1): 19-25), komplement C5, IgE, nádorový antigén CA125, nádorový antigén
MUC1, antigén PEM, LCG (ktorý je génový produkt, ktorý je exprimovaný v
spojení

s karcinómom

pľúc),

HER-2,

HER-3,

glykoproteín

asociovaný

s nádorom TAG-72, antigén SK-1, epitopy asociované s nádorom, ktoré sú
prítomné vo zvýšených dávkach v sére pacientov s karcinómom čreva a/alebo
pankreasu, epitopy asociované s karcinómom alebo proteíny exprimované
v bunkách karcinómu prsníka, čreva, dlaždicových bunkách, prostaty, pľúc
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a/alebo

obličiek

a/alebo

v melanóme,

gliómu

alebo

neuroblastómu,

v nekrotickom jadre nádoru, integrín alfa4 beta 7, integrín VLA-4, B2 integríny,
TRAIL receptory 1,2,3 a 4, RANK, ligand RANK, TNF-α, adhézna molekula
VAP-1, molekula epiteliálnej bunkovej adhézie (EpCAM), intercelulárna
adhézna molekula-3 (ICAM-3), leukointegrín adhezín, glykoproteín gp IIb/IIIa
krvných doštičiek, ťažký reťazec kardiálneho myozínu, paratyroidný hormón,
rNAPc2

(ktorý

je

inhibítor

faktora

VIIa-tkanivový

faktor),

MHC

I,

karcinoembryonálny antigén (CEA), alfa-fetoproteín (AFP), faktor nekrózy
nádoru (TNF), CTLA-4 (ktorý je cytotoxický antigén spojený s T-lymfocytmi),
receptor Fc-γ-1, HLA-DR 10 beta, antigén HLA-DR, sklerostín, L-selektín,
respiračný Syncitiálny vírus, vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus
hepatitídy B (HBV), Streptococcus mutans a Staphlycoccus aureus. Špecifické
príklady známych protilátok, ktoré sa môžu produkovať použitím spôsobov
podľa

vynálezu

zahŕňajú

bez

obmedzenia

adalimumab,

bevacizumab,

infliximab, abciximab, alemtuzumab, bapineuzumab, basiliximab, belimumab,
briakinumab, canakinumab, certolizumab pegol, cetuximab, conatumumab,
denosumab, eculizumab, gemtuzumab ozogamicín, golimumab, ibritumomab
tiuxetán,

labetuzumab,

mapatumumab,

matuzumab,

mepolizumab,

motavizumab, muromonab-CD3, natalizumab, nimotuzumab, ofatumumab,
omalizumab,

oregovomab,

palivizumab,

panitumumab,

pemtumomab,

pertuzumab, ranibizumab, rituximab, rovelizumab, tocilizumab, tositumomab,
trastuzumab, ustekinumab, vedolizomab, zalutumumab a zanolimumab.
[0071]

Vynález sa môže použiť na produkciu rekombinantných fúznych

proteínov obsahujúcich napr. ľubovoľné z hora v texte zmieňované proteíny.
Napr. rekombinantné fúzne proteíny obsahujúce jeden z hora v texte
uvedených proteínov plus doménu multimerizácie, ako je leucínový zip,
dvojskrutkovice, Fc oblasť imunoglobulínu alebo v podstate podobný proteín,
môže byť produkovaný použitím spôsobov podľa vynálezu. Ako sa opisuje napr.
v publikácii WO94/10308; Lovejoy et al. (1993), Science 259:1288-1293;
Harbury et al. (1993), Science 262:1401-05; Harbury et al. (1994), Nature
371:80-83; Håkansson et al.(1999), Structure 7:255-64. Špecificky zahrnuté
medzi takými rekombinantnými fúznymi proteínmi sú proteíny, v ktorých časť
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receptora je fúzovaná s časťou Fc protilátky, ako je etanercept (p75 TNFR:Fc) a
belatacept (CTLA4:Fc). V inom uskutočnení sú konjugáty protilátka-liek. Zatiaľ
čo terminológia užívaná v tejto aplikácii je v odbore štandardná, poskytujú sa tu
definície istých termínov, aby zaistili jasnosť a jednoznačnosť významu
nárokov. Jednotky, predpony a symboly môžu byť vyjadrené v ich SI prijateľnej
forme. Tu uvedená numerické rozmedzia sú vrátane čísiel definujúcich
rozmedzie a zahŕňajú a podporujú každé celé číslo v definovanom rozmedzí.
Pokiaľ nie je uvedené inak, termíny v jednotnom čísle sú skonštruované tak, že
znamenajú „aspoň jeden z“. Tu používané nadpisy sekcií slúžia iba pre
organizačné účely a nie sú skonštruované ako limitujúce pre opis predmetu. Tu
opísané spôsoby a postupy sa všeobecne uskutočnili podľa bežných postupov
dobre známych v odbore, a ako sa opisuje v rôznych všeobecných a viac
špecifických referenciách, ktoré sa citovali a diskutovali prostredníctvom
predmetnej špecifikácie, pokiaľ nie je uvedené inak. Ako sa opisuje napr.
v publikácii Sambrook et al. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd ed.,
Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y. (2001) a
Ausubel et al., 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).
[0072]

Rozsah predmetného vynálezu nie je obmedzený tu opísaným

špecifickým uskutočnením, ktoré je určené ako jediná ilustrácia jednotlivých
aspektov podľa vynálezu.
[0073]

