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Opis
Pozadie
[0001] Predkladaný vynález je zameraný na zariadenie na dodávanie liečiva, a predovšetkým
na zariadenie na dodávanie liečiva na použitie s tupou kanylou alebo neohybnou ihlou.
[0002] Zariadenia na dodávanie liečiva môžu podávať bolus pri vysokých prietokoch, pozri
napríklad dokument WO 2011/156373 alebo dokument WO 2006/032689 alebo dokument WO
2009/158655 alebo dokument WO 03/022337 alebo dokument WO 2010/080715. Takéto
zariadenia na dodávanie liečiva zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, autoinjektory, infúzne pumpy
a mikroinfuzéry. Mikroinfuzérom môže byť čerpadlo na tele, ktoré môže byť nosené nepretržite.
Pri takýchto vysokých prietokoch sa tok liečiva môže prerušiť, keď na hrote ihly alebo kanyly
použitej na podávanie bolusu dochádza k zvýšeniu tlaku. K zvýšeniu tlaku môže dochádzať, keď
je napríklad otvor na konci ihly alebo kanyly upchatý alebo blokovaný. Prerušenie toku cez ihlu
alebo kanylu môže mať negatívne účinky, ako je zabránenie dodávaniu správneho množstva
liečivého prípravku alebo zabránenie dodávaniu liečivého prípravku požadovanou rýchlosťou
(t. j. musí byť použitá nižšia rýchlosť).
Zhrnutie
[0003] Predkladaný vynález sa týka nositeľného zariadenia na dodávanie liečiva, ako je
definované v nárokoch 1 a 4; preferované uskutočnenia zariadenia na dodávanie liečiva sú
definované v závislých nárokoch. Podľa jedného aspektu predkladaného zverejnenia zariadenie
na dodávanie liečiva zahŕňa tupú kanylu a zásobník. Tupá kanyla má valcovitú stenu, ktorá
definuje osový priechod medzi prvým koncom a druhým koncom tupej kanyly. Stena má aspoň
prvú zúženú oblasť na prvom konci na definovanie otvoru v tekutinovom spojení s osovým
priechodom a je upravená na prvom konci tak, aby odolávala prerušeniu toku tekutiny cez osový
priechod a z prvého konca tupej kanyly. Zásobník je pripojený na druhý koniec tupej kanyly.
[0004] Podľa ďalšieho aspektu predkladaného zverejnenia zariadenie na dodávanie liečiva
zahŕňa tupú kanylu a zásobník. Tupá kanyla má valcovitú stenu, ktorá definuje osový priechod
medzi uzavretým jedným koncom a druhým koncom tupej kanyly. Stena má prvú zúženú oblasť
na prvom konci s aspoň jedným bočným otvorom v tekutinovom spojení s osovým priechodom a
je upravená tak, aby odolávala prerušeniu toku tekutiny cez osový priechod a z prvého konca
tupej kanyly. Zásobník je pripojený na druhý koniec tupej kanyly.
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[0005] Podľa ďalšieho aspektu predkladaného zverejnenia zariadenie na dodávanie liečiva
zahŕňa tupú kanylu, generátor vibrácií a zásobník. Tupá kanyla má valcovitú stenu, ktorá
definuje osový priechod medzi prvým koncom a druhým koncom tupej kanyly. Stena má prvú
zúženú oblasť na prvom konci na definovanie otvoru v tekutinovom spojení s osovým
priechodom. Generátor vibrácií generátor je spojený s tupou kanylou, pričom generátor sa uvedie
do činnosti tak, aby odolával prerušeniu toku tekutiny cez osový priechod a z prvého konca tupej
kanyly. Zásobník je pripojený na druhý koniec tupej kanyly.
