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Protilátky špecifické k FcRn

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

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

Opis
[0001] Opis sa týka protilátok špecifických k FcRn, formulácií, ktoré ich obsahujú, použitia každej z nich pri
terapii, spôsobov expresie a voliteľne formulácie uvedenej protilátky, DNA kódujúcej protilátky a hostiteľov
obsahujúcich uvedenú DNA.
[0002] FcRn je nekovalentný komplex α reťazca membránového proteínu FcRn a ß2 mikroglobulínu (ß2M). U
dospelých cicavcov hrá FcRn kľúčovú úlohu pri udržiavaní hladín protilátok v sére tým, že pôsobí ako receptor,
ktorý viaže a recykluje protilátky IgG izotypu. Molekuly IgG sú endocytované endoteliálnymi bunkami, a ak sa
viažu na FcRn, sú recyklované, transcytované von, napríklad do obehu. Na rozdiel od toho molekuly IgG, ktoré
sa neviažu na FcRn, vstupujú do buniek a sú namierené do lyzozomálnej dráhy, kde sú degradované. Variant
IgG1 v ktorom je His435 mutovaný na alanín, vedie k selektívnej strate väzby FcRn a k významnému zníženiu
polčasu životnosti v sére (Firan a kol. 2001, International Immunology 13:993).
[0003] Predpokladá sa, že FcRn je potenciálny terapeutický cieľ pre určité autoimunitné poruchy spôsobené
aspoň čiastočne autoprotilátkami. Súčasná liečba niektorých takýchto porúch zahŕňa plazmaferézu. Pre
dlhodobé zvládnutie choroby sa niekedy používa plazmaferéza spolu s imunosupresívnou terapiou. Plazmová
výmena ponúka najrýchlejšiu krátkodobú odpoveď na odstránenie škodlivých autoprotilátok. Môže byť tiež
žiaduce potlačiť produkciu autoprotilátok imunitným systémom, napríklad použitím liekov, ako je prednison,
cyklofosfamid, cyklosporín, mykofenolát mofetil, rituximab alebo ich zmesami.
[0004] Medzi príklady ochorení, ktoré je možné liečiť plazmaferézou, patria: Guillain-Barré syndróm; chronická
zápalová demyelinizačná polyneuropatia; Goodpastureov syndróm; hyperviskozitné syndrómy; kryoglobulinémia; paraproteinémia; Waldenstromova makroglobulinémia; myasténia gravis; trombotická trombocytopenická
purpura (TTP)/hemolytický uremický syndróm; Wegenerova granulomatóza; Lambert-Eatonov syndróm;
syndróm antifosfolipidovej protilátky (APS alebo APLS); mikroskopická polyangitída; recidivujúca fokálna a
segmentálna glomeruloskleróza v transplantovanej obličke; HELLP syndróm; PANDAS syndróm; Refsumova
choroba; Behcetov syndróm; neuropatia súvisiaca s HIV; Gravesova choroba u dojčiat a novorodencov;
pemfigus vulgaris; roztrúsená skleróza, rabdomyolýza a aloimunitné ochorenia.
[0005] Plazmaferéza sa niekedy používa ako záchranná terapia na odstránenie terapeutických látok
obsahujúcich Fc, napríklad v naliehavých prípadoch na zníženie závažných vedľajších účinkov.
[0006] Aj keď plazmaferéza je pri určitých zdravotných stavoch užitočná, existujú potenciálne riziká
a komplikácie spojené s terapiou. Zavedenie pomerne veľkého intravenózneho katétra môže viesť ku krvácaniu, punkcii pľúc (v závislosti od miesta zavedenia katétra), a ak je katéter ponechaný príliš dlho, môže to viesť
k infekcii a/alebo poškodeniu žíl, čo poskytuje obmedzené možnosti zákrok opakovať.
[0007] Tento zákrok má ďalšie komplikácie, napríklad keď je pacientova krv mimo telo, keď prechádza
plazmaferéznym nástrojom, má krv tendenciu sa zrážať. Aby sa táto tendencia znížila, zatiaľ čo krv preteká
obvodom sa v jednom z bežných protokolov infúzne podáva citrát. Citrát sa viaže na vápnik v krvi, ktorý je
nevyhnutný pre zrážanie krvi. Citrát je veľmi účinný pri prevencii zrážania krvi; jeho použitie však môže viesť k
život ohrozujúcim nízkym hladinám vápnika. Toto sa dá zistiť pomocou Chvostekovho znamenia alebo
Trousseauovho znamenia. Aby sa zabránilo tejto komplikácii, vápnik sa podáva infúzne intravenózne, zatiaľ čo
sa pacient podrobuje plazmaferéze; okrem toho sa môže podávať aj doplnok vápnika orálne.
[0008] Medzi ďalšie komplikácie zákroku patrí: hypotenzia; potenciálne vystavenie krvným produktom, s
rizikom transfúznych reakcií alebo chorôb prenášaných transfúziou, supresia imunitného systému pacienta a
krvácanie alebo hematóm z umiestnenia ihly.
[0009] Ďalej zariadenia, poskytujúce plazmaferézu, sú obmedzené a zákrok je veľmi drahý.
[0010] Alternatívou k plazmaferéze je intravenózny imunoglobulín (IVIG), čo je krvný produkt obsahujúci
polyklonálny IgG extrahovaný z plazmy a spojený od viac ako tisíc darcov krvi. Terapia sa podáva
intravenózne a trvá od 2 týždňov do 3 mesiacov.
[0011] Komplikácie liečby IVIG obsahujú bolesti hlavy, dermatitídu, vírusovú infekciu z kontaminácie terapeutického produktu, napríklad HIV alebo hepatitída, pľúcny edém, alergické reakcie, akútne zlyhanie obličiek,
žilovú trombózu a aseptickú meningitídu.
[0012] Existuje teda výrazná doposiaľ nesplnená potreba terapií autoimunitných porúch, ktoré sú menej
invazívne, a ktoré vystavujú pacientov menším zdravotným komplikáciam.
[0013] Existuje teda výrazná doposiaľ nesplnená potreba terapií imunologických porúch a/alebo autoimunitných porúch, ktoré sú menej invazívne a ktoré vystavujú pacientov menším zdravotným komplikáciam.
[0014] Z toho vyplýva, že látky, ktoré blokujú alebo znižujú väzbu IgG na FcRn, môžu byť vhodné pri liečení
alebo prevencii takýchto autoimunitných a zápalových ochorení. Anti-FcRn protilátky boli opísané už skôr vo
WO2009/131702, WO2007/087289, WO2006/118772 a US 2007/092507. US 2007/092507 opisuje protilátky
proti ťažkému reťazcu ľudského FcRn, ktoré fungujú ako nekompetitívne inhibítory väzby IgG na FcRn. O
protilátkach sa uvádza, že sú vhodné na zníženie koncentrácie patogénnych IgG u jednotlivcov, a preto sa
uvádza, že sú vhodným terapeutickým nástrojom pri autoimunitných a aloimunitných stavoch.
[0015] Stále však zostáva potreba lepších anti-FcRn protilátok.
Podstata vynálezu
[0016] V jednom aspekte vynálezu je teda poskytnutá anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment, ktorá
obsahuje (i) ťažký reťazec alebo fragment ťažkého reťazca, ktorý má variabilnú oblasť obsahujúcu sekvenciu
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uvedenú v SEQ ID NO: 25 a (ii) ľahký reťazec alebo fragment ľahkého reťazca, ktorý má variabilnú oblasť
obsahujúcu sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 16.
[0017] Protilátky podľa vynálezu blokujú väzbu IgG na FcRn a predpokladá sa, že sú vhodné na znižovanie
jednej alebo viacerých biologických funkcií FcRn, vrátane znižovania polčasu životnosti cirkulujúcich protilátok.
To môže byť prospešné v tom, že to pacientovi umožňuje rýchlejšie sa zabaviť protilátok, ako sú autoprotilátky.
Protilátky podľa vynálezu teda znižujú väzbu IgG na FcRn.
[0018] Dôležité je, že protilátky podľa predkladaného vynálezu sú schopné viazať ľudský FcRn, napríklad pri
pH 6 a pri pH 7,4 s porovnateľnou a vysokou väzobnou afinitou. Protilátky sú preto schopné pokračovať vo
väzbe FcRn dokonca aj v endozóme, čím sa maximalizuje blokovanie väzby FcRn na IgG.
[0019] Protilátky alebo väzobné fragmenty podľa predkladaného vynálezu obsahujú vybrané CDR sekvencie
od SEQ ID NO: 1 až 7, pričom CDR H1 je SEQ ID NO: 1, CDR H2 je SEQ ID NO: 2, CDR H3 je SEQ ID NO: 3,
CDR L1 je SEQ ID NO: 4, CDR L2 je SEQ ID NO: 5 alebo SEQ ID NO: 7 a CDR L3 je SEQ ID NO: 6.
[0020] Je tiež opísaná protilátka alebo väzobný fragment, ktorý sa viaže na rovnaký epitop ako protilátka alebo
väzobný fragment, ktoré sú tu výslovne uvedené. V súlade s tým je poskytnutá anti-FcRn protilátka alebo jej
väzobný fragment, ktorá viaže epitop ľudskej FcRn, ktorý obsahuje jednu, dve, tri alebo štyri aminokyseliny
vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo zvyškov E115, W131, P132, a E133 ľudskej FcRn extracelulárnej
domény (SEQ ID NO: 48) a pričom anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment sa ďalej viaže na jeden
alebo viac (ako sú všetky) zvyškov vybraných zo skupiny, ktorú tvoria A81, G83, G84, K85, G86, P87, N113,
L135, A136, a Q139 a voliteľne ďalej viaže jeden alebo viac zvyškov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z
L82, Y88, L112 a D130.
[0021] Je opísaná protilátka alebo väzobný fragment, ktorý krížovo blokuje protilátku alebo väzobný fragment,
ktorý je tu špecificky opísaný, s ľudským FcRn alebo je krížovo blokovaný uvedenou protilátkou pred väzbou s
ľudským FcRn.
[0022] V jednom uskutočnení protilátky a väzobné fragmenty podľa predkladaného vynálezu blokujú väzbu
ľudského IgG na ľudský FcRn.
[0023] V jednom uskutočnení sa protilátky a väzobné fragmenty podľa predkladaného vynálezu neviažu na ß2
mikroglobulín.
[0024] V jednom uskutočnení sa protilátky a väzobné fragmenty podľa predkladaného vynálezu neviažu na
ľudský ß2 mikroglobulín
[0025] V jednom príklade protilátky a väzobné fragmenty podľa predkladaného opisu neznižujú hladiny
cirkulujúceho albumínu o viac ako 50 %, výhodne nie viac ako 25 %.
[0026] V jednom príklade protilátky a väzobné fragmenty podľa tohto opisu neznižujú hladiny cirkulujúceho
albumínu.
[0027] Vynález sa tiež týka polynukleotidu, ako je DNA, kódujúceho protilátku alebo fragment, ako je tu
opísané, napríklad DNA inkorporovanej do vektora.
[0028] Poskytnutá je tiež hostiteľská bunka obsahujúca uvedený polynukleotid.
[0029] Poskytnuté sú tu spôsoby expresie protilátky alebo fragmentu, ako aj spôsoby konjugácie protilátky
alebo fragmentu s polymérom, ako je PEG.
[0030] Predkladaný vynález sa tiež týka farmaceutických kompozícií obsahujúcich uvedené protilátky a
fragmenty.
[0031] Predkladaný vynález sa tiež týka protilátky, fragmentu alebo kompozície podľa predkladaného vynálezu
na použitie pri liečení, najmä pri liečení imunologickej a/alebo autoimunitnej poruchy.
[0032] Predkladaný vynález sa tiež týka protilátky, fragmentu alebo kompozície podľa predkladaného vynálezu
na použitie pri liečení autoimunitnej poruchy, ako je myastenia gravis, pemfigus vulgaris, neuromyelitis optica,
Guillain-Barrého syndróm, lupus, idiopatická trombocytopenická purpura a trombotická trombocytopenická
purpura.
[0033] Predkladaný vynález sa tiež týka protilátky, fragmentu alebo kompozície podľa predkladaného vynálezu
na použitie pri liečení CIDP, paraproteinemickej polyneuropatie, refrakternej epilepsie, hemolytickej anémie,
Goodpastureovho syndrómu, ABO nezhôd, lupusovej nefritídy, renálnej vaskulitídy, sklerodermie, fibróznej
alveolitídy, dilatačnej kardiomyopatie, Graveovej choroby, diabetes mellitus typu 1, autoimunitnej cukrovky,
pemfigusu, ANCA vaskulitídy, dermato-myozitídy, Sjogrenovej choroby alebo reumatoidnej artritídy.
[0034] Predkladaný vynález teda poskytuje protilátky, ich fragmenty a spôsoby odstránenia patogénneho IgG,
ktoré sa dosiahne zrýchlením prirodzeného mechanizmu tela na katabolizmus IgG.
[0035] Protilátky a fragmenty podľa opisu v podstate blokujú systém, ktorý recykluje IgG v tele.
[0036] Súčasná terapia pravdepodobne poskytne náhradu alebo doplnok pri určitých ochoreniach, pri ktorých
je terapiou plazmaferéza alebo IVIg terapia, čo je výhodné pre pacientov.
Stručný opis obrázkov
[0037]
Obrázok 1

zobrazuje % hIgG u transgénnych myší stanovené pomocou LC-MS/MS

Obrázok 1a

zobrazuje účinok formátu 1638 IgG4P na koncentráciu ľudského IVIg v sére transgénnych
myší s ľudským FcRn.
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Obrázok 1b
Obrázok 1c
Obrázok 1d
Obrázok 1e
Obrázok 1f
Obrázok 2
Obrázok 3
Obrázok 4
Obrázok 5
15.
Obrázok 6
Obrázok 7
Obrázok 8
Obrázok 9a
Obrázok 9b

zobrazuje účinok formátov 1638 FabFv a Fab'PEG na koncentráciu ľudského IVIg u
transgénnych myší s ľudským FcRn.
zobrazuje farmakokinetiku formátu 1638 IgG4P u transgénnych myší s ľudským FcRn .
zobrazuje farmakokinetiku formátov 1638 FabFv a Fab'PEG u transgénnych myší s ľudským
FcRn
Účinok formátov 1638 FabFv a Fab'PEG na koncentráciu sérového albumínu u transgénnych
myší s ľudským FcRn.
Vplyv formátu 1638 IgG4P na koncentráciu sérového albumínu u transgénnych myší s
ľudským FcRn.
zobrazuje reprezentatívne väzobné krivky pre CA170_1638.g49 IgG4. Priemerné hodnoty KD
(n = 3) boli 0,20 nM v neutrálnom pufri a 0,22 nM v kyslom pufri
zobrazuje, že CA170_1638.g49 IgG4 inhibuje recykláciu IgG v bunkách MDCK II klonu 15
zobrazuje, že CA170_1638.g49 IgG4 inhibuje IgG transcytózu v bunkách MDCK II klonu 15.
zobrazuje, že CA170_1638.g49 FabFv inhibuje IgG transcytózu v bunkách MDCK II klonu
zobrazuje reprezentatívne väzobné krivky pre CA170_1638.g49 IgG4. Priemerné hodnoty
KD (n = 3) boli 0,3 v neutrálnom pufri a 0,43 v kyslom pufri (pozrite Tabuľku 2).
zobrazuje sekvencie CDR CA170_1638
Sekvencie protilátok podľa predkladaného opisu
Humanizácia protilátky 1638.g49
Humanizácia protilátky 1638.g49