Nasledujúce príklady demonštrujú uskutočnenie a aspekty opísaných

spôsobov a sú určené ako obmedzujúce.
PRÍKLADY
[0074]

Adresovaná je substitúcia alternatívnych druhov sacharidov pre

glukózu v systéme bioreaktora na účely manipulácie obsahu glykoforiem
s vysokým obsahom manózy a celkovú kvalitu proteínu.
Príklad 1
Vsádzková kultúra s kontinuálnym prívodom glukózy a bolusový prívod
galaktózy.
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[0075]

Účinky redukovanej glukózy a alternatívny zdroj uhlíka na rast

bunkovej kultúry, titer a kvalitu produktu zvlášť hladinu Man5, sa hodnotili
testovaním rôznych koncentrácií glukózy a galaktózy použitím vsádzkového
postupu. Úloha experimentu bola redukovať množstvo glukózy dostupné
v bunkovom kultivačnom médiu, zatiaľ čo sa poskytuje odlišný zdroj uhlíka
prostredníctvom prívodu galaktózy.
[0076]

Dvanásť bioreaktorov 2 l Applikon sa inokulovalo bunkami CHO,

ktoré exprimujú rekombinantnú protilátku IgG2 v 20e5 životaschopných
bunkách/ml pracovného objemu 1 l bunkového kultivačného média bez séra.
Kultúry sa udržiavali pri teplote 36 °C, 30 % rozpustený kyslík (DO), 290 ot./min.
agitácie a pH 6,95. Doplnok tyrozín-cysteín sa priviedol v deň 2 a 5,
volumetricky 0,36 % založené na počiatočnom objeme. CO2 a 1 M bázy
uhličitanu sodného sa pridali podľa potreby s cieľom riadenia pH.
[0077]

Prívod kultivačného média v móde bolus bol v deň 2, 5 a 9

volumetricky založenom na 9 % iniciačnom objeme.
[0078]

Vybral sa dizajn dvoj faktorového experimentu na hodnotenie

uskutočnenia bunkovej kultúry a kvalita produktu sa pričíta rôznemu množstvu
glukózy a galaktózy v bunkovom kultivačnom médiu. Návrh experimentu sa
skladá z 6 liečob, duplikátnych bioreaktorov pre každú liečbu, ako je zobrazené
v tabuľke 1. Prvý faktor bol kontinuálny prívod glukózy (kontinuálna glukóza)
na zavedenie 3, 2 alebo 1 g/deň glukózy začínajúci odo dňa 2. Liečby s 3 g/deň
glukózy tiež aplikovali ďalšie prívody glukózy v móde bolus na udržanie
koncentrácie glukózy 3 g/l. Účelom bolo zaistiť, že liečby 3 g/deň sa udržiavali
ako pozitívne kontroly, aby nikdy nedošlo k obmedzeniu glukózy.
[0079]

Druhým faktorom bol jednorazový prísun s (1+, 2+, 3+) galaktózou a

bez nej (1-, 2-, 3-) (galaktóza jednorazovo). Predmetom bolo udržať
koncentráciu galaktózy v bunkovom kultivačnom médiu vyššie ako 4 g/l, keď
začiatok je v deň 2.
Tabuľka 1: 2-faktorový experimentálny dizajn pre vsádzkový experiment
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séria

Kontinuálna glukóza, g/deň

Galaktóza jednorázovo, g/l

719

2

0

720

3 + jednorázovo glu

0

721

3 + jednorázovo glu

4

722

1

0

723

1

4

724

2

0

725

2

4

726

3 + jednorázovo glu

0

727

2

4

728

1

0

729

3 + jednorázovo glu

4

730

1

4

[0080]

Počas kultivácie sa odobrali raz denne vzorky na hodnotenie kultúry.

Hustota životaschopných buniek (VCD) a životaschopnosť sa stanovila v
„bench“ mierke použitím Vi-Cell (Beckman Coulter, Brea, CA). Objem
zhustených buniek sa stanovil použitím VoluPAC (Sartorius, Goettingen,
Nemecko). pH, rozpustený oxid uhličitý (pCO2) a rozpustený kyslík (pO2) sa
stanovili použitím prístroja na analýzu krvných plynov Siemens 248 (BGA)
(Chiron Diagnostics, CA. Koncentrácia galaktózy sa získala použitím YSI Model
2700 Select Biochemistry Analyzer (YSI Incorporated, Yellow Springs, OH).
Údaje o metabolitoch (glukóza, laktát a amoniak) sa získali použitím prístroja
Polymedco Polychem Analyzer (Polymedco Inc., Cortland Manor, NY).
Osmolalita sa stanovila použitím mikoosmometra Advanced Instruments model
2020 (Advanced Instruments, Norwood, MA). Vzorky supernatantu sa
uchovávali pri teplote - 80 °C. Na konci experimentu sa vzorky supernatantu
bez buniek rozmrazili a hromadne sa podrobili analýze titru a glykánu.
[0081]