[0006] Podľa ešte ďalšieho aspektu predkladaného zverejnenia zariadenie na dodávanie liečiva
zahŕňa neohybnú ihlu a zásobník. Neohybná ihla má valcovitú stenu, ktorá definuje osový
priechod medzi prvým koncom a druhým koncom neohybnej ihly. Stena má otvor na prvom
konci v tekutinovom spojení s osovým priechodom a je upravená na prvom konci tak, aby
odolávala prerušeniu toku tekutiny cez osový priechod a z prvého konca neohybnej ihly. Úprava
na prvom konci zahŕňa aspoň jeden zo vzoru otvorov umiestnených okolo otvoru v prvej zúženej
oblasti, a aspoň jednu vonkajšiu zahĺbenú oblasť zahĺbenú smerom k osovému priechodu
vzhľadom na susedné povrchové oblasti. Zásobník je pripojený na druhý koniec neohybnej ihly.
[0007] Podľa ešte ďalšieho aspektu predkladaného zverejnenia zariadenie na dodávanie liečiva
zahŕňa neohybnú ihlu, generátor vibrácií a zásobník. Neohybná ihla má valcovitú stenu, ktorá
definuje osový priechod medzi prvým koncom a druhým koncom neohybnej ihly. Stena má
otvor na prvom konci v tekutinovom spojení s osovým priechodom. Generátor vibrácií generátor
je spojený s neohybnou ihlou, pričom generátor sa uvedie do činnosti tak, aby odolával
prerušeniu toku tekutiny cez osový priechod a z prvého konca neohybnej ihly. Zásobník je
pripojený na druhý koniec neohybnej ihly.
Stručný opis výkresov
[0008] Predpokladá sa, že toto zverejnenie bude lepšie pochopené z nasledujúceho v spojení so
sprievodnými výkresmi. Niektoré z obrázkov mohli byť zjednodušené vynechaním vybraných
prvkov za účelom jednoznačnejšieho zobrazenia iných prvkov. Takéto vynechania prvkov na
niektorých obrázkoch nemusia nevyhnutne znamenať prítomnosť alebo neprítomnosť
konkrétnych prvkov v ktoromkoľvek z príkladných uskutočnení, okrem prípadov, ktoré môžu
byť výslovne uvedené v zodpovedajúcom písomnom opise. Žiadny z výkresov nemusí byť v
mierke.
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Obrázok 1 je schematický pohľad na zariadenie na dodávanie liečiva podľa predkladaného
zverejnenia, vrátane tupej kanyly upravenej tak, aby odolávala prerušeniu toku tekutiny cez
kanylu;
Obrázok 2 je perspektívny pohľad na jedno uskutočnenie tupej kanyly podľa predkladaného
zverejnenia, ktorá môže byť použitá so zariadením na dodávanie liečiva, ako je znázornené na
obrázku 1, s aspoň jedným párom bočných kanálov;
Obrázok 3 je bočný pohľad na tupú kanylu na obrázku 2;
Obrázok 4 je zväčšený bočný pohľad na prvý koniec tupej kanyly na obrázku 2;
Obrázok 5 je prierezový pohľad na tupú kanylu na obrázku 4 pozdĺž čiary 5-5;
Obrázok 6 je zväčšený bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie prvého konca tupej kanyly podľa
predkladaného zverejnenia s aspoň jedným párom bočných kanálov, ktoré majú iný tvar než
kanály na obrázkoch 2 až 5;
Obrázok 7 je zväčšený bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie prvého konca tupej kanyly podľa
predkladaného zverejnenia s jedným skosením;
Obrázok 8 je zväčšený bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie prvého konca tupej kanyly podľa
predkladaného zverejnenia s jedným odsadeným skosením;
Obrázok 9 je zväčšený bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie prvého konca tupej kanyly podľa
predkladaného zverejnenia s párom pozitívnych, pretínajúcich sa skosení;
Obrázok 10 je zväčšený bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie prvého konca tupej kanyly podľa
predkladaného zverejnenia s párom negatívnych, pretínajúcich sa skosení;
Obrázok 11 je zväčšený bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie prvého konca tupej kanyly podľa