Podrobný opis vynálezu
[0038] FcRn, ako sa tu používa, sa týka nekovalentného komplexu medzi alfa reťazcom ľudského IgG
receptora, tiež známeho ako neonatálny Fc receptor, ktorého aminokyselinová sekvencia je v UniProt pod
číslom P55899, ktorej extracelulárna doména je poskytnutá na obrázku 8 (SEQ ID NO: 48), spolu s ľudským
ß2 mikroglobulínom (ß2M), ktorého aminokyselinová sekvencia je v UniProt pod číslom P61769 (poskytnutá v
tomto dokumente so signálnym peptidom (SEQ ID NO: 50), bez signálneho peptidu ( SEQ ID NO:72)).
[0039] Molekula protilátky, ako sa tu používa, sa týka protilátky alebo jej väzobného fragmentu.
[0040] Termín „protilátka“, ako sa tu používa, sa všeobecne týka intaktných (celých) protilátok, t. j.
pozostávajúcich z elementov dvoch ťažkých reťazcov a dvoch ľahkých reťazcov. Protilátka môže obsahovať
ďalšie väzobné domény, napríklad za molekulu DVD-Ig, ako je opísané vo WO 2007/024715, alebo takzvaný
(FabFv) 2Fc opísaný vo WO2011/030107. Protilátka tak, ako sa tu používa, teda zahŕňa bi, tri alebo tetravalentné protilátky plnej dĺžky.
[0041] Medzi väzobné fragmenty protilátok patria jednoreťazcové protilátky (napr. ťažký a ľahký reťazec celej
dĺžky); Fab, modifikovaný Fab, Fab', modifikovaný Fab', F (ab') 2, Fv, Fab-Fv, Fab-dsFv, protilátky s jednou
doménou (napr. VH alebo VL alebo VHH), scFv, dsscFv, bi, tri alebo tetra-valentné protilátky, bis-scFv,
dialátky, trilátky, tetralátky a fragmenty viažuce sa na epitop podľa ktoréhokoľvek z vyššie uvedených (pozrite
napríklad Holliger a Hudson, 2005, Nature Biotech. 23 (9): 1126-1136; Adair a Lawson, 2005, Drug Design
Reviews - Online 2 (3), 209-217). Spôsoby tvorby a výroby týchto fragmentov protilátok sú v odbore dobre
známe (pozrite napríklad Verma a kol., 1998, Journal of Immunological Methods, 216, 165-181). Formát FabFv, a jeho verzie stabilizované disulfidom, bol prvýkrát opísaný v W2009/040562, Fab-dsFv bol prvýkrát
opísaný v W02010/035012. Ďalšie fragmenty protilátok na použitie v predkladanom vynáleze obsahujú
fragmenty Fab a Fab' opísané v medzinárodných patentových prihláškach WO2005/003169, WO2005/003170
a WO2005/003171. Multi-valentné protilátky môžu mať viacero špecifít, napr. bišpecifické alebo môžu byť
monošpecifické (pozrite napríklad WO92/22583 a WO05/113605). Jedným takýmto príkladom je tri-Fab (alebo
TFM), ako je opísaná vo WO92/22583 a WO05/113605).
[0042] V jednom uskutočnení je poskytnutý Fab fragment.
[0043] V jednom uskutočnení je poskytnutý Fab’ fragment.
[0044] Typická Fab' molekula obsahuje pár ťažkého a ľahkého reťazca, v ktorom ťažký reťazec obsahuje
variabilnú oblasť VH, konštantnú doménu CH1 a prirodzenú alebo modifikovanú pántovú oblasť a ľahký reťazec
obsahuje variabilnú oblasť CH1 a konštantnú doménu CL.
[0045] V jednom uskutočnení je poskytnutý dimér Fab' podľa tohto opisu na vytvorenie F(ab’)2 napríklad
dimerizácia môže byť uskutočnená cez pánt (hinge).
[0046] V jednom uskutočnení protilátka alebo jej väzobný fragment obsahuje väzobnú doménu. Väzobná
doména bude všeobecne obsahovať 6 CDR, tri z ťažkého reťazca a tri z ľahkého reťazca. V jednom
uskutočnení sú CDR v rámcovej oblasti a spolu tvoria variabilnú oblasť. V jednom uskutočnení teda protilátka
alebo väzobný fragment obsahuje väzobnú doménu špecifickú pre antigén obsahujúcu variabilnú oblasť
ľahkého reťazca a variabilnú oblasť ťažkého reťazca.
[0047] Bude zrejmé, že jedna alebo viac (napríklad 1, 2, 3 alebo 4) aminokyselinových substitúcií, adícií
a/alebo delécií môže byť v CDR alebo iných sekvenciách (napr. variabilných doménach) poskytnutých v
predkladanom opise a to bez toho, aby sa významne zmenila schopnosti protilátky viazať sa na FcRn. Účinok
akýchkoľvek substitúcií, adícií a/alebo delécií aminokyselín môže odborník v odbore ľahko testovať, napríklad
použitím tu opísaných spôsobov, najmä v príkladoch, a stanoviť väzbu/blokovanie FcRn.
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[0048] Jedna alebo viac (napríklad 1, 2, 3 alebo 4) aminokyselinových substitúcií, adícií a/alebo delécií môže
byť uskutočnená k rámcovej oblasti použitej v protilátke alebo fragmente poskytnutom v predkladanom opise, a
pričom väzobná afinita ku FcRn je zachovaná alebo zvýšená.
[0049] Zvyšky vo variabilných doménach protilátok sú obvykle očíslované podľa systému, ktorý navrhol Kabat
a kol. Tento systém je uvedený v Kabat a kol., 1987, v Sequences of Proteins of Immunological Interest, US
Department of Health and Human Services, NIH, USA (ďalej „Kabat a kol. (supra)“). Tento systém číslovania
sa používa v predkladanej špecifikácii, pokiaľ nie je uvedené inak.
[0050] Označenia zvyškov podľa Kabata nie vždy priamo zodpovedajú lineárnemu číslovaniu aminokyselinových zvyškov. Skutočná lineárna aminokyselinová sekvencia môže obsahovať menej alebo ďalšie aminokyseliny ako v striktnom číslovaní podľa Kabata, ktoré zodpovedá skráteniu alebo vloženiu štrukturálneho
komponentu, či už rámcovej oblasti alebo oblasti určujúcej komplementaritu (CDR), štruktúry základnej
variabilnej domény. Správne číslovanie zvyškov podľa Kabata sa môže určiť pre danú protilátku porovnaním
zvyškov homológie v sekvencii protilátky so „štandardnou“ sekvenciou očíslovanou podľa Kabata.
[0051] CDR variabilnej domény ťažkého reťazca sú umiestnené v rámci zvyškov 31-35 (CDR-H1), zvyškov 5065 (CDRH2) a zvyškov 95-102 (CDR-H3) podľa číslovacieho systému podľa Kabata. Avšak podľa Chothia
(Chothia, C. a Lesk, A.M. J. Mol. Biol., 196, 901-917 (1987)) slučka ekvivalentná CDR-H1 siaha od zvyšku 26
po zvyšok 32. Teda, pokiaľ nie je uvedené inak, výraz „CDR-H1“, ako je používaný v predkladanom vynáleze,
sa vzťahuje na zvyšky 26 až 35, ako je opísané kombináciou číslovacieho systému podľa Kabata a Chothiovej
topologickej definície slučky.
[0052] CDR variabilnej domény ľahkého reťazca sú lokalizované v rámci zvyškov 24-34 (CDR-L1), zvyškov 5056 (CDRL2) a zvyškov 89-97 (CDR-L3) podľa Kabatovho číslovacieho systému.
[0053] Protilátky a fragmenty podľa predkladaného opisu blokujú FcRn a môžu teda brániť jeho fungovaniu pri
recyklácii IgG. Blokovanie, ako sa tu používa, sa týka fyzického blokovania, ako je napríklad uzavretie
receptora, ale bude tiež obsahovať, kde sa protilátka alebo fragmenty viažu na epitop, ktorý spôsobuje
napríklad konformačnú zmenu, čo znamená, že sa prírodný ligand na receptor už viac neviaže. Protilátkové
molekuly sa podľa predkladaného vynálezu viažu na FcRn, a tým znižujú alebo bránia (napr. inhibujú) väzbu
FcRn na konštantnú oblasť IgG. V jednom uskutočnení protilátka alebo jej fragment viaže FcRn s ohľadom na
IgG kompetitívne.
[0054] V jednom príklade protilátka alebo jej väzobný fragment funguje ako kompetitívny inhibítor väzby
ľudského FcRn na ľudský IgG. V jednom príklade sa protilátka alebo jej väzobný fragment viaže na IgG
väzobné miesto na FcRn. V jednom príklade protilátka blokuje väzobné miesto pre IgG. V jednom príklade
protilátka alebo jej väzobný fragment neviaže ß2M.
[0055] Protilátky na použitie v tomto opise môžu byť získané použitím akéhokoľvek vhodného spôsobu
známeho v odbore. FcRn polypeptid/proteín vrátane fúznych proteínov, bunky (rekombinantne alebo
prirodzene) exprimujúce polypeptid (ako napríklad aktivované T bunky), sa môžu použiť na produkciu
protilátok, ktoré špecificky rozpoznávajú FcRn, samotné alebo v kombinácii sß2M. Polypeptidom môže byť
„maturovaný“ polypeptid alebo jeho biologicky aktívny fragment alebo derivát. Ľudský proteín je registrovaný
vo Swiss-Prot pod číslom P55899. Extracelulárna doména ľudského FcRn alfa reťazca je uvedená v SEQ ID
NO: 48. Sekvencia zrelého ľudského ß2M je uvedená v SEQ ID NO: 72.
[0056] V jednom uskutočnení je antigénom mutantná forma FcRn, ktorá je skonštruovaná tak, aby
prezentovala FcRn na povrchu bunky, takže dochádza k malému alebo žiadnemu dynamickému procesovaniu,
pri ktorom by bol FcRn internalizovaný v bunke, napríklad to môže byť dosiahnuté mutáciou v cytoplazmatickom chvoste alfa reťazca FcRn, pričom di-leucín je mutovaný na di-alanín, ako je opísané v Ober a kol.,
2001 Int. Immunol. 13, 1551-1559.
[0057] Polypeptidy na použitie imunizácie hostiteľa sa môžu pripraviť postupmi dobre známymi v odbore z
geneticky upravených hostiteľských buniek obsahujúcich expresné systémy alebo sa môžu získať z prírodných
biologických zdrojov. V predkladanej prihláške výraz „polypeptidy“ obsahuje peptidy, polypeptidy a proteíny.
Používajú sa vzájomne zameniteľne, pokiaľ nie je uvedené inak. Polypeptid FcRn môže byť v niektorých
prípadoch súčasťou väčšieho proteínu, ako je napríklad fúzny proteín fúzovaný s afinitným tagom alebo
podobne.
[0058] Protilátky generované proti polypeptidu FcRn sa môžu získať, keď je nevyhnutná imunizácia zvieraťa,
podávaním polypeptidov živočíchovi, prednostne živočíchovi, ktorý nie je človek, použitím dobre známych a
bežných protokolov, pozrite napríklad Handbook of Experimental Immunology, D. M. Weir (ed.), Vol 4,
Blackwell Scientific Publishers, Oxford, England, 1986). Môže byť imunizovaných veľa teplokrvných zvierat,
ako sú králiky, myši, potkany, ovce, kravy, ťavy alebo ošípané. Vo všeobecnosti sú však najvhodnejšie myši,
králiky, ošípané a potkany.
[0059] Monoklonálne protilátky sa môžu pripraviť akýmkoľvek spôsobom známym v odbore, ako je napríklad
hybridómová technika (Kohler & Milstein, 1975, Nature, 256:495-497), triomová technika, technika hybridómu
ľudských B-buniek (Kozbor a kol., 1983, Immunology Today, 4:72) a technika EBV-hybridómov (Cole a kol.,
Monoclonal Antibodies and Cancer Therapy, pp77-96, Alan R Liss, Inc., 1985).
[0060] Protilátky na použitie vo vynáleze môžu byť tiež generované použitím metód s jednoduchými
lymfocytovými protilátkami klonovaním a expresiou cDNA imunoglobulínovej variabilnej oblasti generovaných z
jednotlivých lymfocytov vybraných na produkciu špecifických protilátok napríklad spôsobmi opísanými
Babcook, J. a kol., 1996, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93(15):7843-78481; WO92/02551; WO2004/051268 and
International Patent Application number WO2004/106377.
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[0061] Skríning protilátok môže byť uskutočňovaný pomocou testov na meranie väzby na ľudský FcRn a/alebo
testov na meranie schopnosti blokovať väzbu IgG na receptor. Príkladom testu väzby je ELISA, najmä s
použitím fúzneho proteínu ľudského FcRn a ľudského Fc, ktorý je imobilizovaný na platničkách, a použitie
sekundárnej protilátky na detekciu anti-FcRn protilátky naviazanej na fúzny proteín. Príklady vhodných
antagonistických a blokovacích testov sú opísané nižšie.
[0062] Špecifický, ako sa tu používa, sa týka protilátky, ktorá rozpoznáva iba antigén, ku ktorému je špecifická,
alebo protilátka, ktorá má výrazne vyššiu väzobnú afinitu k antigénu, ku ktorému je špecifická v porovnaní s
väzbou na antigény, ku ktorým nie je špecifická, napríklad má najmenej 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-krát vyššiu
väzobnú afinitu. Väzobná afinita sa môže merať technikami, ako je napríklad BIAcore, ako je opísané nižšie. V
jednom príklade protilátka podľa predkladaného vynálezu neviaže ß2 mikroglobulín (ß2M). V jednom príklade
protilátka podľa predkladaného vynálezu viaže FcRn z makaka. V jednom príklade protilátka podľa predkladaného vynálezu neviaže potkaní alebo myší FcRn.
[0063] Aminokyselinové sekvencie a polynukleotidové sekvencie určitých protilátok sú podľa tohto opisu
poskytnuté a tvoria aspekt vynálezu.
[0064] V jednom uskutočnení sú protilátky alebo väzobné fragmenty podľa tohto opisu úplne ľudské, napríklad
pripravené z fágovej knižnice alebo podobne.
[0065] V jednom príklade sú protilátky z hlodavca, ako sú napríklad potkany, ktoré obsahujú a obsahujú
sekvenciu variabilnej domény ľahkého reťazca uvedenú v SEQ ID NO: 8 a sekvenciu variabilnej domény
ťažkého reťazca uvedenú v SEQ ID NO: 12.
[0066] V jednom uskutočnení sú protilátka alebo fragmenty podľa opisu humanizované.
[0067] Humanizované protilátky (ktoré obsahujú CDR-štepené protilátky) sú molekuly protilátky, ktoré majú
jednu alebo viac oblastí určujúcich komplementaritu (CDR) z druhu iného ako človek a rámcovú oblasť z
molekuly ľudského imunoglobulínu (pozrite napr. US 5585089; WO91/09967). Bude zrejmé, že môže byť
potrebné preniesť iba zvyšky určujúce špecificitu CDR skôr ako celú CDR (pozrite napríklad Kashmiri a kol.,
2005, Methods, 36, 25-34). Humanizované protilátky môžu voliteľne ďalej obsahovať jeden alebo viac zvyškov
rámcov pochádzajúcich z druhov iných ako človek, z ktorých boli CDR odvodené. Tieto zvyšky sa často
označujú ako donorové zvyšky.
[0068] V jednom uskutočnení, ako sa tu používa, výraz „molekula humanizovanej protilátky“ znamená
molekulu protilátky, pričom ťažký a/alebo ľahký reťazec obsahuje jednu alebo viac CDR (vrátane, pokiaľ je to
potrebné, jednu alebo viacero modifikovaných CDR) z donorovej protilátky (napr. protilátky inej ako ľudskej,
ako je napríklad myšia monoklonálna protilátka), štepená do rámcovej oblasti variabilnej oblasti ťažkého
a/alebo ľahkého reťazca akceptorovej protilátky (napr. ľudskej protilátky) prípadne ďalej obsahuje jeden alebo
viac zvyškov rámcovej oblasti odvodených od druhov iných ako človek, z ktorých boli CDR odvodené
(donorové zvyšky). Kvôli prehľadnému článku pozrite Vaughan a kol., Nature Biotechnology, 16, 535-539,
1998. V jednom uskutočnení, skôr ako je prenesená celá CDR, sa do rámcovej oblasti ľudskej protilátky
prenesie iba jeden alebo viac zvyškov určujúcich špecifitu z ktoréhokoľvek z vyššie opísaných CDR (pozrite
napríklad Kashmiri a kol., 2005, Methods, 36, 25-34). V jednom uskutočnení sú iba zvyšky určujúce špecificitu
z jedného alebo viacerých tu vyššie opísaných CDR prenesené do rámcovej oblasti ľudskej protilátky. V
ďalšom uskutočnení sú do rámcovej oblasti ľudskej protilátky prenesené iba zvyšky určujúce špecificitu z
každého z tu vyššie opísaných CDR.
[0069] Keď sa naočkujú CDR alebo zvyšky určujúce špecificitu, môže sa použiť akákoľvek vhodná sekvencia
rámcovej oblasti akceptorovej variabilnej oblasti so zreteľom na triedu/typ donorovej protilátky, z ktorej sú
odvodené CDR, vrátane rámcových oblastí z myší, primátov a ľudských rámcových oblastí.
[0070] Humanizovaná protilátka podľa predkladaného vynálezu má variabilnú doménu obsahujúcu ľudské
akceptorové rámcové oblasti, ako aj jednu alebo viacero z tu špecificky poskytnutých CDR. V jednom
uskutočnení je teda blokovaná humanizovaná protilátka, ktorá sa viaže na ľudský FcRn, pričom variabilná
doména obsahuje ľudské akceptorové rámcové oblasti a donorové CDR, ktoré nie sú ľudské.
[0071] Príklady ľudských rámcových oblastí, ktoré môžu byť použité v predkladanom vynáleze, sú KOL,
NEWM, REI, EU, TUR, TEI, LAY a POM (Kabat a kol., supra). Napríklad KOL a NEWM sa môžu použiť pre
ťažký reťazec, REI sa môžu použiť pre ľahký reťazec a EU, LAY a POM sa môžu použiť pre ťažký reťazec aj
pre ľahký reťazec. Alternatívne sa môžu použiť sekvencie ľudskej zárodočnej línie; tieto sú k dispozícii na
adrese http://www.imgt.org/
[0072] V humanizovanej protilátke podľa predkladaného opisu nemusia byť nutne akceptorové ťažké a ľahké
reťazce odvodené z rovnakej protilátky a môžu, ak je to potrebné, obsahovať zložené reťazce, ktoré majú
rámcové oblasti odvodené z rôznych reťazcov.
[0073] Jedna takáto vhodná rámcová oblasť pre ťažký reťazec humanizovanej protilátky podľa predkladaného
vynálezu je odvodená zo sekvencie IGHV3-7 spolu s JH3 (SEQ ID NO: 46 a 47) ľudskej podskupiny VH3.
[0074] V súlade s tým je v jednom príklade poskytnutá humanizovaná protilátka obsahujúca sekvenciu
uvedenú v SEQ ID NO: 1 pre CDR-H1, sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 2 pre CDR-H2 a sekvenciu uvedenú
v SEQ ID NO: 3 pre CDRH3, pričom rámcová oblasť ťažkého reťazca je odvodená od sekvencie IGHV3-7
spolu s JH3 ľudskej podskupiny VH3.
[0075] Sekvencia ľudského JH3 je nasledujúca: (DAFDV) WGQGTMVTVS (SEQ ID NO: 69). Motív DAFDV
(SEQ ID NO: 70) je súčasťou CDR-H3 a nie je súčasťou rámcovej oblasti 4 (Ravetch, JV. a kol., 1981, Cell,
27, 583-591).
[0076] V jednom príklade variabilná doména ťažkého reťazca protilátky obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID
NO: 25 alebo 59, ako je napríklad 25.
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[0077] Variabilná doména ťažkého reťazca protilátky podľa vynálezu obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID
NO: 25.
[0078] Vhodná rámcová oblasť pre ľahký reťazec humanizovanej protilátky podľa predkladaného vynálezu je
odvodená sekvencie IGKV1-27 spolu s JK4 (SEQ ID NO: 44 a 45) z ľudskej podskupiny VK1.
[0079] V súlade s tým v jednom príklade je poskytnutá humanizovaná protilátka obsahujúca sekvenciu
uvedenú v SEQ ID NO: 4, pre CDR-L1 sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 5 alebo SEQ ID NO: 7, pre CDR-L2
a sekvencia uvedená v SEQ ID NO: 6 pre CDRL3, pričom rámcová oblasť ľahkého reťazca je odvodená zo
sekvencie IGKV1-27 spolu s JK4 ľudskej podskupiny VK1.
[0080] Sekvencia JK4 je nasledovná: (LT) FGGGTKVEIK (SEQ ID NO: 71). LT motív je súčasťou CDR-L3 a
nie je súčasťou rámcovej oblasti 4 (Hieter, PA., a kol., 1982, J. Biol. Chem., 257, 1516-1522).
[0081] V jednom príklade variabilná doména ľahkého reťazca protilátky obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID
NO: 16 alebo 51, ako napríklad 16.
[0082] Variabilná doména ľahkého reťazca protilátky podľa vynálezu obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID
NO: 16.
[0083] V humanizovanej protilátke podľa predkladaného vynálezu nemusia mať rámcové oblasti presne
rovnakú sekvenciu ako sekvencie akceptorovej protilátky. Napríklad neobvyklé zvyšky sa môžu zameniť na
bežnejšie sa vyskytujúce zvyšky pre danú triedu alebo typ akceptorového reťazca. Alternatívne môžu byť
vybrané zvyšky v akceptorových rámcových oblastiach zmenené tak, aby zodpovedali zvyšku nachádzajúcemu sa na rovnakej pozícii v donorovej protilátke (pozrite Reichmann a kol., 1998, Nature, 332, 323324). Takéto zmeny by sa mali udržiavať na minimálnej úrovni nevyhnutnej na získanie afinity donorovej
protilátky. Protokol na výber zvyškov v akceptorových rámcových oblastiach, ktoré môže byť potrebné zmeniť,
je uvedený vo WO91/09967.
[0084] V jednom uskutočnení je teda 1, 2, 3, 4, alebo 5 zvyškov v rámcovej oblasti nahradených alternatívnym
aminokyselinovým zvyškom.
[0085] V súlade s tým je v jednom príklade poskytnutá humanizovaná protilátka, pričom aspoň zvyšky v každej
z pozícií 48 a 78 variabilnej domény ťažkého reťazca (číslovanie podľa Kabata) sú donorové zvyšky, pozrite
napríklad sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 25.
[0086] V jednom uskutočnení je zvyšok 48 variabilnej domény ťažkého reťazca nahradený alternatívnou
aminokyselinou, napríklad valínom.
[0087] V jednom uskutočnení je zvyšok 78 variabilnej domény ťažkého reťazca nahradený alternatívnou
aminokyselinou, napríklad leucínom.
[0088] V jednom uskutočnení je vo variabilnej oblasti humanizovaného ťažkého reťazca podľa predkladaného
opisu zvyškom 48 valín a zvyškom 78 leucín.
[0089] V súlade s tým je v jednom príklade poskytnutá humanizovaná protilátka, pričom sú aspoň zvyšky v
každej z pozícií 70 a 71 variabilnej domény ľahkého reťazca (číslovanie podľa Kabata) donorové zvyšky,
pozrite napríklad sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 16.
[0090] V jednom uskutočnení je zvyšok 70 variabilnej domény ľahkého reťazca nahradený alternatívnou
aminokyselinou, napríklad kyselinou asparágovou.
[0091] V jednom uskutočnení je zvyšok 71 variabilnej domény ľahkého reťazca nahradený alternatívnou
aminokyselinou, napríklad fenylalanínom.
[0092] V jednom uskutočnení je v humanizovanej variabilnej oblasti ľahkého reťazca podľa predkladaného
opisu zvyškom 70 kyselina asparágová a zvyškom 71 je fenylalanín.
[0093] V jednom uskutočnení opis poskytuje sekvenciu protilátok, ktorá je na 80 % podobná alebo identická s
tu opísanou sekvenciou, napríklad na 85 %, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 % 96 %, 97 %, 98 % alebo 99
% s časťou alebo celou relevantnou sekvenciou, napríklad sekvenciou variabilnej domény, sekvenciou CDR
alebo sekvenciou variabilnej domény, s výnimkou CDR. V jednom uskutočnení je relevantnou sekvenciou SEQ
ID NO: 16 alebo 51. V jednom uskutočnení je relevantnou sekvenciou SEQ ID NO: 25 alebo 59.
[0094] V jednom uskutočnení predkladaný opis poskytuje molekulu protilátky, ktorá viaže ľudský FcRn
obsahujúci ťažký reťazec, pričom variabilná doména ťažkého reťazca obsahuje sekvenciu, ktorá má najmenej
80 %, 85 %, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % alebo 99 % identitu alebo similaritu s tu
uvedenou sekvenciou, napríklad so sekvenciou uvedenou v SEQ ID NO: 25 alebo 59, ako je napríklad 25.
[0095] V jednom uskutočnení predkladaný opis poskytuje molekulu protilátky, ktorá viaže ľudský FcRn
obsahujúci ľahký reťazec, pričom variabilná doména ľahkého reťazca obsahuje sekvenciu, ktorá má najmenej
80 %, 85 %, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % alebo 99 % identitu alebo similaritu so
sekvenciou uvedenou v SEQ ID NO: 16 alebo 51, ako napríklad 16.
[0096] V jednom uskutočnení predkladaný opis poskytuje molekulu protilátky, ktorá viaže ľudský FcRn, pričom
protilátka má variabilnú doménu ťažkého reťazca, ktorá je najmenej na 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %
96 %, 97 %, 98 % alebo 99 % podobná alebo identická s tu uvedenou sekvenciou, napríklad sekvenciou
uvedenou v SEQ ID NO: 25 ale pričom molekula protilátky má sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 1 pre CDRH1, sekvenciu uvedenu v SEQ ID NO: 2 pre CDRH2 a sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 3 pre CDR-H3.
[0097] V jednom uskutočnení predkladaný opis poskytuje molekulu protilátky, ktorá viaže ľudský FcRn, pričom
protilátka má variabilnú doménu ľahkého reťazca, ktorá je najmenej na 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %,
96 %, 97 %, 98 % alebo 99 % podobná alebo identická s tu uvedenou sekvenciou, napríklad sekvenciou v
SEQ ID NO:16 ale pričom molekula protilátky má sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 4 pre CDR-L1, sekvencia
uvedenú v SEQ ID NO: 5 alebo SEQ ID NO: 7 pre CDR-L2 a sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 6 pre CDR-L3.
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[0098] V jednom uskutočnení predkladaný opis poskytuje molekulu protilátky, ktorá viaže ľudský FcRn, pričom
protilátka má variabilnú doménu ťažkého reťazca, ktorá je najmenej na 90 % 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %,
96 %, 97 %, 98 % alebo 99 % podobná alebo identická s tu uvedenou sekvenciou, napríklad sekvenciou
uvedenou v SEQ ID NO: 25 a má variabilnú doménu ľahkého reťazca, ktorá je najmenej na 90 %, 91 %, 92 %,
93 %, 94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % alebo 99 % podobná alebo identická s tu uvedenou sekvenciou,
napríklad sekvenciou uvedenou v SEQ ID NO: 16 ale pričom má molekula protilátky sekvenciu uvedenú v SEQ
ID NO: 1 pre CDR-H1, sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 2 pre CDR-H2, sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 3
pre CDR-H3, sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 4 pre CDR-L1, sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 5 alebo SEQ
ID NO: 7 pre CDR-L2 a sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 6 pre CDR-L3.
[0099] „Identita“, ako sa tu používa, znamená, že v ktorejkoľvek konkrétnej polohe v zoradných sekvenciách je
aminokyselinový zvyšok medzi sekvenciami identický. „Podobnosť“, ako sa tu používa, znamená, že v ktorejkoľvek konkrétnej polohe v zoradených sekvenciách je medzi sekvenciami podobný typ aminokyselinového
zvyšku. Napríklad leucín môže byť nahradený izoleucínom alebo valínom. Medzi ďalšie aminokyseliny, ktoré
sa môžu často nahradiť, patria okrem iného:
- fenylalanín, tyrozín a tryptofán (aminokyseliny s aromatickými bočnými reťazcami);
- lyzín, arginín a histidín (aminokyseliny s bázickými bočnými reťazcami);
- aspartát a glutamát (aminokyseliny s kyslými bočnými reťazcami);
- asparagín a glutamín (aminokyseliny s amidovými bočnými reťazcami); a
- cysteín a metionín (aminokyseliny s bočnými reťazcami obsahujúcimi síru). Stupne identity a podobnosti
sa dajú ľahko vypočítať (Computational Molecular Biology, Lesk, A.M., ed., Oxford University Press, New
York, 1988; Biocomputing. Informatics and Genome Projects, Smith, D.W., ed., Academic Press, New
York, 1993; Computer Analysis of Sequence Data, Part 1, Griffin, A.M., a Griffin, H.G., eds., Humana
Press, New Jersey, 1994; Sequence Analysis in Molecular Biology, von Heinje, G., Academic Press, 1987,
Sequence Analysis Primer, Gribskov, M. a Devereux, J., eds., M Stockton Press, New York, 1991),
BLAST™ softvér dostupný z NCBI (Altschul, S.F. a kol., 1990, J. Mol. Biol. 215:403-410; Gish, W. a States,
D.J. 1993, Nature Genet. 3:266-272. Madden, T.L. a kol., 1996, Meth. Enzymol. 266:131-141; Altschul,
S.F. a kol., 1997, Nucleic Acids Res. 25:3389-3402; Zhang, J. a Madden, T.L. 1997, Genome Res. 7:649656,).
[0100] Molekuly protilátky podľa predkladaného vynálezu môžu obsahovať kompletnú molekulu protilátky,
ktorá má ťažké a ľahké reťazce v plnej dĺžke alebo jej fragment a môžu byť, ale nie sú obmedzené na Fab,
modifikovaný Fab, Fab', modifikovaný Fab', F(ab’)2, Fv, jednodoménové protilátky (napr. VH alebo VL alebo
VHH), scFv, dsscFv, bi, tri alebo tetra-valentné protilátky, bis-scFv, dialátky, trialátka, tetralátky a fragmenty
viažuce sa na epitop ktoréhokoľvek z vyššie uvedených (pozrite napríklad Holliger a Hudson, 2005, Nature
Biotech. 23 (9): 1126-1136; Adair a Lawson, 2005, Drug Design Reviews - Online 2 (3), 209-217). Spôsoby
tvorby a výroby týchto fragmentov protilátok sú v odbore dobre známe (pozrite napríklad Verma a kol., 1998,
Journal of Immunological Methods, 216, 165-181). Ďalšie fragmenty protilátok na použitie v predkladanom
vynáleze obsahujú fragmenty Fab a Fab' opísané v medzinárodných patentových prihláškach WO2005/
003169, WO2005/003170 a WO2005/003171. Multivalentné protilátky môžu obsahovať viac špecifít, napr.
môžu byť bišpecifické alebo môžu byť monošpecifické (pozrite napríklad WO 92/22853, WO05/113605,
WO2009/040562 a WO2010/035012).
[0101] V jednom uskutočnení je protilátkovou molekulou podľa predkladaného vynálezu protilátkový Fab
fragment obsahujúci variabilné oblasti uvedené v SEQ ID NO: 16 a 25, napríklad pre ľahký a ťažký reťazec, v
tomto poradí. V jednom uskutočnení má molekula protilátky ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v
SEQ ID NO: 20 a ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 29.
[0102] V jednom uskutočnení je protilátkovou molekulou podľa tohto vynálezu protilátkový Fab fragment
obsahujúci variabilné oblasti uvedené v SEQ ID NO: 51 a 59, napríklad pre ľahký a ťažký reťazec, v tomto
poradí.
[0103] V jednom uskutočnení je protilátkovou molekulou podľa tohto vynálezu Fab alebo Fab' fragment
protilátky obsahujúci variabilné oblasti uvedené v SEQ ID NOs: 16 a 25, napríklad pre ľahký a ťažký reťazec, v
tomto poradí. V jednom uskutočnení má molekula protilátky ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v
SEQ ID NO: 20 a ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 29 (Fab) alebo SEQ ID NO: 33
(Fab').
[0104] V jednom uskutočnení je protilátkovou molekulou podľa tohto vynálezu Fab' fragment protilátky
obsahujúci variabilné oblasti uvedené v SEQ ID NO: 51 a 59 napríklad pre ľahký a ťažký reťazec, v tomto
poradí. V jednom uskutočnení má molekula protilátky ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID
NO: 55 a ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 63.
[0105] V jednom uskutočnení je protilátkovou molekulou podľa predkladaného vynálezu protilátka IgG1 plnej
dĺžky, ktorá obsahuje variabilné oblasti uvedené v SEQ ID NO: 16 a 25, napríklad pre ľahký a ťažký reťazec, v
tomto poradí. V jednom uskutočnení má molekula protilátky ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v
SEQ ID NO: 20 a ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 73.
[0106] V jednom uskutočnení je protilátkovou molekulou podľa predkladaného opisu IgG1 plnej dĺžky
obsahujúca variabilné oblasti uvedené v SEQ ID NO: 51 a 59.
[0107] V jednom uskutočnení je protilátkovou molekulou podľa predkladaného vynálezu formát IgG4 plnej
dĺžky, ktorý obsahuje variabilné oblasti uvedené v SEQ ID NO: 16 a 25, napríklad pre ľahký a ťažký reťazec, v
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tomto poradí. V jednom uskutočnení má molekula protilátky ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v
SEQ ID NO: 20 a ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu variabilnej oblasti uvedenú v SEQ ID NO: 25.
[0108] V jednom uskutočnení je protilátkovou molekulou podľa predkladaného opisu formát IgG4 plnej dĺžky,
ktorý obsahuje variabilné oblasti uvedené v SEQ ID NO: 51 a 59, napríklad pre ľahký a ťažký reťazec, v tomto
poradí. V jednom uskutočnení má molekula protilátky ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID
NO: 55 a ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu variabilnej oblasti uvedenú v SEQ ID NO: 59.
[0109] V jednom uskutočnení je protilátkovou molekulou podľa predkladaného vynálezu formát IgG4P plnej
dĺžky, ktorý obsahuje variabilné oblasti uvedené v SEQ ID NO: 16 a 25, napríklad pre ľahký a ťažký reťazec, v
tomto poradí. V jednom uskutočnení má molekula protilátky ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v
SEQ ID NO: 20 a ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 37 alebo SEQ ID NO: 39.
[0110] V jednom uskutočnení je protilátkovou molekulou podľa predkladaného opisu formát IgG4P plnej dĺžky,
ktorý obsahuje variabilné oblasti uvedené v SEQ ID NO: 51 a 59, napríklad pre ľahký a ťažký reťazec, v tomto
poradí. V jednom uskutočnení má molekula protilátky ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID
NO: 55 a ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu variabilnej oblasti uvedenú v SEQ ID NO: 59.
[0111] IgG4P, ako sa tu používa, je mutácia IgG4 izotypu divého typu, kde je aminokyselina 241 nahradená
prolínom, pozrite napríklad príklad, keď sa serín v pozícii 241 zmenil na prolín, ako je opísané v Angal a kol.,
Molecular Immunology, 1993, 30 (1), 105-108.
[0112] V jednom uskutočnení je protilátka podľa predkladaného vynálezu poskytnutá ako fúzny proteín
protilátky viažuci FcRn, ktorý obsahuje imunoglobulínovú skupinu, napríklad fragment Fab alebo Fab', a jednu
alebo dve protilátky s jednou doménou (dAb), ktoré sú na ňu priamo alebo nepriamo pripojené, napríklad ako
je opísané vo WO2009/040562, WO2010035012, WO2011/030107, WO2011/061492 a WO2011/086091.
[0113] V jednom uskutočnení fúzny proteín obsahuje dve doménové protilátky, napríklad ako párovanie variabilného ťažkého (VH) a variabilného ľahkého (VL), voliteľne spojené disulfidovou väzbou.
[0114] V jednom uskutočnení má Fab alebo Fab' element fúzneho proteínu rovnakú alebo podobnú špecificitu
k protilátke alebo protilátkam s jednou doménou. V jednom uskutočnení má Fab alebo Fab' odlišnú špecificitu
voči protilátke alebo protilátkam s jednou doménou, to znamená, že fúzny proteín je multivalentný. V jednom
uskutočnení má multivalentný fúzny proteín podľa predkladaného opisu väzobné miesto pre albumín, napríklad
pár VH/VL v ňom poskytuje väzobné miesto pre albumín. V jednom takom uskutočnení obsahuje ťažký reťazec
sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 42 a ľahký reťazec obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 40.
[0115] V jednom uskutočnení je Fab alebo Fab' podľa predkladaného vynálezu konjugovaný s PEG molekulou
alebo ľudským sérovým albumínom.
[0116] CA170_01638g49 a 1638.g49 sa tu používajú zameniteľne a používajú sa na označenie špecifického
páru variabilných oblastí protilátky, ktoré sa môžu použiť vo viacerých rôznych formátoch. Týmito variabilnými
oblasťami sú sekvencia ťažkého reťazca uvedená v SEQ ID NO: 25 a sekvencia ľahkého reťazca uvedená v
SEQ ID NO: 16.
[0117] CA170_01638g28 a 1638.g28 sa tu používajú zameniteľne a používajú sa na označenie špecifického
páru variabilných oblastí protilátky, ktoré sa môžu použiť vo viacerých rôznych formátoch. Týmito variabilnými
oblasťami sú sekvencia ťažkého reťazca uvedená v SEQ ID NO: 59 a sekvencia ľahkého reťazca uvedená v
SEQ ID NO: 51.
[0118] Domény konštantnej oblasti molekuly protilátky podľa predkladaného vynálezu, ak sú prítomné, sa
môžu vybrať s ohľadom na navrhovanú funkciu molekuly protilátky, a najmä efektorové funkcie, ktoré môžu byť
požadované. Doménami konštantnej oblasti môžu byť napríklad ľudské domény IgA, IgD, IgE, IgG alebo IgM.
Môžu sa použiť najmä domény konštantnej oblasti ľudského IgG, najmä izotypov IgG1 a IgG3 ak je molekula
protilátky určená na terapeutické použitie a sú potrebné efektorové funkcie protilátky. Alternatívne sa môžu
použiť izotypy IgG2 a IgG4 ak je molekula protilátky určená na terapeutické účely a efektorové funkcie protilátky nie sú potrebné. Bude zrejmé, že sa môžu tiež použiť varianty sekvencií týchto domén konštantných
oblastí. Napríklad sa môžu použiť molekuly IgG4, v ktorých sa serín v pozícii 241 zmenil na prolín, ako je
opísané v Angal a kol., Molecular Immunology, 1993, 30 (1), 105-108. Odborníkovi v odbore bude tiež zrejmé,
že protilátky môžu podstúpiť rôzne posttranslačné modifikácie. Typ a rozsah týchto modifikácií často závisí od
hostiteľskej bunkovej línie použitej na expresiu protilátky, ako aj od kultivačných podmienok. Takéto
modifikácie môžu obsahovať variácie v glykozylácii, oxidácii metionínu, tvorbe diketopiperazínu, izomerizácii
aspartátu a deamidácii asparagínu. Častou modifikáciou je strata bázického zvyšku na karboxylovom konci
(ako je lyzín alebo arginín) v dôsledku pôsobenia karboxypeptidáz (ako je opísané v Harris, RJ. Journal of
Chromatography 705:129-134, 1995). C terminálny lyzín ťažkého reťazca protilátky teda nemusí byť prítomný.
[0119] V jednom uskutočnení ťažký reťazec protilátky obsahuje CH1 doménu a ľahký reťazec protilátky
obsahuje CL doménu, buď kapa alebo lambda.
[0120] V jednom uskutočnení má ľahký reťazec sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 20 a ťažký reťazec má
sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 29.
[0121] V jednom uskutočnení má ľahký reťazec sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 20 a ťažký reťazec má
sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 33.
[0122] V jednom uskutočnení má ľahký reťazec sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 20 a ťažký reťazec má
sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 37.
[0123] V jednom uskutočnení má ľahký reťazec sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 20 a ťažký reťazec má
sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 74.
[0124] V jednom uskutočnení sa C-terminálna aminokyselina z molekuly protilátky štiepi počas posttranslačných modifikácií.
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[0125] V jednom uskutočnení sa N-koncová aminokyselina z molekuly protilátky štiepi počas posttranslačných
modifikácií.
[0126] Predkladaný opis tiež poskytuje špecifickú oblasť alebo epitop ľudskej FcRn, ktorý je viazaný protilátkou
poskytnutou podľa predkladaného vynálezu, najmä protilátkou obsahujúcou sekvenciu ťažkého reťazca gH33
(SEQ ID NO: 25) a/alebo sekvenciu ľahkého reťazca gL7 (SEQ ID NO: 16. Je opísaná špecifická oblasť alebo
epitop ľudského FcRn, ktorý je viazaný protilátkou obsahujúcou sekvenciu ťažkého reťazca gH2 (SEQ ID NO:
59) a sekvenciu ľahkého reťazca gL2 (SEQ ID NO: 51).
[0127] Táto špecifická oblasť alebo epitop ľudského FcRn polypeptidu môže byť identifikovaný akýmkoľvek
vhodným spôsobom mapovania epitopov známym v odbore v kombinácii s ktoroukoľvek z protilátok
poskytnutých predkladaným vynálezom. Príklady takýchto spôsobov zahŕňajú skríning peptidov s rôznou
dĺžkou odvodených od FcRn na väzbu na protilátku podľa predkladaného vynálezu s najmenším fragmentom,
ktorý sa môže špecificky viazať na protilátku obsahujúcu sekvenciu epitopu rozpoznávaného protilátkou.
Peptidy FcRn môžu byť produkované synteticky alebo proteolytickým štiepením FcRn polypeptidu. Peptidy,
ktoré viažu protilátku, je možné identifikovať napríklad pomocou hmotnostnej spektrometrickej analýzy. V
ďalšom príklade sa na identifikáciu epitopu naviazaného protilátkou podľa predkladaného vynálezu môže
použiť NMR spektroskopia alebo röntgenová kryštalografia. V jednom príklade, kde sa používa röntgenová
kryštalografia, sa epitop stanoví ako zvyšky na FcRn polypeptide, ktoré sú v rozmedzí 4 Å od protilátky. V
jednom príklade je epitop určený ako tieto zvyšky na FcRn polypeptide, ktoré sú v rozmedzí 5 Å od protilátky.
Po identifikácii sa epitopický fragment, ktorý viaže protilátku podľa predkladaného vynálezu, môže použiť, ak je
to potrebné, ako imunogén na získanie ďalších protilátok, ktoré viažu rovnaký epitop.
[0128] V jednom uskutočnení sa protilátka podľa tohto opisu viaže na extracelulárnu sekvenciu alfa FcRn
ľudského reťazca, ako je uvedené nižšie:

[0129] Podčiarknuté zvyšky sú zvyšky, o ktorých je známe, že sú kritické pre interakciu ľudského FcRn s Fc
oblasťou ľudského IgG. Tie, ktoré sú tučným písmom sú zvyšky ľudského FcRn polypeptidu zapojené do
väzby protilátky obsahujúcej sekvenciu ťažkého reťazca uvedenú v SEQ ID NO: 25 a sekvenciu ľahkého
reťazca uvedenú v SEQ ID NO:16, t. j. sú v rozmedzí 4 Å od protilátky, stanovenej pomocou röntgenovej
kryštalografie. Zvyšky uvedené kurzívou sú tie, ktoré sa podieľajú na väzbe tej istej protilátky na 5 Å.
[0130] V jednom aspekte opisu je poskytnutá anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment, ktorá viaže
epitop ľudskej FcRn, ktorý obsahuje jednu, dve, tri alebo štyri aminokyseliny vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo zvyškov E115, W131, , P132, a E133 ľudskej FcRn extracelulárnej domény (SEQ ID NO: 48), a
pričom anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment sa ďalej viaže na jeden alebo viac zvyškov, ako sú dva,
tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť alebo desať zvyškov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z A81, G83,
G84, K85, G86, P87, N113, L135, A136, a Q139 a voliteľne ďalej viaže jeden alebo viac zvyškov vybraných zo
skupiny pozostávajúcej z L82, Y88, L112 a D130.
[0131] V jednom príklade je teda poskytnutá anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment, ktorá viaže
epitop ľudského FcRn, ktorý obsahuje jednu, dve, tri alebo štyri aminokyseliny vybrané zo skupiny
pozostávajúcej zo zvyškov E115, W131, P132 a E133, a aspoň jeden zvyšok, napríklad aspoň 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 zvyškov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z A81, G83, G84, K85, G86, P87, N113, L135, A136 a
Q139, a pričom uvedená anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment prípadne ďalej viaže jeden alebo viac
zvyškov, napríklad najmenej 2, 3 alebo 4 zvyšky vybrané zo skupiny pozostávajúcej z L82, Y88, L112 a D130
ľudskej FcRn extracelulárnej domény(SEQ ID NO: 48).
[0132] V jednom príklade protilátka podľa tohto aspektu opisu neviaže V105, P106, T107, A108 and K109
ľudskej FcRn extracelulárnej domény (SEQ ID NO: 48).
[0133] V jednom príklade sa protilátka podľa tohto aspektu opisu sa neviaže E116, F117, M118, N119, F120,
D121, L122, K123, Q124, G128 a G129 ľudskej FcRn extracelulárnej domény (SEQ ID NO: 48).
[0134] V jednom príklade protilátka podľa tohto aspektu opisu neviaže V105, P106, T107, A108, K109, E116,
F117, M118, N119, F120, D121, L122, K123, Q124, G128, a G129 ľudskej FcRn extracelulárnej domény (SEQ
ID NO: 48).
[0135] V jednom príklade je poskytnutá anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment, ktorý viaže epitop
ľudskej FcRn, ktorý obsahuje jednu, dve, tri alebo štyri aminokyseliny vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo
zvyškov E115, W131, P132, a E133 a aspoň jeden zvyšok, napríklad aspoň 2, 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8 zvyškov
vybraných zo skupiny pozostávajúcej z A81, L82, G83, G84, K85, G86, P87 a Y88 ľudskej FcRn
extracelulárnej domény (SEQ ID NO: 48).
[0136] V jednom príklade je poskytnutá anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment, ktorý viaže epitop
ľudskej FcRn, ktorý obsahuje jednu, dve, tri alebo štyri aminokyseliny vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo
zvyškov E115, W131, P132 a E133 a aspoň jeden zvyšok, napríklad aspoň 2, 3, 4, 5 alebo 6 zvyškov
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vybraných zo skupiny pozostávajúcej z L112, N113, D130, L135, A136 a Q139 ľudskej FcRn extracelulárnej
domény (SEQ ID NO: 48).
[0137] V jednom príklade je poskytnutá anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment, ktorý viaže epitop
ľudskej FcRn, ktorý obsahuje jednu, dve, tri alebo štyri aminokyseliny vybrané zo skupiny pozostávajúcej zo
zvyškov E115, W131, P132 a E133 a aspoň jeden zvyšok vybraný zo skupiny pozostávajúcej z A81, L82, G83,
G84, K85, G86, P87, Y88, L112, N113, D130, L135, A136 a Q139 ľudskej FcRn extracelulárnej domény (SEQ
ID NO: 48).
[0138] V jednom príklade je poskytnutá anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment, ktorý viaže epitop
ľudskej FcRn, ktorý obsahuje zvyšky E115, W131, P132 a E133 a aspoň jeden zvyšok vybraný zo skupiny
pozostávajúcej z A81, L82, G83, G84, K85, G86, P87, Y88, L112, N113, D130, L135, A136 a Q139 ľudskej
FcRn extracelulárnej domény (SEQ ID NO: 48).
[0139] V jednom príklade predkladaný opis poskytuje anti-FcRn protilátku alebo jej väzobný fragment, ktorý
viaže epitop ľudskej FcRn, ktorý obsahuje alebo pozostáva zo zvyškov A81, G83, G84, K85, G86, P87, N113,
E115, W131, P132, E133, L135, A136 a Q139 ľudskej FcRn extracelulárnej domény (SEQ ID NO: 48).
[0140] V jednom príklade predkladaný opis poskytuje anti-FcRn protilátku alebo jej väzobný fragment, ktorý
viaže epitop ľudskej FcRn, ktorý obsahuje alebo pozostáva zo zvyškov A81, L82, G83, G84, K85, G86, P87,
Y88, L112, N113, E115, D130, W131, P132, E133, L135, A136 a Q139 ľudskej FcRn extracelulárnej domény
(SEQ ID NO: 48).
[0141] V jednom uskutočnení protilátky poskytnuté predkladaným opisom, ktoré viažu epitop, ktorý tu bol
opísaný vyššie, sú plne ľudské. V jednom uskutočnení sú humanizované. V jednom príklade majú afinitu voči
ľudskému FcRn 150 pM alebo menej, obyčajne 130 pM alebo menej.
[0142] Protilátky, ktoré krížovo blokujú väzbu protilátkovej molekuly podľa predkladaného vynálezu, najmä
protilátkovej molekuly obsahujúcej sekvenciu ťažkého reťazca uvedenú v SEQ ID NO: 25 a sekvenciu ľahkého
reťazca uvedenú v SEQ ID NO:16 môžu byť podobne vhodné pri blokovaní FcRn aktivity. V súlade s tým tento
opis poskytuje molekulu anti-FcRn protilátky, ktorá krížovo blokuje väzbu ktorejkoľvek z vyššie tu opísaných
protilátkových molekúl na ľudský FcRn a/alebo je krížovo blokovaná pred väzbou ľudského FcRn ktoroukoľvek
z týchto protilátok. V jednom uskutočnení sa takáto protilátka viaže na rovnaký epitop ako protilátka opísaná
vyššie. V ďalšom uskutočnení sa krížovo blokujúca neutralizujúca protilátka viaže na epitop, ktorý hraničí
a/alebo prekrýva sa s epitopom viazaným vyššie opísanou protilátkou.
[0143] Krížovo blokujúce protilátky môžu byť identifikované pomocou akéhokoľvek vhodného spôsobu v
odbore, napríklad použitím kompetitívnych ELISA alebo BIAcore testov, kde väzba krížovo blokujúcej protilátky
na ľudský FcRn bráni väzbe protilátky podľa tohto vynálezu alebo vice versa. Takéto krížovo blokujúce testy
môžu používať izolovaný prírodný alebo rekombinantný FcRn alebo vhodný fúzny proteín/polypeptid. V jednom
príklade sa väzba a krížové blokovanie merajú pomocou rekombinantnej ľudskej FcRn extracelulárnej domény
(SEQ ID NO: 48). V jednom príklade sa rekombinantná extracelulárna doména alfa reťazca ľudského FcRn
používa v komplexe s β2 mikroglobulínom (β 2M) (SEQ ID NO:72).
[0144] V jednom uskutočnení je poskytnutá molekula anti-FcRn protilátky, ktorá blokuje väzbu FcRn na IgG, a
ktorá krížovo blokuje väzbu protilátky, ktorej ťažký reťazec obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 25, a
ktorej ľahký reťazec obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 16 k ľudskému FcRn. V jednom uskutočnení
krížovo blokujúce protilátky poskytované podľa predkladaného vynálezu inhibujú väzbu protilátky obsahujúcej
sekvenciu ťažkého reťazca uvedenú v SEQ ID NO: 25 a sekvenciu ľahkého reťazca uvedenú v SEQ ID NO: 16
o viac ako 80 %, napríklad viac ako 85 %, ako napríklad o viac ako 90 %, najmä o viac ako 95 %.
[0145] V jednom uskutočnení sú krížovo blokujúce protilátky poskytnuté v predkladanom opise plne ľudské. V
jednom uskutočnení sú krížovo blokujúce protilátky poskytnuté v predkladanom opise humanizované. V
jednom uskutočnení majú krížovo blokujúce protilátky poskytnuté v predkladanom opise afinitu pre ľudský
FcRn 150 pM alebo menej, 130 pM alebo menej alebo 100 pM alebo menej. V jednom uskutočnení majú
krížovo blokujúce protilátky poskytnuté v predkladanom opise afinitu k ľudskému FcRn 50 pM alebo menej.
Afinitu je možné merať pomocou spôsobov opísaných nižšie.
[0146] Biologické molekuly, ako sú protilátky alebo fragmenty, obsahujú kyslé a/alebo bázické funkčné
skupiny, čím dodávajú molekule celkový pozitívny alebo negatívny náboj. Množstvo celkového „pozorovaného“
náboja bude závisieť od absolútnej aminokyselinovej sekvencie entity, lokálneho prostredia nabitých skupín v
3D štruktúre a od podmienok prostredia molekuly. Izoelektrický bod (pI) je pH, pri ktorom určitá molekula alebo
jej povrch prístupný rozpúšťadlu nenesie žiadny elektrický náboj. V jednom príklade môže byť FcRn protilátka
a fragmenty podľa vynálezu skonštruované tak, aby mali vhodný izoelektrický bod. To môže viesť k protilátkam
a/alebo fragmentom s robustnejšími vlastnosťami, najmä vhodnými profilmi rozpustnosti a/alebo stability
a/alebo zlepšenými charakteristikami purifikácie.
[0147] V jednom aspekte teda opis poskytuje humanizovanú FcRn protilátku skonštruovanú tak, aby mala
izoelektrický bod odlišný od pôvodne identifikovanej protilátky. Protilátka môže byť napríklad skonštruovaná
nahradením aminokyselinového zvyšku, ako je nahradenie kyslého aminokyselinového zvyšku jedným alebo
viacerými bázickými aminokyselinovými zvyškami. Alternatívne môžu byť zavedené bázické aminokyselinové
zvyšky alebo môžu byť odstránené kyslé aminokyselinové zvyšky. Alternatívne, ak má molekula neprijateľne
vysokú hodnotu pI, môžu sa podľa potreby zaviesť kyslé zvyšky na zníženie hodnoty pI. Je dôležité, aby sa pri
manipulácii s pI dbalo na udržanie požadovanej aktivity protilátky alebo fragmentu. V jednom uskutočnení má
teda skonštruovaná protilátka alebo fragment rovnakú alebo v podstate rovnakú aktivitu ako „nemodifikovaná“
protilátka alebo fragment.
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[0148] Programy ako ** EXPASY http://www.expasy.ch/tools/pi_tool.html a http://www.iut-arles.up.univmrs.fr/
w3bb/d_abim/compo-p. html, sa môžu použiť na predikciu izoelektrického bodu protilátky alebo fragmentu.
Alternatívne alebo navyše sa pI môže merať použitím akejkoľvek vhodnej štandardnej laboratórnej techniky.
[0149] Molekuly protilátky podľa predkladaného vynálezu majú vhodne vysokú väzbovú afinitu, najmä v nanomolárnom rozsahu. Afinita môže byť meraná pomocou akéhokoľvek vhodného spôsobu známeho v odbore,
vrátane BIAcore, ako je tu opísané v príkladoch, s použitím izolovaného prírodného alebo rekombinantného
FcRn alebo vhodného fúzneho proteínu/polypeptidu. V jednom príklade sa afinita meria pomocou rekombinantnej ľudskej FcRn extracelulárnej domény, ako je tu opísané v príkladoch (SEQ ID NO: 48). V jednom
príklade sa afinita meria pomocou extracelulárnej domény alfa reťazca rekombinantného ľudského FcRn (SEQ
ID NO: 48) v spojení s ľudským β2 mikroglobulínom (β2M) (SEQ ID NO: 72). Molekuly protilátky podľa predkladného vynálezu majú výhodne väzobnú afinitu pre izolovaný ľudský FcRn asi 1 nM alebo nižší. V jednom
uskutočnení má molekula protilátky podľa predkladaného vynálezu väzobnú afinitu okolo 500 pM alebo nižšiu
(t. j. vyššiu afinitu). V jednom uskutočnení má molekula protilátky podľa predkladaného vynálezu väzobnú
afinitu okolo 250 pM alebo nižšiu. V jednom uskutočnení má molekula protilátky podľa predkladaného vynálezu
väzobnú afinitu okolo 200 pM alebo nižšiu. V jednom uskutočnení má molekula protilátky podľa predkladaného
vynálezu väzobnú afinitu okolo 150 pM alebo nižšiu. V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje
anti-FcRn protilátku s väzobnou afinitou okolo 100 pM alebo nižšou. V jednom uskutočnení predkladaný
vynález poskytuje humanizovanú anti-FcRn protilátku s väzobnou afinitou okolo 100 pM alebo nižšou. V
jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje anti-FcRn protilátku s väzobnou afinitou 50 pM alebo
nižšou.
[0150] V jednom uskutočnení sú protilátky podľa predkladaného vynálezu schopné viazať ľudský FcRn pri pH
6 alebo nižšom pH (najmä pH 6) a pH 7,4 alebo vyššom pH (najmä pH 7,4) s porovnateľnou väzobnou afinitou.
Protilátky sú preto schopné pokračovať vo viazaní FcRn dokonca aj v endozóme, čím sa maximalizuje
blokovanie väzby FcRn na IgG.
[0151] V jednom uskutočnení sú protilátky podľa predkladaného vynálezu schopné viazať ľudský FcRn s
väzobnou afinitou 150 pM alebo nižšou, keď sa meria pri pH 6 a pH 7,4. V jednom uskutočnení sú protilátky
podľa predkladaného vynálezu schopné viazať ľudský FcRn s väzobnou afinitou 130 pM alebo nižšou, keď sa
meria pri pH 6 a pH 7,4. V jednom uskutočnení sú protilátky podľa predkladaného vynálezu schopné viazať
ľudský FcRn s väzobnou afinitou 130 pM alebo nižšou, keď sa meria pri pH 6 a s väzobnou afinitou 50 pM
alebo nižšou, keď sa meria pri pH 7,4.
[0152] Afinitu protilátky alebo väzobného fragmentu podľa predkladaného vynálezu, ako aj rozsah, v ktorom
väzobná látka (ako je protilátka) inhibuje väzbu, môže odborník v odbore určiť s použitím konvenčných techník,
napríklad takých, ktoré opísali Scatchard a kol. (Ann. KY. Acad. Sci. 51:660-672 (1949)) alebo povrchovou
plazmónovou rezonanciou (surface plasmon resonance, SPR) s použitím systémov, ako je BIAcore. Pri
povrchovej plazmónovej rezonancii sú cieľové molekuly imobilizované na pevnej fáze a exponované voči
ligandom v mobilnej fáze prebiehajúcej cez prietokovú komôrku. Ak dôjde k väzbe ligandu na imobilizovaný
cieľ, zmení sa lokálny index lomu, čo vedie k zmene uhla SPR, ktorý sa dá monitorovať v reálnom čase
detekciou zmien intenzity odrazeného svetla. Rýchlosti zmeny signálu SPR sa dajú analyzovať, aby sa získali
zdanlivé konštanty rýchlosti pre asociačné a disociačné fázy väzobnej reakcie. Pomer týchto hodnôt poskytuje
zdanlivú rovnovážnu konštantu (afinitu) (pozri napríklad Wolff a kol., Cancer Res. 53:2560-65 (1993)).
[0153] V predkladanom vynáleze je afinita molekuly testovanej protilátky typicky stanovená pomocou SPR
nasledovne. Molekula testovanej protilátky je zachytená na tuhej fáze a extracelulárna doména ľudského FcRn
alfa reťazca v nekovalentnom komplexe s ľudským β2M prebieha cez zachytenú protilátku v mobilnej fáze a
stanoví sa afinita testovanej molekuly protilátky pre ľudský FcRn. Testovaná molekula protilátky môže byť
zachytená na povrchu čipu v tuhej fáze pomocou akejkoľvek vhodnej metódy, napríklad použitím anti-Fc alebo
anti Fab' špecifickej látky na zachytenie. V jednom príklade sa afinita stanoví pri pH 6. V jednom príklade sa
afinita stanoví pri pH 7,4.
[0154] Bude zrejmé, že afinita protilátok podľa predloženého vynálezu sa môže meniť použitím akéhokoľvek
vhodného spôsobu známeho v odbore. Predkladaný vynález sa preto tiež týka variantov protilátkových molekúl
podľa predkladaného opisu, ktoré majú zlepšenú afinitu k FcRn. Takéto varianty je možné získať pomocou
viacerých protokolov na afinitnú maturáciu vrátane mutácie CDR (Yang a kol., J. Mol. Biol., 254, 392-403,
1995), preskupovanie reťazca (Marks a kol., Bio/Technology, 10, 779-783, 1992), použitím mutačných kmeňov
E. coli (Low a kol., J. Mol. Biol., 250, 359-368, 1996), DNA preskupovaním (Patten a kol., Curr. Opin.
Biotechnol., 8, 724-733, 1997), phage display (Thompson a kol., J. Mol. Biol., 256, 77-88, 1996) a sexuálnej
PCR (Crameri a kol., Nature, 391, 288-291, 1998). Vaughan a kol. (supra) pojednáva o týchto spôsoboch
afinitnej maturácie.
[0155] V jednom uskutočnení protilátkové molekuly podľa predkladaného vynálezu blokujú aktivitu ľudského
FcRn. Testy vhodné na stanovenie schopnosti protilátky blokovať FcRn sú opísané v príkladoch. Vhodný test
na stanovenie schopnosti protilátkovej molekuly blokovať recykláciu IgG in vitro je opísaný nižšie.
[0156] Ak je to potrebné, protilátka na použitie v predkladanom vynáleze môže byť konjugovaná s jednou
alebo viacerými efektorovými molekulami. Je potrebné si uvedomiť, že efektorová molekula môže obsahovať
jednu efektorovú molekulu alebo dve alebo viac takých molekúl spojených tak, že tvoria jednu skupinu, ktorá
môže byť pripojená k protilátkam podľa predkladaného vynálezu. Ak je potrebné získať fragment protilátky
spojený s efektorovou molekulou, môže sa pripraviť pomocou štandardných chemických alebo rekombinantných postupov DNA, pri ktorých je fragment protilátky spojený priamo alebo prostredníctvom spojovacej
látky s efektorovou molekulou. Techniky konjugácie takýchto efektorových molekúl s protilátkami sú v odbore
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dobre známe (pozri Hellstrom a kol., Controlled Drug Delivery, 2. vydanie, Robinson a kol., Vyd., 1987, str.
623-53; Thorpe et al., 1982, Immunol. Rev., 62:119-58 a Dubowchik a kol., 1999, Pharmacology and
Therapeutics, 83, 67-123). Medzi konkrétne chemické postupy patria napríklad postupy opísané vo WO
93/06231, WO 92/22583, WO 89/00195, WO 89/01476 a WO 03/031581. Alternatívne, ak je efektorovou
molekulou proteín alebo polypeptid, spojenie možno dosiahnuť použitím postupov rekombinantnej DNA,
napríklad ako je opísané vo WO 86/01533 a EP0392745.
[0157] Výraz efektorová molekula, ako sa tu používa, obsahuje napríklad antineoplastické látky, liečivá, toxíny,
biologicky aktívne proteíny, napríklad enzýmy, iné protilátky alebo fragmenty protilátok, syntetické alebo
prirodzene sa vyskytujúce polyméry, nukleové kyseliny a ich fragmenty, napr. DNA, RNA a ich fragmenty,
rádionuklidy, najmä rádiojodid, rádioizotopy, chelátované kovy, nanočastice a reportérové skupiny, ako
napríklad fluorescenčné zlúčeniny alebo zlúčeniny, ktoré sa môžu detegovať pomocou NMR alebo ESR
spektroskopie.
[0158] Príklady efektorových molekúl môžu obsahovať cytotoxíny alebo cytotoxické látky vrátane akejkoľvek
látky, ktorá je škodlivá pre (napr. zabíja) bunky. Medzi príklady patria combrestatíny, dolastatíny, epotilóny,
staurosporín, maytanzinoidy, spongistatíny, rhizoxín, halichondríny, roridíny, hemiasteríny, taxol, cytochalasín
B, gramicidín D, etidiumbromid, emetín, mitomycín, etoposidecín, tenopozid, vinkristín, vinblastín, kolchicín,
doxorubicín, daunorubicín, dihydroxy antracín dion, mitoxantrón, mitramycín, aktinomycín D, 1dehydrotestosterón, glukokortikoidy, prokaín, tetrakaín, lidokaín, propranolol a puromycín a ich analógy alebo
homológy.
[0159] Medzi efektorové molekuly tiež patria, ale bez obmedzenia na antimetabolity (napr. metotrexát, 6merkaptopurín, 6-tioguanín, cytarabín, 5-fluóruracil dekarbazín), alkylačné činidlá (napr. mechloretamín, tioepa
chlorambucil, melfalan, karmustín (BSNU) a lomustín (CCNU), cyklofosfamid, busulfán, dibrómomanitol,
streptozotocín, mitomycín C a cis-dichlórdiamín platina (II) (DDP) cisplatina) antracyklíny (napr. daunorubicín
(predtým daunomycín) a doxorubicín), antibiotiká (napr. daktinomycín (predtým aktinomycín), bleomycín,
mitramycín, antramycín (AMC), kalicheamicíny alebo duokarmycíny) a antimitotické látky (napr. vinkristín a
vinblastín).
[0160] Medzi ďalšie efektorové molekuly môžu patriť chelátované rádionuklidy, ako sú 111In a 90Y, Lu177,
bizmut213, kalifornium252, iridium192 a wolfrám188/renium188; alebo liečivá, ako sú, ale bez obmedzenia na
alkylfosfocholíny, inhibítory topoizomerázy I, taxoidy a suramín. Medzi ďalšie efektorové molekuly patria
proteíny, peptidy a enzýmy. Medzi zaujímavé enzýmy patria proteolytické enzýmy, hydrolázy, lyázy,
izomerázy, transferázy. Medzi proteíny, polypeptidy a peptidy, ktoré sú predmetom záujmu, patria, ale nie sú
obmedzené na imunoglobulíny, toxíny, ako napríklad abrin, ricín A, exotoxín z Pseudomonas alebo difterický
toxín, proteín, ako je inzulín, tumor nekrotizujúci faktor, α-interferón, β-interferón, nervový rastový faktor,
rastový faktor odvodený z krvných doštičiek alebo aktivátor tkanivového plazminogénu, trombotická látka alebo
antiangiogénna látka, napr. angiostatín alebo endostatín alebo modifikátor biologickej odpovede, ako je
napríklad lymfokín, interleukín-1 (IL-1), interleukín-2 (IL-2), faktor stimulujúci kolónie z granulocytovmakrofágov (GM-CSF), faktor stimulujúci kolónie z granulocytov (G-CSF), nervový rastový faktor (NGF) alebo
iné rastové faktory a imunoglobulíny.
[0161] Ďalšie efektorové molekuly môžu obsahovať detegovateľné látky užitočné napríklad na diagnostiku.
Príklady detegovateľných látok obsahujú rôzne enzýmy, protetické skupiny, fluorescenčné materiály,
luminiscenčné materiály, bioluminiscenčné materiály, rádioaktívne nuklidy, kovy emitujúce pozitróny (na
použitie v pozitrónovej emisnej tomografii) a nerádioaktívne paramagnetické kovové ióny. Pozrite všeobecne
patent U.S. Patent č. 4741900 kvôli kovovým iónom, ktoré môžu byť konjugované s protilátkami na použitie v
diagnostike. Medzi vhodné enzýmy patrí chrenová peroxidáza, alkalická fosfatáza, betagalaktozidáza alebo
acetylcholinesteráza; vhodné protetické skupiny obsahujú streptavidín, avidín a biotín; medzi vhodné
fluorescenčné materiály patria umbeliferón, fluoresceín izotiokyanát, rodamín, dichlortriazinylamín fluoresceín,
danzylchlorid a fykoerytrín; medzi vhodné luminiscenčné materiály patrí luminol; medzi vhodné
bioluminiscenčné materiály patrí luciferáza, luciferín a aequorín; a vhodné rádioaktívne nuklidy obsahujú 125I,
131 111
I, In a 99Tc.
[0162] V ďalšom príklade efektorová molekula môže zvýšiť polčas životnosti protilátky in vivo a/alebo znížiť
imunogenicitu protilátky a/alebo zvýšiť dodanie protilátky cez epitelovú bariéru do imunitného systému.
Príklady vhodných efektorových molekúl tohto typu obsahujú polyméry, albumín, albumín viažuce proteíny
alebo albumín viažuce zlúčeniny, ako sú tie, ktoré sú opísané vo W05/117984.
[0163] V jednom uskutočnení je polčas životnosti poskytovaný efektorovou molekulou, ktorá je nezávislá od
FcRn, výhodný.
[0164] Ak je efektorovou molekulou polymér, môže to byť vo všeobecnosti syntetický alebo prirodzene sa
vyskytujúci polymér, napríklad prípadne substituovaný polyalkylén, polyalkenylén alebo polyoxyalkylénový
polymér s priamym alebo rozvetveným reťazcom alebo rozvetvený alebo nerozvetvený polysacharid, napr.
homo- alebo heteropolysacharid.
[0165] Špecifické prípadné substituenty, ktoré môžu byť prítomné na vyššie uvedených syntetických
polyméroch, obsahujú jednu alebo viac hydroxylových, metylových alebo metoxyskupín.
[0166] Špecifické príklady syntetických polymérov obsauhjú prípadne substituovaný poly(etylénglykol),
poly(propylénglykol), poly(vinylalkohol) s priamym alebo rozvetveným reťazcom alebo ich deriváty, zvlášť
prípadne substituovaný poly(etylénglykol), ako je metoxypoly(etylénglykol) alebo ich deriváty.
[0167] Medzi špecifické prírodné polyméry patria laktóza, amylóza, dextrán, glykogén alebo ich deriváty.
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[0168] V jednom uskutočnení je polymérom albumín alebo jeho fragment, ako je ľudský sérový albumín alebo
jeho fragment.
[0169] „Deriváty“, ako sa tu používajú, obsahujú reaktívne deriváty, napríklad tiol-selektívne reaktívne skupiny,
ako sú maleimidy a podobne. Reaktívna skupina môže byť spojená s polymérom priamo alebo prostredníctvom spojovacieho segmentu. Bude zrejmé, že zvyšok takejto skupiny bude v niektorých prípadoch tvoriť
súčasť produktu ako spojovacia skupina medzi fragmentom protilátky a polymérom.
[0170] Veľkosť polyméru sa môže meniť podľa potreby, ale obvykle sa bude pohybovať v rozmedzí priemernej
molekulovej hmotnosti od 500 Da do 50000 Da, napríklad od 5000 do 40000 Da, ako od 20000 do 40000 Da.
Veľkosť polyméru sa môže zvoliť najmä na základe zamýšľaného použitia produktu, napríklad schopnosti
lokalizovať sa do určitých tkanív, ako sú nádory alebo predĺžiť cirkulačný polčas životnosti (kvôli prehľadnému
článku pozrite Chapman, 2002, Advanced Drug Delivery Reviews, 54, 531-545). Napríklad, ak je produkt
určený na to, aby opustil obeh a prenikol tkanivom, napríklad na použitie pri liečení nádoru, môže byť výhodné
použiť polymér s nízkou molekulovou hmotnosťou, napríklad s molekulovou hmotnosťou okolo 5000 Da. Pre
aplikácie, kde produkt zostáva v obehu, môže byť výhodné použiť polymér s vyššou molekulovou hmotnosťou,
napríklad s molekulovou hmotnosťou v rozmedzí od 20000 Da do 40000 Da.
[0171] Vhodné polyméry obsahujú polyalkylénový polymér, ako je poly(etylénglykol) alebo najmä metoxypoly(etylénglykol) alebo ich deriváty, a najmä s molekulovou hmotnosťou v rozmedzí od okolo 15000 Da do
okolo 40000 Da.
[0172] V jednom príklade sú protilátky na použitie v predkladanom vynáleze pripojené k poly(etylénglykolovým) (PEG) skupinám. V jednom konkrétnom príklade je protilátkou fragment protilátky a molekuly PEG
môžu byť pripojené prostredníctvom akejkoľvek dostupnej funkčnej skupiny aminokyselinového bočného
reťazca alebo koncovej aminokyselinvej funkčnej skupiny, lokalizovanej vo fragmente protilátky, napríklad
pomocou ľubovoľnej voľnej amino, imino, tiolovej, hydroxylovej alebo karboxylovej skupiny. Takéto
aminokyseliny sa môžu vyskytovať vo fragmente protilátky prirodzene alebo sa môžu do fragmentu zabudovať
pomocou spôsobov rekombinantnej DNA (pozrite napríklad US 5219996; US 5667425; WO98/25971,
WO2008/038024). V jednom príklade je molekulou protilátky podľa predkladaného vynálezu modifikovaný Fab
fragment, pričom modifikáciou je pridanie jednej alebo viacerých aminokyselín k C-terminálnemu koncu
ťažkého reťazca, aby sa umožnilo pripojenie efektorovej molekuly. Výhodne ďalšie aminokyseliny tvoria
modifikovanú pántovú oblasť obsahujúcu jeden alebo viac cysteínových zvyškov, ku ktorým môže byť
pripojená efektorová molekula. Na pripojenie dvoch alebo viacerých molekúl PEG je možné použiť viacero
miest.
[0173] Molekuly PEG sú vhodne kovalentne spojené prostredníctvom tiolovej skupiny najmenej jedného
cysteínového zvyšku umiestneného vo fragmente protilátky. Každá molekula polyméru pripojená k
modifikovanému fragmentu protilátky môže byť kovalentne spojená s atómom síry cysteínového zvyšku
umiestneného vo fragmente. Kovalentnou väzbou bude všeobecne disulfidová väzba alebo najmä väzba sírauhlík. Ak sa ako miesto pripojenia používa tiolová skupina, môžu sa použiť vhodne aktivované efektorové
molekuly, napríklad sa môžu použiť tiolové selektívne deriváty, ako sú maleimidy a deriváty cysteínu.
Aktivovaný polymér sa môže použiť ako východiskový materiál pri príprave fragmentov protilátok
modifikovaných polymérom, ako je opísané vyššie. Aktivovaným polymérom môže byť akýkoľvek polymér
obsahujúci tiolovú reaktívnu skupinu, ako je napríklad α-halogénkarboxylovú kyselina alebo ester, napr.
jódacetamid, imid, napr. maleimid, vinylsulfón alebo disulfid. Takéto východiskové materiály sa môžu získať
komerčne (napríklad od Nektar, predtým Shearwater Polymers Inc., Huntsville, AL, USA) alebo sa môžu
pripraviť z komerčne dostupných východiskových materiálov pomocou konvenčných chemických postupov.
Určité molekuly PEG obsahujú 20K metoxy-PEG-amín (získaný od Nektar, predtým Shearwater; Rapp
Polymere; a SunBio) a M-PEG-SPA (získaný od Nektar, predtým Shearwater).
[0174] V jednom uskutočnení je protilátkou modifikovaný Fab fragment, Fab' fragment alebo diFab, ktorý je
PEGylovaný, t. j. má PEG (poly(etylénglykol)) kovalentne pripojený, napr. podľa spôsobu opísaného v EP
0948544 alebo EP1090037 [pozrite tiež „Poly(ethyleneglycol) Chemistry, Biotechnical and Biomedical
Applications“, 1992, J. Milton Harris (ed), Plenum Press, New York, „Poly(ethyleneglycol) Chemistry and
Biological Applications“, 1997, J. Milton Harris and S. Zalipsky (eds), American Chemical Society, Washington
DC and „Bioconjugation Protein Coupling Techniques for the Biomedical Sciences“, 1998, M. Aslam and A.
Dent, Grove Publishers, New York; Chapman, A. 2002, Advanced Drug Delivery Reviews 2002, 54: 531-545].
V jednom príklade je PEG pripojený k cysteínu v pántovej oblasti. V jednom príklade má Fab fragment
modifikovaný s PEG maleimidovú skupinu kovalentne naviazanú na jednu tiolovú skupinu v modifikovanej
pántovej oblasti. Lyzínový zvyšok môže byť kovalentne spojený s maleimidovou skupinou a ku každej z
amínových skupín na lyzínovom zvyšku môže byť pripojený metoxypoly(etylénglykol)ový polymér s
molekulovou hmotnosťou približne 20000 Da. Celková molekulová hmotnosť PEG pripojeného k Fab
fragmentu preto môže byť približne 40000 Da.
[0175] Konkrétne molekuly PEG obsahujú s 2-[3-(N-maleimido)propiónamid]etylamid N, N'-bis(metoxypoly(etylénglykolom) MW 20000) modifikovaný lyzín, tiež známy ako PEG2MAL40K (získaný od Nektar,
predtým Shearwater).
[0176] Alternatívne zdroje PEG linkerov obsahujú NOF, ktorý dodáva GL2-400MA3 (pričom v štruktúre
uvedenej nižšie je m 5) a GL2-400MA (kde m je 2) a n je približne 450:

- 13 -

m je 2 alebo 5

[0177] To znamená, že každý PEG je okolo 20000 Da.
[0178] V jednom uskutočnení je teda PEG 2,3-bis (metylpolyoxyetylén-oxy)-1-{[3-(6-maleimido-1-oxohexyl)
amino]propyloxy}hexán (PEG s dvoma vetvami,-CH2)3NHCO(CH2)5-MAL, Mw 40 000, známy ako
SUNBRIGHT GL2-400MA3.
[0179] Ďalšie alternatívne PEG efektorové molekuly nasledujúceho typu:

sú dostupné od Dr Reddy, NOF a Jenkem.
[0180] V jednom uskutočnení je poskytnutá protilátka, ktorá je PEGylovaná (napríklad s tu opísaným PEG),
pripojená prostredníctvom cysteínového aminokyselinového zvyšku na alebo okolo aminokyseliny 232 v
reťazci, napríklad aminokyseliny 232 ťažkého reťazca (postupným číslovaním), napríklad aminokyselina 232
zo SEQ ID NO: 33.
[0181] V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje Fab'PEG molekulu obsahujúcu jeden alebo viac
PEG polymérov, napríklad 1 alebo 2 polyméry, ako napríklad 40 kDa polymér alebo polyméry.
[0182] Molekuly Fab'-PEG podľa predkladaného vynálezu môžu byť zvlášť výhodné v tom, že majú polčas
životnosti nezávislý od Fc fragmentu. V jednom príklade predkladaný vynález poskytuje anti-FcRn protilátku
alebo jej väzobný fragment, ako je tu definované, na použitie na spôsob liečenia ochorenia zmierneného
blokovaním ľudského FcRn, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva anti-FcRn protilátky
alebo jej väzobného fragmentu, pričom protilátka alebo jej väzobný fragment má polčas životnosti, ktorý je
nezávislý od väzby Fc na FcRn.
[0183] V jednom uskutočnení sa poskytuje Fab’ konjugovaný s polymérom, ako je molekula PEG, molekula
škrobu alebo molekula albumínu.
[0184] V jednom uskutočnení sa poskytuje scFv konjugovaný s polymérom, ako je molekula PEG, molekula
škrobu alebo molekula albumínu.
[0185] V jednom uskutočnení je protilátka alebo fragment konjugovaný s molekulou škrobu, napríklad kvôli
tomu, aby sa predĺžil polčasu životnosti. Spôsoby konjugácie škrobu na proteín, ako je opísané v US 8017739.
V jednom uskutočnení je poskytnutá anti-FcRn väzobná molekula (t. j. protilátka alebo jej väzobný fragment),
ktorá:
• spôsobuje 50-85 % zníženie, ako napríklad 70 % zníženie koncentrácie IgG v plazme,
• s nie viac ako 25 % alebo 20 % znížením koncentrácie albumínu v plazme a/alebo
• s možnosťou opakovaného dávkovania na dosiahnutie dlhodobého udržiavania nízkej koncentrácie IgG v
plazme.
[0186] Predkladaný vynález tiež poskytuje izolovanú sekvenciu DNA kódujúcu ťažký a/alebo ľahký reťazec
(reťazce) protilátkovej molekuly podľa predkladaného vynálezu. Tak aby to bolo vhodné, DNA sekvencia
kóduje ťažký alebo ľahký reťazec protilátkovej molekuly podľa predkladaného vynálezu. DNA sekvencia podľa
predkladaného vynálezu môže obsahovať syntetickú DNA, napríklad vyrobenú chemickým procesom, cDNA,
genomickú DNA alebo akúkoľvek ich kombináciu.
[0187] DNA sekvencie, ktoré kódujú molekulu protilátky podľa predkladaného vynálezu, sa môžu získať
spôsobmi, ktoré sú odborníkom v odbore dobre známe. Napríklad DNA sekvencie kódujúce časť alebo všetky
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ťažké a ľahké reťazce protilátky môžu byť syntetizované podľa potreby zo stanovených sekvencií DNA alebo
na základe zodpovedajúcich aminokyselinových sekvencií.
[0188] DNA kódujúca akceptorové kostrové sekvencie je odborníkom v odbore široko dostupná a môže sa
ľahko syntetizovať na základe ich známych aminokyselinových sekvencií.
[0189] Na prípravu sekvencií DNA kódujúcich molekulu protilátky podľa predkladaného vynálezu sa môžu
použiť štandardné techniky molekulárnej biológie. Požadované sekvencie DNA sa môžu syntetizovať úplne
alebo čiastočne pomocou techník syntézy oligonukleotidov. Ak je to vhodné, môžu sa použiť techniky miestne
cielenej mutagenézy a polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).
[0190] Uvedené sú tu príklady vhodných DNA sekvencií.
[0191] Príklady vhodných DNA sekvencií kódujúcich 1638.g49 variabilnú oblasť ľahkého reťazca sú uvedené v
SEQ ID NO: 17, SEQ ID NO: 19 a SEQ ID NO: 21.
[0192] Príklady vhodných DNA sekvencií kódujúcich 1638.g28 variabilnú oblasť ľahkého reťazca sú uvedené v
SEQ ID NO: 52 a SEQ ID NO: 54.
[0193] Príklady vhodných DNA sekvencií kódujúcich 1638.g49 variabilnú oblasť ťažkého reťazca sú uvedené
vSEQ ID NO: 26 a SEQ ID NO: 28.
[0194] Príklady vhodných DNA sekvencií kódujúcich 1638.g28 variabilnú oblasť ťažkého reťazca sú uvedené v
SEQ ID NO: 60 a 62.
[0195] Príklady vhodných DNA sekvencií kódujúcich 1638.g49 ľahký reťazec (variabilný a konštantný) sú
uvedené v SEQ ID NO: 21, SEQ ID NO: 22 a SEQ ID NO: 24, a pre 1638.g28 ľahký reťazec je sekvencia
uvedená v SEQ ID NO: 54, SEQ ID NO: 56, SEQ ID NO:58 a pre 1638.g28 ťažký reťazec je sekvencia
uvedená v SEQ ID NO: 64 alebo SEQ ID NO: 66.
[0196] Príklady vhodných DNA sekvencií kódujúcich 1638.g49 ťažký reťazec (variabilný a konštantný, v
závislosti od formátu) sú uvedené v SEQ ID NO: 30 (Fab), SEQ ID NO: 34 alebo 36 (Fab’), SEQ ID NO: 38
(IgG4P), SEQ ID NO: 43 (FabFv) a SEQ ID NO:74 (IgG1).
[0197] V súlade s tým v jednom príklade predkladaný vynález poskytuje izolovanú sekvenciu DNA kódujúcu
ťažký reťazec protilátky Fab alebo Fab' fragmentu podľa predkladaného vynálezu, ktorý obsahuje sekvenciu
uvedenú v SEQ ID NO: 30, 32, 34, 36, 64 alebo 66. Poskytnutá je aj izolovaná DNA sekvencia kódujúca ľahký
reťazec protilátky Fab alebo Fab' fragmentu podľa predkladaného vynálezu, ktorý obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 21, 22 alebo 56.
[0198] V jednom príklade predkladaný vynález poskytuje izolovanú sekvenciu DNA kódujúcu ťažký reťazec a
ľahký reťazec IgG4(P) protilátky podľa predkladaného vynálezu, v ktorej DNA kódujúca ťažký reťazec
obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 38 a DNA kódujúca ľahký reťazec obsahuje sekvenciu uvedenú v
SEQ ID NO: 22.
[0199] V jednom príklade predkladaný vynález poskytuje izolovanú sekvenciu DNA kódujúcu ťažký reťazec a
ľahký reťazec IgG1 protilátky podľa predkladaného vynálezu, v ktorej DNA kódujúca ťažký reťazec obsahuje
sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 74 a DNA kódujúca ľahký reťazec obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID
NO: 22.
[0200] V jednom príklade predkladaný vynález poskytuje izolovanú sekvenciu DNA kódujúcu ťažký reťazec a
ľahký reťazec Fab-dsFv protilátky podľa predkladaného vynálezu, v ktorej DNA kódujúca ťažký reťazec
obsahuje sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 43 a DNA kódujúca ľahký reťazec obsahuje sekvenciu uvedenú v
SEQ ID NO: 41.
[0201] Predkladaný vynález sa tiež týka klonovacieho alebo expresného vektora obsahujúceho jednu alebo
viac DNA sekvencií podľa predkladaného vynálezu. V súlade s tým je poskytnutý klonovací alebo expresný
vektor obsahujúci jednu alebo viac DNA sekvencií kódujúcich protilátku podľa predkladaného vynálezu.
Klonovací alebo expresný vektor vhodne obsahuje dve sekvencie DNA, kódujúce ľahký reťazec a ťažký
reťazec molekuly protilátky podľa predkladaného vynálezu a vhodné signálne sekvencie. V jednom príklade
vektor obsahuje intergénovú sekvenciu medzi ťažkými a ľahkými reťazcami (pozrite WO03/048208).
[0202] Odborníkom v odbore sú dobre známe všeobecné spôsoby, pomocou ktorých môžu byť vektory
skonštruované, transfekčné spôsoby a spôsoby kultivácie. V tejto súvislosti sa uvádza odkaz na „Current
Protocols in Molecular Biology“, 1999, F. M. Ausubel (ed), Wiley Interscience, New York and the Maniatis
Manual produced by Cold Spring Harbor Publishing.
[0203] Poskytnutá je tiež hostiteľská bunka obsahujúca jeden alebo viac klonovacích alebo expresných
vektorov obsahujúcich jednu alebo viac DNA sekvencií kódujúcich protilátku podľa predkladaného vynálezu.
Predkladaný vynález teda tiež poskytuje hostiteľskú bunku na expresiu protilátky podľa vynálezu, ktorá
obsahuje:
i)