Titer sa stanovil použitím analýzy HPLC. Vzorky supernatantov

bunkovej kultúry z rôznych časových bodov sa rozmrazili a opätovne filtrovali na
doštičke s 96 priehlbinami s membránou 0,2 µm. Vzorky sa zaviedli injekciou do
systému HPLC (Hewlett Packard 1100) vybavenom UV detekciou pri vlnovej
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dĺžke 280 nm použitím Poros® A/20 2,1 mm D x 30 mm L kolóny (Applied
Biosystems, Foster City, CA) s rýchlosťou toku 2 ml/min. Spôsob gradientu
použitím mobilnej fázy 100 mM fosforečnanu sodného/250 mM chloritanu
sodného a 2 % kyseliny octovej/100 mM glycínu sa použil na elúciu vzorky
každého proteínu každých 5 minút.
[0082]

Pri analýze glykánu sa vzorky supernatantu bunkovej kultúry

zhromaždili a čistili proteínom A. Čistené vzorky sa ošetrili PNGázou-F a
inkubovali sa pri teplote 37 °C po dobu 2 hodín s cieľom uvoľnenia N-viazaných
glykánov. Enzymaticky uvoľnené glykány sa značili 2-aminobenzoovou
kyselinou (2-AA) pri teplote 80 °C po dobu 75 minút. Nadbytok značky 2-AA sa
potom odstránil kartridžou Glycoclean S. Vzorky sa odparili cez noc a výsledný
suchý pelet sa rekonštituoval s vodou pre následnú analýzu HILIC (kvapalná
chromatografia s hydrofilnou interakciou). Glykány sa zaviedli injekciou a viazali
sa na kolónu za podmienok s vysokým obsahom organických látok a eluovali sa
zvyšujúcim sa gradientom vodného pufru formátu amónneho. Detekcia
fluorescenciou sa použila na monitorovanie elúcie glykánu a vypočítalo sa
relatívne percento hlavného a minoritného glykánu.

Výsledky z vsádzkového procesu s kontinuálnym prívodom glukózy a prívodom
galaktózy v jednorazovom móde.

[0083]

Ošetrenie bunkovej kultúry, kde sa aplikovali 3 g/deň kontinuálne

glukózy (série 720, 721, 726 a 729) a tiež sa aplikovala glukóza
v jednorazovom móde, aby sa ich hladina udržiavala nad 3 g/l. Série 720 a 726,
kde sa aplikovala galaktóza v jednorazovom móde, rutinne vyžadujú prísun
glukózy v jednorazovom móde, zatiaľ čo série, kde sa aplikovala galaktóza
(série 721 a 729) nevyžadujú glukózu v jednorazovom móde tak často.
Bunkové kultúry, kde sa aplikovali 1 alebo 2 g/deň kontinuálne glukózy,
nedostali

žiadnu

ďalšiu

glukózu

v

jednorazovom

móde.

Analýza

spotrebovaného média ukázala koncentráciu glukózy 0 g/l v deň 4 bez ohľadu
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na skutočnosť, či sa priviedla galaktóza v jednorazovom móde alebo nie (Obr.
1A).
[0084]

Bunkové kultúry, kde sa aplikoval prívod galaktózy v jednorazovom

móde (série 721, 723, 725, 727, 729 a 730), udržiavali hladiny galaktózy vyššie
ako 2,5 g/l hoci pôvodný cieľ bol vyšší ako 4 g/l. (Obr. 1B). Pokiaľ sa
analyzovala spotreba galaktózy, zistilo sa, že existuje štatistická významnosť
koľko galaktózy kultúry spotrebovali pre kultiváciu s obmedzenou glukózou
(sériám sa aplikovali 2 g/deň alebo 1 g/deň kontinuálnej glukózy) alebo
obmedzené glukózy (sériám sa aplikovali 3 g/deň kontinuálneho prívodu
glukózy plus prísun glukózy v jednorazovom móde). Kultúry s obmedzenou
glukózou konzumovali v priemere celkom 4,60 g galaktózy, zatiaľ čo tie bez
obmedzenia glukózy spotrebovali v priemere 3,81 g.
[0085]

Kontinuálny prísun glukózy a prívod galaktózy v jednorazovom móde

mal podstatný vplyv na hustotu životaschopných buniek a životaschopnosť.
Kultúry s obmedzenou glukózou (série, kde sa aplikovali 2 g/deň alebo 1 g/deň
kontinuálneho prívodu glukózy) spolu s galaktózou v jednorazovom móde,
udržiavali dobrú hustotu životaschopných buniek a životaschopnosť. Avšak,
kultúry s obmedzenou glukózou (série, kde sa aplikovali 2g/deň alebo 1 g/deň
kontinuálnej glukózy), kde sa neaplikovala galaktóza v jednorazovom móde, by
nemali udržiavať hustotu životaschopných buniek a životaschopnosť v prípade,
keď glukóza dosiahla obmedzenie v deň 4. (Obr. 1C a 1D).
[0086]

Hore uvedené údaje indikovali, že galaktóza by sa mohla použiť ako

alternatívny zdroj uhlíka, pokiaľ glukóza bola obmedzená v médiu pre bunkové
kultúry. Hoci kultúry sú s obmedzenou glukózou (sériám sa aplikovali 2 g/deň
alebo 1 g/deň prísunu kontinuálnej glukózy) spolu s prísunom galaktózy
v jednorazovom móde, udržiavala sa dobrá hustota životaschopných buniek a
životaschopnosť, titrami sa podstatne redukovala v porovnaní s tými kultúrami,
ktoré

nevykazujú

obmedzenie

glukózy

(sériám

sa

aplikovali

3 g/deň

kontinuálneho prísunu glukózy), Obr. IE. Štatistická analýza ukázala, že
kontinuálny prísun glukózy vykazoval najväčší účinok na titer; prísun galaktózy
v jednorazovom móde bol tiež podstatný, ale do nižšieho stupňa.
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[0087]

Hladiny Man5 vo vzorcoch zo dňa 7 sa redukovali v pomere k

zvýšeniu prísunu glukózy z 1 g/deň na 3 g/deň bez ohľadu, či došlo k prísunu
galaktózy. Obmedzená glukóza bola iba štatisticky podstatným faktorom, ktorý
viedol k zvýšeniu Man5 v kultúre. (Obr. IF).
Príklad 2
Proces perfúzie s obmedzenou glukózou, galaktózou ako alternatívny zdroj
uhlíka a pridanie glutamínu
[0088]

Hore uvedená štúdia vsádzkového prísunu ukázala, že obmedzenie

glukózy je faktor, ktorý viedol k zvýšeniu Man5; avšak kultúry s obmedzenou
glukózou by nemohli udržiavať hustotu životaschopných buniek alebo
životaschopnosť buniek. Alternatívny zdroj uhlíka galaktóza neviedla k zvýšeniu
Man5, ale bola katabolizovaná bunkami CHO a udržiavala dobrú hustotu
životaschopných buniek a životaschopnosť buniek v týchto kultúrach, kde sa
pridala. Avšak titer sa podstatne redukoval s obmedzenými hladinami glukózy
dokonca

s prítomným

alternatívnym

zdrojom

uhlíka.

Na dosiahnutie

požadovanej kvality produktu bez podstatného zlepšenia titra nie je komerčne
dostupné, čo je rovnaký prípad ako dosiahnutie podstatného zlepšenia v titre
bez porovnateľnej kvality produktu.
[0089]

S cieľom dosiahnutia cieľov udržať alebo zlepšiť titer a dosiahnuť

požadované kvality produktu, predviedli sa účinky nízkeho obsahu glukózy a
alternatívny zdroj uhlíka na bunkovú kultúru a hladiny Man5 sa testovali
v perfúznej bunkovej kultúre. Dizajn experimentu sa skladal z 3 ošetrení, dvoch
bioreaktorov pre každé ošetrenie.
[0090]

V deň 0 bunky CHO exprimujúce rekombinantnú protilátku IgG2 sa

inokulovali do produkčných bioreaktorov s objemom 3 l v hustote 1x106
životaschopných buniek/ml v pracovnom objeme 1 300 ml definovaného
bunkového kultivačného média bez séra, ktoré obsahuje 5-8 g/l glukózy. Kultúry
sa udržiavali pri teplote 36 °C, rozpustený kyslík bol 30 %, miešanie pri 400
ot/min. Kultúry sa nechali rásť v sádzkovom móde po dobu troch dní.
Koncentrácia glukózy pri analýze vyčerpaného média bola v rozmedzí 1 až
8 g/l.
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[0091]

V deň

3

a

6

sa

do

kultúry

aplikoval

jednorazový

prísun

koncentrovaného definovaného média bez séra, 8 % počiatočného pracovného
objemu v deň 3 a 8 % počiatočného pracovného objemu v deň 6. Prívod
glukózy v jednorazovom móde sa uskutočnil v deň 3, 4, 5, 6, 7 na udržanie
cieľovej

koncentrácie

8 g/l

glukózy

v kultúre.

Glukózy

pri

analýze

spotrebovaného média boli v rozmedzí 1 až 8 g/l.
[0092]

Perfúzia sa začala v deň 7 pri rýchlosti perfúzie 0,48 obj./deň.

Perfúzia sa uskutočnila použitím alternujúcej perfúzie s tangenciálnym tokom a
filtračného systému (Refine Technologies, Hanover, NJ) filtrom s dutých vlákien
30 kDa (GE Healthcare, Uppsala, Švédsko). Definované perfúzne médium bez
séra pH 7,0 obsahovalo 15 g/l glukózy. Analýza spotrebovaného média
ukázala, že koncentrácia glukózy je v rozmedzí 3 až 8 g/l.
[0093]

V deň 11 sa uskutočnila zmena na definované perfúzne médium bez

séra, ktoré teraz obsahuje galaktózu a má redukované množstvo glukózy, ako
sa uvádza v tabuľke 2a. Koncentrácia glukózy v perfúznom médiu sa znížila na
2 g/l alebo 4 g/l. Galaktóza sa začlenila do média v koncentrácii 6 g/l. Prísun
30 % zásobného roztoku v jednorazovom móde sa použilo ako je nutné
na udržanie galaktózy v koncentrácii 4 g/l alebo ako sa uvádza hore v texte
v bunkovej kultúre.
[0094]

V tomto experimente perfúzne kultivačné médium tiež zahŕňalo

glutamín v koncentrácii 5 alebo 10 mM na stanovenie, či glutamín, ako glukóza
vykazoval

ľubovoľný

účinok

na

hustotu

životaschopných

buniek,

životaschopnosť buniek, titer a/alebo hladiny Man5 v situácii obmedzenia
glutamínu. Literatúra naznačila, že nízke koncentrácie glutamínu by mohli
vykazovať negatívny vplyv na bunkovú kultúru. Kultúry sa perfúzovali s týmto
bunkovým kultivačným médiom až do zberu v deň 17.
Tabuľka

2a.