predkladaného zverejnenia s prvým vzorom zahĺbení umiestnených okolo osového otvoru;
Obrázok 12 je zväčšený bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie prvého konca tupej kanyly podľa
predkladaného zverejnenia s druhým vzorom zahĺbení umiestnených okolo osového otvoru;
Obrázok 13 je zväčšený bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie prvého konca tupej kanyly podľa
predkladaného zverejnenia so vzorom priečnych otvorov umiestnených okolo uzavretého prvého
konca;
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Obrázok 14 je zväčšený bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie prvého konca tupej kanyly podľa
predkladaného zverejnenia so zahĺbenými povrchovými oblasťami na vonkajšom povrchu
kanyly definovanými vzorom rebier vytvorených na vonkajšom povrchu;
Obrázok 15 je zväčšený bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie prvého konca tupej kanyly podľa
predkladaného zverejnenia so zahĺbenými povrchovými oblasťami na vonkajšom povrchu
kanyly definovanými vzorom žliabkov vytvorených na vonkajšom povrchu;
Obrázok 16 je schematický pohľad na zariadenie na dodávanie liečiva podľa predkladaného
zverejnenia, vrátane tupej kanyly (ktorá môže, ale nemusí mať charakteristické znaky tupých
kanýl znázornených na obrázkoch 2 až 15) generátora vibrácií;
Obrázok 17 je zväčšený schematický pohľad na zariadenie na dodávanie liečiva podľa
predkladaného zverejnenia a oblasť kože, na ktorú je aplikované zariadenie na dodávanie liečiva;
Obrázok 18 je zväčšený celkový pohľad na oblasť kože znázornenej na obrázku 17, s bodom na
zavedenie alebo vloženie kanyly alebo ihly znázorneným vzhľadom na oblasť kože, na ktorú je
aplikované zariadenie na dodávanie liečiva s lepidlom;
Obrázok 19 je zväčšený schematický pohľad na zariadenie na dodávanie liečiva na obrázku 17 v
prechodnom stave alebo prechodnej konfigurácii, keď je kanyla alebo ihla zavedená do kože; a
Obrázok 20 je zväčšený schematický pohľad na zariadenie na dodávanie liečiva na obrázku 17 v
konečnom stave alebo konečnej konfigurácii s kanylou alebo ihlou úplne zavedenou alebo
vloženou do kože.
Podrobný opis rôznych uskutočnení
[0009] Obrázok 1 je schematický diagram zariadenia 50 na dodávanie liečiva podľa
predkladaného zverejnenia, ktoré zariadenie 50 na dodávanie liečiva môže byť napríklad vo
forme autoinjektora, infuzéra alebo mikroinfuzéra. Za účelom objasnenia, odkaz na jedno z
týchto zariadení nevylučuje použitie iných zariadení na dodávanie liečiva. Zariadenie 50 na
dodávanie liečiva zahŕňa zásobník 52 a tupú kanylu 54. Tupá kanyla 54 má prvý koniec a druhý
koniec, zásobník 52 pripojený na druhý koniec tupej kanyly 54 a prvý koniec použitý na
podkožné dodávanie liečivého prípravku zo zásobníka pacientovi. Zásobníkom môže byť
akákoľvek primárna nádoba, napr. vopred naplnená injekčná striekačka alebo patróna.
Zariadenie 50 na dodávanie liečiva tiež zahŕňa ovládač 56, ktorý je operatívne spojený so
zásobníkom 52, a ešte výhodnejšie môže byť vytvorený integrálne so zásobníkom 52. Ovládač
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56 môže zahŕňať pohon, ktorý môže byť mechanický, elektromechanický alebo elektrický, a
ktorý je operatívne spojený so zásobníkom 52, aby vytláčal tekutinu zo zásobníka 52 cez tupú
kanylu 54. Napríklad, kde zásobník 52 je definovaný valcom a piestom umiestneným vo valci,
pohon môže obsahovať mechanický prvok, ktorý posúva piest pozdĺž valca, aby vytláčal liečivý
prípravok zo zásobníka 52. Ovládač 56 môže tiež zahŕňať mikroprocesor, ktorý je operatívne
spojený s pohonom, aby spôsoboval uvedenie pohonu do činnosti. