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Kompozícia pre riadenú stimuláciu vaječníkov
Opis
[0001] Tento vynález sa týka kompozícií a farmaceutických produktov používaných pri liečbe
neplodnosti.
[0002] Také techniky asistovanej reprodukcie (ART), ako oplodnenie in vitro (IVF), sú dobre
známe. Tieto ART si obvykle vyžadujú úkon riadenej stimulácie vaječníkov (COS), počas
ktorej sa stimuluje skupina folikulov do úplnej zrelosti. Štandardné režimy COS zahŕňajú
podávanie takých gonadotrofínov ako je folikul stimulujúci hormón (FSH) samostatne alebo
v kombinácii s aktivitou luteinizačného hormónu za účelom stimulácie vývoja folikul, obvykle
s podávaním analógu GnRH pred a/alebo počas stimulácie, aby sa zabránilo predčasnému
vyplaveniu luteinizačného hormónu. Všeobecne pre COS používané farmaceutické
kompozície zahŕňajú rekombinantný folikul stimulujúci hormón (rFSH), FSH pochádzajúci
z moču, prípravky rekombinantného FSH + LH, menotrofín pochádzajúci z moču [ľudský
menopauzálny gonadotrofín (hMG)] a na vysokú čistotu upravený ľudský menopauzálny
gonadotrofín (HP-hMG). IVF môže byť spojené s rizikom syndrómu hyperstimulácie
vaječníkov (OHSS), ktorý môže vo vážnych prípadoch ohrozovať život.
[0003] Schopnosť predvídať reakčný potenciál žien na riadenú stimuláciu vaječníkov (COS)
môže dovoliť vypracovanie individualizovaných procedúr COS. To by napríklad mohlo znížiť
riziko OHSS u žien s predpokladom nadmernej reakcie na stimuláciu a/alebo zlepšiť
výsledky oplodnenia u žien klasifikovaných ako majúcich slabú reakciu. Koncentrácia
antimullerovského hormónu (AMH) v sére je teraz stanovená ako spoľahlivý marker zásoby
vaječníkov. Klesajúce hladiny AMH sú v korelácii so zoslabenou reakciou vaječníkov na
gonadotrofíny počas COS. Ďalej, vysoké hladiny AMH sú dobrým prediktorom nadmernej
reakcie vaječníkov a indikátorom rizika OHSS.
[0004] V predbežnej štúdii žien mladších ako 35 rokov, ktoré podstúpili ART, sa použil
dávkovací algoritmus CONSORT (zahŕňajúci bazálny FSH, BMI, vek a celkový počet
antrálnych folikulov AFC) na určenie optimálnej štartovacej dávky FSH na COS u žien
s rizikom vzniku OHSS (Olivennes a kol., 2009). Individualizácia dávky viedla k primeranému
výťažku oocytov a dobrej miere oplodnenia. Vyskytli sa však vo veľkej miere prerušenia
u skupiny s nízkou dávkou (75 IU FSH) spôsobené neprimeranou reakciou a nastal OHSS
u významnej časti pacientok.
[0005] To viedlo k potrebe kompozície, ktorá by sa používala pri individualizovaných
procedúrach COS, a ktorá by zabezpečovala primeranú reakciu na stimuláciu a/alebo
znížené riziko OHSS.
[0006] Ako je uvedené vyššie, štandardné procedúry COS môžu zahŕňať podávanie FSH.
FSH sa prirodzene vylučuje prednou hypofýzou a podporuje folikulárny vývoj a ovuláciu. FSH
obsahuje podcelok alfa s 92 aminokyselinami, tiež bežný v ostatných glykoproteínových
hormónoch LH a CG, a podcelok beta so 111 aminokyselinami, jedinečný pre FSH, ktorý
tomuto hormónu prepožičiava biologickú osobitosť (Pierce a Parsons, 1981). Každý podcelok
je posttranslačne modifikovaný pridaním zvyškov komplexného uhľohydrátu. Oba podcelky
majú 2 miesta pre glykán s N-väzbou, podcelok alfa pri 52. a 78. aminokyseline a podcelok
beta pri 7. a 24. zvyškoch aminokyselín (Rathnam a Saxena, 1975, Saxena a Rathnam,
1976). FSH je teda glykozylovaný približne na 30 hm. % (Dias a Van Roey. 2001. Fox a kol.
2001).
[0007] FSH očistený od ľudského postmenopauzálneho moču sa používal veľa rokov pri
liečbe neplodnosti; tak na podporu ovulácie pri prirodzenej reprodukcii ako aj na

zabezpečenie oocytov pri asistovaných reprodukčných technikách. V súčasnosti schválené
produkty rekombinantného FSH (rFSH) pre stimuláciu vaječníkov ako folitropín alfa (GONALF, Merck Serono / EMD Serono) a folitropín beta (PUREGON / FOLLISTIM, MSD / ScheringPlough) sú derivátmi bunkovej línie vaječníka škrečka čínskeho (CHO). V súčasnosti nie sú
na trhu dostupné žiadne produkty r FSH z línie ľudských buniek.
[0008] S prípravkami FSH je spájaná značná rôznorodosť súvisiaca s rozdielmi v množstve
rôznych prítomných izoforiem. Jednotlivé izoformy FSH vykazujú identické sekvencie
aminokyselín, ale líšia sa v rozsahu, v akom sú posttranslačne modifikované; konkrétne
izoformy sa vyznačujú rôznosťou štruktúr uhľohydrátových vetiev a rôznym množstvom
začlenenej kyseliny sialovej (koncový cukor); zdá sa, že obidva tieto činitele vplývajú na
bioaktivitu konkrétnej izoformy.
[0009] Glykozylácia prirodzeného FSH je veľmi komplikovaná. Glykány v prirodzene
derivovanom hypofýzovom FSH môžu obsahovať širokú paletu štruktúr, medzi ktoré patria
kombinácie mono-, bi-, tri- a tetraantenárnych glykánov (Pierce a Parsons, 1981. Ryan a
kol., 1987. Baenziger a Green, 1988). Glykány môžu obsahovať ďalšie modifikácie: jadrová
fukozylácia, poliaci glukozamín, reťazce rozšírené acetyllaktozamínom, čiastočná alebo
kompletná sialylácia, sialylácia s a2,3- a a2,6-väzbami, a sulfátovaný galaktozamín
nahrádzajúci galaktózu (Dalpathado et al., 2006). Okrem toho existujú rozdiely medzi
rozložením glykánových štruktúr na jednotlivých miestach glykozylácie. Porovnateľná úroveň
zložitosti glykánu bola zistená vo FSH získaného zo séra jednotlivcov a z moču žien po
menopauze (Wide a kol., 2007).
[0010] Glykozylácia rekombinantných produktov FSH odráža paletu glykozyltransferáz
vyskytujúcich sa v hostiteľskej bunkovej línii. Na trhu dostupné produkty rFSH sú získané zo
syntetických vaječníkových buniek škrečka čínskeho (bunky CHO). Rozsah modifikácií
glykánu v rFSH získaného z CHO je obmedzenejší ako ten, ktorý sa nachádza
v prirodzených produktoch. Príklady obmedzenej rôznorodosti glykánu zistené v rFSH
získanom z CHO zahŕňajú nedostatok poliaceho glukozamínu a znížený obsah fukozylácie
jadra a acetyllaktozamínových predĺžení (Hard a kol., 1990). Navyše, bunky CHO sú
schopné pridávať kyselinu sialylovú iba prostredníctvom a2,3-väzby (Kagawa a kol, 1988,
Takeuchi a kol, 1988, Svensson a kol., 1990); z bunky CHO získaný rFSH obsahuje iba
kyselinu sialovú naviazanú a2,3-väzbou a neobsahuje kyselinu sialovú naviazanú a2,6väzbou.
[0011] Takže FSH získaný z bunky CHO je iný ako prirodzene produkovaný FSH (napr. FSH
z ľudskej hypofýzy/séra/moču), ktorý obsahuje glykány so zmesou kyseliny sialovej s a2,3- aj
a2,6-väzbami, pričom tá posledná forma prevláda.
[0012] Dokázalo sa aj to, že na trhu dostupný rekombinantný prípravok FSH sa líši
v množstvách FSH s izoelektrickým bodom (pl) pod 4 (so zreteľom na kyselinové izoformy)
od FSH pochádzajúceho z hypofýzy, séra alebo postmenopauzálneho moču (Ulloa-Aguirre a
kol. 1995). Množstvo kyselinových izoforiem v močových preparátoch bolo vyššie ako u
rekombinantných produktov získaných z buniek CHO, Gonal-f (Merck Serono) a Puregon
(Schering Plough) (Andersen a kol. 2004). To musí odrážať nižší mólový obsah kyseliny
sialovej v rekombinantnom FSH, lebo obsah záporne nabitého glykánu modifikovaného
síranom je v rekombinantnom FHS nízky. Nižší obsah kyseliny sialovej v porovnaní
s prirodzeným FSH je typický pre oba komerčne dostupné produkty rekombinantného FSH
a môže odrážať obmedzenie vo výrobnom procese.
[0013] Obehová životnosť FSH bola zdokumentovaná pre materiály z rôznych zdrojov.
Niektoré z týchto látok boli frakcionované na základe molekulového náboja

charakterizovaného ich pl, kde viac kyseliny znamená vyšší záporný náboj. Ako je uvedené
vyššie, hlavný podiel na molekulovom náboji má celkový obsah sialového zvyšku v každej
molekule FSH. Napríklad rFSH (Organon) má obsah kyseliny sialovej približne 8 mol/mol,
zatiaľ čo FSH získaný z moču má vyšší obsah kyseliny sialovej (de Leeuw a kol. 1996).
Zodpovedajúce rýchlosti odbúrania plazmy pre myši sú 0,34 a 0,14 ml/min (Ulloa-Aguirre a
kol. 2003). V inom prípade, kedy vzorka rekombinantného FSH bola rozdelená na frakcie
s vysokým a nízkym pl, sila in vivo frakcie s vysokým pl (nižší obsah kyseliny sialovej)
poklesla a mala kratší polčas životnosti plazmy (D’Antonio a kol. 1999). Taktiež sa zistilo, že
viac základného FSH v obehu počas neskorších fáz ovulačného cyklu je výsledkom
obmedzujúcej regulácie a2,3-sialyltransferázy v prednej hypofýze, čo je spôsobené rastúcou
hladinou estradiolu (Damian-Matsumara a kol. 1999. Ulloa-Aguirre a kol. 2001). Výsledky
a2,6 sialyltransferázy neboli uvedené.
[0014] Preto, ako je uvedené vyššie, exprimované rekombinantné proteíny používajúce
systém CHO sa budú líšiť od svojich prirodzených náprotivkov typom koncových väzieb
kyseliny sialovej. Toto je dôležitý aspekt produkcie biomateriálov pre farmaceutické využitie,
keďže uhľohydrátové polovice môžu prispieť k farmakologickým vlastnostiam molekuly.
Prihlasovatelia tohto vynálezu vyvinuli rekombinantný FSH ľudského pôvodu, ktorý je
predmetom medzinárodnej patentovej prihlášky č. PCT/GB2009/000978, uverejnenej ako
WO2009/127826A. Rekombinantný FSH so zmesou kyseliny sialovej tak s a2,3- ako aj s
a2,6-väzbami je vyrobený synteticky z línie ľudských buniek za účelom exprimovania tak
rFSH ako aj a2,3-sialyltransferázy. Exprimovaný produkt je silne kyslý a obsahuje zmes
kyseliny sialovej tak s a2,3- ako aj s a2,6-väzbami; posledná z nich je tvorená vďaka aktivite
endogénnej sialyltransferázy. Zistilo sa, že typ väzby kyseliny sialovej, a2,3- alebo a2,6-,
môže mať výrazný vplyv na biologické odbúranie FSH. Rekombinantný FSH so zmesou
kyseliny sialovej s a2,3- aj a2,6-väzbou má oproti rFSH exprimovanému v klasických
bunkách CHO dve výhody: po prvé, materiál je viac sialylovaný vďaka kombinácii aktivít
oboch sialyltransferáz; a po druhé, materiál sa viac podobá prirodzenému FSH. To bude
pravdepodobne biologicky primeranejšie v porovnaní s rekombinantnými produktmi
získanými z buniek CHO, ktoré produkujú iba kyselinu sialovú s a2,3-väzbou (Kagawa a kol,
1988, Takeuchi a kol, 1988, Svensson a kol., 1990) a majú znížený obsah kyseliny sialovej
(Ulloa-Aguirre a kol. 1995., Andersen a kol. 2004).
[0015] Produkt rFSH uvedený v medzinárodnej patentovej prihláške č. PCT/GB2009/000978
obsahuje rozvetvené glykánové polovice. FSH zahŕňa glykány (naviazané na glykoproteíny
FSH) a tieto glykány môžu obsahovať širokú paletu štruktúr. Ako je v odbore dobre známe,
vetvenie (glykánu) môže mať za výsledok glykán s 1, 2, 3, 4 alebo viacerými koncovými
zvyškami alebo "anténami" cukrov; glykány s 1, 2, 3 alebo 4 koncovými zvyškami alebo
"anténami" cukrov sú nazývané monoantenárne, diantenárne, triantenárne alebo
tetraantenárne štruktúry. Glykány môžu mať sialyláciu na monoantenárnych a/alebo
diantenárnych a/alebo trinatenárnych a/alebo tetraantenárnych štruktúrach. Príklad rFSH
uvedený v medzinárodnej
patentovej
prihláške
PCT/GB2009/000978
obsahoval
monosialylované, disialylované, trisialylované a tetrasialylované glykánové štruktúry
s nasledujúcim relatívnym obsahom: 9 - 15% monosialylovaných; 27 - 30% disialylovaných;
30 - 36% trisialylovaných a 25 - 29 % tetrasialylovaných. Je známe, že monosialylovaná
glykánová štruktúra má jeden zvyšok kyseliny sialovej; disialylovaná glykánová štruktúra má
dva zvyšky kyseliny sialovej; trisialylovaná glykánová štruktúra má tri zvyšky kyseliny sialovej
a tetrasialylovaná glykánová štruktúra má štyri zvyšky kyseliny sialovej. V tomto dokumente
taká terminológia ako "X% monosialylovaných", "X% disialylovaných", "X% trisialylovaných"

alebo "X% tetrasialylovaných" odkazuje na počet glykánových štruktúr na FSH, ktoré sú
mono-, di-, tri- prípadne tetrasialylované, vyjadrené ako percentá (X%) celkového počtu
glykánových štruktúr v FSH, ktoré sú akokoľvek sialylované (nesú zvyšok kyseliny sialylovej).
A tak spojenie "30 - 36% trisialylovaných glykánových štruktúr" znamená, že z celkového
počtu glykánových štruktúr v FSH, ktoré sú nositeľmi zvyškov kyseliny sialovej (teda ktoré sú
sialylované), 30 až 36% tvoria trisialylované glykánové štruktúry (obsahujú tri zvyšky kyseliny
sialovej). Prihlasovatelia s prekvapením zistili, že FSH so špecifickým množstvom
tetrasialylovaných glykánových štruktúr (ktoré sa líšia od tých, ktoré sa nachádzajú v prípade
produktu rFSH uvedeného v PCT/GB2009/000978 uvedenej vyššie), je značne silnejší ako
produkty rekombinantného FSH, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Sekvencia aminokyselín
produktov prihlasovateľa je prirodzená a je totožná s prirodzeným ľudským FSH a
existujúcimi produktmi rFSH získanými z CHO. Avšak prihlasovatelia zistili, že produkty
získané z ľudského rekombinantného FSH (t.j. rekombinantný FSH produkovaný alebo
exprimovaný v línii ľudských buniek, napr. vyrobený syntézou z línie ľudských buniek), ktoré
obsahujú zmes kyseliny sialovej tak s a2,3- ako aj a2,6-väzbami a/alebo špecifické množstvo
tetrasialylovaných glykánových štruktúr, môžu byť osobitne účinné pri použití v (napr.
individualizovaných) procedúrach COS.
Prihlasovatelia zistili, je vo všeobecnosti je potrebné regenerovať v oblasti deviatich oocytov,
aby sa umožnila selekcia dvoch oocytov vysokej kvality pre prenos.
[0016] Prihlasovatelia zistili, že aby sa to dosiahlo, u subjektov s nízkou hladinou AMH (AMH
< 15 pmol/l) je potrebná primerane vysoká dávka rekombinantného FSH (napríklad 12 ^g).
Pri tejto dávke sa regeneruje 8 až 14 oocytov u 60% subjektov s nízkou hladinou AMH. To je
neočakávané a významné zlepšenie oproti liečbe subjektov s nízkou hladinou AMH
liečených so 150 IU Gonal-f, kde sa regenerovalo 8 až 14 oocytov iba u 33% subjektov.
Prihlasovatelia zistili, že nie je potrebné upravovať túto dávku podľa telesnej hmotnosti
pacientky.
[0017] Avšak 60 % populácie (a 80% žien mladších ako 30 rokov, ktoré sa liečia na
neplodnosť) má vysokú hladinu AMH (teda hladinu AMH > 15 pmol/l). U týchto subjektov je
obvykle vhodné rovno regenerovať v priemere 9 až 11 oocytov; problémom stimulačných
procedúr je riziko OHSS. Prihlasovatelia zistili, že u pacientok s nízkymi dávkami ľudského
rekombinantného FSH je súvislosť medzi regenerovanými oocytmi a telesnou hmotnosťou
subjektu. To znamená, že je možné riziko pri liečbe fixnou dávkou FSH (aká je v odbore
obvyklá). Prihlasovatelia určili vzťah medzi dávkou FSH a hladinou AMH a hmotnosťou
subjektu, ktorá dáva vylepšený bezpečnostný profil (znížené riziko OHSS) s prijateľnou alebo
zlepšenou regeneráciou oocytov v porovnaní so známymi liečebnými postupmi (viď príklad
10).
[0018] Podľa vynálezu sa v ďalšom aspekte poskytuje produkt (napr. farmaceutická
kompozícia) obsahujúci folikul stimulujúci hormón (FSH) ľudského pôvodu pre aplikáciu pri
liečbe neplodnosti u pacientky, ktorá má hladinu sérového AMH > 15 pmol/l, pričom produkt
sa má podávať denne v dávkach 0,09 až 0,19 ^g (napr. 0,09 až 0,17 ^g) rekombinantného
FSH ľudského pôvodu denne na kg telesnej hmotnosti pacientky, pričom liečba neplodnosti
zahŕňa krok stanovenia hladiny sérového AMH u pacientky a krok podania dávky pacientke,
ktorá má definovanú hladinu sérového AMH.
[0019] V jednom uskutočnení je produkt určený pre liečbu pacientky s hladinou sérového
AMH od 15 do 24,9 pmol/l, a produkt sa má podávať v dávkach 0,14 až 0,19 ^g (prednostne
0,15 až 0,16 ^g) rekombinantného FSH ľudského pôvodu na kg telesnej hmotnosti pacientky
denne. V tomto uskutočnení liečba neplodnosti zahŕňa krok stanovenia (napr. meraním)

hladiny sérového AMH pacientky a podávanie dávky pacientke s hladinou sérového AMF od
15 do 24,9 pmol/l.
V inom uskutočnení je produkt určený pre liečbu pacientky s hladinou
sérového AMH od 25 do 34,9 pmol/l, a produkt sa má podávať v dávkach (alebo ich
ekvivalentoch) 0,11 až 0,14 ^g (prednostne 0,12 až 0,13 ^g) rekombinantného FSH
ľudského pôvodu na kg telesnej hmotnosti pacientky denne. V tomto uskutočnení liečba
neplodnosti zahŕňa krok stanovenia (napr. meraním) hladiny sérového AMH pacientky a
podávanie dávky pacientke s hladinou sérového AMF od 25 do 34,9 pmol/l. V ďalšom
uskutočnení je produkt určený na liečbu pacientky s hladinou sérového AMH > 35 pmol/l, a
produkt sa má podávať v dávke 0,10 až 0,11 ^g rekombinantného FSH ľudského pôvodu na
kg telesnej hmotnosti pacientky denne. V tomto uskutočnení liečba neplodnosti zahŕňa krok
stanovenia (napr. meraním) hladiny sérového AMH pacientky a podávanie dávky pacientke,
ktorá má hladinu sérového AMH > 35 pmol/l. Dávka zabezpečuje účinnú reakciu, pričom
riziko OHSS je minimalizované.
[0020] Vyššie uvedené dávky môžu byť súčasťou procedúry prvej stimulácie pri liečbe
neplodnosti pacientky (subjektu). Oceňuje sa, že pri ďalších cykloch stimulácie môžu byť
dávky upravené podľa skutočnej reakcie vaječníkov v prvom cykle.
[0021] rFSH (napr. rekombinantný FSH získaný z línie ľudských buniek) výhodne zahŕňa
a2,3- a a2,6-sialyláciu. FSH (rFSH) na použitie podľa vynálezu môže obsahovať 1% až 99%
a2,3-väzieb z celkovej sialylácie. FSH (rFSH) na použitie podľa vynálezu môže obsahovať
1% až 99% a2,6-väzieb z celkovej sialylácie. Výhodne 50 až 70%, napríklad 60 až 69%,
napríklad približne 65% budú tvoriť z celkovej sialylácie a2,3-väzby. Výhodne 25 až 50%,
napríklad 30 až 50%, napríklad 31 až 38%, napríklad približne 35% budú tvoriť z celkovej
sialylácie a2,6-väzby.
[0022] rFSH (napr. rekombinantný FSH získaný z línie ľudských buniek) výhodne obsahuje
mono-, di-, tri- a tetrasialylované glykánové štruktúry, pričom 15-24%, napríklad 17-23%
sialylovaných glykánových štruktúr sú tetrasialylované glykánové štruktúry (napr. ako je
zobrazené analýzou WAX nabitých glykánov, ako je dané nižšie v príkladoch). FSH zahŕňa
glykány (naviazané na glykoproteíny FSH). Je dobre známe, že glykány v FSH môžu
obsahovať širokú paletu štruktúr. Tieto môžu obsahovať kombinácie mono-, bi-, tri- a
tetraantenárnych glykánov. V tomto dokumente taká terminológia ako "X% sialylovaných
glykánových štruktúr sú tetrasialylované glykánové štruktúry" odkazuje na počet glykánových
štruktúr na FSH, ktoré sú tetrasialylované, teda nositeľmi štyroch zvyškov kyseliny sialylovej,
vyjadrené ako percentá (X%) z celkového počtu glykánových štruktúr v FSH, ktoré sú
akokoľvek sialylované (nesú kyselinu sialylovú). A tak spojenie "15 - 24% sialylovaných
glykánových štruktúr sú tetrasialylované glykánové štruktúry" znamená, že z celkového počtu
glykánových štruktúr v FSH, ktoré sú nositeľmi zvyškov kyseliny sialovej (teda ktoré sú
sialylované), 15 až 24% tvoria tetrasialylované glykánové štruktúry (obsahujú štyri zvyšky
kyseliny sialovej).
[0023] rFSH môže byť prítomný ako jediná izoforma alebo ako zmes izoforiem.
[0024] Prihlasovatelia vypracovali "individualizované" procedúry COS, kde konkrétne dávky
rekombinantného FSH majúce konkrétne vlastnosti sú použité na liečbu pacientok podľa ich
konkrétnych hladín AMH, čo zvyšuje pravdepodobnosť primeranej reakcie na stimuláciu
(napr. u pacientok s nízkym reakčným potenciálom), a/alebo znižuje riziko OHSS (napr. u
pacientok klasifikovaných ako majúce silnú alebo nadmernú reakciu).
[0025] Hladina sérového AMH sa môže stanoviť (napr. meraním) ľubovoľným spôsobom
známym v odbore. Hladina sérového AMH sa podľa možnosti meria pomocou kvantitatívnej
analýzy imunosorbentu naviazaného na enzým AMH Gen-II, sada (Beckman Coulter, Inc.,

Webster, Texas). Táto analýza je schopná zistiť koncentrácie AMH väčšie ako 0,57 pmol/l,
s minimálnou medzou detekcie 1,1 pmol/l. Je možné použiť iné kvantitatívne analýzy.
[0026] V tomto dokumente sú hodnoty sérového AMH obvykle uvádzané v pmol/l. Tie je
možné konvertovať na ng/ml pomocou rovnice 1 ng/ml AMH = 7,1 pmol/L AMH.
[0027] Pojmy "pacientka" a "subjekt" sú v tomto dokumente zameniteľné.
[0028] Produkt (napr. farmaceutická kompozícia) výhodne obsahuje dennú dávku alebo jej
ekvivalent, v množstvách rFSH ľudského pôvodu definovaných vyššie a v nárokoch. (Denná)
dávka môže byť počiatočná dávka (teda môže byť znížená, zvýšená alebo udržovaná počas
liečby).
[0029] Produkt (napr. farmaceutická kompozícia) môže byť určený na (denné) podávanie
FSH počnúc dňom jeden liečby a pokračujúc sedem až trinásť dní, napríklad deväť až trinásť
dní, napríklad desať až trinásť dní, napríklad desať až jedenásť dní). Produkt (napr.
farmaceutická kompozícia) môže byť určený na podávanie 12 až 16, napr. 13 až 15, napr. 14
dní po podaní (napr. po začatí podávania, napr. po začatí podávania denných dávok)
agonistu GnRH (napr. Synarel, Lupron, Decapeptyl). Produkt (napr. farmaceutická
kompozícia) môže byť určený na podávanie s agonistom GnRH. Produkt (napr.
farmaceutická kompozícia) môže byť určený na podávanie pred podaním antagonistu GnRH
(napr. ganirelix, cetrorelix), napríklad na podanie päť alebo šesť dní pred podaním
antagonistu GnRH. Produkt (napr. farmaceutická kompozícia) môže byť určený na podávanie
s antagonistom GnRH. Výhodne je produkt (napr. farmaceutická kompozícia) určený na
podávanie pred podaním veľkej (ovulačnej) dávky hCG (napríklad 4000 až 11 000 IU hCG,
napr. 5000 IU hCG, 10 000 IU hCG a pod.; alebo 150 až 350 mikrogramov rekombinantného
hCG, napríklad 250 mikrogramov rekombinantného hCG) na vyvolanie folikulárneho
dozrievania.
[0030] Bude ocenené, že produkt môže byť určený na dávkovanie v intervaloch častejších
(alebo dlhších) ako denne; v takom prípade budú relevantné dávky zodpovedať tu uvedeným
(denným) dávkam.
[0031] V tejto prihláške pojem „liečba neplodnosti“ zahŕňa liečbu neplodnosti riadenou
stimuláciou vaječníkov (COS) alebo metódami zahŕňajúcimi ako úkon alebo etapu riadenú
stimuláciu vaječníkov (COS), napríklad vnútromaternicovú insemináciu (IUI), oplodnenie in
vitro (IVF) alebo intracytoplazmatické injekcie spermií (ICSI). Pojem „liečenie neplodnosti“
zahŕňa liečbu neplodnosti vyvolaním ovulácie (OI) alebo metódami zahŕňajúcimi ako úkon
alebo etapu vyvolanie ovulácie (OI). Pojem „liečenie neplodnosti" zahŕňa liečbu neplodnosti u
subjektu s vajíčkovodovou alebo neobjasnenou neplodnosťou, vrátane liečby neplodnosti
u subjektu s endometriózou, napríklad s endometriózou vo fáze I alebo fáze II a/alebo u
subjektu s anovulačnou neplodnosťou, napríklad anovulačnou neplodnosťou typu II WHO
a/alebo u subjektu s partnerom s mužskou neplodnosťou. Produkt (alebo kompozícia) môže
byť určená pre (použitie pri) liečbe neplodnosti (a/alebo pre riadenú stimuláciu vaječníkov)
u subjektu s endometriózou, napríklad u subjektu s endometriózou vo fáze I alebo vo fáze II
tak, ako ich definuje klasifikačný systém American Society for Reproductive Medicine
(ASRM) pre rôzne fázy endometriózy, (fáza IV je najťažšia; fáza I najľahšia) [American
Society for Reproductive Medicine. Revised American Society for Reproductive Medicine
classification of endometriosis: 1996. Fertil Steril 1997; 67,817 821.].
[0032] Produkt (kompozícia) môže byť určená pre (použitie pri) liečbu neplodnosti (a/alebo
pre riadenú stimuláciu vaječníkov) u subjektu s normálnou hladinou sérového FSH 1 až 16
IU/l, napríklad 1 až 12 IU/l v počiatočnej folikulárnej fáze. BMI > 1 a BMI < 35
[0033] Produkt (kompozícia) môže byť určená pre (použitie na) liečbu neplodnosti (a/alebo

pre riadenú stimuláciu vaječníkov) u subjektu vo veku od 18 do 42 rokov, napríklad od 25 do
37 rokov. Produkt môže byť určený pre (použitie na) liečbu neplodnosti (a/alebo pre riadenú
stimuláciu vaječníkov) u subjektu s BMI > 1 a BMI < 35 kg/m2, napríklad s BMI > 18 a BMI <
25 kg/m2, napríklad u subjektu s BMI > 20 a BMI < 25 kg/m2.
[0034] rFSH môže výhodne obsahovať 27 - 33%, napríklad 30 - 32% trisialylovaných
glykánových štruktúr. rFSH môže výhodne obsahovať 24 - 33%, napríklad 26 - 30%
disialylovaných glykánových štruktúr. rFSH môže výhodne obsahovať 12 - 21%, napríklad 15
- 17% monosialylovaných glykánových štruktúr. rFSH výhodne obsahuje monosialylované,
disialylované, trisialylované a tetrasialylované glykánové štruktúry s nasledujúcim relatívnym
obsahom: 15 až 17% monosialylovaných; 26 - 30% disialylovaných; 27 - 33% (napr. 29 až
32%, napr. 30 - 32%, napr. 30 až 31%) trisialylovaných a 17 - 23% tetrasialylovaných (napr.
ako ukazuje analýza WAX nabitých glykánov nastavených ako v Príkladoch). rFSH môže
obsahovať od 0 do 7%, napríklad 0,1 až 7%, napríklad 3 až 6%, napríklad 5 až 6%
neutrálnych sialylovaných štruktúr. FSH zahŕňa glykány (naviazané na glykoproteíny FSH).
V tomto dokumente taká terminológia ako "X% monosialylovaných", "X% disialylovaných",
"X% trisialylovaných" alebo "X% tetrasialylovaných" odkazuje na počet glykánových štruktúr
na FSH, ktoré sú mono-, di-, tri- prípadne tetrasialylované, vyjadrené ako percentá (X%)
celkového počtu glykánových štruktúr v FSH, ktoré sú akokoľvek sialylované (nesú zvyšok
kyseliny sialylovej). A tak spojenie "27 - 33% trisialylovaných glykánových štruktúr" znamená,
že z celkového počtu glykánových štruktúr v FSH, ktoré sú nositeľmi zvyškov kyseliny
sialovej (teda ktoré sú sialylované), 27 až 33% tvoria trisialylované glykánové štruktúry
(obsahujú tri zvyšky kyseliny sialovej).
[0035] rFSH môže mať obsah kyseliny sialovej [vyjadrený v pomere mólov kyseliny sialovej
k mólom proteínu] od 6 mol/mol vyššie, napríklad od 6 mol/mol do 15 mol/mol, napríklad od 8
mol/mol do 14 mol/mol, napríklad od 10 mol/mol do 14 mol/mol, napríklad od 11 mol/mol do
14 mol/mol, napríklad od 12 mol/mol do 14 mol/mol, napríklad od 12 mol/mol do 13 mol/mol.
rFSH podľa tohto vynálezu môže byť vyrobený alebo exprimovaný v línii ľudských buniek.
[0036] FSH (rFSH) na použitie podľa vynálezu môže mať 1% až 99% a2,3-väzieb z celkovej
sialylácie. rFSH môže mať 10% alebo viac a2,3-väzieb z celkovej sialylácie. Napríklad 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80 alebo 90% alebo viac z celkovej sialylácie môžu tvoriť a2,3-väzby.
rFSH môže prednostne zahŕňať a2,3-sialyláciu v množstve od 50 do 70% celkovej sialylácie,
napríklad od 60 to 69% celkovej sialylácie, napríklad od 63 do 67%, napríklad približne 65%
celkovej sialylácie. FSH (rFSH) na použitie podľa vynálezu môže obsahovať 1% až 99%
a2,6-väzieb z celkovej sialylácie. rFSH (alebo prípravok rFSH) podľa vynálezu môže
obsahovať 5% alebo viac, napríklad 5% až 99% a2,6-väzieb z celkovej sialylácie. rFSH
môže mať 50% alebo menej a2,6-väzieb z celkovej sialylácie. rFSH môže výhodne zahŕňať
a2,6-sialyláciu v množstve od 25 do 50% celkovej sialylácie, napríklad od 30 to 50% celkovej
sialylácie, napríklad od 31 do 38%, napríklad približne 35% celkovej sialylácie. Pod
sialyláciou sa rozumie množstvo zvyškov kyseliny sialovej prítomné v karbohydrátových
štruktúrach FSH. a2,3-sialylácia znamená sialyláciu v polohe 2,3 (ako je dobre známa
v odbore) a a2,6-sialylácia v polohe 2,6 (tiež dobre známa v odbore). Takže pojem "%
celkovej sialylácie môže byť a2,3-sialylácia" znamená % z celkového počtu zvyškov kyseliny
sialovej prítomných v FSH, ktoré sú sialylované v polohe 2,3. Takže pojem "% celkovej
sialylácie môže byť a2,6-sialylácia" znamená % z celkového počtu zvyškov kyseliny sialovej
prítomných v FSH, ktoré sú sialylované v polohe 2,6.
[0037] rFSH môže mať obsah kyseliny sialovej (množstvo sialylácie na molekulu FSH;
založené na hmotnosti proteínu skôr než na hmotnosti proteínu plus karbohydrát) 6% alebo

viac (napr. medzi 6% a 15%, napr. medzi 7% a 13%, napr. medzi 8% a 12%, napr. medzi
11% a 15%, napr. medzi 12% a 14%), vždy v hmotnostných percentách.
[0038] rFSH môže byť rFSH alebo prípravok rFSH, v ktorom 16% alebo menej (napr. 0,1 až
16%) glykánov zahŕňa (teda je nosičom) poliaceho N-acetylglukozamínu (poliaci GlcNAc
alebo bisGlcNAc). Výhodne rFSH (alebo prípravok rFSH) je rFSH alebo prípravok rFSH,
v ktorom 8 až 14,5% glykánov zahŕňa (napr. nesie) poliaci N-acetylglukozamín (poliaci
GlcNAc alebo bisGlcNAc).
[0039] Bude zrejmé, že FSH zahŕňa glykány naviazané na glykoproteíny FSH. Tiež bude
zrejmé, že 100% glykánov znamená všetky glykány naviazané na glykoproteíny FSH. Takže
v tomto dokumente terminológia "8 až 14,5% glykánov zahŕňa (nesie) poliaci Nacetylglukozamín" znamená, že 8 až 14,5% celkového počtu glykánov naviazaných na
glykoproteíny FSH zahŕňa/nesie poliaci N-acetylglukozamín; "16% alebo menej glykánov
zahŕňa (nesie) poliaci N-acetylglukozamín" znamená, že 16% alebo menej z celkového počtu
glykánov naviazaných na glykoproteíny FSH zahŕňa/nesie poliaci N-acetylglukozamín atď.
[0040] Prihlasovatelia zistili, že rekombinantný FSH (prípravky rFSH; kompozície rFSH),
v ktorých 16% alebo menej (napr. 8 to 14,5%) glykánov obsiahnutých v glykoproteínoch FSH
nesie poliaci GlcNac, môže mať žiaduce farmakokinetické vlastnosti. Panuje názor, že tieto
výhodné vlastnosti sa môžu objaviť preto, že množstvo glykánov, ktoré sú nosičmi poliaceho
GlcNac, je podobné množstvu v produkte Bravelle získaného z ľudského moču, čo je skôr
menej ako v prípade iných prípravkov rekombinantného FSH, ako napríklad tých, ktoré sú
uvedené vo WO2012/017058.
[0041] rFSH (alebo prípravok rFSH) môže byť rFSH alebo prípravok rFSH, v ktorom 20%
alebo viac glykánov zahŕňa (napr. nesie) N-acetylgalaktozamín (GalNAc), v ktorom napríklad
20% alebo viac glykánov zahŕňa (napr. nesie) terminálny GalNAc. Výhodne rFSH (alebo
prípravok rFSH) je rFSH alebo prípravok rFSH, v ktorom 40 až 55%, napríklad 42 až 52%
glykánov zahŕňa (napr. nesie) GalNAc. Výhodne rFSH (alebo prípravok rFSH) je rFSH alebo
prípravok rFSH, v ktorom 40 až 55%, napríklad 42 až 52% glykánov zahŕňa (napr. nesie)
terminálny GalNAc.
[0042] Bude zrejmé, že FSH zahŕňa glykány naviazané na glykoproteíny FSH. Tiež bude
zrejmé, že 100% glykánov znamená všetky glykány naviazané na glykoproteíny FSH. Takže
v tomto dokumente terminológia "kde 20% alebo viac glykánov zahŕňa (napr. nesie) GalNAc"
znamená, že 20% alebo viac z celkového počtu glykánov naviazaných na glykoproteíny
FSH zahŕňa/nesie N-Acetylgalaktozamín (GalNAc); "40 až 55%, napríklad 42% až 52%
glykánov zahŕňa (napr. nesie) terminálny GalNAc" znamená, že 40 až 55%, napríklad 42 až
52% z celkového počtu glykánov naviazaných na glykoproteíny FSH zahŕňa/nesie GalNAc
atď.
[0043] Javí sa, že dostupnosť a2,6-väzieb zvyšuje počet tetrasialylovaných štruktúr v
porovnaní s produktmi získanými z buniek CHO, ktoré majú k dispozícii iba a2,3-väzbu.
Prihlasovatelia tiež zistili, že ich rFSH sa líši od iných schválených produktov vďaka obsahu
cukru: obsahuje alebo môže obsahovať konkrétne množstvo GalNac. To môže súvisieť s
tetrasialyláciou a potenciálom, lebo 2,6-sialylácia súvisí s GalNac. Inými slovami,
prihlasovatelia vyvinuli produkt rFSH majúci špecifické vlastnosti (miesta 2,6-väzby, GalNac),
ktoré rFSH dávajú vysoký stupeň sialylácie, ktorá, zdá sa, vedie k zlepšenému potenciálu in
vivo.
[0044] rFSH (alebo prípravok rFSH) môže obsahovať 16 až 24% glykánov zahŕňajúcich
(napr. terminálnu) 1-fukózu-lewis, napríklad 16,5 až 18% glykánov zahŕňajúcich (napr.
terminálnu) 1-fukózu-lewis. rFSH (alebo prípravok rFSH) môže obsahovať 1,5 až 4,5%,

napríklad 2 až 4%, napríklad 3,7% glykánov zahŕňajúcich (napr. terminálnu) 2-fukózu-lewis.
Obsah fukózy-lewis môže mať vplyv na potenciál.
[0045] rFSH môže byť vyrobený alebo exprimovaný v línii ľudských buniek, napríklad línii
buniek Per.C6, línii buniek HEK293, línii buniek HT1080 a pod. To môže zjednodušiť (a
urobiť účinnejším) výrobnú metódu, lebo manipulácia a kontrola napr. rastového média
buniek na zachovanie sialylácie môže byť menej kritická ako pri známych procesoch. Táto
metóda môže byť účinnejšia aj preto, že je tu produkovaného málo zásaditého rFSH v
porovnaní s výrobou známych produktov rFSH; produkuje sa viac kyslého rFSH a
separácia/odstránenie zásaditého FSH je menej problematická. rFSH môže byť produkovaný
alebo exprimovaný v línii buniek PER.C6®, línii buniek získaných z PER.C6® alebo z
modifikovanej línie buniek PER.C6®. rFSH, ktorý je vyrobený alebo exprimovaný v línii
ľudských buniek (napr. línii buniek PER.C6®, línii buniek HEK293, línii buniek HT1080 a
pod.), bude obsahovať nejakú kyselinu sialovú s a2,6-väzbou (a2,6-sialylácia) dodanú vďaka
endogénnej aktivite sialyltransferázy [línie buniek] ako aj nejakú kyselinu sialovú s a2,3väzbou (a2,3-sialylácia) dodanú vďaka endogénnej aktivite sialyltransferázy. Línia buniek
môže byť modifikovaná pomocou a2,3-sialyltransferázy. Línia buniek môže byť modifikovaná
pomocou a2,6-sialyltransferázy. Alternatívne alebo dodatočne môže rFSH obsahovať
kyselinu sialovú s a2,6-väzbou (a2,6-sialylácia) pochádzajúcou z endogénnej aktivity
sialyltransferázy [línie buniek]. Tu pojem "rekombinantný FSH ľudského pôvodu" znamená
rekombinantný FSH vyrobený alebo exprimovaný v línii ľudských buniek (napr.
rekombinantný FSH vyrobený syntézou z línie ľudských buniek).
[0046] rFSH môže byť vyrobený pomocou a2,3- a/alebo a2,6-sialyltransferázy. V jednom
príklade je rFSH vyrobený pomocou a2,3-sialyltransferázy. rFSH môže obsahovať kyselinu
sialovú s a2,6-väzbami (a2,6-sialylácia) pochádzajúcu z endogénnej aktivity sialyltransferázy.
[0047] Produkt môže byť farmaceutická kompozícia. Táto farmaceutická kompozícia je
určená na liečbu neplodnosti. Liečba neplodnosti môže zahŕňať techniky asistovanej
reprodukcie (ART), vyvolanie ovulácie alebo vnútromaternicovú insemináciu (IUI).
Farmaceutická zmes môže byť použitá napríklad v takých lekárskych predpisoch, kde sa
používajú známe prípravky FSH.
[0048] Produkt alebo zmes môžu byť zaradené do dobre známych kompozícií pre akékoľvek
podávanie lieku, napr. orálne, rektálne, parenterálne, transdermálne (napr. technika náplastí),
intravenózne, intramuskulárne, subkutánne, dutou ihlou, intravaginálne, intraperitoneálne,
lokálne (púdre, mastičky alebo kvapky) alebo ako ústny či nosový sprej. Typické zloženie
obsahuje farmaceuticky prijateľný nosič, ako napríklad vodný roztok, netoxické excipienty,
vrátane solí a konzervantov, pufre a pod. tak, ako sú popísané medzi inými v 15. vydaní
Remington’s Pharmaceutical Sciences (Matt Publishing Company, 1975) na stranách 1405
až 1412 a 1461 - 87, a v 14. vydaní národného formulára (American Pharmaceutical
Association, 1975).
[0049] Príkladmi vhodných vodných a nevodných farmaceutických nosičov, riedidiel,
rozpúšťadiel alebo spojív zahŕňajú vodu, etanol, polyoly (ako glycerol, propylénglykol,
polyetylénglykol a podobné), karboxymetylcelulózu a ich vhodné zmesi, rastlinné oleje (ako
olivový olej) a organické estery vhodné pre injekciu ako etyloleát. Kompozície podľa tohto
vynálezu môžu obsahovať aj aditíva ako, ale nielen, konzervanty, zmáčadlá, emulgátory,
povrchovo aktívne činidlá a disperzné činidlá. Je možné pridať antibakteriálne a antifungálne
činidlá zabraňujúce rastu mikróbov a to napríklad m-krezol, benzylalkohol, parabén,
chlórbutanol, fenol, kyselinu sorbovú a podobné. Ak sa pridáva konzervant, tak sa preferuje
benzylalkohol, fenol a/alebo m-krezol; konzervanty však nie sú obmedzené týmito príkladmi.

Ďalej môže byť žiaduce pridať izotoniká ako cukry, chlorid sodný a podobné. Produkt alebo
zmes môže ďalej obsahovať aj soľ obsahujúcu farmaceuticky akceptovateľný alkalický kov,
zvolenú zo skupiny zloženej zo sodných alebo draselných solí alebo ich kombinácie.
Preferujú sa sodné soli, napríklad NaCl alebo Na2SO4.
[0050] Produkt alebo zmes výhodne obsahujú rekombinantný FSH a jednu alebo viac
z nasledujúcich zložiek: Polysorbate 20, L-metionín, fenol, síran sodný a tlmiaci roztok
fosforečnanu sodného.
[0051] V niektorých prípadoch, aby sa dosiahol predĺžený účinok, je žiaduce spomaliť
absorpciu FSH (a ďalších aktívnych zložiek, ak sú obsiahnuté) zo subkutánnej alebo
intramuskulárnej injekcie. To je možné dosiahnuť použitím kvapalnej suspenzie kryštalického
alebo amorfného materiálu so slabou rozpustnosťou vo vode. Miera absorpcie FSH potom
závisí na miere rozpustnosti tohto materiálu, ktorá zasa závisí na veľkosti s tvare kryštálu.
Alternatívne sa oneskorená absorpcia parenterálne podanej formy kombinácie FSH dosahuje
rozpustením alebo suspenziou kombinácie FSH v spojive na báze oleja. Formy vhodné pre
depotnú injekciu je možné vyrobiť tvarovaním mikrokapsľových matríc FSH (a prípadných
ďalších prítomných agensov) v takých biodegradovateľných polyméroch ako polylaktidpolyglykolid. Podľa použitého pomeru FSH:polymér a povahy konkrétneho polyméru je
možné regulovať rýchlosť uvoľňovania FSH. Ďalšie príklady biodegradovateľných polymérov
sú polyvinylpyrolidón, poly(ortoestery), poly(anhydridy) a pod. Formulácie depotných injekcií
sa pripravujú aj zachytávaním FSH v lipozómoch alebo mikroemulziách kompatibilných
s telovými tkanivami.
[0052] Formulácie vhodné pre injekciu môžu byť sterilizované napríklad filtráciou cez
baktériový filter alebo pridaním sterilizačných činidiel vo forme tuhých sterilných zmesí, ktoré
je možné rozpustiť alebo dispergovat’ v sterilnej vode alebo inom sterilnom médiu vhodnom
pre injekciu tesne pred použitím. Formulácie vhodné pre injekciu môžu byť dodávané
v akomkoľvek vhodnom obale, napr. ampulke, predplnenej striekačke, injekčných vložkách
a podobne.
[0053] Produkt alebo zmes môžu byť sformulované na jednorazové alebo viacrazové
použitie (viacnásobná dávka). Ak je produkt alebo kompozícia určená na viacrazové použitie,
preferuje sa využitie konzervantu. Ak sa pridáva konzervant, tak sa preferuje benzylalkohol,
fenol a/alebo m-krezol; konzervanty však nie sú obmedzené týmito príkladmi. Produkt alebo
zmes určená na jednorazové alebo viacrazové použitie môže ďalej obsahovať aj soľ
obsahujúcu farmaceuticky akceptovateľný katión alkalického kovu, zvolenú zo skupiny
zloženej zo sodných alebo draselných solí alebo ich kombináciu. Preferujú sa sodné soli,
napríklad NaCl alebo Na2SO4.
[0054] Produkt alebo zmes môžu byť v takom zásobníku ako ampulka, vopred naplnená
vložka (napr. na jednorazové podanie alebo viacnásobné použitie) alebo také injekčné
zariadenie ako "pero" na podávanie napr. viacnásobných dávok.
[0055] Produkt alebo kompozícia môžu byť formuláciou (určenou napr. na injekciu)
obsahujúcou FSH (voliteľne s hCG, LH, aktivitou LH atď.). Prípadne prítomná aktivita LH
môže pochádzať z LH alebo ľudského choriónového gonadotrofínu hCG. Ak je tu viac ako
jedna aktívna zložka (t.j. FSH a napr. hCG alebo LH), tieto sa môžu hodiť na podanie
samostatne alebo spoločne. Ak sa podávajú samostatne, je tak možné urobiť postupne.
Produkt môže byť dodaný v akomkoľvek vhodnom balení. Môže napríklad obsahovať určitý
počet zásobníkov (napr. predplnených striekačiek alebo ampuliek) obsahujúcich buď FSH
alebo hCG, alebo kombináciu oboch. hCG môže byť rekombinantný hCG alebo urinárny
hCG. Ak produkt obsahuje viaceré zásobníky (napr. predplnené striekačky alebo ampulky)

obsahujúce FSH, napr. rekombinantný FSH, každý zásobník môže obsahovať rovnaké
množstvo FSH. Jeden alebo viac zásobníkov môžu obsahovať rôzne množstvá FSH.
Striekačky alebo ampulky môžu byť zabalené v bublinových alebo iných obaloch, aby sa
uchránila ich sterilita. Každý produkt môže prípadne obsahovať návod na použitie formulácií
FSH (a napr. hCG, ak je prítomný). pH a presná koncentrácia jednotlivých zložiek
farmaceutickej kompozície sa upravia podľa praxe zaužívanej v tejto oblasti. Viď 7. vydanie
GOODMAN and GILMAN’s THE PHARMACOLOGICAL BASIS FOR THERAPEUTICES.
V uprednostňovanom prípade sa kompozície podľa vynálezu dodávajú ako kompozície pre
parenterálne podanie. Všeobecné metódy prípravy parenterálnych formulácií sú v odbore
známe a sú popísané v REMINGTON; THE SCIENCE AND PRACTICE OF PHARMACY
vyššie, na stranách 780-820. Parenterálne kompozície je možné dodávať vo forme kvapalnej
formulácie alebo tuhé, ktoré sú zmiešané so sterilným médiom vhodným pre injekciu tesne
pred podaním. V osobitne preferovanom prípade sú parenterálne kompozície dodané vo
forme jednotkových dávok, aby sa uľahčilo podávanie a dávky boli rovnomerné.
Podrobný opis vynálezu
[0056] Tento vynález bude teraz popísaný podrobnejšie pomocou uvedených obrázkov, v
ktorých:
Obrázok 1 ukazuje plazmidovú mapu expresného vektora pFSHa/B;
Obrázok 2 ukazuje expresný vektor a2,3-sialyltransferázy (ST3GAL4);
Obrázok 3 ukazuje expresný vektor a2,6-sialyltransferázy (ST6GAL1);
Obrázok 4 ukazuje mieru percentuálneho relatívneho zastúpenia kyseliny sialovej v
príkladoch rekombinantného FSH
produkovaného bunkami PER.C6® stabilne
vyjadrujúceho FSH po syntéze s a2,3-sialyltransferázou;
Obrázok 5 ukazuje mieru percentuálneho relatívneho zastúpenia nábojov glykánu v
príkladoch rekombinantného FSH
produkovaného bunkami PER.C6® stabilne
vyjadrujúceho FSH po syntéze s a2,3-sialyltransferázou;
Obrázok 6 ukazuje porovnanie koncentrácie inhibínu-B po podaní 225 IU Gonal f (spodná
čiara, bodkovaná čiara) a 225 IU podľa príkladu (vrchná čiara, plná čiara) podľa vynálezu;
Obrázok 7 ukazuje vplyv telesnej hmotnosti na regenerované oocyty v terapeutickej
skupine s nízkou hladinou AMH (Príklad 10, 10A); a
Obrázok 8 ukazuje vplyv telesnej hmotnosti na regenerované oocyty v terapeutickej
skupine s vysokou hladinou AMH.
Výber sekvencie
Ľudský FSH
[0057] Kódovacia oblasť génu a-polypeptidu FSH sa použila podľa Fiddesa a Goodmana
(1981). Táto sekvencia je archivovaná ako AH007338 a v čase výroby neexistovali ďalšie
varianty sekvencie tohto proteínu. Táto sekvencia je nižšie uvádzaná ako SEQ ID 1.
[0058] Kódovacia oblasť génu B-polypeptidu FSH sa použila podľa Keenea a kol. (1989).
Táto sekvencia je archivovaná ako NM_000510 a v čase výroby neexistovali ďalšie varianty
sekvencie tohto proteínu. Táto sekvencia je nižšie uvádzaná ako SEQ ID 2.
Sialyltransferáza

[0059] a2,3-sialyltransferáza: kódovacia oblasť génu pre a2,3-sialyltransferázu 4 (a2,3sialyltransferáza, ST3GAL4) p-galaktozidu bola použitá podľa Kitagawu a Paulsona (1994).
Táto sekvencia je archivovaná ako L23767 a tu uvádzaná ako SEQ ID 3.
[0060] a2,6-sialyltransferáza: kódovacia oblasť génu pre a2,6-sialyltransferázu 1 (a2,6sialyltransferáza, ST6GAL1) p-galaktozamidu bola použitá podľa Grundmann a kol. (1990).
Táto sekvencia je archivovaná ako NM_003032 a v tomto dokumente uvádzaná ako SEQ ID
4.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad 1 Tvorba expresného vektora FSH
[0061] Kódovacie sekvencie a-polypeptidu FSH (AH007338, SEQ ID 1) a p-polypeptidu FSH
(NM_003032, SEQ ID 2) boli rozšírené pomocou polymerázovej reťazovej reakcie využijúc
základné kombinácie FSHa-fw a FSHa-rev, resp. FSHbfw a FSHb-rec.
FSHa-fw 5’-CCAGGATCCGCCACCATGGATTACTACAGAAAAATATGC-3’ (SEQ ID 9)
FSHa-rev 5’-GGATGGCTAGCTTAAGATTTGTGATAATAAC-3’ (SEQ ID 10)
FSHb-fw 5’-CCAGGCGCGCCACCATGAAGACACTCCAGTTTTTC-3’ (SEQ ID 11)
FSHb-rev 5’-CCGGGTTAACTTATTATTCTTTCATTTCACCAAAGG-3’ (SEQ ID 12)
[0062] Výsledná rozšírená B-DNA FSH bola strávená reštrikčnými enzýmami Asd a HpaI
a začlenená do miest AscI a HpaI v expresnom vektore cicavcov riadenom CM V, ktorý nesie
výberový marker neomycínu. Obdobne bola a-DNA FSH strávená s SamHI a NheI a vložená
na miesta SamHI a NheI na expresnom vektore už obsahujúcom B-polypeptid DNA FSH.
[0063] Vektorová DNA sa použila na transformáciu reťazca DH5a E.coli. Boli vybrané kolónie
na rozšírenie. Kolónie obsahujúce vektor obsahujúci tak a ako aj p FSH boli vybrané na
sekvenovanie a všetky obsahovali správne sekvencie podľa SEQ ID 1 a SEQ ID 2. pFSH
A+B#17 plazmidu bol vybraný na transfekciu (obrázok 1).
Príklad 2 Tvorba expresného vektora ST3
[0064] Kódovacia sekvencia a2,3-sialyltransferázy 4 p-galaktozidu (ST3, L23767, SEQ ID 3)
bola rozšírená pomocou polymerázovej reťazovej reakcie využijúc základnú kombináciu
2,3STfw a 2,3STrev.
2,3STfw 5’-CCAGGATCCGCCACCATGTGTCCTGCAGGCTGGAAGC-3’ (SEQ ID 13)
2,3STrev 5’-TTTTTTTCTTAAGTCAGAAGGACGTGAGGTTCTTG-3’ (SEQ ID 14)
[0065] Výsledná rozšírená DNA ST3 bola strávená reštrikčnými enzýmami SamHI a Aflll
a začlenená do miest SamHI a Aflll v expresnom vektore cicavcov riadenom CMV, ktorý
nesie výberový marker hygromycínu. Vektor bol posilnený tak, ako je to popísané vyššie
a sekvenovaný. Klon pST3#1 (obrázok 2) obsahoval správnu sekvenciu podľa SEQ ID 3
a bol vybraný na transfekciu.

Príklad 3 Tvorba expresného vektora ST6
[0066] Kódovacia sekvencia a2,6-sialyltransferázy 1 B-galaktozamidu (ST6, NM_003032,
SEQ ID 4) bola rozšírená pomocou polymerázovej reťazovej reakcie využijúc základnú
kombináciu 2,6STfw a 2,6STrev.
2,6STfw 5’-CCAGGATCCGCCACCATGATTCACACCAACCTGAAG-3’ (SEQ ID 15)
2,6STrev 5’-TTTTTTTCTTAAGTTAGCAGTGAATGGTCCGG-3’ (SEQ ID 16)
[0067] Výsledná rozšírená DNA ST6 bola strávená reštrikčnými enzýmami SamHI a Aflll
a začlenená do miest SamHI a Aflll v expresnom vektore cicavcov riadenom CMV, ktorý
nesie výberový marker hygromycínu. Vektor bol posilnený tak, ako je to popísané vyššie
a sekvenovaný. Klon pST6#11 (obrázok 3) obsahoval správnu sekvenciu podľa SEQ ID 4
a bol vybraný na transfekciu.
Príklad 4 Stabilná expresia pFSH a+pn v bunkách PER.C6®. Izolácia transfekcie
a skríning klonov
[0068] Klony PER.C6® produkujúce FSH boli vytvorené expresiou oboch polypeptidových
reťazcov FSH z jednoduchého plazmidu (viď Príklad 1).
[0069] Aby sa získali stabilné klony, lipozóm bol základom transfekčného činidla
s konštruktom pFSH a+p. Stabilné klony boli vybrané vo VPRO doplnené o 10% FCS a
obsahujúce G418. Tri týždne po transfekcii vyrástli klony odolné voči G418. Boli vybrané
klony na izoláciu. Izolované klony boli kultivované vo výberovom médiu až kým nesplynuli na
70-80%. Kvapaliny nad usadeninou boli testované na obsah proteínu FSH pomocou ELISA
selektívnej na FSH a na farmakologickú aktivitu na receptore FSH v klonovanej linke buniek
pomocou skúšky kumulácie cyklického adenozínmonofosfátu. Klony vyjadrujúce funkčný
proteín boli posunuté na rozšírenie kultúr na sondu 24, sondu 6 a banky T80.
[0070] V bankách T80 sa začali štúdie na stanovenie produktivity a kvality materiálu zo
siedmich klonov, aby sa vytvoril dostatok materiálu. Bunky boli kultivované v doplňovaných
médiách tak, ako je popísané vyššie, počas 7 dní a kvapalina nad usadeninou bola
zozbieraná. Produktivita bola stanovená pomocou ELISA selektívnej na FSH. Izoelektrický
profil materiálu bol stanovený izoelektrickým zameraním (IEF) pomocou metód známych
v odbore. Klony s dostatočnou produktivitou a kvalitou boli vybrané na syntézu
sialyltransferázy.
Príklad 5 Hladina sialylácie je zvýšená v bunkách s nadmernou expresiou a2,3sialyltransferázy. Stabilná expresia pST3 v bunkách PER.C6®. Izolácia transfekcie
a skríning klonov
[0071] Klony PER.C6® produkujúce FSH s vysokou mierou sialylácie boli vytvorené
expresiou a2,3 sialyltransferázy zo samostatných plazmidov (Príklad 2) v bunkách PER.C6®
už expresujúcich oba polypeptidové reťazce FSH (z Príkladu 4). Klony vyprodukované
z buniek PER.C6® podľa Príkladu 4 boli vybrané pre ich vlastnosti vrátane produktivity,
dobrého rastového profilu, produkcii funkčného proteínu a produkovaného FSH, ktorý
zahŕňal aj určitý stupeň sialylácie. Stabilné klony boli generované tak, ako je to popísané v
Príklade 4. Klony boli izolované, nabobtnané a kvantifikované. Klony a2,3-sialyltransferázy

boli adaptované na médiá bez sér a podmienky suspenzie.
[0072] Tak, ako predtým, klony boli analyzované pomocou ELISA selektívnej na FSH, na
funkčnú reakciu v línii buniek receptora FSH, IEF, stupeň metabolizácie a SteelmanPohleyovou analýzou. Výsledky boli porovnané s rekombinantným FSH dostupným na trhu
(Gonal-f, Serono) a líniami buniek PER.C6®cell parentálneho FSH. FSH vyprodukované
väčšinou klonov má významne zlepšenú sialyláciu (t.j. v priemere viac izoforiem FSH
s vysokým počtom zvyškov kyseliny sialovej) v porovnaní s FSH exprimovaným bez a2,3sialyltransferázy. Dá sa konštatovať, že expresia FSH spolu so sialyltransferázou v bunkách
Per.C6® vedie k zvýšeným hladinám sialylovaného FSH v porovnaní s bunkami
exprimovanými iba FSH.
Príklad 6 Prehľad produkcie a čistenia
[0073] Bol vyvinutý postup na produkciu FSH v bunkách PER.C6®, ktoré boli kultivované
v suspenzii v médiu bez séra. Tento postup je popísaný nižšie a bol použitý na rôzne línie
buniek PER.C6® produkujúce FSH.
[0074] FSH z a2,3-klonu (Príklad 5) bol pripravený pomocou modifikácie metódy, ktorú
popísal Lowry a kol. (1976).
[0075] Na produkciu FSH z PER.C6® boli línie buniek adaptované na médium bez séra, t.j.
Excell 525 (JRH Biosciences). Najskôr boli bunky kultivované tak, aby vytvorili vrstvu
splývajúcu na 70%-90% v kultivačnej banke T80. Pri prechode boli bunky opätovne
suspendované v médiu bez séra, Excell 525 + 4 mM L-glutamínu, a to pri hustote buniek
0,3x106 buniek/ml. 25 ml bunečnej suspenzie sa vložilo do 250 ml pretrepávacej banky
a bolo pretrepávané pri 100 ot/min pri 37°C s 5% CO2. Po dosiahnutí hustoty buniek > 1x106
buniek/ml, boli bunky subkultivované do hustoty buniek 0,2 alebo 0,3x106 buniek/ml a potom
kultivované v pretrepávacích bankách pri 37°C, 5% CO2 a 100 ot/min.
[0076] Za účelom produkcie FSH boli bunky prenesené do produkčného média bez séra, t.j.,
VPRO (JRH Biosciences), ktoré podporuje rast buniek PER.C6® do veľmi vysokých hustôt
(obvykle > 107 buniek/ml vo vsádzkovej kultúre). Bunky boli najskôr kultivované na > 1x106 v
Excell 525, potom odstreďované ku dnu na 5 min pri 1000 ot/min a následne suspendované
v médiu VPRO + 6 mM L-glutamínu na hustotu 1x106 buniek/ml. Potom boli bunky
kultivované v pretrepávacej banke 7-10 dní pri 37°C, 5% CO2 a 100 ot/min. Počas tejto doby
bunky narástli na hustotu > 107 buniek/ml. Potom, ako životaschopnosť buniek začala klesať,
médium kultúry bolo zozbierané. Bunky boli odstreďované ku dnu počas 5 min pri 1000
ot/min a kvapalina nad usadeninou bola použitá na kvantifikáciu a vyčistenie FSH.
Koncentrácia FSH bola stanovená pomocou ELISA (DRG EIA 1288).
[0077] Potom prebehlo čistenie FSH pomocou modifikovanej metódy popísanej Lowrym a
kol. (1976). Vykonalo sa čistenie pomocou selektívnej chromatografie, aby sa formy
s vysokým stupňom sialylácie obohatili metódami dobre známymi v odbore.
[0078] Počas všetkých chromatog rafi ckých postupov bolo potvrdené obohatenie
sialylovaných foriem FSH tak, ako je tu uvádzané, a to pomocou RIA (DRG EIA 1288)
a/alebo IEF.
Príklad 7 Stanovenie relatívnych množstiev kyseliny a2,3- a a2,6-sialovej
[0079] Relatívne percentuálne obsahy kyseliny a2,3- a a2,6-sialovej vo vyčistenom rFSH
(Príklad 6) boli odmerané pomocou známych postupov.

[0080] N-glykány boli zo vzoriek uvoľnené pomocou PNGázy F za denaturatívnych
podmienok a potom označkované 2-aminobenzamidom. Uvoľnené formy glykánov boli
potom separované a analyzované pomocou kolóny WAX (slabý anex) za účelom stanovenia
distribúcie relatívneho zastúpenia nábojov. Označené glykány upravené so 2,3,6,8-sialidázou
boli ďalej analyzované wax kolónou, aby sa stanovila celková kyselina sialová a 2,3-sialidáza
na stanovenie kyseliny 2,3-sialovej.
[0081] Relatívne percentá nabitých glykánov sa vypočítali zo štruktúr nachádzajúcich sa
v nestrávených a strávených ložiskách glykánu a sú uvedené na obrázku 4 (pre 8 vzoriek).
Boli zistené v intervaloch 50% - 70% (napr. približne 60% alebo 65%) pre a2,3-sialyláciu a
28 až 50%, obvykle 30 až 35% (napr. približne 31% alebo 35%) pre a2,6-sialyláciu.
Príklad 8 Stanovenie relatívnych množstiev mono-, di-, tri- a tetrasialylovaných
štruktúr
[0082] Relatívne percentuálne množstvá mono-, di-, tri- a tetrasialylovaných štruktúr
v glykánoch extrahovaných z vyčisteného rFSH (Príklad 6) boli merané známymi postupmi.
[0083] N-glykány boli zo vzoriek uvoľnené pomocou PNGázy F za denaturatívnych
podmienok a potom označkované 2-aminobenzamidom. Glykány boli zo vzoriek uvoľnené
pomocou PNGázy F za denaturatívnych podmienok a potom označkované 2aminobenzamidom. Uvoľnené formy glykánov boli potom separované a analyzované
pomocou kolóny WAX (slabý anex) za účelom stanovenia rozdelenia sialylácie. Relatívne
obsahy
neutrálnych,
monosialylovaných,
disialylovaných,
trisialylovaných
a
tetrasialylovaných štruktúr sú znázornené na obrázku 5 (pre 8 vzoriek znázornených na
obrázku 4).
[0084] rFSH obsahuje neutrálne, monosialylované, disialylované, trisialylované
a tetrasialylované glykánové štruktúry s nasledujúcim relatívnym obsahom: 5-6%
neutrálnych; 15-17% monosialylovaných; 26-30% disialylovaných; 30-32% trisialylovaných a
17-23% tetrasialylovaných.
Príklad 8a
[0085] Relatívne percentuálne obsahy kyseliny a2,6-sialovej vo vyčistenom rFSH
extrahovanej z deviatich vzoriek vyčisteného rFSH (vytvorené postupmi podľa Príkladu 6)
boli odmerané pomocou známych postupov.
[0086] N-glykány boli zo vzoriek uvoľnené pomocou PNGázy F za denaturatívnych
podmienok a potom označkované 2-aminobenzamidom. Uvoľnené formy glykánov boli
potom separované a analyzované pomocou kolóny WAX (slabý anex) za účelom stanovenia
rozdelenia. Označené glykány upravené so 2,3,6,8-sialidázou boli ďalej analyzované wax
kolónou, aby sa stanovila celková kyselina sialová a 2,3-sialidáza na stanovenie kyseliny 2,3sialovej (viď Príklad 8). Táto analýza umožňuje vypočítať kyselinu a2,6-sialylovú.
[0087] Relatívne percentá zastúpenia nabitých glykánov sa vypočítali zo štruktúr
nachádzajúcich sa v nestrávených a strávených ložiskách glykánu a sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke. Boli nájdené v intervale 25 až 50% a obvykle 30 až 35% pre a2,6sialyláciu.
[0088] Relatívne percentuálne obsahy poliaceho GlcNac, GalNac a 1-fukózy Lewis v
glykánoch extrahovaných z deviatich vzoriek vyčisteného rFSH (vyrobeného metódou podľa
Príkladu 6) boli odmerané pomocou známych postupov. N-glykány boli zo vzoriek uvoľnené

pomocou PNGázy F a označkované 2-aminobenzamidom (2AB). Analýza bola vykonaná
dvojrozmernou (2D) HPLC v kombinácii s enzymatickou degradáciou glykánov. Na overenie
boli glykány analyzované pomocou MALDI-MS. Relatívne množstvá kyseliny a2,6-sialovej
a konečných zvyškov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke spolu s týmito hodnotami pre Gonal
F (rekombinantný FSH získaný z buniek CHO) a Bravelle (FSH získaný z ľudského moču).

Vzorka

ref. O

ref. N

I-1

I-2

I-3

II

II

III-1

III-2

priemer

Gona I F

Bravelle

v % relatívneho obsahu
kyselina 2,6-sialová

27,7

34,9

26,2

30,1

31,1

28,3

30,4

35

33

30,7

0

55,4

IGalNAc

51

44,6

50,7

44,7

49

47,6

45,3

46,4

44,9

47,1

0

11,3

poliaci GlcNAc

10

12,4

10,2

8,9

8,7

11,8

11,4

10,6

13,9

10,9

55

14

1 fukóza Lewis

21,1

16,7

23,3

16,1

20,3

18,1

17,9

18,7

19,0

19,0

3,11

2,2

2 fukóza Lewis

4

4,3
4,1
1 Hodnota 3,1 je súčtom 1 a 2 fukózy Lewis.

1,9

3,1

4,2

3,8

3,9

4,4

3,7

-

neurčené

[0089] Je zrejmé, že množstvo GalNac v FSH podľa vynálezu sa mení od 44,9 do 51%, s
priemerom približne 47,1%.
[0090] Je zrejmé, že množstvo poliaceho GlcNac v FSH podľa vynálezu sa mení od 8,7 do
13,9%, s priemerom približne 10,9%.
[0091] Je zrejmé, že množstvo 1-fukózy Lewis v FSH podľa vynálezu sa mení od 16,1 do
23,3%, s priemerom približne 19%.
[0092] Je zrejmé, že množstvo 2-fukózy Lewis v FSH podľa vynálezu sa mení od 1,9 do
4,4%, s priemerom približne 3,7%.
Príklad 9 Štúdia viacnásobnej dávky zameraná na bezpečnosť, tolerovateľnosť,
farmakokinetiku, farmakodynamiku a imunogenicitu FE 999049 v porovnaní s GONALF.
Študovaná vzorka
[0093] Spolu 48 (24 pre každý z liekov) zdravých žien dostávalo denné dávky 14,6 p,g FE
999049 (kompozícia podľa vynálezu, vyrobená podľa Príkladu 6) alebo 16,5 p,g Gonal-F
počas siedmich dní.
Výsledky bezpečnosti
[0094] Podávanie viacnásobnej dávky FE 999049 a GONAL-F bolo bezpečné a obvykle
dobre znášané, ak sa posudzuje podľa počtu nepriaznivých udalostí (AE), vitálnych znakov,
EKG, klinických laboratórnych meraní a telesných prehliadok. Počas štúdie nedošlo k žiadnej
nepriaznivej udalosti ani úmrtiu.

Farmakokinetické výsledky
[0095] Po podávaní FE 999049 a GONAL-F počas 7 dní sa hodnoty koncentrácie,
posudzované bezprostredne pred podaním ďalšej injekcie, zvýšili; zdalo sa, že dosiahli po 6
- 7 dňoch ustálenú hladinu. Avšak expozícia (AUC a Cmax) FE 999049 bola o 60% vyššia ako
u Gonal-F.
Farmakodynamické výsledky
[0096] Koncentrácie inhibínu-B (viď obrázok 6), estradiolu a progesterónu vzrástli po
podávaní FE 999049 a GONAL-F, ale vo väčšom rozsahu po podávaní FE 999049 ako po
podávaní GONAL-F. Tak početné ako aj rozmerové rozdelenie folikul ukázalo silnejšiu
reakciu na FE 999049 ako na GONAL-F.
[0097] Príklad 9 dokazuje, že FSH so špecifickým množstvom (17-23%) tetrasialylovaných
štruktúr glykánu a napr. špecifickým rozsahom a2,3-sialylácie a a2,6-sialylácie je výrazne
silnejší ako produkty rekombinantného FSH, ktoré sú v súčasnosti na trhu.
Príklad 10 Štúdia viacnásobnej dávky zameraná na porovnanie FE 999049 s GONAL-F.
[0098] Nasleduje popis náhodnej, kontrolovanej, slepej štúdie v paralelných skupinách,
v medzinárodnom rozsahu, vo viacerých strediskách, kde sa posudzoval experiment so
zreteľom na vzťah dávka - reakcia na FE 999049 u pacientok podrobujúcich sa regulovanej
stimulácii vaječníkov pre účely oplodnenia in vitro (IVF) / intracytoplazmatickej injekcie
spermií (ICSI). Populácia pacientok bola 265 IVF, vo veku od 18 do 37 rokov, s BMI 18,5 až
32.0 kg/m2.
Experiment bol naplánovaný so zreteľom na vzťah dávka - reakcia ku počtu regenerovaných
oocytov ako primárny koncový bod. Sekundárne koncové body preskúmajú kvalitatívne
a kvantitatívne dopady rôznych dávok FE 999049 so zreteľom na profil vnútorného
vylučovania, vývoj folikul, oplodnenie oocytov, kvalitu embrya a účinnosť terapie (t.j. celková
spotreba gonadotropínu a doba stimulácie). Experiment je určený na vyhodnotenie účinnosti
FE 999049 pri stanovení tehotenstva v prípade aplikácie na regulovanú stimuláciu
vaječníkov v cykloch IVF/ICSI.
[0099] Subjekty boli posudzované 3 mesiace pred náhodným výberom z hľadiska dodržania
kritérií výberu a kritérií vylúčenia, vrátane posúdenia antimullerovského hormónu (AMH) za
účelom vyššej homogenity populácie vzorky vo vzťahu k reakcii vaječníkov a minimalizácie
možných slabých aj neprimerane silných reakcií na dávky FE 999049 a na dávku GONAL-F
podané počas experimentu. Hodnotenie AMH sa meralo pomocou sady pre kvantitatívnu
analýzu imunosorbentu naviazaného na enzým AMH Gen-II (Beckman Coulter, Inc.,
Webster, Texas). Táto analýza je schopná zistiť koncentrácie AMH väčšie ako 0,57 pmol/l,
s minimálnou medzou detekcie 1,1 pmol/l.
[0100] V deň 2 až 3 ich menštruačného cyklu boli subjekty náhodne rozdelené v pomere
1:1:1:1:1:1 na terapiu s 90 IU, 120 IU, 150 IU, 180 IU alebo 210 IU FE 999049 alebo 150 IU
GONAL-F, a začala sa stimulácia vaječníkov. Náhodný výber bol rozvrstvený podľa hladiny
AMH pri skríningu [5,0 až 14,9 pmol/l (nízka hladina AMH) a 15,0 až 44,9 pmol/l (vysoká
hladina AMH)).
[0101] Gonal-F je plnený podľa hmotnosti (FbM) na požiadanie FDA, a preto je uvádzanie
dávok v ^g primerané. Štítok Gonal -F uvádza 600 IU/44 ^g, čo znamená, že 150 IU je 11

p,g. Existuje však určitá odchýlka a atest dávky pre tento experiment uvádzal, že 11,3 ^g
Gonal-F zodpovedá 150 IU. Dávky FE999049 sú uvádzané radšej podľa obsahu proteínu
(p,g) ako podľa biologickej aktivity. A tak boli dávky FE999049 5,2 ^g (90 IU), 6,9 ^g (120 IU),
8,6 |^g (150 IU), 10,3 ^g (180 IU) alebo 12,1^g (210 IU).
[0102] Rozdelenie subjektov a dávok je stanovené nasledovne (uvádza sa počet subjektov):
Tabuľka 1

predmet skríningu
náhodne vybrané a exponované
vrstva s vysokou hladinou AMH (15,0 44,9 pmol/l)
vrstva s nízkou hladinou AMH (5,0-14,9
pmol/l)
vykonaná procedúra

FE 999049
8,6 Mg 10,3 Mg

GONAL-F
spolu
11,3 (11) Mg
334
43
265
25
148 (56%)

5,2 Lig

6,9 Mg

42
23

45
26

44
24

45
24

46
26

19

19

20

20

21

18

117 (44%)

40

42

42

44

44

43

255

12,1 Mg

[0103] Denná dávka FE 999049 alebo GONAL-F je stanovená na celý čas trvania stimulácie.
Počas stimulácie sú subjekty monitorované v deň 1, 4, 6 a potom aspoň v každý ďalší druhý
deň stimulácie. Keď sa zistia 3 folikuly > 15 mm, vizity sa konajú denne. Subjekty sú liečené
s FE 999049 alebo GONAL-F maximálne 16 dní.
[0104] Aby sa predišlo predčasnej vlne LH je možné iniciovať antagonistu GnRH
(ganirelixacetát, ORGALUTRAN, MSD / Schering-Plough) v deň 6 stimulácie v dennej dávke
0,25 mg a pokračovať tak počas celej doby stimulácie. Spustenie konečného folikulárneho
dozrievania sa vykoná v deň, kedy sa zistia > 3 folikuly s priemerom > 17 mm. Ak je
zistených < 25 folikulov s priemerom >12 mm, podá sa 250 ^g rekombinantného hCG
(choriogonadotropín alfa, OVITRELLE, Merck Serono / EMD Serono). Ak sa zistí 25 až 35
folikulov o priemere > 12 mm, podá sa 0,2 mg agonistu GnRH (triptorelínacetát,
DECAPEPTYL / GONAPEPTYL, Ferring Pharmaceuticals). V prípade nadmernej reakcie
vaječníkov, definovanej ako > 35 folikulov o priemere > 12 mm, sa terapia zruší. V prípade
slabej reakcie vaječníkov, definovanej ako < 3 folikuly o priemere > 10 mm zistené v deň 10
stimulácie, cyklus by sa mohol prerušiť.
[0105] Regenerácia oocytov trvá 36 h (± 2 h) po spustení konečného folikulárneho
dozrievania a inseminácii oocytov pomocou IVF a/alebo ICSI. Oplodnenie a vývoj embrya sú
hodnotené odo dňa regenerácie oocytu do dňa prenosu. U subjektov, ktoré sa podrobili
konečnému folikulárnemu dozrievaniu s hCG, je jedna blastocysta najlepšej dostupnej kvality
prenesená v deň 5 po regenerácii oocytu, pričom ostatné blastocysty sú zmrazené.
U subjektov, ktoré sa podrobili spusteniu konečného folikulárneho dozrievania s agonistom
GnRH, sa nevykoná prenos embrya v čerstvom cykle a namiesto toho sú blastocysty v deň 5
zmrazené.
Podajú sa vaginálne progesterónové tabletky (LUTINUS,
Ferring
Pharmaceuticals), 100 mg 3 razy denne, na podporu luteálnej fázy odo dňa nasledujúceho
po regenerácii oocytu až po deň vizity klinického tehotenstva. 13 až 15 dní po prenose
embrya sa vykoná test phCG a klinické tehotenstvo sa potvrdí transvaginálnym ultrazvukom
(TVU) 5-6 týždňov po prenose embrya.
Výsledky
[0106] Počet regenerovaných oocytov (primárny koncový bod) je uvedený v nasledujúcej

tabuľke.
Tabuľka 2
5,2 Md

6,9 Md

Odobraté oocyty
Všetky
5,2 (3,3)
7,9 (5,9)
vysoká hladina AMH
5,9 (3,9)
9,1 (6,4)
nízka hladina AMH
4,5 (2,2)
6,3 (4,9)
Dáta sú stredové hodnoty (smerodajná

FE 999049
8,6 Mg

10,3 Mg

9,2 (4,6)
10,6 (7,0)
10,6 (4,8) 13,6 (7,8)
7,4 (3,8)
6,9 (3,6)
odchýlka).

12,1 Mg

GONAL-F
11,3 (11) Mg

12,2 (5,9)
14,4 (5,8)
9,4 (4,9)

10,4 (5,2)
12,4 (5,4)
7,8 (3,4)

[0107] Bol splnený primárny cieľ: zistil sa významný vzťah dávka - reakcia u FE 999049 so
zreteľom na regenerované oocyty. Toto zistenie sa nepozorovalo iba na populácii
experimentu ako celku, ale aj v každej z oboch skupín náhodného výberu podľa hladiny
AMH.
[0108] Významný vzťah dávka - reakcia bol u FE 999049 preukázaný pre všetky kľúčové
objektívne farmakodynamické parametre, napr. estradiol, inhibín B a inhibín A. Pri podobných
dávkach v mikrogramoch boli farmakodynamické odozvy na FE 999049 väčšie ako na
GONAL-F (tieto výsledky nie sú zobrazené).
[0109] Koncentrácie sérového FSH po expozícii FE 999049 boli významne vyššie ako v
prípade GONAL-F. Výsledky potvrdzujú, že farmakokinetický profil FE 999049 sa líši of
profilu GONAL-F. Miery oplodnenia, vývoj blastocýst a miery otehotnenia u pacientok
IVF/ICSI liečených s FE 999049 splnili očakávania.
[0110] Pri užívaní FE 999049 sa nenaplnili obavy z bezpečnosti. Bola zdokumentovaná
dobrá lokálna znášanlivosť.
Ďalšia analýza
[0111] Následne prihlasovatelia analyzovali údaje identifikujúce takú (také) dávku (dávky) FE
999049, ktorá (ktoré) spĺňa(jú) nasledujúce kritériá so zreteľom na počet regenerovaných
oocytov:
• oocyty regenerované v intervale 8 až 14
• minimalizácia podielu pacientok s < 8 oocytmi
• minimalizácia podielu pacientok s > 20 oocytmi
[0112] Prihlasovatelia
prepočítala na ^g/kg
vyhodnotili v modeli
bezpečnostný profil, a

tiež skúmali vplyv telesnej hmotnosti. Ak to bolo relevantné, dávka sa
priemerného subjektu. Táto hodnota v ^g/kg a ± 0,01 p,g/kg sa
so zreteľom na rozloženie regenerovaných oocytov ako aj na
identifikovala sa optimálna dávka.

Vrstva s nízkou hladinou AMH
[0113] Ako je zrejmé z tabuľky 2, dávka FE999049, ktorá splnila prvé kritérium
(regenerované oocyty v intervale 8 až 14) bola 12,1 ^g (stred regenerovaných oocytov 9,4).
Rozloženie oocytov je uvedené v nasledujúcej tabuľke 3.

Tabuľka 3

5,2 |jg
Odobraté oocyty
<4
4-7
8-14
15-19
> 20

32%
63%
5%
0%
0%

FE 999049
6,9 jg 8,6 jg
10,3 jg

24%
42%
24%
5%
5%

15%
45%
35%
5%
0%

10%
60%
30%
0%
0%

12,1 jg

GONAL-F
11,3(11) jg

10%
6%
20%
56%
60% ~ 33%
5%
6%
5%
0%

Dáta sú % subjektov.
[0114] Ako ukazuje ochraničená plocha a šípka, dávka 12,1 jg FE999049 umožňuje
regeneráciu najžiaducejšieho počtu oocytov u 60% subjektov v skupine s nízkou hladinou
AMH. To je významné zlepšenie oproti Gonal-F (najžiaducejší počet oocytov iba u 33%
subjektov).
[0115] Nasledujúca tabuľka 4 ukazuje analýzu znakov nadmernej reakcie skupiny s nízkou
hladinou AMH (dáta sú v počtoch subjektov). Je zrejmé, že nenastali indikácie skorého
OHSS miernej alebo ťažkej povahy a že nenastali udalosti, ktoré by si vyžadovali
preventívny zákrok; nie sú obavy spojené s dávkou 12,1 mg FE999049 u pacientok s nízkou
hladinou AMH.
Tabuľka 4

5,2 jg
všetky subjekty
19
skorý OHSS, mierny/ťažký
0
spustenie agonistu GnRH
0
preventívne opatrenia*
0
> 15 oocytov
0
všetko vyššie uvedené spolu 0

6,9 jg
19
0
0
0
2
2

FE 999049
8,6 jg
10,3 jg
20
0
0
0
1
1

20
0
0
0
0
0

12,1 jg
21
0
0
0
2
2

GONAL-F
11,3(11) jg
18
0
0
0
1
1

[0116] Obrázok 7 ukazuje vplyv telesnej hmotnosti na regenerované oocyty (v skupine
s nízkou hladinou AMH) pri rôznych dávkach. Šípky udávajú počet oocytov odobratých od
subjektov s telesnou hmotnosťou od 45 kg do 90 kg liečených dávkou 12,1 jg. Ako je zrejmé
(textové pole), odchýlka medzi pacientkami s telesnou hmotnosťou 45 kg a s hmotnosťou 90
kg je menej ako približne 0,5 oocytu; inými slovami, dávkovanie podľa telesnej hmotnosti u
pacientok s nízkou hladinou AMH sa nevyžaduje, keď je dávka FE999049 aspoň 12 jg, lebo
odchýlka v počte regenerovaných oocytov v závislosti na telesnej hmotnosti nie je pri tejto
dávke významná.
[0117] Takže prihlasovatelia zistili, že dávka 6 až 18 jg, napríklad dávka 9 až 14 jg,
napríklad 12 jg rekombinantného FSH ľudského pôvodu, alebo jej ekvivalent, je vhodná pri

liečbe neplodnosti u pacientky s hladinou sérového AMH < 15 pmol/l, napríklad 0,05 až 14,9
pmol/l, napríklad 5,0 až 14,9 pmol/l. Dávka zabezpečuje účinnú reakciu, pričom riziko OHSS
je minimalizované.
Vrstva s vysokou hladinou AMH
[0118] Ako je zrejmé z tabuľky 2, dávka FE999049 splnila prvé kritérium (regenerované
oocyty v intervale 8 až 14): 6,9 pg (stred 9,1 regenerovaných oocytov), 8,6 pg (stred 10,6
regenerovaných oocytov) a 10,3 pg (stred 13,6 regenerovaných oocytov).
[0119] Obrázok 8 ukazuje vplyv telesnej hmotnosti na regenerované oocyty (v skupine
s vysokou hladinou AMH) pri rôznych dávkach. Šípky udávajú počet oocytov odobratých od
subjektov s telesnou hmotnosťou od 45 kg do 90 kg liečených dávkami 6,9 pg, 8,6 pg a 10,3
pg. Je zrejmé (textové polia), že odchýlka je významná: s dávkou 6,9 pg sa zregeneruje 6
oocytov navyše u 45-kg pacientky v porovnaní s 90-kg pacientkou; s dávkou 8,6 pg sa
zregenerujú 4 oocyty navyše u 45-kg pacientky v porovnaní s 90-kg pacientkou a s dávkou
10,1 pg sa zregeneruje 2,5 oocytu navyše u 45-kg pacientky v porovnaní s 90-kg pacientkou.
Inými slovami, dávkovanie podľa telesnej hmotnosti má vplyv na pacientky s vysokou
hladinou AMH, ak je dávka FE999049 nižšia ako 12 pg, lebo u týchto dávok existuje
významná odchýlka v počte regenerovaných oocytov v závislosti na telesnej hmotnosti.
[0120] Nasledujúca tabuľka 5a ukazuje ďalšie rozloženie regenerovaných oocytov (z tabuľky
2) podľa AMH. Ukazuje dávky, ktoré splnili prvé kritérium (regenerované oocyty v intervale 8
až 14) pre každú podskupinu AMH (v rámčekoch).
Tabuľka 5a

FE 999049
5,2 pg
6,9 pg

8,6 pg

Odobraté oocyty
15-24 pmol/l

4,9(3,8)

7,3(3,6)

10,6(5,1)

25-34 pmol/l

7,0(1,8)

9,1(6,8)

9,7(6,7)

21,0(1,4)

11,3(2,6)

35-45 pmol/l

8,5(9,2)

10,3 pg

11,5(6,7)

12,1 pg

12,3(5,9)

15,5(6,4)

16,7(4,9)

18,0
(12,2)

15,7(6,5)

[0121] Nasledujúca tabuľka 5b ukazuje analýzu pacientok so zrušenou terapiou kvôli buď
nadmernej reakcii alebo spusteniu agonistu u týchto podskupín. Napríklad jedna pacientka
v skupine s 25 až 34 pmol/l AMH skončila kvôli nadmernej reakcii po dávke 10,3 pg a jedna
pacientka v skupine 25 až 34 pmol/l AMH kvôli nadmernej reakcii po dávke 12,1 pg; jedna
pacientka v skupine s 35 až 45 pmol/l AMH skončila kvôli spusteniu agonistu po dávke 10,3
pg a jedna pacientka v skupine s 35 až 45 pmol/l AMH kvôli spusteniu agonistu po dávke 6,9
pg.

Tabuľka 5b
FE 999049
5,2 pg 6,9 pg 8,6 pg 10,3 pg
OHSS***; ukončenie kvôli nadmernej
reakcii alebo spusteniu agonistu****
15-24 pmol/l
25-34 pmol/
35-45 pmol/l

0
0
0

0
0
-j ****

0

0

Q

-j ***

Q

yj ****

12,1 pg

0
1***
0

[0122] Preto je zrejmé, že úprava dávky podľa telesnej hmotnosti (obr. 8) a hladiny AMH by
bola užitočná pre skupinu s vysokou hladinou AMH, aby sa minimalizovali prerušenia a
maximalizovala regenerácia oocytov.
[0123] Prihlasovatelia zistili, že účinnú reakciu dávajú nasledujúce dávky, pri súčasnej
minimalizácii rizika OHSS (kg je kg telesnej hmotnosti pacientky).

Sérový AMH

dávka

(maximálna dávka)

< 15 pmol/l

12 pg

(12 pg)

15-24 pmol/l

0,14-0,19 pg/kg, napríklad 0,15-0,16 pg/kg, výhodne 0,15 pg/kg

(12 pg)

25-34 pmol/l

0,11-0,14 pg/kg, napríklad 0,12-0,13 pg/kg, výhodne 0,13 pg/kg

(12 pg)

> 35 pmol/l

0,10-0,11 pg/kg, výhodne 0,11 pg/kg

(12 pg)

[0124] Ak sa nevyžaduje dávkovanie podľa telesnej hmotnosti, primerané je nižšie uvedené
Sérový AMH

dávka

(maximálna dávka)

< 15 pmol/l
15-24 pmol/l
25-34 pmol/l
> 35 pmol/l

12 pg
9,3 - 10 pg
7,3 - 8 pg
6,3 - 7 pg

12 pg
(12 pg)
(12 pg)
(12 pg)

[0125] Ak sa vyžaduje menej kategórií AMH, primerané je nižšie uvedené.
4 kategórie AMH

3 kategórie AMH

2 kategórie AMH

jedna dávka

AMH
<15
15-24
25-34
> 35

AMH
<15
15-24
> 25

AMH
<15
> 15

AMH
-

dávka
12 pg
0,15-0,16 pg/kg
0,12-0,13 pg/kg
0,10-0,11 pg/kg

dávka
12 pg
0,15-0,16 pg/kg
0,12 pg/kg

dávka
12 pg
0,14 pg/kg

dávka
0,16 pg/kg

[0126] Ak sa nevyžaduje dávkovanie podľa telesnej hmotnosti, primerané je nižšie uvedené.
4 kategórie AMH

3 kategórie AMH

2 kategórie AMH jedna dávka

AMH
<15
15-24
25-34
> 35

AMH
<15
15-24
> 25

AMH
<15
> 15

dávka
12 pg
9,3-10 pg
7,3-8 pg
6,3-7 pg/kg

dávka
12 pg
9,3-10 pg
7,3 pg

Dávka
12 pg
8,7 pg

AMH
-

dávka
9,3 pg alebo 10 pg

[0127] Takže prihlasovatelia zistili, že dávka 9 až 14 ^g, napríklad 12 ^g rekombinantného
FSH ľudského pôvodu, alebo jej ekvivalent, je vhodná pri liečbe neplodnosti u pacientky s
hladinou sérového AMH < 15 pmol/l, napríklad 0,05 až 14,9 pmol/l, napríklad 5,0 až 14,9
pmol/l. Dávka zabezpečuje účinnú reakciu, pričom riziko OHSS je minimalizované.
[0128] Prihlasovatelia zistili, že denná dávka 0,09 až 0,19 ^g rekombinantného FSH
ľudského pôvodu na kg telesnej hmotnosti pacientky je vhodná pri liečbe neplodnosti u
pacientky s hladinou sérového AMH > 15 pmol/l. Prihlasovatelia zistili, že denná dávka 0,14
až 0,19 ^g (výhodne 0,15 až 0,16 ^g) rekombinantného FSH ľudského pôvodu na kg
telesnej hmotnosti pacientky je vhodná pri liečbe neplodnosti u pacientky s hladinou
sérového AMH od 15 do 24,9 pmol/l. Prihlasovatelia zistili, že denná dávka 0,11 až 0,14 ^g
(výhodne 0,12 až 0,13 ^g) rekombinantného FSH ľudského pôvodu na kg telesnej hmotnosti
pacientky je vhodná pri liečbe neplodnosti u pacientky s hladinou sérového AMH od 25 do
34,9 pmol/l. Prihlasovatelia zistili, že denná dávka 0,10 až 0,11 ^g rekombinantného FSH
ľudského pôvodu na kg telesnej hmotnosti pacientky je vhodná pri liečbe neplodnosti u
pacientky s hladinou sérového AMH > 35 pmol/l. Tieto dávky zabezpečujú účinnú reakciu,
pričom riziko OHSS je minimalizované.
Príklad 10 A Individualizovaná procedúra COS (nízka hladina AMH)
[0129] Vybrané pacientky mali podstúpiť COS za účelom oplodnenia in vitro (IVF) /
intracytoplazmatickej injekcie spermií (ICSI) spôsobmi známymi v odbore. Predbežná
procedúra zahŕňa hodnotenie/skríning sérového AMH pacientky pomocou sady pre
kvantitatívnu analýzu imunosorbentu naviazaného na enzým Gen-II AMH (Beckman Coulter,
Inc., Webster, Texas). Táto analýza je schopná zistiť koncentrácie AMH väčšie ako 0,57
pmol/l, s minimálnou medzou detekcie 1,1 pmol/l. AMH je možné merať aj inými sadami pre
kvantitatívnu analýzu (napr. od firmy Roche).
[0130] Procedúra COS pokračuje obvyklým spôsobom okrem podania počiatočnej dávky FE
999049 podľa hladiny AMH pri skríningu. Pacientka s hladinou AMH < 14,9 pmol/l by mala
dostať počiatočnú dennú dávku približne 12 ^g FE 999049, rekombinantného FSH ľudského
pôvodu vyrobeného metódou podľa Príkladu 6. Pacientka s hladinou AMH od 15 do 24,9
pmol/l by mala dostať počiatočnú dennú dávku 0,15 až 0,19 ^g rekombinantného FSH
ľudského pôvodu na kg jej telesnej hmotnosti. Pacientka s hladinou AMH od 25 do 34,9
pmol/l by mala dostať počiatočnú dennú dávku 0,11 až 0,13 ^g rekombinantného FSH
ľudského pôvodu na kg jej telesnej hmotnosti. Pacientka s hladinou AMH > 35 pmol/l by mala
dostať počiatočnú dennú dávku 0,10 až 0,11 ^g rekombinantného FSH ľudského pôvodu na
kg jej telesnej hmotnosti.

Príklad 11 Individualizovaná procedúra COS
[0131] Dávky v tejto procedúre sú menej preferované ako v Príklade 10A.
[0132] Vybrané pacientky mali podstúpiť COS za účelom oplodnenia in vitro (IVF) /
intracytoplazmatickej injekcie spermií (ICSI) spôsobmi známymi v odbore. Predbežná
procedúra zahŕňa hodnotenie/skríning sérového AMH pacientky pomocou sady pre
kvantitatívnu analýzu imunosorbentu naviazaného na enzým Gen-II AMH (Beckman Coulter,
Inc., Webster, Texas). Táto analýza je schopná zistiť koncentrácie AMH väčšie ako 0,57
pmol/l, s minimálnou medzou detekcie 1,1 pmol/l.
[0133] Procedúra COS pokračuje obvyklým spôsobom okrem podania počiatočnej dávky FE
999049 podľa hladiny AMH pri skríningu podľa nasledujúcej tabuľky. Takže pacientka s
hladinou AMH 5 až 14,8 pmol/l by mala dostať 180 IU FSH vo forme približne 8 až 11 pg FE
999049, rekombinantného FSH ľudského pôvodu vyrobeného metódou podľa Príkladu 6.
Pacientka s hladinou AMH od 33 do 44,9 pmol/l by mala dostať 120 IU FSH vo forme
približne 4 až 7 pg FE 999049, rekombinantného FSH ľudského pôvodu vyrobeného
metódou podľa Príkladu 6. Ak nie je známa hladina AMH, pacientka by mala dostať 120 až
180 IU FSH vo forme približne 6 až 11 pg FE 999049, rekombinantného FSH ľudského
pôvodu vyrobeného metódou podľa Príkladu 6.
Hladina AMH
< 5 pmol/l
5-14,9 pmol/l
15-29,9 pmol/l
30 - 44,9 pmol/l
> 45 pmol/l
neznáma

počiatočná dávka FSH
210 IU
180 IU
150
120 IU
90 IU
120 - 180 IU

približný ekvivalent v pg
10 - 15 pg
8 - 11 pg
6 - 9 pg
4 - 7 pg
2 - 5 pg
6 - 11 pg
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SEQ ID 1
a-polypeptid folikul stimulujúceho hormonu
Prístupové číslo AH007338
Nukleotidová sekvencia FSH a
1 ATGGATTACT ACAGAAAATA TGCAGCTATC TTTCTGGTCA CATTGTCGGT GTTTCTGCAT
61 GTTCTCCATT CCGCTCCTGA TGTGCAGGAT TGCCCAGAAT GCACGCTACA GGAAAACCCA
121 TTCTTCTCCC AGCCGGGTGC CCCAATACTT CAGTGCATGG GCTGCTGCTT CTCTAGAGCA
181 TATCCCACTC CACTAAGGTC CAAGAAGACG ATGTTGGTCC AAAAGAACGT CACCTCAGAG
241 TCCACTTGCT GTGTAGCTAA ATCATATAAC AGGGTCACAG TAATGGGGGG TTTCAAAGTG
301 GAGAACCACA CGGCGTGCCA CTGCAGTACT TGTTATTATC ACAAATCTTA A

Proteínová sekvencia FSH a (SEQ ID 5)
1 MDYYRKYAAI FLVTLSVFLH VLHSAPDVQD CPECTLQENP FFSQPGAPIL QCMGCCFSRA
61 YPTPLRSKKT MLVQKNVTSE STCCVAKSYN RVTVMGGFKV ENHTACHCST CYYHKS

SEQ ID 2
p-polypeptid folikul stimulujúceho hormonu
Prístupové číslo NM_000510
Nukleotidová sekvencia FSH p
1 ATGAAGACAC TCCAGTTTTT CTTCCTTTTC TGTTGCTGGA AAGCAATCTG CTGCAATAGC
61 TGTGAGCTGA CCAACATCAC CATTGCAATA gagaaagaag aatgtcgttt ctgcataagc
121 ATCAACACCA CTTGGTGTGC TGGCTACTGC TACACCAGGG ATCTGGTGTA TAAGGACCCA
181 GCCAGGCCCA AAATCCAGAA AACATGTACC TTCAAGGAAC TGGTATATGA AACAGTGAGA
241 GTGCCCGGCT GTGCTCACCA TGCAGATTCC TTGTATACAT ACCCAGTGGC CACCCAGTGT
301 CACTGTGGCA AGTGTGACAG CGACAGCACT GATTGTACTG TGCGAGGCCT GGGGCCCAGC
361 TACTGCTCCT TTGGTGAAAT GAAAGAATAA

Proteinová sekvencia FSH p (SEQ ID 6)
1 MKTLQFFFLF CCWKAICCNS CEL1TNITIAI EKEECRFCIS INTTWCAGYC YTRDLVYKDP
61 ARPKIQKTCT FKELVYETVR VPGCAHHADS LYTYPVATQC HCGKCDSDST DCTVRGLGPS
121 YCSFGEMKE

SEQ ID 3
p-galaktozid-a-2,3-sialyltransferáza 4
Prístupové číslo L23767
Nukleotidová sekvencia ST3GAL4

1 ATGTGTCCTG CAGGCTGGAA GCTCCTGGCC ATGTTGGCTC TGGTCCTGGT CGTCATGGTG
61 TGGTATTCCA TCTCCCGGGA AGACAGGTAC ATCGAGCTTT TTTATTTTCC CATCCCAGAG
121 AAGAAG GAGC CGTGCCTCCA GGGTGAGGCA GAGAGCAAGG CCTCTAAGCT CTTTGGCAAC
181 TACTCCCGGG ATCAGCCCAT CTTCCTGCGG CTTGAGGATT ATTTCTGGGT CAAGACGCCA
241 TCTGCTTACG AGCTGCCCTA TGGGACCAAG GGGAGTGAGG ATCTGCTCCT CCGGGTGCTA
301 GCCATCACCA GCTCCTCCAT CCCCAAGAAC ATCCAGAGCC TCAGGTGCCG CCGCTGTGTG
361 GTCGTGGGGA ACGGGCACCG GCTGCGGAAC AGCTCACTGG GAGATGCCAT CAACAAG TAC
421 GATGTGGTCA TCAGATTGAA CAATGCCCCA GTGGCTGGCT ATGAGGGTGA CGTGGGCTCC
481 AAGACCACCA TGCGTCTCTT CTACCCTGAA TCTGCCCACT TCGACCCCAA AGTAGAAAAC
541 AACCCAGACA CACTCCTCGT CCTGGTAGCT TTCAAGGCAA TGGACTTCCA C T GGAT T GAG
601 ACCATCCTGA GTGATAAGAA GCGGGTGCGA AAGGGTTTCT GGAAACAGCC TCCCCTCATC
661 TGGGATGTCA ATCCTAAACA GATTCGGATT CTCAACCCCT TCTTCATGGA GATTGCAGCT
721 GACAAACTGC TGAGCCTGCC AATGCAACAG CCACGGAAGA T TAAGCAGAA GCCCACCACG
781 GGCCTGTTGG CCATCACGCT GGCCCTCCAC CTCTGTGACT TGGTGCACAT TGCCGGCTTT
841 GGCTACCCAG ACGCCTACAA CAAGAAGCAG ACCATTCACT ACTATGAGCA GATCACGCTC
901 AAGTCCATGG CGGGGTCAGG CCATAATGTC TCCCAAGAGG CCCTGGCCAT TAAGCGGATG
961 CTGGAGATGG GAGCTATCAA GAACCTCACG TCCTTCTGA

Proteinová sekvencia ST3GAL4 (SEQ ID 7)
i MCPAGWKLLA MLALVLWMV WYSISREDRY IELFYFPIPE KKEPCLQGEA E S KAS KL FGN
61 YSRDQPIFLR LEDYFWVKTP SAYELPYGTK GSEDLLLRVL AITSSSIPKN IQSLRCRRCV
121 WGNGHRLRN SSLGDAINKY DWIRLNNA P VAGYEGDVGS KTTMRLFYPE SAHFDPKVEN
181 NPDTLLVLVA FKAMDFHWIE TILSDKKRVR KGFWKQPPLI WDVNPKQIRI LNPFFMEIAA
241 DKLLSLPMQQ PRKIKQKPTT GLLAITLALH LCDLVHIAGF GYPDAYNKKQ TIHYYEQITL
301 KSMAGSGHNV SQEALAIKRM LEMGAIKNLT SF

SEQ ID 4
p-galaktozid-a-2,6-sialyltransferáza 1
Prístupové číslo NM_003032
Nukleotidová sekvencia ST6GAL1

1 ATGATTCACA CCAACCTGAA GAAAAAGTTC AGCTGCTGCG TCCTGGTCTT TCTTCTGTTT
61 GCAGTCATCT GTGTGTGGAA G GAAAAGAAG AAAGGGAGTT ACTATGATTC CTTTAAATTG
121 CAAACCAAGG AATTCCAGGT GTTAAAGAGT CTGGGGAAAT TGGCCATGGG GTCTGATTCC
181 CAGTCTGTAT CCTCAAGCAG CACCCAGGAC CCCCACAGGG GCCGCCAGAC CCTCGGCAGT
241 CTCAGAGGCC TAGCCAAGGC CAAACCAGAG GCCTCCTTCC AGGTGTGGAA CAAGGACAGC
301 TCTTCCAAAA ACCTTATCCC TAGGCTGCAA AAGATCTGGA AGAATTACCT AAGCATGAAC
361 AAGTAC AAAG TGTCCTACAA GGGGCCAGGA CCAGGCATCA AGTTCAGTGC AGAGGCCCTG
421 CGCTGCCACC TCCGGGACCA TGTGAATGTA TCCATGGTAG AGGTCACAGA TTTTCCCTTC
481 AATACCTCTG AATGGGAGGG TTATCTGCCC AAGGAGAGCA TTAGGACCAA GGCTGGGCCT
541 TGGGGCAGGT GTGCTGTTGT GTCGTCAGCG GGATCTCTGA AGTCCTCCCA ACTAGGCAGA
601 GAAATCGATG ATCATGACGC AGTCCTGAGG TTTAATGGGG CACCCACAGC CAACTTCCAA
661 CAAGATGTGG GCACAAAAAC TACCATTCGC CTGATGAACT CTCAGTTGGT TACCACAGAG
721 AAGCGCTTCC TCAAAGACAG TTTGTACAAT GAAGGAATCC TAATTGTATG GGACCCATCT
781 GTATACCACT CAGATATCCC AAAGTGGTAC CAGAATCCGG ATTATAATTT CTTTAACAAC
841 TACAAGACTT ATCGTAAGCT GCACCCCAAT CAGCCCTTTT ACATCCTCAA GCCCCAGATG
901 CCTTGGGAGC TATGGGACAT TCTTCAAGAA ATCTCCCCAG AAGAGATTCA GCCAAACCCC
961 CCATCCTCTG GGATGCTTGG TATCATCATC ATGATGACGC TGTGTGACCA GGTGGATATT
1021 TATGAGTTCC TCCCATCCAA GCGCAAGACT GACGTGTGCT ACTACTACCA GAAGTTCTTC
1081 GATAGTGCCT GCACGATGGG TGCCTACCAC CCGCTGCTCT ATGAGAAGAA TTTGGTGAAG
1141 CATCTCAACC AGGGCACAGA TGAGGACATC TACCTGCTTG GAAAAGCCAC ACTGCCTGGC
1201 TTCCGGACCA TTCACTGCTA A

Op-proteínová sekvencia ST6GAL1 (SEQID8)
i MIHTNLKKKF SCCVLVFLLF AVICVWKEKK KGSYYDSFKL QTKEFQVLKS LGKLAMGSDS
61 QSVSSSSTQD PHRGRQTLGS LRGLAKAKPE ASFQVWNKDS SSKNLIPRLQ KIWKNYLSMN
121 KYKVSYKGPG PGIKFSAEAL RCHLRDHVNV SMVEVTDFPF NTSEWEGYLP KESIRTKAGP
181 WGRCAWS SA GSLKSSQLGR EIDDHDAVLR FNGAPTANFQ QDVGTKTTIR LMNSQLVTTE
241 KRFLKDSLYN EGILIVWDPS VYHSDIPKWY QNPDYNFFNN YKTYRKLHPN QPFYILKPQM
301 PWELWDILQE ISPEEIQPNP PSSGMLGIII MMTLCDQVDI YEFLPSKRKT DVCYYYQKFF
361 DSACTMGAYH PLLYEKNLVK HLNQGTDEDI YLLGKATLPG FRTIHC
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<210>

1
<211> 351
<212> DNA
<213> Homo sapiens

<400> 1
atggattact acagaaaata tgcagctatc tttctggtca cattgtcggt gtttctgcat

60

gttctccatt ccgctcctga tgtgcaggat tgcccagaat gcacgctaca ggaaaaccca

120

ttcttctccc agccgggtgc cccaatactt cagtgcatgg gctgctgctt ctctagagca

180

tatcccactc cactaaggtc caagaagacg atgttggtcc aaaagaacgt cacctcagag

240

tccacttgct gtgtagctaa atcatataac agggtcacag taatgggggg tttcaaagtg

300

gagaaccaca cggcgtgcca ctgcagtact tgttattatc acaaatctta a

351

<210> 2

<211> 390
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<400>2
atgaagacac tccagttttt cttccttttc tgttgctgga aagcaatctg ctgcaatagc

60

tgtgagctga ccaacatcac cattgcaata gagaaagaag aatgtcgttt ctgcataagc

120

atcaacacca cttggtgtgc tggctactgc tacaccaggg atctggtgta taaggaccca

180

gccaggccca aaatccagaa aacatgtacc ttcaaggaac tggtataťga aacagtgaga

240

gtgcccggct gtgctcacca tgcagattcc ttgťatacat acccagtggc cacccagtgt

300

cactgtggca agtgtgacag cgacagcact gattgtactg tgcgaggcct ggggcccagc

360

tactgctcct ttggtgaaat gaaagaataa

390

<210>3

<211> 999
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<400>3

atgtgtcctg caggctggaa gctcctggcc atgttggctc tggtcctggt cgtcatggtg

60

tggtattcca tctcccggga agacaggtac atcgagcttt tttattttcc catcccagag

120

aagaaggagc cgtgcctcca gggtgaggca gagagcaagg cctctaagct ctttggcaac

180

tactcccggg atcagcccat cttcctgcgg cttgaggatt atttctgggt caagacgcca

240

tcťgcttacg agctgcccta tgggaccaag gggagtgagg at ct get c ct ccgggtgcta

300

gccatcacca gctcctccat ccccaagaac atccagagcc tcaggtgccg ccgctgtgtg

360

gtcgtgggga acgggcaccg gctgcggaac agctcactgg gagatgccat caacaagtac

420

gatgtggtca tcagattgaa caatgcccca gtggctggct atgagggtga cgtgggctcc

480

aagaccacca tgcgtctctt ctaccctgaa tctgcccact tcgaccccaa agtagaaaac

540

aacccagaca cactcctcgt cctggtagct ttcaaggcaa tggacttcca ctggattgag

600

accatcctga gtgataagaa gcgggtgcga aagggtttct ggaaacagcc tcccctcatc

660

tgggatgtca atcctaaaca gattcggatt ctcaacccct tcttcatgga gattgeaget

720

gacaaactgc tgagcctgcc aatgcaacag ccacggaaga ttaagcagaa gcccaccacg

780

ggcctgttgg ccatcacgct ggccctccac ctctgtgact tggtgcacat tgccggcttt

840

ggctacccag acgcctacaa caagaagcag accattcact actatgagca gatcacgctc

900

aagtccatgg cggggtcagg ccataatgtc tcccaagagg ccctggccat taagcggatg

960

ctggagatgg gagctatcaa gaacctcacg tccttctga

999

<210>
<211>
<212>
<213>

4
1221
DNA
Homo sapiens

<400>4

atgattcaca ccaacctgaa gaaaaagttc agctgctgcg tcctggtctt tcttctgttt

60

gcagtcatct gtgtgtggaa ggaaaagaag aaagggagtt actatgattc ctttaaattg

120

caaaccaagg aattccaggt gttaaagagt ctggggaaat tggccatggg gtctgattcc

180

cagtctgtat cctcaagcag cacccaggac ccccacaggg gccgccagac cctcggcagt

240

ctcagaggcc tagccaaggc caaaccagag gcctccttcc aggtgtggaa caaggacagc

300

tcttccaaaa accttatccc taggctgcaa aagatctgga agaattacct aagcatgaac

360

aagťacaaag tgtcctacaa ggggccagga ccaggcatca agttcagtgc agaggccctg

420

cgctgccacc tccgggacca tgtgaatgta tccatggtag aggtcacaga ttttcccttc

480

aatacctctg aatgggaggg ttatctgccc aaggagagca ttaggaccaa ggctgggcct

540

tggggcaggt gtgctgttgt gtcgtcagcg ggatctctga agtcctccca actaggcaga

600

gaaatcgatg atcatgacgc agtcctgagg tttaatgggg cacccacagc caacttccaa

660

caagatgtgg gcacaaaaac taccattcgc ctgatgaact ctcagttggt taccacagag

720

aagcgcttcc tcaaagacag tttgtacaat gaaggaatcc taattgtatg ggacccatct

780

gtataccact cagatatccc aaagťggtac cagaatccgg attataattt ctttaacaac

840

tacaagactt atcgtaagct gcaccccaat cagccctttt acatcctcaa gccccagatg

900

ccttgggagc tatgggacat tcttcaagaa atctccccag aagagattca gccaaacccc

960

ccatcctctg ggatgcttgg tatcatcatc atgatgacgc tgtgtgacca ggtggatatt

1020

tatgagttcc ťcccatccaa gcgcaagact gacgtgtgct actactacca gaagttcttc

1080

gatagtgcct gcacgatggg tgcctaccac ccgctgctct atgagaagaa tttggtgaag

1140

catctcaacc agggcacaga tgaggacatc tacctgcttg gaaaagccac actgcctggc

1200

ttccggacca ttcactgcta a

1221

<210>5
<211> 116
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<400>5

Met Asp Tyr Tyr Arg Lys Tyr Ala Ala lie Phe Leu Val Thr Leu Ser
15
10
15

Val Phe Leu His Val Leu His Ser Ala Pro Asp Val Gln Asp Cys Pro
20
25
30

Glu Cys Thr Leu Gln Glu Asn Pro Phe Phe Ser Gln Pro Gly Ala Pro
35
40
45

lie Leu Gln Cys Met Gly Cys Cys Phe Ser Arg Ala Tyr Pro Thr Pro
55
60
50

Leu Arg Ser Lys Lys Thr Met Leu Val Gln Lys Asn Val Thr Ser Glu
65
70
75
80

Ser Thr Cys Cys Val Ala Lys Ser Tyr Asn Arg Val Thr Val Met Gly
85
90
95

Gly Phe Lys Val Glu Asn His Thr Ala Cys His Cys Ser Thr Cys Tyr
100
105
110

Tyr His Lys Ser
115
<210>6
<211> 129
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<400>6
Met Lys Thr Leu Gln Phe Phe Phe Leu Phe Cys Cys Trp Lys Ala lie
15
10
15

<210>7
<211> 332
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<400>7

Ser Leu Arg Cys Arg Arg Cys Val Val Val Gly Asn Gly His Arg Leu
115
120
125

Arg Asn Ser Ser Leu Gly Asp Ala Ile Asn Lys Tyr ASp Val Val Ile
130
135
140

Arg Leu Asn Asn Ala Pro Val Ala Gly Tyr Glu Gly Asp Val Gly Ser
145
150
155
160

Lys Thr Thr Met Arg Leu Phe Tyr Pro Glu Ser Ala His Phe Asp Pro
165
170
175

Lys Val Glu Asn Asn Pro Asp Thr Leu Leu Val Leu Val Ala Phe Lys
180
185
190

Ala Met Asp Phe His Trp Ile Glu Thr Ile Leu Ser Asp Lys Lys Arg
195
200
205

Val Arg Lys Gly Phe Trp Lys Gln Pro Pro Leu Ile Trp Asp Val Asn
210
215
220

Pro Lys Gln Ile Arg Ile Leu Asn Pro Phe Phe Met Glu Ile Ala Ala
225
230
235
240

Asp Lys Leu Leu Ser Leu Pro Met Gln Gln Pro Arg Lys Ile Lys Gln
245
250
255

Lys Pro Thr Thr Gly Leu Leu Ala Ile Thr Leu Ala Leu His Leu Cys
260
265
270

Asp Leu Val His Ile Ala Gly Phe Gly Tyr Pro Asp Ala Tyr Asn Lys
275
280
285

Lys Gln Thr Ile His Tyr Tyr Glu Gln Ile Thr Leu Lys Ser Met Ala
290
295
300

Gly Ser Gly His Asn Val Ser Gln Glu Ala Leu Ala Ile Lys Arg Met
305
310
315
32 0

Leu Glu Met Gly Ala Ile Lys Asn Leu Thr Ser Phe
325
330
<210>8

<211 >406
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400>8

Met lie His Thr Asn Leu Lys Lys Lys Phe Ser Cys Cys Val Leu Val
1
5
10
15
Phe Leu Leu Phe Ala Val lie Cys Val Trp Lys Glu Lys Lys Lys Gly
20
25
30
Ser Tyr Tyr Asp Ser Phe Lys Leu Gln Thr Lys Glu Phe Gln Val Leu
35
40
45
Lys Ser Leu Gly Lys Leu Ala Met Gly Ser Asp Ser Gln Ser Val Ser
50
55
60
Ser Ser Ser Thr Gln Asp Pro His Arg Gly Arg Gln Thr Leu Gly Ser
65
70
75
80
Leu Arg Gly Leu Ala Lys Ala Lys Pro Glu Ala Ser Phe Gln Val Trp
85
90
95
Asn Lys Asp Ser Ser Ser Lys Asn Leu lie Pro Arg Leu Gln Lys Ile
100
105
110
Trp Lys Asn Tyr Leu Ser Met Asn Lys Tyr Lys Val Ser Tyr Lys Gly
115
120
125
Pro Gly Pro Gly lie Lys Phe Ser Ala Glu Ala Leu Arg Cys His Leu
130
135
140
Arg Asp His Val Asn Val Ser Met Val Glu Val Thr Asp Phe Pro Phe
145
150
155
160
Asn Thr Ser Glu Trp Glu Gly Tyr Leu Pro Lys Glu Ser lie Arg Thr
165
170
175
Lys Ala Gly Pro Trp Gly Arg Cys Ala Val Val Ser Ser Ala Gly Ser
180
185
190
Leu Lys Ser Ser Gln Leu Gly Arg Glu lie Asp Asp His Asp Ala Val
195
200
205
Leu Arg Phe Asn Gly Ala Pro Thr Ala Asn Phe Gln Gln Asp Val Gly
210
215
220
Thr Lys Thr Thr lie Arg Leu Met Asn Ser Gln Leu Val Thr Thr Glu
225
230
235
240
Lys Arg Phe Leu Lys Asp Ser Leu Tyr Asn Glu Gly lie Leu lie Val
245
250
255
Trp Asp Pro Ser Val Tyr His Ser Asp lie Pro Lys Trp Tyr Gln Asn

260

265

270

Pro Asp Tyr Asn Phe Phe Asn Asn Tyr Lys Thr Tyr Arg Lys Leu His

275

280

285

Pro Asn Gln Pro Phe Tyr lie Leu Lys Pro Gln Met Pro Trp Glu Leu

290

295

300

Trp Asp lie Leu Gln Glu lie Ser Pro Glu Glu lie Gln Pro Asn Pro

305

310

315

320

Pro Ser Ser Gly Met Leu Gly lie lie lie Met Met Thr Leu Cys Asp

325

330

335

Gln Val Asp lie Tyr Glu Phe Leu Pro Ser Lys Arg Lys Thr Asp Val

340

345

350

Cys Tyr Tyr Tyr Gln Lys Phe Phe Asp Ser Ala Cys Thr Met Gly Ala

355

360

365

Tyr His Pro Leu Leu Tyr Glu Lys Asn Leu Val Lys His Leu Asn Gln

370

375

380

Gly Thr Asp Glu Asp lie Tyr Leu Leu Gly Lys Ala Thr Leu Pro Gly

385

390

395

Phe Arg Thr lie His Cys

405
<210>
<211>
<212>
<213>

9
39
DNA
Umelá sekvencia

<220>

<223> PCR primer FSHa-fw
<400>9
ccaggatccg ccaccatgga ttactacaga aaaatatgc
<210>

10

<211> 31
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>

<223> PCR primer FSHa-fw

39

400

<400> 10
ggatggctag cttaagattt gtgataataa c
<210>
<211>
<212>
<213>

31

11
35
DNA
Umelá sekvencia

<220>
<223> PCR primer FSHb-fw
<400> 11
ccaggcgcgc caccatgaag acactccagt ttttc
<210>
<211>
<212>
<213>

35

12
36
DNA
Umelá sekvencia

<220>
<223> PCR primer FSHb-rev
<400> 12
ccgggttaac ttattattct ttcatttcac caaagg
<210>
<211>
<212>
<213>

36

13
37
DNA
Umelá sekvencia

<220>
<223> PCR primer 2,3STfw
<400> 13
ccaggatccg ccaccatgtg tcctgcaggc tggaagc
<210>
<211>
<212>
<213>

14
35
DNA
Umelá sekvencia

<220>
<223> PCR primer 2,3STrev
<400> 14
tttttttctt aagtcagaag gacgtgaggt tcttg
<210>
<211>
<212>
<213>

15
36
DNA
Umelá sekvencia

35

37

<220>
<223> PCR primer 2,6STfw
<400> 15
ccaggatccg ccaccatgat tcacaccaac ctgaag
<210>
<211>
<212>
<213>

16
32
DNA
Umelá sekvencia

<220>
<223> PCR primer 2,6STrev
<400> 16
tttttttctt aagttagcag tgaatggtcc gg

32

36

Patentové nároky
1. Produkt obsahujúci rekombinantný folikul stimulujúci hormón (FSH) ľudského pôvodu
na použitie na liečbu neplodnosti u pacientky s hladinou sérového AMH > 15 pmol/l,
pričom produkt sa má podávať v dávke 0,09 až 0,19 pg rekombinantného FSH
ľudského pôvodu na kg telesnej hmotnosti pacientky denne, pričom liečba
neplodnosti zahŕňa krok stanovenia hladiny sérového AMH pacientky a krok podania
dávky pacientke s definovanou hladinou sérového AMH.
2. Produkt na použitie podľa nároku 1, pričom rekombinantný FSH ľudského pôvodu
obsahuje a2,3- a a2,6-sialyláciu.
3. Produkt na použitie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom
rekombinantný FSH ľudského pôvodu obsahuje a2,3- a a2,6-sialyláciu, pričom 1% až
99% z celkovej sialylácie je a2,3-sialylácia, a 1% až 99% z celkovej sialylácie je a2,6sialylácia.
4. Produkt obsahujúci rekombinantný folikul stimulujúci hormón (FSH) ľudského pôvodu
na použitie pri liečbe neplodnosti podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
pričom tento produkt ďalej obsahuje soľ obsahujúcu farmaceuticky akceptovateľný
katión alkalického kovu, vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo solí Na+ alebo K+,
alebo ich kombináciu.

Obr. 1: FSH expresný vektor
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a2,6-sialyltransferáza (ST6GAL1) expresný vektor
CMV.
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OBR. 3

Relatívne zastúpenie kyseliny sialovej v % (os y)

m
m

60------

2,6 kyselina sialová

2,3 kyselina sialová

iné ako kyselina
sialová

vzorka 1
vzorka 2

E3

vzorka 3

U

vzorka 4

n

vzorka 5

ID

vzorka 6

m

vzorka 7

q

vzorka 8

OBR. 4

Relatívne zastúpenie rFSH glykánu v % (os y)
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Vplyv telesnej hmotnosti na regenerované oocyty (nízke AM H)
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OBR. 7

Vplyv telesnej hmotnosti na regenerované oocyty (vysoké AMH)
4

6
oocytov

17.2

oocytov

136

15.5

hmotnosť

regenerované oocyty

OBR. 8