DNA sekvenciu kódujúcu ťažký reťazec uvedenej protilátky a

ii) DNA sekvenciu kódujúcu ľahký reťazec uvedenej protilátky
pričom DNA sekvencie sú poskytnuté v jednom alebo viacerých klonovacích alebo expresných vektoroch.
[0204] Na expresiu DNA sekvencií kódujúcich molekulu protilátky podľa predkladaného vynálezu sa môže
použiť akýkoľvek vhodný systém hostiteľskej bunky/vektora. Baktérie, napríklad E. coli a ďalšie mikrobiálne
systémy sa môžu použiť (najmä na expresiu fragmentov protilátok alebo sa môžu použiť aj eukaryotické,
napríklad cicavčie, expresné systémy hostiteľských buniek (najmä na expresiu protilátok celej dĺžky). Medzi
vhodné cicavčie hostiteľské bunky patria CHO, myelómové alebo hybridómové bunky.
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[0205] Vhodné typy buniek vaječníkov čínskeho škrečka (CHO bunky) na použitie v predkladanom vynáleze
môžu obsahovať CHO a CHO-K1 bunky vrátane dhfr-CHO buniek, ako sú napríklad CHO-DG44 bunky a CHODXB11 bunky, ktoré sa môžu použiť s DHFR selektovateľným markerom alebo CHOK1-SV bunky, ktoré sa
môžu použiť so selektovateľným markerom glutamín syntetázy. Medzi ďalšie typy buniek, ktoré sa používajú
pri expresii protilátok, patria lymfocytové bunkové línie, napr. NSO myelómové bunky a SP2 bunky, COS
bunky.
[0206] Predkladaný vynález tiež poskytuje spôsob výroby protilátkovej molekuly podľa predkladaného
vynálezu, ktorý zahrnuje kultiváciu hostiteľskej bunky obsahujúcej vektor alebo vektory podľa predkladaného
vynálezu za podmienok vhodných na dosiahnutie expresie proteínu z DNA kódujúcej molekulu protilátky podľa
predkladaného vynálezu a izoláciu molekuly protilátky.
[0207] Molekula protilátky môže obsahovať iba polypeptid ťažkého alebo ľahkého reťazca, v takom prípade sa
na transfekciu hostiteľských buniek musí použiť iba kódujúca sekvencia polypeptidu ťažkého alebo ľahkého
reťazca. Na prípravu produktov obsahujúcich ťažké aj ľahké reťazce môže byť bunková línia transfekovaná
dvoma vektormi, prvým vektorom kódujúcim polypeptid ľahkého reťazca a druhým vektorom kódujúcim
polypeptid ťažkého reťazca. Alternatívne sa môže použiť jediný vektor, pričom tento vektor obsahuje sekvencie
kódujúce polypeptidy ľahkého a ťažkého reťazca.
[0208] Protilátky a fragmenty podľa tohto opisu sú z hostiteľských buniek exprimované na dobrej úrovni.
Vlastnosti protilátok a/alebo fragmentov teda vedú ku komerčnému spracovaniu.
[0209] Je teda poskytnutý spôsob kultivácie hostiteľskej bunky a expresie protilátky alebo jej fragmentu, jej
izolácie a prípadnej purifikácie za vzniku izolovanej protilátky alebo fragmentu. V jednom uskutočnení spôsob
ďalej zahŕňa krok konjugácie efektorovej molekuly k izolovanej protilátke alebo fragmentu, napríklad
konjugácie s PEG polymérom, ako je tu opísané.
[0210] V jednom uskutočnení je poskytnutý spôsob purifikácie protilátky (najmä protilátky alebo fragmentu
podľa vynálezu), ktorý zahŕňa kroky: uskutočnenie aniónovo iónomeničovej chromatografie v režime, kedy
nedochádza k väzbe, takže nečistoty zostávajú na kolóne a protilátka sa eluuje.
[0211] V jednom uskutočnení purifikácia využíva afinitné zachytenie na FcRn kolóne.
[0212] V jednom uskutočnení sa na purifikáciu používa cibakronová modrá alebo podobne na purifikáciu
albumínových fúznych alebo konjugovaných molekúl. Medzi vhodné iónomeničové živice na použitie v tomto
spôsobe patrí živica Q.FF (dodávaná spoločnosťou GE-Healthcare). Krok sa môže napríklad uskutočniť pri pH
okolo 8.
[0213] Spôsob môže ďalej obsahovať počiatočný krok zachytenia s použitím katiónovej iónomeničovej
chroma-tografie, uskutočňovanej napríklad pri pH okolo 4 až 5, ako je 4,5. Katiónová iónomeničová
chromatografia môže napríklad využívať živicu, ako je živica CaptoS alebo SP sefaróza FF (dodávané
spoločnosťou GE-Healthcare). Protilátka alebo fragment sa potom môžu eluovať zo živice použitím iónového
soľného roztoku, ako je chlorid sodný, napríklad pri koncentrácii 200 mM.
[0214] Krok alebo kroky chromatografie môžu teda podľa potreby obsahovať jeden alebo viac krokov
premývania.
[0215] Spôsob purifikácie môže tiež obsahovať jeden alebo viac filtračných krokov, ako je napríklad diafiltrácia.
[0216] V jednom uskutočnení je teda poskytnutá purifikovaná anti-FcRn protilátka alebo fragment, napríklad
humanizovaná protilátka alebo fragment, najmä protilátka alebo fragment podľa vynálezu, v podstate
purifikovaná od, najmä bez alebo v podstate bez endotoxínu a/alebo proteínu hostiteľskej bunky alebo DNA.
[0217] Purifikovaná forma, ako sa používa vyššie, je určená na označenie najmenej 90 % čistoty, ako je 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 hmotn. % alebo čistejšej.
[0218] Za „v podstate bez endotoxínu“ sa všeobecne považuje obsah endotoxínu 1 EU na mg protilátkového
produktu alebo menej, napríklad 0,5 alebo 0,1 EU na mg produktu.
[0219] Za „v podstate bez proteínov hostiteľskej bunky alebo DNA“ sa všeobecne myslí obsah proteínov
hostiteľskej bunky a/alebo DNA 400 µg na mg protilátkového produktu alebo menej, ako napríklad 100 µg na
mg alebo menej, najmä 20 µg na mg, podľa toho, čo je vhodné.
[0220] Protilátkové molekuly podľa predkladaného vynálezu sa môžu tiež použiť pri diagnostike, napríklad pri
diagnostike in vivo a pri zobrazovaní chorobných stavov obsahujúcich FcRn.
[0221] Pretože protilátky podľa predkladaného vynálezu sú vhodné na liečenie a/alebo na profylaxiu
patologického stavu, poskytuje predkladaný vynález tiež farmaceutickú alebo diagnostickú kompozíciu
obsahujúcu molekulu protilátky podľa predkladaného vynálezu v kombinácii s jedným alebo viacerými z
farmaceuticky prijateľného excipientu, riedidla alebo nosiča. V súlade s tým sa poskytuje použitie protilátkovej
molekuly podľa vynálezu na výrobu liečiva. Kompozícia bude obvykle dodávaná ako súčasť sterilnej
farmaceutickej kompozície, ktorá bude normálne obsahovať farmaceuticky prijateľný nosič. Farmaceutická
kompozícia podľa predkladaného vynálezu môže ďalej obsahovať farmaceuticky prijateľný excipient.
[0222] Predkladaný vynález tiež poskytuje spôsob prípravy farmaceutickej alebo diagnostickej kompozície
zahŕňajúci pridanie a zmiešanie molekuly protilátky podľa predkladaného vynálezu spolu s jedným alebo
viacerými farmaceuticky prijateľnými pomocnými excipientmi, riedidlami alebo nosičmi.
[0223] Molekula protilátky môže byť jedinou účinnou látkou vo farmaceutickej alebo diagnostickej kompozícii
alebo môže byť sprevádzaná inými účinnými zložkami vrátane iných zložiek protilátok alebo zložiek, ktoré nie
sú protilátkami, ako sú steroidy alebo iné molekuly liečiva, najmä molekuly liečiva, ktorých polčas životnosti je
nezávislý od väzby FcRn.
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[0224] Farmaceutické kompozície vhodne obsahujú terapeuticky účinné množstvo protilátky podľa vynálezu.
Výraz „terapeuticky účinné množstvo“, ako sa tu používa, sa týka množstva terapeutickej látky potrebnej na
liečenie, zlepšenie alebo prevenciu cieleného ochorenia alebo stavu alebo na vykonanie detekovateľného
terapeutického alebo preventívneho účinku. Pre ktorúkoľvek protilátku môže byť terapeuticky účinné množstvo
spočiatku odhadnuté buď v testoch na bunkovej kultúre alebo na zvieracích modeloch, obvykle u hlodavcov,
králikov, psov, ošípaných alebo primátov. Zvierací model sa môže tiež použiť na určenie vhodného rozsahu
koncentrácie a spôsobu podania. Tieto informácie sa potom môžu použiť na stanovenie vhodných dávok a
spôsobov podania ľuďom.
[0225] Presné terapeuticky účinné množstvo pre ľudský subjekt bude závisieť od závažnosti chorobného
stavu, všeobecného zdravotného stavu subjektu, veku, hmotnosti a pohlavia subjektu, diéty, času a frekvencie
podávania, kombinácie (kombinácií) liečiv, citlivosti reakcie a tolerancie/odpovede na terapiu. Toto množstvo
môže byť stanovené rutinnými experimentami a je na zvážení lekára. Všeobecne bude terapeuticky účinné
množstvo od 0,01 mg/kg do 500 mg/kg, napríklad 0,1 mg/kg až 200 mg/kg, ako napríklad 100 mg/kg.
[0226] Farmaceutické kompozície sa môžu bežne vyskytovať v jednotkových dávkových formách obsahujúcich
vopred stanovené množstvo aktívnej látky podľa vynálezu na dávku.
[0227] Terapeutické dávky protilátok podľa predkladaného opisu nevykazujú žiadne zjavné toxikologické
účinky in vivo.
[0228] V jednom uskutočnení protilátky alebo fragmentu podľa vynálezu môže jediná dávka poskytnúť až 70 %
zníženie hladín cirkulujúceho IgG. V jednom príklade protilátky alebo fragmentu podľa vynálezu môže jediná
dávka poskytnúť až 80 % zníženie hladín cirkulujúceho IgG. V jednom príklade protilátky alebo fragmentu
podľa vynálezu môže jedna dávka poskytnúť viac ako 80 % zníženie hladín cirkulujúceho IgG.
[0229] Maximálne terapeutické zníženie cirkulujúceho IgG sa môže pozorovať asi 1 týždeň po podaní
príslušnej terapeutickej dávky. Hladiny IgG sa môžu obnoviť v priebehu týždňov nasledujúcich po podaní
dávky, ak nie sú podané ďalšie terapeutické dávky. Obnovenie, ako sa tu používa, sa týka hladín vrátených ku
hladinám podobným tým pozorovaným pred začiatkom úvodného dávkovania.
[0230] Výhodne môžu byť hladiny IgG in vivo udržiavané na primerane nízkej úrovni podávaním postupných
dávok protilátky alebo fragmentov podľa opisu.
[0231] Kompozície sa môžu podávať pacientovi individuálne alebo sa môžu podávať v kombinácii (napr.
súčasne, postupne alebo oddelene) s inými látkami, liečivami alebo hormónmi.
[0232] Pojem „látka“ sa tu vzťahuje na entitu, ktorá má po podaní fyziologický vplyv.
[0233] Pojem „liečivo“ sa tu vzťahuje na chemickú entitu, ktorá má pri terapeutickej dávke patričný fyziologický
vplyv.
[0234] V jednom uskutočnení sa protilátky alebo fragmenty podľa predkladaného opisu používajú s imunosupresívnou terapiou, ako je steroid, najmä prednison.
[0235] V jednom uskutočnení sa protilátky alebo fragmenty podľa predkladaného opisu používajú s
Rituximabom alebo inými B-bunkovými terapiami.
[0236] V jednom uskutočnení sa protilátky alebo fragmenty podľa predkladaného opisu používajú s akoukoľvek látkou modulujúcou B bunku alebo T bunku alebo s imunomodulátorom. Príklady obsahujú metotrexát,
mikrofenylát a azatioprín.
[0237] Dávka, pri ktorej sa molekula protilátky podľa predkladaného vynálezu podáva, závisí od povahy stavu,
ktorý sa má liečiť, rozsahu prítomného zápalu a od toho, či sa molekula protilátky používa profylakticky alebo
na liečenie existujúceho stavu.
[0238] Frekvencia dávkovania bude závisieť od polčasu životnosti protilátky, jej dispozície sprostredkovanej
ciel'om, trvania jej účinku a prítomnosti protilátok proti liečivu. Ak má protilátka krátky polčas životnosti
(niekoľko hodín) alebo obmedzenú aktivitu a/alebo je žiaduce dodávať malé objemy liečiva (napr. pri
subkutánnej injekcii) môže byť potrebné častejšie dávkovanie, a to tak často, ako je jedenkrát alebo viackrát za
deň. Alternatívne, ak má protilátka dlhý polčas životnosti, má dlhé trvanie aktivity alebo sa môže dávkovať vo
veľkých objemoch (napríklad infúziou), dávkovanie môže byť zriedkavé, raz denne alebo raz za niekoľko dní,
týždňov alebo mesiacov. V jednom uskutočnení sa medzi dávkami ponechá dostatočný čas na to, aby sa
umožnilo zníženie hladín protilátok proti liečivu.
[0239] Polčas životnosti, ako sa tu používa, sa týka doby zotrvania molekuly v obehu, napríklad v sére/plazme.
[0240] Farmakodynamika, ako sa tu používa, sa vzťahuje na profil a obzvlášť trvaniu biologického pôsobenia
molekuly podľa predkladaného opisu.
[0241] Farmaceuticky prijateľný nosič by nemal sám o sebe indukovať produkciu protilátok škodlivých pre
jednotlivca dostávajúceho kompozíciu a nemal by byť toxický. Vhodnými nosičmi môžu byť veľké, pomaly
metabolizované makromolekuly, ako sú proteíny, polypeptidy, lipozómy, polysacharidy, polymliečne kyseliny,
polyglykolové kyseliny, polymérne aminokyseliny, aminokyselinové kopolyméry a neaktívne vírusové častice.
[0242] Môžu sa použiť farmaceuticky prijateľné soli, napríklad soli minerálnych kyselín, ako sú hydrochloridy,
hydrobromidy, fosfáty a sírany, alebo soli organických kyselín, ako sú acetáty, propionáty, malonáty a
benzoáty.
[0243] Farmaceuticky prijateľné nosiče v terapeutických kompozíciách môžu navyše obsahovať kvapaliny, ako
napríklad vodu, soľný roztok, glycerol a etanol. Ďalej môžu byť v týchto kompozíciách prítomné pomocné látky,
ako sú zmáčadlá alebo emulgátory alebo látky pufrujúce pH. Takéto nosiče umožňujú, aby boli farmaceutické
kompozície formulované ako tablety, pilulky, dražé, kapsuly, kvapaliny, gély, sirupy, kaše a suspenzie, aby
mohli byť požité pacientom.
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[0244] Medzi vhodné formy na podávanie patria formy vhodné na parenterálne podávanie, napr. injekciou
alebo infúziou, napríklad bolusovou injekciou alebo kontinuálnou infúziou. Ak je produkt určený na injekciu
alebo infúziu, môže mať formu suspenzie, roztoku alebo emulzie v olejovom alebo vodnom prostriedku a môže
obsahovať formulačné látky, ako sú suspendačné, konzervačné, stabilizačné a/alebo disperzné látky.
Alternatívne môže byť molekula protilátky v suchej forme, aby sa rekonštituovala pred použitím s vhodnou
sterilnou tekutinou.
[0245] Akonáhle sú formulované, môžu byť kompozície podľa vynálezu podávané priamo subjektu. Liečenými
subjektmi môžu byť zvieratá. Avšak v jednom alebo viacerých uskutočneniach sú kompozície upravené na
podávanie ľudským subjektom. Je vhodné, ak nie je vo formuláciách podľa tohto opisu pH výslednej formulácie
podobné hodnote izoelektrického bodu protilátky alebo fragmentu, napríklad ak je pI proteínu v rozmedzí 8-9
až alebo vyššie, potom môže byť vhodným pH formulácie pH 7. Bez väzby na teóriu sa predpokladá, že to
nakoniec môže poskytnúť konečnú formuláciu so zlepšenou stabilitou, napríklad protilátka alebo jej fragment
zostáva v roztoku.
[0246] V jednom príklade farmaceutická formulácia pri pH v rozsahu 4,0 až 7,0 obsahuje: 1 až 200 mg/ml
molekuly protilátky podľa predkladaného opisu; 1 až 100 mM pufor; 0,001 až 1 % povrchovo aktívnej látky; a)
10 až 500 mM stabilizátora; b) 10 až 500 mM stabilizátora a 5 až 500 mM tonizačnej látky alebo c) 5 až 500
mM tonizačnej látky.
[0247] Farmaceutické kompozície podľa tohto vynálezu sa môžu podávať akýmkoľvek počtom ciest vrátane,
ale bez obmedzenia na: orálne, intravenózne, intramuskulárne, intraarteriálne, intramedulárne, intratekálne,
intraventrikulárne, transdermálne, transkutánne (napríklad pozrite WO98/20734), subkutánne, intraperitoneálne, intranazálne, enterálne, topické, sublinguálne, intravaginálne alebo rektálne cesty. Na podávanie
farmaceutických kompozícií podľa vynálezu sa môžu tiež použiť hypospreje. Terapeutické kompozície sa
zvyčajne môžu pripraviť ako injekcie, buď ako kvapalné roztoky alebo suspenzie. Môžu sa tiež pripraviť pevné
formy vhodné na rozpustenie alebo rozsuspendovanie v tekutých prostriedkoch pred injekciou.
[0248] Priame dodávanie kompozícií sa všeobecne uskutoční injekciou, subkutánne, intraperitoneálne,
intravenózne alebo intramuskulárne alebo dodaním do intersticiálneho priestoru tkaniva. Kompozície sa môžu
tiež podávať do lézie. Dávkovou liečbou môže byť schéma s jednou dávkou alebo schéma s viacerými
dávkami.
[0249] Bude zrejmé, že účinnou látkou v kompozícii bude molekula protilátky. Ako taká, bude náchylná na
degradáciu v gastrointestinálnom trakte. Ak sa teda kompozícia má podávať cestou využívajúcou gastrointestinálny trakt, bude musieť kompozícia obsahovať látky, ktoré chránia protilátku pred degradáciou, ale ktoré
uvoľňujú protilátku, akonáhle je z gastrointestinálneho traktu absorbovaná.
[0250] Dôkladná diskusia o farmaceuticky prijateľných nosičoch je k dispozícii v Remington's Pharmaceutical
Sciences (Mack Publishing Company, N. J. 1991).
[0251] V jednom uskutočnení je formulácia poskytnutá ako formulácia na lokálne podávanie vrátane inhalácie.
[0252] Medzi vhodné inhalovateľné prípravky patria inhalačné prášky, odmerné aerosóly obsahujúce hnacie
plyny alebo inhalovateľné roztoky bez hnacích plynov. Inhalovateľné prášky podľa opisu obsahujúce aktívnu
látku môžu pozostávať výlučne z vyššie uvedených aktívnych látok alebo zo zmesi vyššie uvedených
aktívnych látok s fyziologicky prijateľným excipientom.
[0253] Tieto inhalovateľné prášky môžu obsahovať monosacharidy (napr. glukózu alebo arabinózu), disacharidy (napr. laktózu, sacharózu, maltózu), oligo- a polysacharidy (napr. dextrány), polyalkoholy (napr.
sorbitol, manitol, xylitol), soli (napr. chlorid sodný, uhličitan vápenatý) alebo ich vzájomné zmesi. Vhodne sa
používajú mono- alebo disacharidy, použitie laktózy alebo glukózy, najmä ale nie výlučne vo forme ich
hydrátov.
[0254] Častice na ukladanie do pľúc vyžadujú veľkosť častíc menšiu ako 10 mikrometrov, napríklad 1-9
mikrometrov, napríklad od 1 až 5 µm. Veľkosť častíc aktívnej zložky (ako je protilátka alebo fragment) má
prvoradý význam.
[0255] Hnacie plyny, ktoré sa môžu použiť na prípravu inhalovateľných aerosólov, sú v odbore známe. Vhodné
hnacie plyny sú vybrané z uhľovodíkov ako je n-propán, n-bután alebo izobután a halogénovaných
uhľovodíkov, ako sú chlórované a/alebo fluórované deriváty metánu, etánu, propánu, butánu, cyklopropánu
alebo cyklobutánu. Vyššie uvedené hnacie plyny sa môžu používať samotné alebo v ich zmesiach.
[0256] Obzvlášť vhodnými hnacími plynmi sú halogénované alkánové deriváty vybrané z TG 11, TG 12,
TG134a a TG227. Z vyššie uvedených halogénovaných uhľovodíkov sú zvlášť vhodné TG134a (1,1,1,2tetrafluóretán) a TG227 (1,1,1,2,3,3,3-heptafluórpropán) a ich zmesi.
[0257] Inhalovateľné aerosóly obsahujúce hnací plyn môžu tiež obsahovať ďalšie zložky, ako sú korozpúšťadlá, stabilizátory, povrchovo aktívne látky (surfaktanty), antioxidanty, lubrikanty a prostriedky na
úpravu pH. Všetky tieto prísady sú v odbore známe.
[0258] Inhalovateľné aerosóly obsahujúce hnací plyn podľa vynálezu môžu obsahovať účinnú látku až do 5 %
hmotn. Aerosóly podľa vynálezu obsahujú napríklad 0,002 až 5 % hmotn.; 0,01 až 3 % hmotn.; 0,015 až 2 %
hmotn.; 0,1 až 2 % hmotn.; 0,5 až 2 % hmotn. alebo 0,5 až 1 % hmotn. účinnej látky.
[0259] Alternatívne môžu byť topickými podávaniami do pľúc tiež podanie tekutého roztoku alebo suspenznej
formulácie, napríklad použitím zariadenia, ako je nebulizér, napríklad nebulizér pripojený ku kompresoru (napr.
Pari LC-Jet Plus(R) nebulizér spojený s kompresorom Pari Master® vyrábaným spoločnosťou Pari Respiratory
Equipment, Inc., Richmond, Va.).
[0260] Protilátka podľa vynálezu sa môže dodávať dispergovaná v rozpúšťadle, napr. vo forme roztoku alebo

- 18 -

suspenzie. Môže sa suspendovať vo vhodnom fyziologickom roztoku, napr. v soľnom fyziologickom roztoku
alebo v inom farmakologicky prijateľnom rozpúšťadle alebo v pufrovanom roztoku. Príklady pufrovaných
roztokov známych v odbore môžu obsahovať 0,05 mg až 0,15 mg edetátu disodného; 8,0 mg až 9,0 mg NaCl;
0,15 mg až 0,25 mg polysorbátu; 0,25 mg až 0,30 mg bezvodej kyseliny citrónovej a 0,45 mg až 0,55 mg
citrátu sodného na 1 ml vody tak, aby sa dosiahlo pH okolo 4,0 až 5,0. Suspenzia môže používať napríklad
lyofilizovanú protilátku.
[0261] Terapeutické suspenzie alebo formulácie roztokov môžu tiež obsahovať jeden alebo viacero excipientov. Excipienty sú v odbore dobre známe a obsahujú pufre (napr. citrátový pufor, fosforečnanový pufor,
acetátový pufor a hydrogenuhličitanový pufor), aminokyseliny, močovinu, alkoholy, kyselinu askorbovú, fosfolipidy, proteíny (napr. sérový albumín), EDTA, chlorid sodný, lipozómy, manitol, sorbitol a glycerol. Roztoky
alebo suspenzie môžu byť zapuzdrené do lipozómov alebo biodegradovateľných mikrosfér. Formulácia bude
všeobecne poskytovaná v podstate sterilnej forme, pri ktorej sa používajú sterilné výrobné postupy.
[0262] Môže to zahŕňať výrobu a sterilizáciu filtráciou pufrovaného rozpúšťadla/roztoku použitého na formuláciu, aseptickú suspenziu protilátky v sterilnom pufrovanom roztoku rozpúšťadla a rozdelenie formulácie do
sterilných nádob spôsobmi, ktoré sú odborníkom v odbore známe.
[0263] Nebulizovateľná formulácia podľa predkladaného opisu môže byť poskytnutá napríklad ako
jednotkové dávkové jednotky (napr. tesnené plastové nádoby alebo fľaštičky) balené vo fóliových obálkach.
Každá injekčná liekovka obsahuje jednotkovú dávku v objeme, napr. 2 ml, pufra rozpúšťadla/roztoku.
[0264] Tu opísané protilátky môžu byť vhodné na podanie pomocou nebulizácie.
[0265] Predpokladá sa tiež, že protilátka podľa predkladaného vynálezu sa môže podávať pomocou génovej
terapie. Aby sa to dosiahlo, do pacienta sa zavedú DNA sekvencie kódujúce ťažké a ľahké reťazce molekuly
protilátky pod kontrolou príslušných DNA komponentov tak, aby sa protilátkové reťazce exprimovali zo
sekvencií DNA a zostavovali in situ.
[0266] Predkladaný vynález tiež poskytuje protilátkovú molekulu (alebo kompozície, ktoré ju obsahujú) na
použitie pri kontrole autoimunitných ochorení, napríklad akútnej diseminovanej encefalomyelitídy (ADEM),
akútnej nekrotizujúcej hemoragickej leukoencefalitídy, Addisonovej choroby, agamaglobulinémie, alopecia
areata, amyloidózy, vaskulitídy spojenej s ANCA, ankylozujúcej spondylitídy, anti-GBM/anti-TBM nefritídy, antifosfolipidového syndrómu (APS), autoimunitného angioedému, autoimunitnej aplastickej anémie, autoimunitnej
dysautonómie, autoimunitnej hepatitídy, autoimunitná dysautonómie, autoimunitnej hepatitídy, autoimunitnej
myokarditídy, autoimunitnej pankreatitídy, autoimunitnej retinopatie, autoimunitnej trombocytopenickej purpury
(ATP), autoimunitného ochorenia štítnej žľazy, autoimunitnej urtikárie, axonálnej neuropatie, Balovhi
ochorenia, Behcetovej choroby, bulózneho pemfigoid, kardiomyopatie, Castlemanovej choroby, celiakie,
Chagasovej choroby, chronickej zápalovej demyelinizačnej polyneuropatie (CIDP), chronickej recidivujúcej
multifokálnej ostomyelitídy (CRMO), Churgov-Straussovho syndrómu, jazvovitej pemfigoidnej/ benígnej
mukóznej pemfigoidnej choroby, Crohnovej choroby, Cogansovho syndrómu, chladom indukovanej
aglutinínovej choroby, vrodenej blokády srdca, myokarditídy spôsobenej Coxsackie, CREST choroby,
esenciálnej zmiešanej kryoglobulinémie, demyelinizujúcej neuropatie, dermatitis herpetiformis, dermatomyozitídy, Devicovej choroby (neuromyelitis optica), dilatovanej kardiomyopatie, discoidného lupus,
Dresslerovho syndrómu, endometriózy, eozinofilnej angiocentrickej fibrózy, eozinofilnej fascitídy, erythema
nodosum, experimentálnej alergickej encefalomyelitídy, Evansovho syndrómu, fibróznej alveolitídy, arteritídy
veľkých buniek (temporálnej arteritídy), glomerulonefritídy, Goodpastureovho syndrómu, granulomatózy s
polyangiitídou (GPA) pozrite Wegenera, Gravesovej choroby, Guillain-Barreovho syndrómu, Hashimotovej
encefalitídy, Hashimotovej tyroiditídy, hemolytickej anémie, Henoch-Schonleinovej purpury, herpes gestationis,
hypogamaglobulinémie, idiopatickej hypokomplementárnej tubulointestinálnej nefritídy, idiopatickej
trombocytopenickej purpury (ITP), IgA nefropatie, ochorenia súvisiaceho s IgG4, sklerotizujúceho ochorenia
súvisiaceho s IgG4, imunoregulačnými lipoproteínmi, zápalovej aneuryzmy aorty, zápalového pseudonádoru,
myozitídy s inklúznymi telieskami, inzulín-dependentného diabetu (typ 1), intersticiálnej cystitídy, juvenilnej
artritídy, juvenilného diabetu, Kawasakiho syndrómu, Kuttnerovho nádoru, Lambert-Eatonovho syndrómu,
leukocytoklastickej vaskulitídy, lichen planus, lichen sclerosus, conjunctivitis lignosa, lineárnej IgA choroby
(LAD), lupus (SLE), Lymskej boreliózy, chronických, mediastinálnej fibrózy, Meniereovej choroby,
mikroskopickej polyangiitídy, Mikuliczovho syndrómu, ochorenie zmiešaného spojivového tkaniva (MCTD),
Moorenovho vredu, Mucha-Habermannovej choroby, multifokálnej fibrózy, roztrúsená skleróza, myastenia
gravis, myozitídy, narkolepsie (Devicovej), neutropénie, okulárneho jazvového pemfigoidu, očnej neuritída,
Ormondovej choroby (retroperitoneálnej fibrózy), palindromického reumatizmusu, PANDAS (pediatrických
autoimunitných neuropsychiatrických porúch spojených so streptokokom), paraneoplastickej mozgovej
degenerácie, paraproteinemické polyneuropatie, paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrie (PNH), Parry
Rombergovho syndrómu, Parsonnage-Turnerovho syndrómu, pars planitis (periférnej uveitídy), pemfigus
vulgaris, periaortitídy, periarteritídy, periferálnej neuropatie.perivenóznej encefalomyelitídy, perzistentnej
anémie, POEMS syndrómu, polyarteritis nodosa, autoimunitných polyglandulárnzch syndrómov typu I, II a III,
reumatickej polymyalgie, polymyozitídy, syndrómu postmyokardového infarktu, progesterónovej dermatitídy,
primárnej biliárnej cirhózy, primárnej skleróznej artritídy, psoriázy, psoriatickej artritídy, idiopatickej pľúcnej
fibrózy, pyoderma gangrenosum, čistej aplázie červených krviniek, Raynaudovho fenoménu, reflexnej
sympatickej dystrofie, Reiterovho syndrómu, relapsujúcej polychondritídy, syndrómu nepokojných
nôh,retroperitoneálnej fibrózy (Ormondova choroba), reumatickej horúčky, reumatoidnej artritídy, Riedelovej
tyroitídy, sarkoidózy, Schmidtovho syndrómu, skleritídy, sklerodermie, Sjogrenovho syndrómu, autoimunity
spermií a semenníkov, syndrómu stuhnutia osoby, subakútnej bakteriálnej endokarditída (SBE), Susacovho
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syndrómu, sympatickej oftalmie, Takayasuovej arteritídy, temporálnej arteritídy/artritídy obrovských buniek,
trombotickej trombocytopenickej purpury (TTP),Tolosa-Huntovho syndrómu, priečnej myelitídy, ulceróznej
kolitídy, ochorenia nediferencovaného spojivového tkaniva (UCTD), uveitídy, vaskulitídy, vesikulobulóznaéj
dermatózy, vitiliga, Waldenstromovej makroglobulinémie, teplej idiopatickej hemolytickej anémie a
Wegenerovej granulomatózy (teraz nazývaná granulomatóza s polyangiitídou (GPA)).
[0267] Ďalšie indikácie môžu tiež obsahovať hyperviskozitné syndrómy; kryoglobulinémie; recidivujúcu fokálnu
a segmentálnu glomerulosklerózu v transplantovanej obličke; HELLP syndróm; Refsumovu chorobu; neuropatiu súvisiacu s HIV; rabdomyolýzu a aloimunitné choroby.
[0268] V jednom uskutočnení sa protilátky alebo fragmenty podľa opisu používajú na liečenie alebo profylaxiu
epilepsie alebo záchvatov.
[0269] V jednom uskutočnení sa protilátky alebo fragmenty podľa vynálezu používajú pri liečbe alebo profylaxii
roztrúsenej sklerózy.
[0270] V uskutočnení sa protilátky a fragmenty podľa opisu používajú pri aloimunitnom ochorení/indikáciách,
ktoré zahŕňajú:
•
•

Nesúlad darcov pri transplantácii kvôli protilátkam anti-HLA
Fetálna a neonatálna aloimunitná trombocytopénia, FNAIT (alebo neonatálna aloimunitná trombocytopénia, NAITP alebo NAIT alebo NAT alebo feti-materská aloimunitná trombocytopénia, FMAITP
alebo FMAIT).

[0271] Medzi ďalšie indikácie patrí: rýchly klírens biofarmaceutických liekov obsahujúcich Fc od ľudských
pacientov a kombinácia anti-FcRn terapie s inými terapiami - IVIg, Rituxan, plazmaferéza. Napríklad terapia
anti-FcRn sa môže použiť po terapii Rituxanom. Ďalej sa môže anti-FcRn terapia použiť na rýchle vyčistenie
zobrazovacích činidiel, ako sú rádioaktívne značené protilátky používané na zobrazovanie nádorov.
[0272] V uskutočnení sa protilátky a fragmenty podľa opisu používajú pri neurologických poruchách, ako sú:
•
•
•
•
•

Chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia (CIDP)
Guillain-Barreov syndróm
Paraproteinemické polyneuropatie
Neuromyelitis optica (NMO, poruchy spektra NMO alebo choroby spektra NMO) a
Myastenia gravis

[0273] V uskutočnení sa protilátky a fragmenty podľa vynálezu používajú pri dermatologickej poruche, ako
napríklad:
•
•
•
•

Bulózny pemfigoid
Pemfigus vulgaris
Vaskulitída spojená s ANCA
Dilatačná kardiomyopatia

[0274] V uskutočnení sa protilátky a fragmenty podľa opisu používajú pri imunologickej hematologickej
poruche, ako napríklad:
•
•
•
•
•

Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP)
Trombotická trombocytopenická purpura (TTP)
Teplá idiopatická hemolytická anémia
Guillain-Barreov syndróm
Nesúlad darcov pri transplantácii kvôli protilátkam anti-HLA

[0275] V jednom uskutočnení je porucha vybraná z nasledujúcich skupín: myasthenia Gravis, neuromelitis
optica, CIDP, Guillaume-Barreov syndróm, para-proteinemická polyneuropatia, refraktérna epilepsia, ITP/TTP,
hemolytická anémia, Goodpastureov syndróm, ABO mismatch, lupus nefritis, renálna vaskulitída, skleroderma,
fibrotizujúca alveolitída, dilatovaná kardiomyopatia, Graveova choroba, diabetes typu 1, autoimunitný diabetes,
pemfigus, skleroderma, lupus, ANCA vaskulitída, dermatomyozitída, Sjogrenova choroba a reumatoidná
artritída.
[0276] V jednom uskutočnení je porucha vybraná z autoimunitného polyendokrinného syndrómu typu 1
(APECED alebo Whitakerov syndróm) a 2 (Schmidtov syndróm); alopecia universalis; myastenická kríza; kríza
štítnej žľazy; očné ochorenie spojené s štítnou žľazou; oftalmopatia štítnej žľazy; autoimunitný diabetes;
encefalitída a/alebo encefalopatia spojená s autoprotilátkami; pemfigus foliaceus; epidermolysis bullosa;
dermatitis herpetiformis; Sydenhamova chorea; akútna motorická axonálna neuropatia (AMAN); MillerovFisherov syndróm; multifokálna motorická neuropatia (MMN); opsoclonus; zápalová myopatia; Isaacov
syndróm (autoimunitná neuromyotónia), paraneoplastické syndrómy a limbická encefalitída.
[0277] Protilátky a fragmenty podľa predkladaného opisu sa môžu použiť na liečenie alebo profylaxiu.
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[0278] Predkladaný vynález tiež poskytuje tu opísanú anti-FcRn protilátku alebo jej väzobný fragment na
použitie v spôsobe znižovania koncentrácie nežiaducich protilátok u jednotlivca, ktorý zahŕňa kroky podania
terapeuticky účinnej dávky tu opísanej anti-FcRn alebo jej väzobného fragmentu jedincovi.
[0279] Predkladaný vynález ďalej poskytuje použitie protilátkovej molekuly podľa predkladaného vynálezu na
výrobu liečiva na liečenie a/alebo profylaxiu tu opísanej patologickej poruchy, ako je autoimunitné ochorenie.
[0280] V jednom uskutočnení predkladaný opis vynálezu obsahuje použitie protilátok alebo ich fragmentov ako
reagencie na diagnostiku, napríklad konjugovaného s reportérovou molekulou. Poskytuje sa teda protilátka
alebo fragment podľa opisu, ktorý je značený. V jednom aspekte sa poskytuje kolóna obsahujúca protilátku
alebo fragment podľa opisu.
[0281] Poskytuje sa teda anti-FcRn protilátka alebo väzobný fragment na použitie ako reagencia pre také
použitia, ako sú:
1) purifikácia FcRn proteínu (alebo jeho fragmentov) - je konjugovaná s matricou a použitá ako afinitná
kolóna alebo (ako modifikovaná forma anti-FcRn) ako zrážacia látka (napr. ako forma modifikovaná
doménou rozpoznávanou inou molekulou, ktorá môže byť modifikovaná pridaním Fc (alebo produkovaného
ako IgG s úplnou dĺžkou), ktorá je prípadne precipitovaná anti-Fc činidlom)
2) detekcia a/alebo kvantifikácia FcRn na bunkách alebo v bunkách, živých alebo fixovaných (bunky in vitro
alebo in vivo v tkanive alebo bunkových sekciách). Použitia na tento účel môžu obsahovať kvantifikáciu
FcRn ako biomarkera, aby sa sledoval účinok liečby anti-FcRn. Na tieto účely sa kandidát môže použiť v
modifikovanej forme (napr. pridaním Fc domény, ako je napríklad kompletná IgG, alebo nejakej inej časti,
ako genetický fúzny proteín alebo chemický konjugát, ako je napríklad pridanie fluorescenčnej značky
použitej na účely detekcie).
3) purifikácia alebo triedenie buniek nesúcich FcRn značených väzbou na kandidáta modifikovaného
spôsobmi uvedenými v (1) a (2).
[0282] Predkladaný opis tiež poskytuje test vhodný na vyhodnotenie schopnosti testovanej molekuly, ako je
molekula protilátky, blokovať aktivitu FcRn, a najmä schopnosti buniek recyklovať IgG. Takýto test môže byť
vhodný na identifikáciu inhibítorov aktivity FcRn, ako sú molekuly protilátok alebo malé molekuly, a ako taký
môže byť tiež vhodný ako test s uvoľňovaním šarží pri výrobe tohto inhibítora.
[0283] V jednom aspekte je poskytnutý test vhodný na hodnotenie schopnosti testovanej molekuly, ako je
molekula protilátky, blokovať aktivitu ľudskej FcRn a najmä schopnosť ľudskej FcRn recyklovať IgG, pričom
spôsob zahŕňa kroky:
a) potiahnutie na povrchové bunky cicavcov iných ako človek rekombinantne exprimujúcich ľudský FcRn
alfa reťazec a ľudský β2 mikroglobulín (β2M),
b) kontaktovanie buniek za mierne kyslých podmienok, ako je napríklad pH 5,9 s testovanou molekulou a
IgG, ktorý sa má bunkou recyklovať, po dobu dostatočnú na umožnenie väzby testovanej molekuly aj IgG
na FcRn, prípadne sa pridá testovaná molekula pred IgG, ktorý má byť recyklovaný, a inkubácia po dobu
dostatočnú na umožnenie väzby testovanej molekuly na FcRn.
c) premytie mierne kyslým pufrom a
d) detekciu množstva IgG internalizovaného a/alebo recyklovaného bunkami.
[0284] V jednom aspekte je poskytnutý test vhodný na hodnotenie schopnosti testovanej molekuly, ako je
molekula protilátky, blokovať aktivitu ľudskej FcRn a najmä schopnosť ľudskej FcRn recyklovať IgG, pričom
spôsob zahŕňa kroky:
a) potiahnutie na povrchové bunky cicavcov iných ako človek rekombinantne exprimujúcich ľudský FcRn
alfa reťazec a ľudský β2 mikroglobulín (β2M),
b) kontaktovanie buniek za mierne kyslých podmienok, ako je napríklad pH 5,9 s molekulou testovanej
protilátky a IgG, ktorý sa má bunkou recyklovať, po dobu dostatočnú na umožnenie väzby molekuly
testovanej protilátky a IgG na FcRn, voliteľne pridanie molekuly testovanej protilátky pred IgG, ktorý sa má
recyklovať, a inkubácia po dobu dostatočnú na umožnenie väzby testovanej molekuly protilátky na FcRn.
c) premytie mierne kyslým pufrom na odstránenie nenaviazaného IgG a testovanej molekuly protilátky a
d) detekciu množstva IgG recyklovaného bunkami.
[0285] V jednom aspekte je poskytnutý test vhodný na hodnotenie schopnosti testovanej molekuly, ako je
molekula protilátky, blokovať aktivitu ľudskej FcRn a najmä schopnosť ľudskej FcRn recyklovať IgG, pričom
spôsob zahŕňa kroky:
a) potiahnutie na povrchové bunky cicavcov iných ako človek rekombinantne exprimujúcich ľudský FcRn
alfa reťazec a ľudský β2 mikroglobulín (β2M),
b) kontaktovanie buniek za mierne kyslých podmienok, ako je napríklad pH 5,9 s molekulou testovanej
protilátky a IgG, ktorý sa má bunkou recyklovať, po dobu dostatočnú na umožnenie väzby molekuly
testovanej protilátky a IgG na FcRn, voliteľne pridanie molekuly testovanej protilátky pred IgG, ktorý sa má
recyklovať, a inkubácia po dobu dostatočnú na umožnenie väzby molekuly testovanej protilátky na FcRn.
c) premytie mierne kyslým pufrom na odstránenie neviazaného IgG a testovanej molekuly protilátky,
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d) inkubácia buniek v neutrálnom tlmivom roztoku, ako je napríklad pH okolo 7,2
e) detekciu množstva IgG recyklovaného bunkami stanovením množstva IgG uvoľneného do supernatantu.
[0286] Vhodné bunky obsahujú psie obličkové bunky Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) II. Transfekcia
buniek MDCKII ľudským alfa reťazcom FcRn a ľudským β2 mikroglobulínom (β2M) už bola opísaná
Claypoolom a kol., 2002, Journal of Biological Chemistry, 277, 31, 28038-28050. Tento článok tiež opisuje
recykláciu IgG týmito transfekovanými bunkami.
[0287] Médium na podporu buniek počas testovania obsahuje kompletné médium obsahujúce MEM (Gibco
#21090-022), 1 x neesenciálne aminokyseliny (Gibco 1, 11140-035), 1 x pyruvát sodný (Gibco #11360-039) a
L-glutamín (Gibco #25030-024). Kyslé premytie sa môže pripraviť odobratím HBSS+ (PAA #H15-008) a
pridaním 1 M MES, kým sa nedosiahne pH 5,9 +/- 0,5 Možno tiež pridať okolo 1% BSA (Sigma #A9647).
Neutrálne premytie sa môže pripraviť pomocou HBSS+ (PAA #H15-008) a pridaním 10 M Hepes, pH 7,2 +/0,5 Možno tiež pridať okolo 1% BSA (Sigma #A9647).
[0288] Premytie buniek kyslým pufrom odstráni nenaviazanú testovanú protilátku a nenaviazaný IgG a
umožňuje ďalšiu analýzu. Kyslé podmienky použité v kroku (b) podporujú väzbu IgG na FcRn a jeho
internalizáciu a recykláciu.
[0289] Množstvo testovanej protilátky alebo fragmentu a IgG iba na povrchu buniek sa môže stanoviť
premytím buniek neutrálnym premytím a analýzou supernatantu/frakcií premývania, aby sa detegovalo
množstvo testovanej protilátky alebo IgG. Dôležité je, že sa nepoužije lyzačný pufor. Na stanovenie množstva
IgG internalizovaného bunkami sa protilátka môže najskôr odstrániť z povrchu bunky neutrálnym premytím a
bunky sa lyzujú lyzovacím pufrom a potom sa analyzuje vnútorný obsah. Na stanovenie množstva IgG
recyklovaného bunkami sa bunky inkubujú za neutrálnych podmienok počas vhodného obdobia a okolitý pufor
sa analyzuje na obsah IgG. Ak je potrebný obsah povrchovej a vnútornej protilátky v bunke, môže sa bunka
premyť kyselinou, aby sa udržala prítomnosť protilátky na bunkovom povrchu, nasledovala bunková lýza a
analýza kombinovaného materiálu.
[0290] Ak je potrebné zmerať oboje internalizáciu aj recykláciu vzorky IgG sa vykonávajú dvojmo a testy na
internalizáciu a recykláciu sa vykonávajú oddelene.
[0291] Vhodný lyzačný pufor obsahuje 150 mM NaCl; 20 mM Tris s pH 7,5; 1 mM EDTA; 1 mM EGTA; 1 %
Triton-X 100, na každých 100 ml sa pridali inhibítory proteázy/fosfátové inhibítory ako je opísané v pokynoch
od výrobcu.
[0292] Typicky je IgG, ktorý sa má recyklovať, značený, v jednom príklade sa môže použiť biotinylovaný
ľudský IgG. IgG môže byť potom detegovaný použitím napríklad streptavidín sulfo-tag detekčnej protilátky (ako
je MSD # r32ad-5) 25 ml v 0,2 µg/ml MSD blokovacieho pufru. Blokovací pufor môže obsahovať 500 mM Tris s
pH 7,5, 1,5 M NaCl a 0,2 % Tween-20 a 1,5 % BSA.
[0293] Alternatívne môže byť IgG vopred značený fluorofórom alebo podobnou značkou.
[0294] V jednom uskutočnení je vhodným povrchom plastická platnička alebo jamka, ako je napríklad 96jamková platnička alebo podobne, sklenené podložné sklíčko alebo membrána. V jednom príklade sú bunky
potiahnuté na povrch pri hustote, ktorá vedie k vytvoreniu monovrstvy.
[0295] V jednom uskutočnení tu opísaný test nie je meraním transcytózy protilátky zhora nadol cez membránu
s gradientom pH naprieč, napríklad s kyslými podmienkami na jednej strane membrány a neutrálnymi
podmienkami na opačnej strane membrány.
[0296] V jednom príklade sa testovaná protilátka alebo jej fragment a IgG môžu inkubovať s bunkami v kroku
(b) počas okolo 1 hodiny, napríklad pri laboratórnej teplote za kyslých podmienok, aby sa umožnila väzba.
[0297] V jednom príklade sa testovaná protilátka alebo fragment môžu inkubovať s bunkami v kroku (b) počas
okolo 1 hodiny, napríklad pri laboratórnej teplote za kyslých podmienok, aby sa umožnilo naviazanie pred
pridaním IgG, ktorý sa má recyklovať. Následne môže byť IgG, ktorý má byť recyklovaný bunkou, inkubovaný s
bunkami v kroku (b) počas okolo 1 hodiny, napríklad pri laboratórnej teplote za kyslých podmienok, aby sa
umožnila väzba.
[0298] Neutrálne podmienky uľahčujú uvoľňovanie IgG do supernatantu.
[0299] „Obsahuje“ v kontexte tejto špecifikácie je mienené ako „vrátane“. Tam, kde je to technicky vhodné, je
možné uskutočnenia vynálezu kombinovať.
[0300] Opísané sú tu uskutočnenia, ktoré obsahujú určité znaky/elementy. Opis sa tiež týka samostatných
uskutočnení, ktoré pozostávajú alebo v podstate pozostávajú z uvedených znakov/elementov. Predkladaný
vynález je ďalej opísaný na ilustráciu iba v nasledujúcich príkladoch, ktoré odkazujú na priložené obrázky, na
ktorých:
Obrázok 1
Obrázok 1a
Obrázok 1b
Obrázok 1c
Obrázok 1d
Obrázok 1e

znázorňuje % hIgG u transgénnych myší stanovené pomocou LC-MS/MS
znázorňuje účinok 1638 IgG4P formátu na koncentráciu ľudského IVIg v sére transgénnych
myší s ľudským FcRn.
znázorňuje účinok 1638 FabFv a Fab'PEG formátov na koncentráciu ľudského IVIg u
transgénnych myší s ľudským FcRn
znázorňuje farmakokinetiku 1638 IgG4P formátu u transgénnych myší s ľudským FcRn.
znázorňuje farmakokinetiku 1638 FabFv a Fab'PEG formátov u transgénnych myší s
ľudským FcRn.
účinok 1638 FabFv a Fab'PEG formátov na koncentráciu sérového albumínu u transgénnych
myší s ľudským FcRn.
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Obrázok 1f
Obrázok 2
Obrázok 3
Obrázok 4
Obrázok 5
15.
Obrázok 6
Obrázok 7
Obrázok 8
Obrázok 9a
Obrázok 9b

účinok 1638 IgG4P formátu na koncentráciu sérového albumínu u transgénnych myší s
ľudským FcRn.
znázorňuje reprezentatívne väzobné krivky pre CA170_1638.g49 IgG4. Priemerné hodnoty
KD (n = 3) boli 0,20 nM v neutrálnom pufri a 0,22 nM v kyslom pufri
znázorňuje, že CA170_1638.g49 IgG4 inhibuje recykláciu IgG v bunkách MDCK II klon 15
znázorňuje, že CA170_1638.g49 IgG4 inhibuje IgG transcytózu v bunkách MDCK II klon 15.
znázorňuje, že CA170_1638.g49 FabFv inhibuje IgG transcytózu v bunkách MDCK II klon
znázorňuje reprezentatívne väzobné krivky pre CA170_1638.g49 IgG4. Priemerné hodnoty
KD (n = 3) boli 0,3 v neutrálnom pufri a 0,43 v kyslom pufri (pozrite Tabuľku 2).
znázorňuje CA170_1638 CDR sekvencie
sekvencie protilátok podľa predkladaného opisu
humanizácia protilátky 1638.g49
humanizácia protilátky 1638.g49

PRÍKLADY
Skratky
[0301]
°C
ATR FTIR
CH2
cIEF
DSC
G0F
H reťazec
HPLC
IgG
L reťazec
nLCMS
PBS
pI
SD
SEC
ToF
Tm
TCEP
THP
Tris

teplota, stupne Celzia
Infračervená spektroskopia so zoslabeným úplným odrazom s Fourierovou transformáciou
konštantná oblasť 2 ťažkého reťazca
kapilárna izoelektrická fokusácia
diferenčná skenovacia kalorimetria
fukozylovaný aglaktozyl-biantenárny glykán
ťažký reťazec
vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
imunoglobulín G
ľahký reťazec
hmotnostná spektrometria s nanokvapalinovou chromatografiou
fosfátový soľný roztok
izoelektrický bod
smerodajná odchýlka
gélová filtrácia
čas letu
teplota topenia
tris(2-karboxyethyl)fosfín
Tris(hydroxypropyl)fosfín
tris(hydroxymetyl)aminometán

[0302] Nasledujúce imunizácie sa uskutočňovali, aby sa získal materiál na B bunkovú kultúru a skríning
protilátok: potkany Sprague Dawley sa imunizovali tromi injekciami myších fibroblastov NIH3T3, ktoré koexprimujú mutantný ľudský FcRn (L320A; L321A) (Ober a kol., 2001 Int. Immunol. 13, 1551-1559) a myší β2M
so štvrtou konečou posilňujúcou dávkou ľudskej FcRn extracelulárnej domény.
[0303] Séra sa monitorovali ako z hľadiska väzby na mutantný FcRn na bunkách HEK-293, tak aj na jeho
schopnosť zabrániť väzbe na ľudský IgG značený Alexafluor 488. Obe metódy sa uskutočňovali prietokovou
cytometriou. Pri štúdiu väzby boli na odhalenie väzby IgG v sére použité fykoerytrínoom (PE) značené antimyšie alebo potkanie Fc špecifické sekundárne látky.
[0304] B bunkové kultúry sa pripravili s použitím postupu podobného tomu, ktorý opísal Zubler a kol. (1985).
Stručne, B bunky o hustote približne 5000 buniek na jamku sa kultivovali v 96-jamkových platničkách pre
tkanivové kultúry s čiarovými kódmi s 200 µl/jamku RPMI 1640 média (Gibco BRL) doplneného 10 % FCS
(PAA laboratories ltd), 2 % HEPES (Sigma Aldrich), 1 % L-glutamínom (Gibco BRL), 1 % roztokom penicilínu/streptomycínu (Gibco BRL), 0,1 % ß-merkaptoetanolom (Gibco BRL), 2-5 % aktivovaným supernatantom
kultúry králičích splenocytov a gama ožiarenými bunkami myšieho tymómu EL-4-B5 (5x104/jamka) počas
siedmich dní pri 37 °C v atmosfére 5 % CO2.
[0305] Prítomnosť FcRn-špecifických protilátok v supernatantoch B bunkových kultúr bola stanovená pomocou
homogénneho testu viazania založeného na fluorescencii s použitím buniek HEK-293 prechodne
transfekovaných mutantným FcRn (povrchovo-stabilizovaným), ktorý bol zdrojom cieľového antigénu. 10 µl
supernatantu sa prenieslo z 96-jamkových platničiek pre tkanivové kultúry s čiarovými kódmi do 384jamkových platničiek s čiernymi stenami s čiarovými kódmi, ktoré obsahovali 5000 transfekovaných buniek
HEK-293 na jamku, s použitím zariadenia na manipuláciu s kvapalinami Matrix Platemate. Väzba sa zisťovala
s kozím anti-potkaním alebo myším IgG Fcy-špecifickým Cy-5 konjugátom (Jackson). Platničky sa odčítali na
bunkovom detekčnom systéme Applied Biosystems 8200. Z 3800 x 96-jamkových kultivačných platní
predstavujúcich 38 rôznych imunizovaných zvierat bolo identifikovaných 9800 anti-ľudských FcRn viažucich
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látok. Odhadovalo sa, že to predstavuje skríning približne 2,5 miliardy B buniek. Po primárnom skríningu boli
pozitívne supernatanty konsolidované na 96-jamkových hlavných platničkách s čiarovými kódmi použitím
robota Aviso Onyx selektujúceho pozitívny zásah a B bunky v platničkách na bunkové kultúry boli zamrazené
pri -80 °C. Hlavné platničky sa potom skrínovali v Biacore, aby sa identifikovali jamky obsahujúce protilátky s
vysokou afinitou a tie, ktoré inhibovali väzbu ľudského IgG na FcRn (pozrite nižšie). Biomolekulárna interakčná
analýza s použitím technológie povrchovej plazmónovej rezonancie (SPR) sa uskutočňovala na systéme
BIAcore T200 (GE Healthcare). Kozí anti-potkaní IgG, Fc gama (Chemicon International Inc.) v 10 mM NaAc,
pH 5 pufri bol imobilizovaný na CM5 senzorovom čipe pomocou postupu spájania amínov na úroveň
zachytenia približne 19500 jednotiek reakcie (RU) s použitím HBS-EP+ ako pufra na analýzu. 50 mM fosfát, pH
6 + 150 mM NaCl sa použil ako pufor na analýzu pri teste afinity a blokovania. Supernatanty B bunkových
kultúr boli zriedené 1 ku 5 v 200 mM fosfáte, pH 6 + 150 mM NaCl. Na zachytenie pomocou imobilizovaného
anti-potkanieho IgG, Fc, sa použila 600s injekcia nariedeného supernatantu B buniek pri 5 µl/min. Ľudský
FcRn v koncentrácii 100 nM bol injektovaný do zachyteného supernatantu B bunkových kultúr po dobu 180 s
pri prietoku 30µl/min, po čom nasledovala 360 s disociácia. Ľudský IgG (Jackson ImmunoResearch) bol
injektovaný 60 s s disociáciou 180 s pri 30 µl/min.
[0306] Dáta boli analyzované pomocou vyhodnocovacieho softvéru T200 (verzia 1.0), aby sa stanovili afinitné
konštanty (KD) protilátok a stanovili sa tie, ktoré blokujú väzbu IgG.
[0307] V alternatívnom teste boli supernatanty hlavnej platničky tiež testované v teste blokovania ľudského IgG
na báze buniek. 25 µl supernatantu B bunkových kultúr z hlavných platničiek sa pridalo do 96-jamkovej
polypropylénovej platničky s dnom v tvare U. Mutantné hFcRn-transfekované bunky HEK-293 (50000 buniek
na jamku v 25 ul PBS pH 6/1% FCS) sa potom pridali do každej jamky a inkubovali sa 1 hodinu pri 4 °C. Bunky
boli dvakrát premyté 150 µl PBS. Bunky sa potom resuspendovali v 50 µl/jamku média PBS/FCS
obsahujúceho ľudský IgG značený s Alexafluor 488 alebo 649 v koncentrácii 7,5 µg/ml a inkubovali sa 1
hodinu pri 4 °C. Bunky sa potom dvakrát premyli 150 µl média a potom sa resuspendovali v 35 µl/jamku média
PBS/FCS obsahujúceho 1 % formaldehyd ako fixačné činidlo. Platničky sa potom odčítali na prietokovom
cytometri FACS Canto 2.
[0308] Aby sa umožnilo získanie génov variabilnej oblasti protilátky zo selekcie jamiek, ktoré boli predmetom
záujmu, musel sa vykonať krok dekonvolúcie, aby sa umožnila identifikácia antigén-špecifických B buniek v
danej jamke, ktorá obsahovala heterogénnu populáciu B buniek. To sa dosiahlo použitím spôsobu fluorescenčných ohnísk (Fluorescent foci). Stručne, imunoglobulín-vylučujúce B bunky z pozitívnej jamky boli zmiešané
so streptavidínovými guľôčkami (New England Biolabs) potiahnutými biotinylovaným ľudským FcRn a kozím
anti-potkaním alebo myším Fcγ fragment-špecifickým FITC konjugátom (Jackson) v konečnom riedení 1:1200.
Po statickej inkubácii pri 37 °C po dobu 1 hodiny bolo možné identifikovať antigén-špecifické B bunky kvôli
prítomnosti fluorescenčného halo obklopujúceho túto B bunku. Tieto jednotlivé B bunky, identifikované
pomocou mikroskopu Olympus, boli potom odobrané mikromanipulátorom Eppendorf a vložené do PCR
skúmavky. Fluorescenčné ohniská boli generované z 268 selektovaných jamiek.
[0309] Gény variabilnej oblasti protilátky sa získali z jednotlivých buniek pomocou reverznej transkripčnej
polymerázovej reťazovej reakcie (RT)-PCR s použitím primerov špecifických pre variabilnú oblasť ťažkého a
ľahkého reťazca. Boli uskutočnené dve kolá PCR na robote Aviso Onyx na manipuláciu s kvapalinami, s 2°
nested PCR začleňujúcou reštrikčné miesta na 3' a 5' koncoch, čo umožnilo klonovanie variabilných oblastí do
myšieho γ1 IgG (VH) alebo myšieho kapa (VL) cicavčieho expresného vektora. Párové konštrukty ťažkého a
ľahkého reťazca boli ko-transfektované do buniek HEK-293 pomocou Fectin 293 (Invitrogen) a kultivované v
48-jamkových platničkách v objeme 1 ml. Po 5-7 dňoch expresie sa zozbierali supernatanty a protilátka sa
podrobila ďalšiemu skríningu.
[0310] Pomocou PCR sa úspešne získali páry príbuzných ťažkých a ľahkých reťazcov z jednotlivých B buniek
zo 156 selektovaných jamiek. DNA sekvenčná analýza klonovaných génov variabilnej oblasti identifikovala
množstvo jedinečných rodín rekombinantnej protilátky. Po expresii boli prechodné supernatanty podrobené
FACS testom blokovania ľudského IgG (opísaných vyššie) a aj IgG recyklačným testom. V niektorých
prípadoch sa produkoval a testoval purifikovaný myší γ1 IgG (dáta so zodpovedajúcim označením).
[0311] Pri recyklačnom teste sa použili bunky MDCK II (klon, ako je opísané v príkladoch 5, 6 a 7 nižšie), ktoré
nadexprimujú ľudský FcRn a beta 2 mikroglobulín, vysiate v množstve 25000 buniek na jamku 96-jamkovej
platničky Tieto boli inkubované cez noc pri 37 °C, 5 % CO2. Bunky sa premyli s HBSS+ Ca/Mg pH 7,2+1 %
BSA a potom sa inkubovali s 50 µl rôznych koncentrácií prechodného supernatantu HEK-293 alebo
purifikovanou protilátkou 1 hodinu pri 37 °C, 5 % CO2. Supernatant sa odstránil a k bunkám sa pridalo 500
ng/ml biotinylovaného ľudského IgG (Jackson) v 50 ml HBSS+ Ca/Mg pH 5,9 +1 % BSA a inkubovali sa 1
hodinu pri 37 °C, 5 % CO2. Bunky sa potom trikrát premyli v HBSS+ Ca/Mg pH 5,9 a k bunkám sa pridalo 100
µl of HBSS+ Ca/Mg pH 7,2 a inkubovali sa pri 37 °C, 5 % CO2 počas 2 hodín. Supernatant sa z buniek
odstránil a analyzoval sa na celkový IgG použitím MSD testu s anti-ľudskou IgG zachytávajucou protilátkou
(Jackson) a streptavidín-sulfo tag odhalujúcou protilátkou (MSD). Inhibičná krivka sa analyzovala nelineárnou
regresiou, aby sa stanovili hodnoty IC50.
[0312] Na základe účinnosti v týchto testoch bola vybraná rodina protilátok, ktoré obsahovali šesť CDR
uvedených v SEQ ID NO 1 až 6. Protilátka CA170_01638 mala najlepšiu aktivitu a bola vybraná na
humanizáciu.
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Príklad 1 Spôsob humanizácie
[0313] Protilátka CA170_01638 sa humanizovala pomocou štepov CDR z V-oblastí potkanej protilátky na
rámcové V-oblasti protilátky ľudskej zárodočnej línie. Aby sa obnovila aktivita protilátky, v humanizovanej
sekvencii sa zachovalo aj niekoľko zvyškov rámcovej oblasti z V-oblastí potkana. Tieto zvyšky boli vybrané
pomocou protokolu uvedeného Adairom a kol. (1991) (Humanizované protilátky WO91/09967). Zoradenia
sekvencií V-oblasti potkanej protilátky (donorové) so sekvenciami V-oblasti ľudskej zárodočnej línie
(akceptorými) sú znázornené na obrázkoch 9A a B, spolu s navrhnutými humanizovanými sekvenciami. CDR
vyštepené z donorovej na akceptorovú sekvenciu sú také, ako sú definované Kabatom (Kabat a kol. 1987), s
výnimkou CDR-H1, kde sa používa kombinovaná definícia Chothia/Kabat (pozrite Adair a kol., 1991
Humanised antibodies. WO91/09967). Ľudská V-oblasť IGKV1-27 plus JK4 J-oblasť (http://www.imgt.org/) bola
vybraná ako akceptorová pre CDR ľahkého reťazca. Ľudská V-oblasť IGHV3-7 plus JH3 J-oblasť
(http://www.imgt.org/) bola vybraná ako akceptorová pre CDR ťažkého reťazca.
[0314] Gény kódujúce množstvo variantných sekvencií V-oblasti ťažkého a ľahkého reťazca boli navrhnuté a
skonštruované automatizovanou syntézou v spoločnosti Entelechon GmbH. Modifikáciou VH a VK génov
oligonukleotidom riadenou mutagenzénou sa vytvorili ďalšie varianty V-oblasti ťažkého aj ľahkého reťazca.
Tieto gény boli klonované do mnohých vektorov, aby sa umožnila expresia humanizovanej protilátky 1638 Fab
alebo IgG4 v bunkách E. coli a cicavčích bunkách. Varianty reťazcov a ich kombinácie sa hodnotili z hľadiska
ich účinnosti vo vzťahu k parentálnej protilátke, ich biofyzikálnych vlastností a vhodnosti na následné
spracovanie, čo viedlo k selekcii štepu gL7 ľahkého reťazca a štepu gH33 ťažkého reťazca. Konečné vybrané
sekvencie štepu gL7 a gH33 sú uvedené na obrázkoch 9A a B. Toto párovanie vo V-oblasti bolo pomenované
1638.g49.
[0315] Zvyšky rámcovej oblasti ľahkého reťazca v štepe gL7 sú všetky z génu ľudskej zárodočnej línie, s
výnimkou zvyškov 70 a 71 (číslovanie podľa Kabata), kde sa zachovali donorové zvyšky histidín (H70) a
tyrozín (T71). Retencia týchto dvoch zvyškov bola dôležitá pre plnú účinnosť humanizovanej protilátky alebo
Fab. Zvyšok 56 v CDRL2 štepu gL7 bol mutovaný zo zvyšku kyseliny asparágovej (D56) na zvyšok kyseliny
glutámovej (E56), čím sa zo sekvencie gL7 odstránilo potenciálne miesto izomerizácie kyseliny asparágovej.
Zvyšky rámcovej oblasti ťažkého reťazca v štepe gH33 sú všetky z génu ľudskej zárodočnej línie, s výnimkou
zvyškov 48 a 78 (číslovanie podľa Kabata), kde sa zachovali donorové zvyšky leucín (L48) a alanín (A78).
Retencia týchto dvoch zvyškov bola nevyhnutná pre plnú účinnosť humanizovanej protilátky alebo Fab.
[0316] Na expresiu Fab 1638.g49 v E. coli boli gény humanizovanej V-oblasti ťažkého a ľahkého reťazca
klonované do UCB expresného vektora pTTOD, ktorý obsahuje DNA kódujúcu ľudskú konštantnú oblasť Ckapa (alotyp K1m3 ) a oblasť ľudského gama-1 CH1 (s alebo bez pántovej oblasti) (alotyp G1m17).
[0317] Na expresiu 1638.g49 IgG4 v cicavčích bunkách sa humanizovaný gén V-oblasti ľahkého reťazca spojil
s DNA sekvenciou kódujúcou ľudskú konštantnú oblasť C-kapa (alotyp K1m3), aby sa vytvoril súvislý gén
ľahkého reťazca. Humanizovaný gén V-oblasti ťažkého reťazca sa spojil s DNA sekvenciou kódujúcou
konštantnú oblasť ľudského gama-4 ťažkého reťazca s mutáciou S241P stabilizujúcou pánt (Angal a kol., Mol
Immunol. 1993, 30 (1): 105-8), aby sa vytvoril súvislý gén ťažkého reťazca. Gény ťažkého a ľahkého reťazca
boli klonované do cicavčieho expresného vektora.
[0318] Ďalší skorší štep, 1638.g28, sa použil v príklade 8A opísanom nižšie a tento obsahoval v ťažkom
reťazci (gH2) viac donorových zvyškov ako štep 1638.g49 (F24, L48, K71, T73, A78 a V93). Ľahký reťazec
tejto protilátky (gL2) obsahuje nemodifikovaný CDRL2 uvedený v SEQ ID NO: 5 namiesto modifikovaného
CDRL2 so SEQ ID NO: 7, ktorý sa používa v 1638.g49. Sekvencie oboch sád protilátok sú uvedené na
Obrázku 8. Protilátka 1638.g28 bola exprimovaná ako Fab’ fragment, ako je opísané vyššie pre 1638.g49.
Príklad 2 Príprava 1638.g49 Fab'-PEG konjugátu
[0319] Fab' exprimovaný v periplazme E. coli bol extrahovaný z buniek tepelnou extrakciou. Fab' bol
purifikovaný afinitnou purifikáciou na proteíne G s kyslou elúciou. Fab' bol redukovaný a PEGylovaný so 40
kDa PEG (SUNBRIGHT GL2-400MA3). PEG bol kovalentne spojený prostredníctvom maleimidovej skupiny s
jednou alebo viacerými tiolovými skupinami vo fragmente protilátky. Účinnosť PEGylácie bola potvrdená
pomocou SE-HPLC. Fab'PEG sa separoval od ne-PEGylovanej Fab' a diFab' pomocou katiónovej iónomeničovej chromatografie. Frakcie boli analyzované pomocou SE-HPLC a SDS-PAGE. Vzorky sa pospájali
tak, aby sa minimalizovali úrovne nečistôt. Konečná vzorka sa zakoncentrovala a diafiltrovala do požadovaného pufra.
Príklad 3 Afinita pre väzbu hFcRn
[0320] Biomolekulárna interakčná analýza s použitím technológie povrchovej plazmónovej rezonancie (SPR)
sa uskutočňovala na systéme Biacore T200 (GE Healthcare) a stanovovala sa väzba na extracelulárnu
doménu FcRn. Ľudská extracelulárna doména FcRn bola poskytnutá ako nekovalentný komplex medzi
extracelulárnou doménou alfa reťazca ľudského FcRn (SEQ ID NO: 48) a β2 mikroglobulínom (β2M) (SEQ ID
NO: 72). Kozí Affinipure F (ab')2 fragment anti-ľudského IgG, Fc fragment špecifický (pre zachytenie IgG4)
(Jackson ImmunoResearch Lab, Inc.) pri 50 µg/ml v 10 mM NaAc pH 5 pufri bol imobilizovaný na CM5
senzorovom čipe pomocou postupu spájania amínov tak, aby sa dosiahla úroveň zachytenia medzi 5000 6000 reakčných jednotiek (RU) pomocou HBS-EP+ (GE Healthcare) ako pufra na analýzu.
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[0321] 50 mM fosfátový pufor, pH 6 + 150mM NaCl + 0,05 % P20 alebo HBS-P+, pH 7,4 (GE Healthcare) sa
použil ako pufor na analýzu pre test afinity. Protilátka 1638.g49 IgG4P bola zriedená na 1 µg/ml v pufri na
analýzu. Na zachytenie imobilizovaným anti-ľudským IgG, Fc, sa použila 60 s injekcia IgG4 pri 10 µl/min.
Ľudská extracelulárna doména FcRn bola titrovaná od 20 nM do 1,25 nM cez zachytenú anti-FcRn protilátku
(IgG4) po dobu 300 s pri 30 µl/min, po ktorej nasledovala disociácia po dobu 1200 s. Povrch bol regenerovaný
pomocou 2 x 60 s s 50 mM HCl alebo 60 s 40 mM HCl pri 10 µl/min pre pufor na analýzu s pH 6 a 30 s 10 mM
NaOH pre pufor na analýzu s pH 7,4.
[0322] Dáta sa analyzovali pomocou vyhodnocovacieho softvéru T200 (verzia 1.0) s použitím modelu viazania
1:1 s lokálnym Rmax.