Koncentrácia

glukózy,

galaktózy

a

glutamínu

v deň

11

v definovanom perfúznom kultivačnom médiu bez séra (pH7,0)
séria

Glukóza g/l

Galaktóza g/l

Glutamín mM

79

2

6

10

81

2

6

10
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séria

Glukóza g/l

Galaktóza g/l

Glutamín mM

82

4

6

10

83

4

6

10

88

4

6

5

89

4

6

5

[0095]

Profily bunkovej kultúry sú zobrazené na Obr. 2. Hustota

životaschopných buniek a profily životaschopnosti ukazujú porovnateľné trendy
(Obr. 2A a 2B). Životaschopnosť podmienok s nízkym obsahom glukózy (2 g/l)
a glutamínu (5 mM) ukazovali klesajúci trend medzi dňom 15 a 17. Avšak
koncentrácia glutamínu pri analýze spotrebovaného média indikovala, že
glutamín nebol obmedzený za ľubovoľných testovaných podmienok (Obr. 2C).
[0096]

Prekvapujúce zistenie bolo, že upravený titer objemu zhustených

buniek (titer PCV) zobrazený na Obr. 2D bol blízko hodnote uvedenej pre
proces perfúzie, ktorý nevykazoval obmedzenú glukózu. Titer z experimentov
perfúzie v tomto príklade bol ďaleko väčší, ako je možné vidieť vo
vsádzkovom procese príkladu 1, ktorý iba priniesol výťažok 50 % titer. Tieto
údaje indikujú, že bunky vykazujú odlišné fyziologické štádia, pokiaľ ich glukóza
obmedzovala v procese perfúzie, v porovnaní so vsádzkovým procesom.
[0097]

Analýza spotrebovaného média ukazuje, že koncentrácia glukózy

v supernatantoch glukózy sa ošetrila 2 g/l glukózy v perfúznom médiu dosiahla
0 v deň 12 a koncentrácia glukózy v supernatantoch kultúry ošetrených so 4 g/l
glukózy dosiahla nulu v deň 13 s výnimkou série 83 (Obr. 2E). Analýza
spotrebovaného média potvrdila, že kultúry boli v štádiu obmedzenej glukózy.
[0098]

Vo všeobecnom prípade koncentrácia galaktózy v kultúre stanovená

analýzou spotrebovaného média sa držala na hodnote vyššej ako 4g/l (Obr.
2F).
[0099]

Tabuľka 2b ukazuje, že sa zvýšil druh Man5, pokiaľ koncentrácia

glukózy v perfúznom médiu bola nižšia ako 2 g/l. Údaje v priebehu času
ukazujú, že druh Man5 sa zvýšil s dlhším trvaním kultivácie (deň 15 až deň 17).
Všetky veci sú si rovné, pokiaľ koncentrácia glukózy v perfúznom médiu sa
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zvýšila na 4 g/l, druhy Man5 sa v súlade s tým znížili. Tieto výsledky indikujú, že
obmedzenie glukózy viedlo k zvýšeniu hladín Man5 a že obmedzené štádium
iniciovalo redukujúcu koncentráciu glukózy v perfúznom bunkovom kultivačnom
médiu na 2 g/l alebo nižšiu a analýza spotrebovaného média to potvrdzuje.
Avšak variácie postupu a hmotnosť buniek môže mať vplyv na obmedzenie
glukózy a modifikáciu v druhu Man5. Séria 83 ukázala vyššiu hodnotu Man5
ako ľubovoľná iná séria, kde sa aplikovala glukóza v koncentrácii 4 g/l. V tomto
prípade séria 83 ukázala vyššiu hustotu životaschopných buniek a upravený
titer objem zhustených buniek (Obr. 2A a 2D) ako ľubovoľná z kultúr, kde sa
aplikovali 2 g/l glukózy (série 79 a 81), ale ako série 79 a 81, to dosiahlo nižšie
koncentrácie glukózy, ako sa stanovilo analýzou spotrebovaného média v deň
12. To bolo skôr, ako sa ľubovoľnej kultúre aplikovala glukóza 4 g/l (Obr. 2E).
Preto faktory, ako je bunková hmotnosť a/alebo variácie procesu, môžu mať
vplyv na koncentráciu prívodu glukózy, čo vedie k situácii obmedzenej glukózy.
V tomto prípade, kde hmotnosť buniek bola vyššia v deň 12 (Obr. 2A) vedúca
blízko

koncentrácie

0 g/l

glukózy

v

spotrebovanom

médiu

štádium

s obmedzenou glukózou sa iniciovalo dokonca, hoci sa k bunkovej kultúre
priviedlo perfúzne médium s vysokým obsahom glukózy (4 g/l). Po obmedzení
glukózy sa zvýšili hladiny Man5.
Tabuľka 2b. Percento Man5 v deň 15 a 17 po zmene formulácie perfúzneho
média v deň 11
séria Glukóza g/l Galaktóza g/l Glutamín mM % Man5 v deň 15 % Man5 v deň 17
79

2

6

10

9,29

9,84

81

2

6

10

9,28

9,49

82

4

6

10

4,64

5,62

83

4

6

10

7,56

8,91

88

4

6

5

5,19

5,65

89

4

6

5

5,09

5,63

Príklad 3
Postup perfúzie s kombináciou redukovaného obsahu glukózy a vysokého
obsahu galaktózy
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[0100]

Experiment sa uskutočnil s definovaným perfúznym médiom bez

séra (pH7,0) formulovaným s glukózou v koncentráciách 0, 1,5 alebo 3 g/l.
Galaktóza sa pridala v koncentrácii 10, 11,5 alebo 13 g/l založené na celkovej
rýchlosti spotreby experimentu opísaného hora v texte. Ako glukóza, tak i
galaktóza sa zlúčili do perfúzneho média a tak kultúra mohla byť udržiavaná
bez prívodu glukózy alebo galaktózy v jednorazovom móde. Zlúčenie
redukovalo komplexnosť postupu a zlepšilo konzistenciu. Experiment sa
uskutočnil, ako sa opisuje hore v texte; použitím rovnakej stratégie prísunu
v deň 0 až 10. Tabuľka 3 poskytuje kombinácie formuláciou perfúzneho média
používaného v deň 11 až 17.
Tabuľka 3. Dizajn experimentu glukózy a galaktózy v perfúznom médiu.
séria

Glukóza g/l

Galaktóza g/l

103

3

13

104

0

10

105

0

13

106

0

10

107

1,5

11,5

108

0

13

109*

3

10

111

3

13

112

3

10

113

1,5

11,5

* séria 109 sa vylúčila z obrázkov vzhľadom na zlyhanie operácií v reaktore.

[0101]

Profily bunkovej kultúry na Obr. 3 ukazujú, že všetky podmienky

bunkovej kultivácie boli glukózou obmedzené po zmene v deň 11 (Obr. 3A) a
koncentrácie galaktózy merané v teste spotrebovaného média sa udržiavali
medzi 4 až 8 g/l (Obr. 3B), ktoré boli úmerné ku koncentráciám galaktózy
zmiešanej v perfúznom médiu. Hladina laktátu klesla na nulu potom, čo glukóza
dosiahla obmedzenie v deň 12 (Obr. 3C). Hladina čpavku sa zvýšila s
počiatkom v deň 10 a potom glukóza dosiahla obmedzenie (Obr. 3D). Veľmi
zaujímavé bolo vidieť, že zníženie koncentrácie glukózy s počiatkom v deň 11
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viedlo k nižšiemu rastu, životaschopnosti a titru (Obr. 3E až 3G). Tieto výsledky
indikujú, že obmedzená glukóza bez obmedzenia glutamínu spôsobuje redukciu
titru v procese perfúzie rovnako ako vo sádzkovom postupe v príklade 1. Tiež
pretože hladiny glukózy 2 až 3 g/l a dokonca až 4 g/l viedli k zvýšeniu hladín
Man5, hladiny glukózy tiež poskytli pomoc pri udržaní hladín vyššieho titra.
[0102]

Štatistická analýza použitím softwaru JMP (JMP Inc. Cary, NC)

ukázala, že koncentrácia glukózy bola iba štatisticky podstatným (hodnota p =
0,032) faktorom, ktorý ovplyvnil titer. Galaktóza nebola štatisticky podstatným
faktorom pre titer (Obr. 4A). Na druhej strane ako glukóza, tak i galaktóza neboli
štatisticky podstatnými faktormi, ktoré ovplyvňujú druhy Man5, ale interakcie
medzi glukózou a galaktózou boli štatisticky podstatné (hodnota p = 0,0613).
(Obr. 4B). Čím vyššia koncentrácia galaktózy tým vyšší účinok obmedzenej
glukózy na druh Man5.
[0103]

Celkové hladiny Man5 sa zvýšili a vyrovnali sa, pokiaľ glukóza bola

v rozmedzí 0 až 3 g/l a znížili sa, pokiaľ hladina glukózy bola 4 g/l alebo vyššia.
Obr. 5 ukazuje zvýšenie percenta druhu Man5 v deň 11, 13, 15 a 17. V prípade
všetkých podmienok kultivácie percento druhu Man5 začalo na hodnote
približne 2 % v deň 11 a potom sa postupne znižovalo cez 10 % v deň 17.
Najviac podstatné zvýšenie percenta druhu Man5 bolo v deň 11 až 13, pokiaľ
sa glukóza obmedzuje.
[0104]

Pretože glukóza ovplyvňuje titer, glukóza by mala byť zavedená

v najvyššej koncentrácii, ktorá bude podporovať zvýšenie Man5, zatiaľ čo
udržanie životaschopnosti buniek, hustoty a titra v prijateľnej hladine založenej
na podmienkach bunkovej kultúry, ako je hmotnosť buniek, proces kultivácie
buniek a používaný alternatívny zdroj uhlíka. Napr. pre perfúznu bunkovú
kultúru majúcu 15 až 25 x 106 buniek/ml, koncentrácia glukózy 0-4 g/l
v kombinácii
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PATENTOVÉ NÁROKY

1. Spôsob modulácie jedného alebo viacerých druhov glykánov s vysokým
obsahom manózy na rekombinantnom proteíne počas kultivácie cicavčích
buniek, ktorý zahŕňa:
ustanovenie kultúry cicavčích buniek v bioreaktore s definovaným
kultivačným médiom bez séra, ktoré obsahuje 5 až 8 g/l glukózy;
rast cicavčích buniek počas fázy rastu a doplnenie kultivačného
média jednorazovým prísunom definovaného nutričného média bez
séra, ktoré má 5 až 8 g/l glukózy;
iniciáciu fázy produkcie v bunkovej kultúre perfúziou s perfúznym
médiom bez séra, ktoré má 5 až 15 g/l glukózy; a
vo vopred definovanom časovom bode počas fázy produkcie,
znižujúcej koncentráciu glukózy na limitujúce koncentrácie perfúziou
bunkovej kultúry perfúznym médiom s nízkym obsahom glukózy
obsahujúcim alebo doplneným zníženým množstvom glukózy, pričom
uvedené perfúzne médium ďalej obsahuje alebo je doplnené
galaktózou.

2. Spôsob podľa nároku 1, pričom znížené množstvo glukózy je dostatočné na
vznik koncentrácie glukózy v spotrebovanom médiu 0 g/l alebo približne
0 g/l.

3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, pričom koncentrácia zníženého množstva
glukózy v perfúznom médiu s nízkym obsahom glukózy je od 0 do 3 g/l, od
2 do 3 g/l, je 2,5 g/l alebo je 0 g/l.
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4. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 3, pričom koncentrácia galaktózy
v perfúznom médiu je od 10 do 20 g/l, od 10 do 15 g/l, od 10 do 12 g/l alebo
je 11,5 g/l.

5. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 4, pričom perfúzia začína (a)
v deň 5 alebo približne v deň 5 až v deň 9 alebo približne v deň 9 kultivácie
buniek alebo (b) v deň 5 alebo približne v deň 5 až v deň 7 až približne
v deň 7 kultivácie buniek.

6.

Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 5, pričom:
(a) perfúzia začína, keď bunky dosiahli fázu produkcie;
(b) perfúzia zahŕňa kontinuálnu perfúziu;
(c) rýchlosť perfúzie je konštantná;
(d) perfúzia sa uskutoční rýchlosťou menšou alebo rovnou 1,0
pracovného objemu za deň;
(e) perfúzia sa uskutoční rýchlosťou, ktorá sa zvyšuje počas fázy
produkcie z 0,25 pracovného objemu za deň na 1,0 pracovného
objemu za deň počas kultivácie buniek;
(f) perfúzia sa uskutoční rýchlosťou, ktorá dosahuje 1,0 pracovného
objemu za deň v deň 9 až 11 kultivácie buniek; alebo
(g) perfúzia sa uskutoční rýchlosťou, ktorá dosahuje 1,0 pracovného
objemu za deň v deň 10 kultivácie buniek.

7.

Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 6, pričom
(a) prísun nutričného média bez séra v jednorazovom móde začína
v deň 3 alebo v deň 4 kultivácie buniek; a/alebo
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(b) cicavčia bunková kultúra je ustanovená inokuláciou bioreaktora s
aspoň 0,5 x 106 až 3,0 x 106 buniek/ml alebo aspoň 0,5 x 106 až 1,5
x 106 buniek/ml v kultivačnom médiu bez séra.

8.

Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 7, ktorý ďalej obsahuje posun
teploty z 36 °C na 31 °C alebo z 36 °C na 33 °C.

9.

Spôsob podľa nároku 8, pričom posun teploty sa objavuje (a) pri prechode
medzi fázou rastu a fázou produkcie alebo (b) počas fázy produkcie.

10. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 9, ktorý ďalej obsahuje indukciu
zastavenia bunkového rastu pomocou:
(a) vyčerpania L-asparagínu nasledovaného perfúziou perfúznym
médiom bez séra, ktoré má koncentráciu L-asparagínu 5 mM alebo
menšiu alebo
(b) perfúziu perfúznym médiom bez séra majúcim koncentráciu Lasparagínu 5 mM alebo menšiu.

11. Spôsob podľa nároku 10, pričom koncentrácia L-asparagínu v perfúznom
médiu bez séra je nižšia alebo rovná 5 mM, nižšia alebo rovná 4,0 mM,
nižšia alebo rovná 3,0 mM, nižšia alebo rovná 2,0 mM, nižšia alebo rovná
1,0 mM alebo je 0 mM.

12. Spôsob podľa nároku 10 alebo 11, pričom koncentrácia L-asparagínu
bunkového kultivačného média sa monitoruje pred a počas vyčerpania Lasparagínu.
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13. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 12, ktorý ďalej zahŕňa to, že
objem zhustených buniek počas fázy produkcie je menší alebo rovný 35 %
alebo menší alebo rovný 30 %, eventuálne kde hustota životaschopných
buniek cicavčej bunkovej kultúry je 10 x 106 životaschopných buniek/ml až
80 x 106 životaschopných buniek/ml alebo 20 x 106 životaschopných
buniek/ml až 30 x 106 životaschopných buniek/ml.

14. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 13, pričom perfúzia sa
uskutočňuje striedavým tangenciálnym tokom, eventuálne použitím
ultrafiltra alebo mikrofiltra.

15. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 14, pričom bioreaktor má
kapacitu aspoň 500 l, aspoň 500 l až 2 000 l alebo aspoň 1 000 l až
2 000 l.

16. Spôsob podľa ľubovoľného z predchádzajúcich nárokov, pričom druhom
glykánu s vysokým obsahom manózy je manóza 5.

17. Spôsob podľa ľubovoľného z predchádzajúcich nárokov, pričom cicavčie
bunky sú bunky vaječníkov čínskych škrečkov (CHO).

18. Spôsob

podľa

ľubovoľného

z predchádzajúcich

nárokov,

pričom

rekombinantným proteínom je ľudská protilátka, humanizovaná protilátka,
chimérická protilátka, rekombinantný fúzny proteín alebo cytokín.

19. Spôsob podľa ľubovoľného z predchádzajúcich nárokov, ktorý ďalej
obsahuje krok zhromaždenia rekombinantného proteínu produkovaného
bunkovou kultúrou.
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20. Spôsob

podľa

ľubovoľného

z predchádzajúcich

nárokov,

pričom

rekombinantný proteín produkovaný bunkovou kultúrou je čistený a
formulovaný vo farmaceuticky prijateľnej formulácii.

21. Spôsob podľa ľubovoľného z predchádzajúcich nárokov, pričom produkcia
rekombinantného proteínu druhu glykánu s vysokým obsahom manózy je
zvýšená v porovnaní s kultúrou, kde bunky nie sú vystavené obmedzenej
glukóze v kombinácii s galaktózou.

22. Spôsob podľa ľubovoľného z nárokov 1-15 a 19-20, pričom
rekombinantným proteínom je protilátka,
cicavčími bunkami sú bunky CHO,
druhom glykánu s vysokým obsahom glykánu je manóza 5 a
pričom produkcia protilátky druhu manóza 5 je zvýšená v porovnaní
kultúrou, kde bunky CHO nie sú vystavené obmedzenej glukóze
v kombinácii s galaktózou.
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Glukóza (g/l)

Obr. 1A

Trvanie kultivácie (dni)
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Galaktóza (g/l)

Obr. 1B

Trvanie kultivácie (dni)
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Dostupná hustota buniek (105 buniek/ml)

Obr. 1C

Trvanie kultivácie (dni)
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Životaschopnosť (%)

Obr. 1D

Trvanie kultivácie (dni)
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Obr. 1E

Trvanie kultivácie (dni)
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Obr. 1F

Kontinuálna glukóza
g/deň (p = 0,0466)
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Dostupná hustota buniek (105 buniek/ml)

Obr. 2A

Trvanie kultivácie (dni)
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Životaschopnosť (%)

Obr. 2B

Trvanie kultivácie (dni)
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glutamín

Obr. 2C

Trvanie kultivácie (dni)
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PCV upr. titer (g/l)

Obr. 2D

Trvanie kultivácie (dni)
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Glukóza (g/l)

Obr. 2E

Trvanie kultivácie (dni)
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galaktóza

Obr. 2F

Trvanie kultivácie (dni)
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Glukóza (g/l)

Obr. 3A

Trvanie kultivácie (dni)
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Galaktóza (g/l)

Obr. 3B

Trvanie kultivácie (dni)
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Laktát (g/l)

Obr. 3C

Trvanie kultivácie (dni)
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Amoniak (mM)

Obr. 3D

Trvanie kultivácie (dni)
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Hustota životaschopných buniek (105 buniek/ml)

Obr. 3E

Trvanie kultivácie (dni)
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Životaschopnosť (%)

Obr. 3F

Trvanie kultivácie (dni)
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PCV upr. titer (g/l)

Obr. 3G

Trvanie kultivácie (dni)
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Obr. 4A

Predpoklad profilu

glukóza
Odhady parametrov
Termín
Zachytiť
Glukóza(0,3)
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Obr. 4B

Predpoklad profilu

glukóza

galaktóza

Odhady parametrov
Termín
Zachytiť

Odhad

Std. chyba t pomer Prav

Glukóza(0,3)
Galaktóza (10,13)
Glukóza galaktóza
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Obr. 5
Man5 vs. deň podľa vzoru
Vzor

deň

Vzor
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Galaktóza
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Glukóza (g/l)

Obr. 6A

Trvanie kultivácie (dni)
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Sacharóza (g/l)

Obr. 6B

Trvanie kultivácie (dni)
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Hustota životaschopných buniek
(105 buniek/ml)

Obr. 6C

Trvanie kultivácie (dni)
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Laktát (g/l)

Obr. 6D

Trvanie kultivácie (dni)
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Amoniak (mM)

Obr. 6E

Trvanie kultivácie (dni)
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Životaschopnosť (%)

Obr. 6F

Trvanie kultivácie (dni)
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PCV upr. titer (g/l)

Obr. 6G

Trvanie kultivácie (dni)
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Obr. 7A

Upr. titer

Deň 17

Predpoklad profilu

glukóza

sacharóza

Odhady parametrov
Termín
Zachytiť

Odhad

Std. chyba t pomer

Prav

Glukóza (2,0)
Sacharóza (16,24)
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Obr. 7B

Predpokladaný profil

glukóza

Odhady parametrov
Termín
Zachytiť

Odhad

Std. chyba

t pomer Prav

Glukóza(2,0)
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Obr. 7C

životaschopnosť

Deň 17

Predpokladaný profil

glukóza

sacharóza

Odhady parametrov
Termín
Zachytiť

Odhad

Std. chyba t pomer

Prav

Glukóza (2,0)
Sacharóza (16,2)
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