Tabuľka 1 Dáta o afinite pre anti-hFcRn 1638.g49 IgG4P pri pH 6,0 a pH 7,4
pH 6,0
1638.g49 IgG4P
1
2
3
Priemer

ka (M-1s-1)
1,10E+06
1,10E+06
1,11E+06
1,10E+06

pH 7,4
1638.g49 IgG4P
1
2
3
Priemer

ka (M-1s-1)
9,75E+05
9,62E+05
9,62E+05
9,67E+05

Ľudský FcRn
kd (s -1)
1.43E-04
1.39E-04
1.40E-04
1.41E-04
Ľudský FcRn
kd (s -1)
2,51E-05
3.19E-05
2.82E-05
2.84E-05

KD (M)
1.29E-10
1.26E-10
1.27E-10
1.27E-10

KD (M)
2,57E-11
3.32E-11
2.93E-11
2.94E-11

[0323] Stanovila sa teda afinita 1638.49g IgG4 ako 127 pM pri pH 6,0 a 29 pM pri pH 7,4.
Príklad 4
[0324] Molekula IgG4P s plnou dĺžkou a molekula Fab-dsFv, kde variabilná oblasť 1638.g49 bola
inkorporovaná do Fab domény každého formátu, boli analyzované na biochemickú integritu a biofyzikálnu
stabilitu.
Spôsoby a výsledky
1. Potvrdenie sekvencie
i) Proteínové sekvenovanie (Edmanov chemický spôsob)
[0325] N-terminálna aminokyselinová sekvencia oboch vzoriek IgG4 a Fab-dsFv sa získala pomocou prístroja
Applied Biosystems Procise 494. Prístroj bol nastavený a obsluhovaný podľa odporúčaní výrobcu prístroja.
Približne 100 pmolov každej vzorky bolo nanesených na disky z polyvinylidéndifluoridu (Prosorb, používané
podľa odporúčaní výrobcu) a podrobených 18 cyklom, ktoré zahŕňali dva pokusy s blankom a štandard, čo
viedlo k analýze prvých 15 aminokyselinových zvyškov ťažkých a ľahkých reťazcov. Analýza sa uskutočňovala
použitím SequencePro Data Analysis Application V2.0.
[0326] Pozorovanou sekvenciou pre každú vzorku bola zmes dvoch, približne rovnako zastúpených sekvencií,
EVQLVESGGGLVQPG (SEQ ID NO: 67) a DIQMTQSPSSLSASV (SEQ ID NO: 68), konzistentných s Nterminálnymi sekvenciami očakávanými od génových sekvencií ťažkého a ľahkého reťazca. Približne rovnaké
množstvo naznačuje rovnaké molárne množstvo 2 reťazcov, s malým až žiadnym významným blokovaním Nkoncov.
ii) Analýza hmotnostnou spektrometriou
a) Analýza intaktnej hmotnosti
[0327] Spektrometrická analýza intaktnej hmotnosti bola uskutočnená na dvoch šaržiach molekuly IgG4 a FabdsFv po redukcii s 20 mM TCEP po dobu jednej hodiny. Hmotnosti boli merané na hmotnostnom spektrometri
Agilent 6510 vybavenom rozhraním čipovej kocky a čipom C8 (43 mm kolóna Zorbax 300A C8 + 43 nl lapač).
Všetky vzorky boli pred injekciou zriedené na 0,1 mg/ml v 98 % vody/2 % metanolu/0,3 % kyseliny mravčej
(rozpúšťadlo A) a do systému sa nanenieslo 0,3 µl. Proteíny sa eluovali z čipu do hmotnostného spektrometra
s použitím gradientu po 40 % acetonitril/0,1 % kyseliny mravčej pri 350 nl/min. Dáta ToF-MS boli zbierané v
pozitívnom iónovom režime medzi 500 a 5000 m/z a spracované pomocou softvéru Agilent MassHunter.
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[0328] Pozorované hmotnosti ľahkého a ťažkého reťazca pre oba formáty sú uvedené nižšie (Tabuľka 2).
Tabuľka 2. Pozorované hmotnosti dvoch šarží IgG4 a Fab-dsFv
L-reťazec
Očakávaná1
IgG4 šarža#1

Pozorovaná

ppm

23505.8

106

23503.3
IgG4 šarža#2
FabFv

36384.4

H-reťazec
Očakávaná1

Pozorovaná

ppm

50768.9

83

50768.9

83

[H1] 38301.1

60

[H2] 38302.6

99

50764.7
23505.7

102

[L1] 36385.4

27

[L2] 36387.6

88

38298.8

1

Očakávaná hmotnosť vypočítaná z aminokyselinovej sekvencie s pridaním IgG4: 2 L- a 4 Hvnútroreťazcových disulfidov,
G0F glykozylácie a odstránenia C-terminálneho Lys z H-reťazca
FabFv: 3 L- a 3H- vnútroreťazcové disulfidy.
[0329] Analýza intaktnej hmotnosti s TCEP redukovaného IgG4 bola konzistentná s očakávanými sekvenciami
s prevažne G0F glykozyláciou a orezaným C-terminálnym lyzínom (približne 90 %) na H-reťazci, ktorý je
typický pre rekombinantný IgG.
[0330] Podobne spektrá intaktnej hmotnosti Fab-dsFv reťazcov boli konzistentné s hmotnosťou podľa
sekvencie a očakávaným počtom disulfidov. Pozorovala sa heterogenita pozorovanej hmotnosti oboch
reťazcov pravdepodobne v dôsledku čiastočnej redukcie disulfidov vo vnútri reťazca pomocou TCEP. b)
Disulfidové mapovanie sa uskutočňovalo iba na IgG4.
[0331] IgG4 (50 µg) sa ošetrili 0,15 % Rapigest v Tris-HCI pH 7,5 pri 50 °C po dobu 15 minút a všetky voľné
cysteíny sa alkylovali jódacetamidom. Pridal sa trypsín (1:25 hmotn.) a proteíny sa hydrolyzovali cez noc pri
laboratórnej teplote a potom sa reakcia zastavila pridaním kyseliny mravčej (5 % obj.) a zrazenina sa
odstránila centrifugáciou. Vzorky sa pred nanesením na LC-MS systém uskladnili pri -20 °C a zriedili 1:1 s
vodou. Alikvóty (∼3-5µg) boli nanesené na 2,1 x 150 mm C18 kolónu (Waters BEH1.7u) ekvilibrovanú vodou
obsahujúcou 0,2 % kyselinu mravčiu a eluované gradientom acetonitrilu/1-propanolu do hmotnostného
spektrometra Waters Xevo prevádzkovaného v +ve-ion MSE režime. Dáta boli analyzované pomocou softvéru
MassLynx a BioPharmaLynx.
[0332] Výsledky naznačujú, že boli pozorované všetky očakávané peptidy spojené s disulfidmi, s výnimkou
peptidových T19-SS-T19 druhov medzi H-H-reťazcami, ktoré boli pozorované iba s jedinou disulfidovou
väzbou a pri nízkej intenzite. Nebol pozorovaný žiadny dôkaz pre žiadne zmiešané disulfidové druhy alebo
karbamidometylované cysteínové zvyšky.
2. Biochemická analýza
Gélová filtrácia HPLC (SEC HPLC)
[0333] Gélová filtrácia umožnila analýzu monomérneho a oligomérneho materiálu. Uskutočnila sa pomocou
kolóny TSK G3000SW (7,7 mm I.Dx30,0 cm l) pripojenej k systému Agilent 1100. Vzorky (injekcia 25 µl/25 µg)
boli izokraticky eluované v 0,2 M fosforečnane sodnom, pH 7 pri 1,0 ml/min 30 minút, pri 30 °C. Elúcia sa
monitorovala absorpciou pri 280 nm.
[0334] Elučné profily ukázali, že IgG4 a Fab-dsFv boli homogénne a eluované v očakávaných retenčných
časoch, ako bolo stanovené pomocou SEC štandardov (BioRad 151-1901).
3. Molekulárny náboj
[0335] Kapilárna izoelektrická fokusácia (cIEF) sa uskutočňovala, aby sa stanovilo pI a obsah kyslých druhov.
[0336] Vzorky IgG4 a Fab-dsFv boli na analýzu zriedené na 1 mg/ml vo vode HPLC kvality (neredukové
podmienky). Vzorky sa tiež podrobili redukcii (2 mM THP/30 minút) a alkylácii (20 mM jódacetamid/80 minút),
aby sa analyzovali cysteínové adukty.
[0337] Vzorky sa pripravili zmiešaním nasledujúceho: 30 µl vzorky proteínu, 0,35 % metylcelulózy, 4 % pH 310 amfolytov (Pharmalyte), 1 µl každého syntetického pI markera (4,65 a 9,77) a vody HPLC kvality na
doplnenie do konečného objemu 100 µl. Zmes sa potom analyzovala s použitím analyzátora iCE280 IEF
(Convergent Biosciences), predbežne sa zaostrilo pri 1500 V počas 1 minúty a potom sa zaostrilo pri 3000 V
počas 6 minút. Kalibrované elektroferogramy sa potom integrovali pomocou softvéru Empower (od Waters).
[0338] Za pI sa považovalo pI hlavného druhu (najväčší pík).
[0339] Pri IgG4 formáte mal hlavný druh pI 7,3. Predpokladalo sa, že ide o skrátenú parentálnu molekulu
(odstránenie C-terminálneho lyzínu potvrdené analýzou hmotnostného spektra), ktorá nie je pre molekuly IgG
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atypická. Skrátená molekula by bola kyslejšia ako parentálna molekula (základný pík pri 7,4). Neexistovala
žiadna zmena profilu pI pred a po redukcii a alkylácii, čo naznačuje, že neexistovali žiadne cysteínové adukty.
[0340] Pri formáte Fab-dsF sa za pI považovalo pI hlavného druhu (najväčší pík), ktoré bol 9,0. Bol tiež jasne
prítomný aj kyslejší druh (pI 8,8), ktorý bol po redukcii/alkylácii menej výrazný, čo naznačuje prítomnosť
redukovateľného aduktu.
[0341] Pre obidva formáty boli prítomné menšie píky, ktoré boli buď kyslé (naľavo od hlavného píku) alebo
zásadité (napravo od hlavného píku). Tieto druhy boli považované za deriváty hlavných druhov, ale neboli
ďalej charakterizované.
4. Tepelná stabilita (Tm)
[0342] Pri zahrievaní bude mať proteín tendenciu sa rozbaľovať a čím stabilnejšie zbalená je štruktúra
proteínu, tým viac tepla je potrebné na jeho rozbalenie. Preto je tepelná stabilita (meraná ako teplota topenia,
Tm) mierou stability zbaľovania proteínu alebo odolnosti molekuly proti rozbaľovaniu (denaturácii), čo môže byť
predpokladom tvorby agregátov. V teplotnom gradiente je za definovaných podmienok teplota, pri ktorej sa 50
% molekúl rozbaľujee, Tm.
[0343] Odhady Tm sa uskutočňovali dvoma nezávislými spôsobmi i) Termofluórovým testom, meraním 50 %
rozbaľovania po väzbe fluorescenčného farbiva (Sypro Orange) na exponované hydrofóbne povrchy, ktoré sa
po teplom vyvolanom rozbaľovaní exponujú, a ii) diferenciálnej skenovacej kalorimetrie (DSC).
[0344] Výsledky týchto dvoch techník vo všeobecnosti korelujú a mierne sa líšia v absolútnej hodnote, pretože
použité spôsoby sú rôzne.
i) Termofluórový test
[0345] Vzorky sa pripravili nasledujúcim spôsobom: 5 µl 30 x sypro orange sa umiestnilo do 96-jamkovej
platničky s dnom v tvare V. Potom sa pridalo 45 µl vzorky proteínu v koncentrácii 0,1 mg/ml. Táto zmes sa
pipetovala v 10 µl kvadruplikátoch do 384-jamkovej platničky. Formát platničky s 384 jamkami bol: vzorka 1:
jamky A1, B1, A2, B2; vzorka 2: jamky C1, D1, C2, D2. Bola zahrnutá kontrola medzi testami, ktorou bola
irelevantná IgG4. Táto kontrola pri koncentrácii 0,1 mg/ml (v PBS pH 7,4) sa pridala k 5 µl 30x koncentrovanej
farbičky, 10 µl tejto hlavnej zmesi sa prenieslo do 384-jamkovej platničky v kvadruplikátoch. Platničky sa
umiestnili do rýchleho „real-time PCR“ systému 7900HT a zahrievali sa od 20 °C do 99 °C s použitím rýchlosti
nábehu 1,1 °C/min; CCD zariadenie súčasne monitoruje zmeny fluorescencie v jamkách. Modifikovaný XE
templát (IDBS) sa používa na spracovanie dát intenzity a na zohľadnenie viacerých tranzícií. Pre molekuly
IgG4 a Fab-dsFv boli zrejmé dve tranzície rozbaľovania. Hodnota Tm2 pre obe molekuly predstavovala Fab
rozbaľovaciu doménu a ukázalo sa, že je mierne nižšia pre IgG4 formát. Hodnota Tm1 predstavovala CH2
doménu (konštantný ťažký reťazec) molekuly IgG4 a dsFv doménu molekuly Fab-dsFv. Ukázalo sa, že v PBS
pri pH 7,4 je Fab-dsFv formát tepelne stabilnejší ako IgG formát.
Vzorka
IgG4
Fab-dsFv

Tm 1 priemer (°C)
65,4
73,6

Tm 1 SD
0,1
0,4

Tm 2 priemer (°C)
81,1
83,1

Tm 2 SD
0,4
0,4

ii) DSC metóda
[0346] DSC analýza sa uskutočňovala na Fab-dsFv molekule iba na potvrdenie údajov termofluórovej analýzy
a na stanovenie účinku dvoch rôznych typov pufrov (PBS s pH 7,4 a 50 mM octan sodný/125 mM chlorid
sodný s pH 5,0) na tepelnú stabilitu.
[0347] Vzorky v koncentrácii 1 mg/ml v PBS s pH 7,4 a 50 mM octane sodnom/125mM chloride sodnom s pH
5,0 s príslušnými referenčnými tlmivými roztokmi boli nanesené do prístroja MicroCal VP Capillary DSC v
triplikátoch. Systémové nastavenia obsahovali teplotné skenovanie od 20 °C do 110 °C a rýchlosť skenovania
60 °C/h. Konečné termogramy boli spracované pomocou softvéru Origin podľa pokynov výrobcu. Tm sa určil
pomocou automatizovaného algoritmu detekcie Tm softvéru (pre hlavnú tranzíciu) a ručne sa vybral pík pre
všetky ďalšie tranzície, ktoré softvér automaticky nezistil.
[0348] V dvoch testovaných pufroch bolo možné pozorovať dve odlišné tranzície.
[0349] Nižšia prepadajúca sa tranzícia (Tm1) predstavovala dsFv doménu Fab-dsFv molekuly a vyššia teplota
tranzície (Tm 2) predstavovala Fab doménu.
[0350] Dáta DSC boli v dobrej zhode s dátami získanými pomocou termofluórového testu. Táto technika bola
schopná ľahšie rozlíšiť medzi dvoma rozbaľujúcimi sa doménami ako termofluórový test.
[0351] Fab-dsFv molekula vykázala mierne zvýšenie tepelnej stability v 50 mM octane sodnéhom/125 mM
chloride sodnom pri pH 5.
Pufor

Tm1 priemer (°C)

SD

Tm 2 priemer (°C)

SD

Fab-dsFv (50 mM NaOAc/125 mM NaCl, pH 5)

86,1

0

73,6

0,15

Fab-dsFv (PBS, pH 7,4)

84,1

0,1

71,2

0,06
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5. Molekulárna štruktúra: Infračervená spektroskopia so zoslabeným úplným odrazom s Fourierovou
transformáciou (ATR FTIR)
[0352] Táto technika sa použila na porovnanie rozsahu interakcie medzi β-listami v molekule (intra-β-list) a
medzi samostatnými molekulami (inter-β-list).
[0353] Analýza sa uskutočňovala s použitím spektrometra Bruker Tensor 27 FTIR a príslušenstva na odber
vzoriek buniek BIOATR II pri použití rozlíšenia 4 cm-1; 120 skenov; nastavenie clony 6 mm a 20 µl objemu
vzorky pri 20 °C, kde sa nasledujúci postup uskutočnil iba na analýzu Fab-dsFv.
1. Použitím metódy BIOATR 10 06 10. xpm sa zmeralo päť spektier pozadia vzduchu.
2. Do bunky sa pridalo 20 µl sigma PBS s pH 7,4 a potom sa odstránilo
3. Do bunky sa pridalo 20 µl sigma PBS s pH 7,4 a zmeralo sa spektrum, pufor bol odstránený a bol
pridaný čerstvý pufor a bolo zmerané spektrum (v duplikáte)
4. Do bunky sa pridalo 20 µl vzorky a zmeralo sa spektrum, vzorka sa potom z bunky odstránila
5. Do bunky sa pridalo 20 µl sigma PBS s pH 7,4 a potom sa odstránilo
6. Do bunky sa pridalo 20 µl vzorky a zmeralo sa spektrum, vzorka sa potom z bunky odstránila (duplikát)
7. Bunka sa následne vyčistila nasledujúcim postupom:
a. 20 µl 1% SDS sa pridalo do bunky + čistenie s Q-špičkou
b. Do bunky sa pridalo 20 µl 1% SDS a následne sa odstránilo
c. Do bunky sa 5 krát pridalo a odstránilo po 20 µl H2O
d. Do bunky sa pridalo 20 µl pufra a následne sa odstránilo
8. Dáta sa analyzovali, aby sa získal konečný formát údajov nasledujúcim spôsobom
a. Spektrum pufra 1 sa odpočítal od Fab-dsFv spektra 1 a potom sa to opakovalo so spektrom pufra 2 a
Fab-ds Fv spektrom 2
b. Dáta boli selektované medzi 2200 cm-1 až 1000 cm-1
c. Hodnoty spektier duplikátov boli spriemerované
d. Potom sa urobila druhá derivácia s 25 bodovým vyhladením. Toto je konečný formát dát, ktorý sa
uvádza.
[0354] Výsledky analýzy ukázali, že Fab-dsFv mal charakteristiky intra-beta listu typického pre molekuly
protilátok.
Príklad 5 Účinnosť na bunkách
[0355] Testy založené na bunkách sa uskutočňovali s použitím buniek Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) II,
ktoré boli stabilne transfekované s ľudským FcRn a ľudským vektorom B2M s dvojitým génom so selekčným
markerom geneticínom. Bol vybraný stabilný bunkový klon, ktorý bol schopný recyklovať a transcytovať ľudský
IgG, a tento sa použil pre všetky nasledujúce štúdie. Bude sa označovať ako MDCK II klon 15.
Afinita CA170_1638.g49 IgG4 pre ľudský FcRn založená na bunkách
[0356] Experimenty s kvantitatívnou prietokovou cytometriou sa uskutočňovali s použitím buniek MDCK II
klonu 15 a AlexaFluor 488-značeného CA170_1638.g49 IgG4. Na stanovenie KD sa použila špecifická väzba
protilátky na FcRn v celom rozsahu koncentrácií protilátok. Analýzy sa uskutočňovali v neutrálnych aj kyslých
pufroch, aby sa určilo, či environmentálne pH porovnateľné s pH v krvnej plazme (pH 7,4) alebo endozómoch
(pH 6) má nejaký účinok na väzbu protilátky. Obrázok 2 zobrazuje reprezentatívne väzbové krivky pre
CA170_1638.g49 IgG4. Priemerné hodnoty KD (n=3) boli 0,20 v neutrálnom pufri a 0,22 v kyslom pufri (pozrite
Tabuľku 4).
Tabuľka 4 - Priemerné hodnoty KD (nM) pre CA170_1638.g49 IgG4 na bunkách MDCK II klonu 15
Protilátkový formát

Ľudský FcRnpH 7,4

Ľudský FcRnpH 6,0

1638.g49 IgG4

0,20

0,22

[0357] Obrázok 2 zobrazuje väzbu IgG4 na CA170_1638.g49 na bunky MDCK II klonu 15 v kyslom a
neutrálnom pH.
[0358] Bunky MDCK II klonu 15 boli inkubované v pufri Facs (PBS s 0,2 % hmotn./obj. BSA, 0,09 %
hmotn./obj. NaN3) 30 minút pred pridaním Alexa-fluór 488-značeného CA170_1638.g49 IgG4 po dobu 1
hodiny v Facs pufri pri pH 7,4 alebo pH 6. Konečná koncentrácia protilátky sa pohybovala v rozmedzí od 400
nM do 0,003 nM. Bunky boli premyté v ľadovo chladnom Facs pufri a potom analyzované prietokovou
cytometriou s použitím prietokového cytometra Guava (Millipore, UK). Titračné dátové súbory sa tiež pripravili
pre izotypové kontrolné protilátky pre každý formát protilátky na stanovenie nešpecifickej väzby. Počet mólov
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naviazanej protilátky sa vypočítal pomocou interpolovaných hodnôt zo štandardnej krivky generovanej z
guľôčok obsahujúcich rôzne množstvá fluorescenčnej farbičky. Geometrické priemerné hodnoty fluorescencie
boli stanovené v prietokovej cytometrickej analýze buniek a guličiek. Nešpecifická väzba sa odpočítala z
hodnôt anti-FcRn protilátok a vytvorená špecifická väzobná krivka sa analyzovala nelineárnou regresiou s
použitím rovnice pre väzbu na jednom mieste (Graphpad Prism®), aby sa stanovila KD. Dáta sú reprezentatívne pre 3 experimenty.
CA170_1638.g49 IgG4 sa môže viazať na ľudský FcRn exprimovaný na bunkách pri kyslom aj neutrálnom pH
Príklad 6 Funkčné testy založené na bunkách
[0359] Expresia FcRn je primárne intracelulárna (Borvak J a kol. 1998, Int. Immunol., 10 (9) 1289-98 a Cauza
K a kol. 2005, J. Invest. Dermatol., 124 (1), 132-139) a je asociovaná s endozomálnymi a lyzozomálnymi
membránami. Fc časť IgG sa viaže na FcRn pri kyslom pH (<6,5), ale nie pri neutrálnom fyziologickom pH
(7,4) (Rhagavan M. a kol. 1995) a táto závislosť od pH zabezpečuje recykláciu IgG.
[0360] Akonáhle je absorbovaný pinocytózou a vstupuje do kyslého endozómu, IgG naviazaný na FcRn bude
recyklovaný spolu s FcRn na bunkový povrch, zatiaľ čo pri fyziologicky neutrálnom pH bude IgG uvoľňovaný.
(Ober RJ a kol. 2004, The Journal of Immunology, 172, 2021-2029). Akýkoľvek IgG, ktorý sa neviaže na FcRn,
vstúpi do lyzozomálnej degradačnej dráhy.
[0361] Bol vyvinutý in vitro test na preskúmanie schopnosti CA170_1638.g49 IgG4 inhibovať IgG recyklačné
schopnosti FcRn. V stručnosti, bunky MDCK II klonu 15 boli inkubované s biotinylovaným ľudským IgG, v
prítomnosti a bez prítomnosti 1638 IgG4 v kyslom pufri (pH 5,9), aby sa umožnila väzba na FcRn. Všetka
prebytočná protilátka sa odstránila a bunky sa inkubovali v neutrálnom pH pufri (pH 7,2), ktorý umožňuje
uvoľňovanie povrchovo exponovaného, naviazaného a internalizovaného IgG do supernatantu. Inhibícia FcRn
bola sledovaná s použitím MSD testu na detekciu množstva recyklovaného IgG, a teda uvoľňovaného do
supernatantu.
[0362] Obrázok 3 zobrazuje CA170_1638.g49 IgG4 inhibuje recykláciu IgG v bunkách MDCK II klonu 15.
Bunky MDCK II klonu 15 sa naočkovali v koncentrácii 15000 buniek na jamku do 96-jamkovej platničky a
inkubovali sa cez noc pri 37 °C, 5 % CO2. Bunky boli inkubované s 1 µg/ml biotinylovaného ľudského IgG
(Jackson) v prítomnosti a bez prítomnosti CA170_1638.g49 IgG4 v HBSS+ (Ca/Mg) pH 5,9 + 1% BSA po dobu
1 hodiny pri 37 °C, 5 % CO2. Bunky sa premyli s HBSS+ pH 5,9 a potom sa inkubovali pri 37 °C, 5 % CO2
počas 2 hodín v HBSS+ pH 7,2. Supernatant sa odstránil z buniek a analyzoval sa na celkový IgG pomocou
MSD testu (s použitím anti-ľudskej IgG záchytávajúcej protilátky (Jackson) a streptavidín-sulfo tag vyvolávacej
protilátky (MSD)). Inhibičná krivka sa analyzovala nelineárnou regresiou (Graphpad Prism®), aby sa stanovila
EC50. Graf predstavuje kombinované údaje z 3 experimentov. Ako je znázornené na Obrázku 3
CA170_1638.g49 IgG4 inhibuje recykláciu IgG spôsobom závislým od koncentrácie s priemernou hodnotou
EC50 (n= 3) 0,31 nM.
CA170_1638.g49 IgG4 a FabFv inhibujú transcytózu ľudského IgG
[0363] FcRn môže prenášať IgG cez polarizované vrstvy epiteliálnych buniek v apikálnom ku bazolaterálnemu
aj v bazolaterálnom ku apikálnemu smeru, a teda hrá dôležitú úlohu pri umožňovaní pohybu IgG medzi krvným
obehom a lumenom pri mukozálnych bariérach (Claypool a kol. 2004 Mol Biol Cell 15(4):1746-59). FcRn môže
prenášať IgG cez vrstvy polarizovaných epitelových buniek v apikálnom ku bazolaterálnemu aj v
bazolaterálnom ku apikálnemu smeru, a preto hrá dôležitú úlohu pri umožňovaní IgG prechádzať medzi
krvným obehom a lumenom na slizničných bariérach (Claypool a kol. 2004 Mol Biol Cell 15(4):1746-59). Bol
vyvinutý in vitro test na preskúmanie schopnosti CA170_1638.g49 IgG4 a FabFv inhibovať FcRn závislú IgG
transcytózu. V stručnosti, bunky MDCK II klonu 15 sa naočkovali do 24-jamkovej „transwell“ platničky a nechali
sa tvoriť monovrstvy počas 3 dní. Bunky sa potom inkubovali s biotinylovaným ľudským IgG v kyslom pufri,
ktorý umožňuje väzbu na FcRn na apikálnej strane, v prítomnosti a bez prítomnosti CA170_1638.g49 IgG4
alebo FabFv. Ľudský IgG sa transcytuje bunkami z apikálnej na bazolaterálnu stranu a uvoľňuje sa do
neutrálneho pufra v dolnej komore. Hladiny IgG na bazolaterálnej strane sa potom merali pomocou MSD testu.
[0364] Obrázky 4 a 5 ukazujú, že CA170_1638.g49 IgG4 a FabFv inhibujú IgG transcytózu od bazolatéralneho
ku apikálnemu smeru v bunkách MDCK II klonu 15. Bunky MDCK II klonu 15 sa naočkovali v koncentrácii
500000 buniek na jamku do 24-jamkovej „transwell“ platničky a inkubovali sa 3 dni pri 37 °C, 5 % CO2, kým sa
nevytvorili monovrstvy. pH apikálneho kompartmentu bolo upravené na 5,9 a bazolaterálna strana na 7,2 v
pufri HBSS+(Ca/Mg) + 1 % BSA. Bunky v apikálnom kompartmente boli inkubované s 1 µg/ml biotinylovaného
ľudského IgG (Jackson) v prítomnosti a bez prítomnosti CA170_1638.g49 IgG4 alebo FabFv v uvedených
koncentráciách počas 4 hodín pri 37 °C, 5 % CO2. Potom sa zozbieralo bazolaterálne médium a pomocou
MSD testu sa stanovil celkový IgG (použitím anti-ľudskej IgG zachytávajúcej protilátky (Jackson) a
streptavidín-sulfo tag vyvolávacej protilátky (MSD)). Inhibičná krivka sa analyzovala nelineárnou regresiou
(Graphpad Prism®), aby sa stanovila EC50. Graf predstavuje kombinované údaje z 3 experimentov.
[0365] Súhrnne obrázky 4 a 5 ukazujú, že CA170_1638.g49 IgG4 a FabFv môžu inhibovať transcytózu
ľudského IgG od apikálneho ku bazolaterálnemu smeru spôsobom závislým od koncentrácie s hodnotou EC50
2,4 a 0,42 nM (n=3).
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Súhrn in vitro účinkov CA170_1638.g49 IgG4 a FabFv
[0366] CA170_1638.g49 IgG4 a FabFv inhibujú ako recykláciu IgG, tak aj transcytózu. EC50 0,31 nM zísakné v
recyklačnom teste IgG je porovnateľné s väzobnými údajmi o bunkovej afinite, kde boli získané hodnoty KD 0,2
nM v neutrálnom pufri a 0,22 nM v kyslom pufri. V teste transcytózy IgG bola získaná hodnota EC50 2,4 nM pre
CA170_1638.g49 IgG4 a 0,42nM pre FabFv, čo demonštruje mierne zníženie účinnosti medzi IgG4 a FabFv.
Dáta v tejto časti však jasne ukázali, že CA170_1638.g49 IgG4 a FabFv môžu inhibovať funkciu ľudského
FcRn.
Príklad 7 Krížová reaktivita CA170_1638.g49 IgG4 s FcRn z ne-humánneho primáta
[0367] Aby sa potvrdilo použitie CA170_1638.g49 IgG4 v štúdii PK/PD primáta iného ako človek a v
predklinickej toxikológii, skúmala sa jeho relatívna afinita k FcRn makaka. Bunky MDCK II stabilne
transfekované s FcRn makaka a B2M (MDCKII (klon 40)) sa použili v teste založenom na bunkách, spolu s
vyššie opísanými bunkami MDCK II stabilne transfekovanými ľudským FcRn a B2M (klon 15 MDCK II).
[0368] Obrázok 6 zobrazuje väzbu CA170_1638.g49 IgG4 IgG4 na klon 40 MDCK II buniek v kyslom a
neutrálnom pH. Na stanovenie KD sa použila špecifická väzba protilátky na FcRn v celom rozsahu koncentrácií
protilátok. Analýzy sa uskutočňovali v neutrálnych aj kyslých pufroch, aby sa určilo, či environmentálne pH
porovnateľné s pH v krvnej plazme (pH 7,4) alebo endozómoch (pH 6) malo nejaký účinok na väzbu protilátky.
[0369] Obrázok 6 zobrazuje reprezentatívne väzobné krivky pre CA170_1638.g49 IgG4. Priemerné hodnoty
KD (n=3) boli 0,3 v neutrálnom pufri a 0,43 v kyslom pufri (pozrite Tabuľku 5).
Tabuľka 5 - Priemerné hodnoty KD (nM) pre CA170_1638.g49 IgG5 na bunkách MDCK II klonu 40
Formát protilátky
1638 IgG4

Cyno FcRnpH 7,4
0,30

Cyno FcRnpH 6,0
0,43

Príklad 8A Ošetrenie s anti-FcRn zvyšuje klírens hIgG in vivo u FcRn transgénnych myší
[0370] Účinok anti-FcRn molekúl (CA170_01519.g57 Fab'PEG (opísaný vo WO2014/019727) a
CA170_01638.g28 Fab'PEG) na klírens ľudských IVIG bol stanovený u transgénnych myší s ľudským FcRn
(B6.Cg- Fcgrttm1Dcr Tg (FCGRT)32Dcr/DcrJ, myši JAX). Myšiam sa intravenózne podávala infúzia 500 mg/kg
ľudského IgG (ľudský IgI 10 % Gamunex-c, Talecris Biotherapeutics). O 24 hodín neskôr bola zvieratám
intravenózne podaná kontrola s prostriedkom (PBS) alebo anti-FcRn v jednej dávke (100 mg/kg). Sériové
vzorky krvi z chvosta sa odoberali v čase - 24, 8, 24, 48, 72, 96, 144 a 192 hodín vzhľadom na ošetrenie s antiFcRn. Hladiny ľudského IgG v sére u myší hFcRn boli stanovené pomocou LC-MS/MS. Dáta uvedené na
Obrázku 1 sú priemerom 6 SEM s 5-6 myšami na liečenú skupinu. Blokovanie hFcRn každou z testovaných
molekúl anti-FcRn viedlo k zrýchlenému klírensu hIVIG a v porovnaní s kontrolnými myšami sa pozorovali
nižšie koncentrácie celkového IgG.
Príklad 8B. Ošetrenie s anti-FcRn zvyšuje klírens hIgG in vivo u FcRn transgénnych myší
[0371] Zistilo sa, že protilátka proti ľudskému FcRn sa viaže a inhibuje väzbu ľudského IgG na ľudský FcRn,
ale neviaže sa ani neinhibuje myší FcRn. Následne sa stanovil účinok anti-FcRn molekúl vo formáte IgG4P
(1638.g49), vo formáte Fab'PEG (1638.g28) a vo formáte FabFv na klírens ľudských IVIg u transgénnych myší
s ľudským FcRn (B6.Cg-Fcgrttm1Dcr Tg(FCGRT)32Dcr/DcrJ, JAX myši). Myšiam sa intravenózne podávala
infúzia s 500 mg/kg ľudského IgG (ľudský IgI 10 % Gamunex-c, Talecris Biotherapeutics). O 24 hodín neskôr
bola zvieratám intravenózne podaná kontrola s prostriedkom (PBS) alebo anti-FcRn v jednej dávke. Dávky,
časy odberu vzoriek a počet opakovaní sú uvedené na Obrázkoch 1a až 1e. Vzorky boli sériové vzorky krvi z
konca chvostov. Sérové hladiny ľudského IgG, endogénneho myšieho albumínu a samotnej anti-FcRn
molekuly boli stanovené pomocou LC-MS/MS, s detekciou a kvantifikáciou peptidových sekvencií jedinečných
pre každú z týchto analytov. Dáta uvedené na Obrázkoch 1a až 1e sú geometrickým priemerom a 95%
intervalom spoľahlivosti.
[0372] Blokovanie hFcRn každou z troch testovaných anti-FcRn molekúl viedlo ku klírensu hIVIg, ktorý bol
urýchlený v porovnaní s kontrolnými myšami, ktoré boli liečené iba prostriedkom alebo kontrolným Fab'PEG
(A33, nie anti-FcRn, konjugovaný ku 40 kDa PEG, ako bol 1638 Fab'PEG) - pozrite Obr. 1a a 1b. Účinok bol
závislý od dávky a vyššie dávky predlžovali dobu, počas ktorej bolo možné v sére detegovať voľný anti-FcRn
(Obr. 1c a 1d), čo vedie k dlhšiemu a výraznejšiemu klírensu ľudského IVIg z myší. Fab 1638 Fab'PEG
vykazoval kratšiu farmakokinetiku (vymizol rýchlejšie z voľného roztoku v sére) ako kontrolný A33 Fab'PEG, čo
naznačuje, že 1638 Fab’PEG podstúpil cieľom-sprostredkovanú dispozíciu - vymizol z voľného roztoku väzbou
na FcRn cieľ.
[0373] Hoci sa myší IgG neviazal na ľudský FcRn prítomný v týchto transgénnych myšiach, endogénny myší
albumín sa viazal a bol recyklovaný ľudským FcRn. Aj keď väzba anti-ľudského FcRn na ľudský FcRn
neblokovala väzbu albumínu na FcRn in vitro testom, ak by k takejto inhibícii došlo in vivo, mohlo by to viesť k
zrýchlenému klírensu endogénneho myšieho albumínu. Údaje sú uvedené na Obr. 1e. Pretože koncentrácia
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albumínu v sére bola čiastočne variabilná (od 16,6 do 59,9 mg/ml v skupine 30 myší pred injekciou anti-FcRn
liečiva), aby sa umožnilo ľahšie porovnanie výsledkov skupiny, údaje o albumíne sa normalizovali a uvádzali
ako percento koncentrácie sérového albumínu v čase nula na Obr. 1e. Po podaní dávky vo formátoch
Fab'PEG alebo FabFv sa môže vyskytnúť obnoviteľný účinok na koncentráciu albumínu v plazme. Analýza
rozptylu (ANOVA) sa uskutočňovala pre opakované merania, pričom sa súčasne skúmali rozdiely v liečbe a
časové rozdiely. Každé meranie zvieraťa ošetreného Fab'PEG alebo FabFv sa porovnávalo s kontrolou v
rovnakom experimente v rovnakom časovom bode, pričom kontroly boli irelevantné (nie viazané na FcRn)
Fab'PEG alebo iba prostriedok. Tieto dva formáty preukázali zníženie koncentrácií albumínu (na úrovni 5 % v
analýze dát ANOVA) po okolo 48 až 72 hodinách od injekcie liečiva, pričom hladiny sa potom vrátili na hladiny
pred podaním dávky. Maximálne zníženie koncentrácie albumínu v plazme bolo asi 10 % po podaní 100 mg/kg
formátu Fab'PEG (po 48 hodinách) alebo okolo 25% po 250 mg/kg FabFv po 144 hodinách. Podobná ANOVA
analýza sa uskutočnila na údajoch preukazujúcich účinok 1638 IgG4P na hladiny albumínu v plazme
(znázornené na Obr. If). Medzi liečenými a kontrolnými zvieratami nebol významný rozdiel, čo naznačuje, že
liečba pomocou formátu IgG4P 1638 neovplyvnila koncentráciu albumínu v plazme.
Príklad 9 Kryštálová štruktúra a analýza komplexu 1638.g49 Fab : FcRn
[0374] Fab 1638.g49 bol ko-kryštalizovaný s ECD oblasťou alfa reťazca hFcRn (SEQ ID NO: 48) a ľudským
beta 2 mikroglobulínom (SEQ ID NO: 72). Proteíny boli v 50 mM octane sodnom, 125mM NaCl pH 6,0 a
podmienky kryštalizácie boli 0,1 M Tris pH 8,5, 40 % PEG400 a 0,2 M LiSO4.H2O pri koncentrácii proteínu 10
mg/ml a pomere kvapiek 0,4 µl proteín do 0,4 µl rezervoáru v sediacej kvapke, experiment s odparovacou
difúziou. Kryštály sa nechali rásť počas 8-21 dní, nasledoval odber z kvapky, prenesenie do jamkového pufra
(pretože už obsahoval 40 % PEG400) a rýchle zmrazenie v tekutom dusíku (-180°C) do 10 sekúnd.
[0375] Rôntgenové údaje sa zozbierali v SOLEIL použitím spôsobu oscilácie. Rozmery buniek kryštálov boli
a=101,49 Å, b=210,4 Å, c=101,49 Å; alfa=90 stupňov, beta=90 stupňov a gama=90 stupňov. Priestorová
skupina bola stanovená ako P21212. Molekulárne zbalenie sa stanovilo pomocou Phaser a vylepšenie sa
uskutočnilo pomocou Refmac, s použitím dát medzi 30 a 2,7 Å, aby sa získal konečný R faktor 21,8 % a Rfree
27,2 %. Výsledky sú uvedené nižšie:
Zvyšky interagujúce s 1638.49 Fab’ boli všetky v α reťazci FcRn (nie β2M) a sú uvedené nižšie tučným
písmom v sekvencii extracelulárnej domény FcRn

[0376] Podčiarknuté zvyšky sú zvyšky, o ktorých je známe, že sú kritické pre interakciu ľudského FcRn s Fc
oblasťou ľudského IgG. Tučným písmom sú zvyšky, ktoré sa podieľajú na väzbe protilátky 1638.49 Fab’ pri 4Å.
Zvyšky uvedené kurzívou sú tie, ktoré sa podieľajú na viazaní rovnakej protilátky pri 5Å.
[0377] Epitop definovaný protilátkovými zvyškami bližšími ako 4 Å bol: A81, G83, G84, K85, G86, P87, N113,
E115, W131, P132, E133, L135, A136, Q139.
[0378] Epitop definovaný protilátkovými zvyškami bližšími ako 5 Å bol: A81, G83, G84, K85, G86, P87, N113,
E115, W131, P132, E133, L135, A136, Q139, L82, Y88, L112, D130.
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PATENTOVÉ

NÁROKY

1. Anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment, ktorý obsahuje (i) ťažký reťazec alebo fragment ťažkého
reťazca, ktorý má variabilnú oblasť obsahujúcu sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 25 a (ii) ľahký reťazec
alebo fragment ľahkého reťazca, ktorý má variabilnú oblasť obsahujúcu sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO:
16.
2.

Anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment podľa nároku 1, pričom protilátkou alebo väzobným
fragmentom je scFv, Fv, Fab alebo Fab' fragment.

3.

Fab’ fragment anti-FcRn protilátky podľa nároku 2, ktorý má ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu
uvedenú v SEQ ID NO: 33 a ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 20.

4.

Fab fragment anti-FcRn protilátky podľa nároku 2, ktorý má ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú
v SEQ ID NO: 29 a ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 20.

5.

Anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, pričom protilátka
alebo väzobný fragment je konjugovaná k polyméru, napríklad vybraného zo škrobu, albumínu a polyetylénglykolu.

6.

Anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment podľa nároku 5, pričom polymérom je PEG, napríklad s
molekulovou hmotnosťou v rozsahu 5 až 50 kDa.

7.

Anti-FcRn protilátka podľa nároku 1, pričom protilátkou je protilátka s plnou dĺžkou.

8.

Anti-FcRn protilátka podľa nároku 7, pričom protilátka s plnou dĺžkou je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z IgG1, IgG4 a IgG4 S241P.

9.

Anti-FcRn protilátka podľa nároku 1, 7 alebo 8, ktorá má ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú
SEQ ID NO: 37, SEQ ID NO: 39 alebo SEQ ID NO: 73 a ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v
SEQ ID NO: 20.

10. Anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment podľa nároku 1 alebo 2, pričom protilátka alebo jej
väzobný fragment je Fab-dsFv, ktorý má ťažký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 42
a ľahký reťazec obsahujúci sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 40.
11. Anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10, ktorá blokuje
väzbu ľudského IgG na ľudský FcRn.
12. Anti-FcRn protilátka alebo jej väzobný fragment podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 11, ktorá neviaže
ľudský β2 mikroglobulín (SEQ ID NO: 72).
13. Izolovaná sekvencia DNA kódujúca ťažký a ľahký reťazec (reťazce) protilátky podľa ktoréhokoľvek z
nárokov 1 až 12.
14. Klonovací alebo expresný vektor obsahujúci jednu alebo viac sekvencií DNA podľa nároku 13.
15. Vektor podľa nároku 14, pričom vektor obsahuje (i) sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 30, 32, 34 alebo
36 a sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 21 alebo 24 alebo (ii) sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 38 a
sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 22 alebo (iii) sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 74 a sekvenciu
uvedenú v SEQ ID NO: 22 alebo (iv) sekvenciu uvedenú v SEQ ID NO: 41 a sekvenciu uvedenú v SEQ
ID NO: 43.
16. Hostiteľská bunka obsahujúca jeden alebo viac klonovacích alebo expresných vektorov podľa nároku 14
alebo 15.
17. Spôsob prípravy protilátky, ktorá má väzobnú špecificitu pre ľudský FcRn, obsahujúci kultiváciu
hostiteľskej bunky podľa nároku 16 a izoláciu protilátky.
18. Farmaceutická kompozícia obsahujúca anti-FcRn protilátku alebo jej väzobný fragment, ako sú
definované v ktoromkoľvek z nárokov 1 až 12, v kombinácii s jedným alebo viacerými farmaceuticky
prijateľnými excipientmi, riedidlami alebo nosičmi.
19. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 18, obsahujúca ďalšie účinné zložky.
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20. Protilátka alebo jej väzobný fragment, ako sú definované v ktoromkoľvek z nárokov 1 až 12 alebo
kompozícia podľa nároku 18 alebo 19 na použitie v terapii.
21. Protilátka alebo jej väzobný fragment podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12 alebo kompozícia podľa
nároku 18 alebo 19 na použitie na liečenie autoimunitného ochorenia, ako je myastenia gravis, pemfigus
vulgaris, neuromyelitis optica, Guillain-Barreho syndróm, lupus, idiopatická trombocytopenická purpura a
trombotická trombocytopenická purpura.
22. Protilátka alebo jej väzobný fragment ako sú definované v ktoromkoľvek z nárokov 1 až 12 alebo
kompozícia ako je definovaná v nároku 18 alebo 19 na použitie na liečenie CIDP, paraproteinemickej
polyneuropatie, refrakternej epilepsie, hemolytickej anémie, Goodpasturovho syndrómu, ABO nezhôd,
lupusovej nefritídy, renálnej vaskulitídy, sklerodermie, fibróznej alveolitídy, dilatačnej kardiomyopatie,
Graveovej choroby, diabetu typu 1, autoimunitného diabetu, pemfigus, ANCA vaskulitídy, dermatomyozitídy, Sjogrenovej choroby alebo reumatoidnej artritídy.
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ZOZNAM SEKVENCIÍ

[0379]

<110> UCB Biopharma SPRL
<120> FcRn protilátka
<130> G0191
<150> GB1320066.2
<151> 2013-11-13
<160> 74
<170> Patentová verzia 3.5
<210> 1
<211> 12
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> CDRH1
<400> 1

<210> 2
<211> 16
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> CDRH2
<400> 2

<210> 3
<211> 13
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> CDRH3
<400> 3

<210> 4
<211> 11
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> CDRL1
<400> 4

-1-

<210> 5
<211> 7
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> CDRL2
<400> 5

<210> 6
<211> 9
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> CDRL3
<400> 6

<210> 7
<211> 7
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> CDRL2 VARIANT
<400> 7

<210> 8
<211> 107
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Potkania Ab 1638 VL oblasť
<400> 8

-2-

<210> 9
<211> 321
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Potkania Ab 1638 VL oblasť
<400> 9

<210> 10
<211> 127
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Potkania Ab 1638 VL oblasť so signálnou sekvenciou, ktorá je podčiarknutá a kurzívou
<400> 10

-3-

<210> 11
<211> 381
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Potkania Ab 1638 VL oblasť so signálnou sekvenciou, ktorá je podčiarknutá a kurzívou
<400> 11

<210> 12
<211> 122
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Potkania Ab 1638 VH oblasť
<400> 12
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<210> 13
<211> 366
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Potkania Ab 1638 VH oblasť
<400> 13

<210> 14
<211> 141
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Potkania Ab 1638 VH oblasť so signálnou sekvenciou, ktorá je podčiarknutá a kurzívou
<400> 14

-5-

<210> 15
<211> 423
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Potkania Ab 1638 VH oblasť so signálnou sekvenciou, ktorá je podčiarknutá a kurzívou
<400> 15

<210> 16
<211> 107
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 V-oblasť

-6-

<400> 16

<210> 17
<211> 321
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 V-oblasť
<400> 17

<210> 18
<211> 128
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 V-oblasť (E. coli expresia)
<400> 18

-7-

<210> 19
<211> 384
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 V-oblasť (E. coli expresia)
<400> 19

<210> 20
<211> 214
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 ľahký reťazec (V + konštantná)
<400> 20

-8-

<210> 21
<211> 642
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 ľahký reťazec (V + konštantná, E. coli expresia)
<400> 21

-9-

<210> 22
<211> 642
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 ľahký reťazec (V + konštantná, cicavčia expresia)
<400> 22

<210> 23
<211> 235
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 ľahký reťazec (E. coli expresia)
<400> 23

- 10 -

<210> 24
<211> 705
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 ľahký reťazec (E. coli expresia)
- 11 -

<400> 24

<210> 25
<211> 122
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 V-oblasť
<400> 25

- 12 -

<210> 26
<211> 366
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 V-oblasť
<400> 26

<210> 27
<211> 143
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 V-oblasť (E. coli expresia)
<400> 27

- 13 -

<210> 28
<211> 429
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 V-oblasť (E.coli expresia)
<400> 28

<210> 29
<211> 226
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 Fab ťažký reťazec (V + ľudský gama-1 CH1)
<400> 29

- 14 -

<210> 30
<211> 678
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 Fab ťažký reťazec (V + ľudský gama-1 CH1)
<400> 30

<210> 31
<211> 247
- 15 -

<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 Fab ťažký reťazec (E. coli expresia)
<400> 31

- 16 -

<210> 32
<211> 741
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 Fab ťažký reťazec (E. coli expresia)

<400> 32

<210> 33
<211> 234
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia

<220>
<223> 1638 gH33 Fab’ ťažký reťazec (V + ľudská gama-1 CH1 + pánt)

<400> 33

- 17 -

<210> 34
<211> 702
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia

- 18 -

<220>
<223> 1638 gH33 Fab’ ťažký reťazec (V + ľudská gama-1 CH1 + pánt)
<400> 34

<210> 35
<211> 255
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 Fab’ ťažký reťazec (E. coli expresia)
<400> 35

- 19 -

<210> 36
<211> 765
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 Fab’ ťažký reťazec (E. coli expresia)
<400> 36

- 20 -

<210> 37
<211> 450
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 IgG4 ťažký reťazec (V + ľudská gama-4P konštantná)
<400> 37

- 21 -

- 22 -

<210> 38
<211> 1350
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 IgG4 ťažký reťazec (V + ľudská gama-4P konštantná)
<400> 38

- 23 -

<210> 39
<211> 449
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia

<220>
<223> 1638 gH33 IgG4 ťažký reťazec (V + ľudská gama-4P konštantná cicavčia, bez c-koncových lys)

<400> 39

- 24 -

- 25 -

<210> 40
<211> 341
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 FabFv ľahký reťazec
<400> 40

- 26 -

<210> 41
- 27 -

<211> 1023
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL7 FabFv ľahký reťazec
<400> 41

<210> 42
<211> 363
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 FabFv ťažký reťazec
<400> 42

- 28 -

- 29 -

<210> 43
<211> 1089
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH33 FabFv ťažký reťazec
<400> 43

<210> 44
- 30 -

<211> 107
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Ľudská IGKV1-27 JK4 akceptorová rámcová oblasť
<400> 44

<210> 45
<211> 321
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Ľudská IGKV1-27 JK4 akceptorová rámcová oblasť
<400> 45

<210> 46
<211> 114
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Ľudská IGHV3-7 JH3 akceptorová rámcová oblasť
- 31 -

<400> 46

<210> 47
<211> 342
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Ľudská IGHV3-7 JH3 akceptorová rámcová oblasť
<400> 47

<210> 48
<211> 274
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Extracelulárna sekvencia ľudského FcRn alfa reťazca
<400> 48

- 32 -

- 33 -

<210> 49
<211> 99
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Potkania ?2M
<400> 49

<210> 50
<211> 119
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Ľudský ?2M obsahujúci signálnu sekvenciu
<400> 50

- 34 -

<210> 51
<211> 107
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638gL2 V-oblasť
<400> 51

<210> 52
<211> 321
<212> DNA
- 35 -

<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638gL2 V-oblasť
<400> 52

<210> 53
<211> 128
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL2 V-oblasť (E. coli expresia)
<400> 53

<210> 54
<211> 384
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
- 36 -

<223> 1638 gL2 V-oblasť (E. coli expresia)
<400> 54

<210> 55
<211> 214
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL2 ľahký reťazec (V + konštantná)
<400> 55

- 37 -

<210> 56
<211> 642
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL2 ľahký reťazec (V + konštantná, kodón optimalizovaná na E. coli expresia)
<400> 56

<210> 57
<211> 235
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL2 ľahký reťazec (E. coli expresia)
<400> 57

- 38 -

<210> 58
<211> 705
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gL2 ľahký reťazec (E. coli expresia)
- 39 -

<400> 58

<210> 59
<211> 122
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638gH2 V-oblasť
<400> 59

- 40 -

<210> 60
<211> 366
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638gH2 V-oblasť
<400> 60

<210> 61
<211> 143
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH2 V-oblasť so signálnou sekvenciou, ktorá je podčiarknutá a kurzívou (E. coli expresia)
<400> 61

- 41 -

<210> 62
<211> 429
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH2 V-oblasť so signálnou sekvenciou, ktorá je podčiarknutá a kurzívou (E. coli expresia)
<400> 62

<210> 63
<211> 234
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH2 Fab’ ťažký reťazec (V + ľudský gama-1 CH1 + pánt)
<400> 63

- 42 -

<210> 64
<211> 702
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH2 Fab’ ťažký reťazec (V + ľudský gama-1 CH1 + pánt)
<400> 64

- 43 -

<210> 65
<211> 255
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH2 Fab’ ťažký reťazec (E. coli expresia)
<400> 65

- 44 -

<210> 66
<211> 765
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638 gH2 Fab’ ťažký reťazec d (E. coli expresia)
<400> 66

<210> 67
<211> 15
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> N-terminálna sekvencia ťažkého reťazca
<400> 67

<210> 68
<211> 15
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
- 45 -

<220>
<223> N-terminálna sekvencia ľahkého reťazca
<400> 68

<210> 69
<211> 15
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> ľudský JH3
<400> 69

<210> 70
<211> 5
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> časť CDR-H3
<400> 70

<210> 71
<211> 12
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> JK4 sekvencia
<400> 71

<210> 72
<211> 99
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Ľudský ?2-mikroglobulín
<400> 72

- 46 -

<210> 73
<211> 453
<212> PRT
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638gH33 IgG1 ťažký reťazec (V + ľudský gama-1 konštantná)
<400> 73

- 47 -

- 48 -

<210> 74
<211> 1965
<212> DNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> 1638gH33 IgG1 ťažký reťazec (V + ľudský gama-1 konštatná, exóny sú podčiarknuté)
<400> 74

- 49 -

- 50 -

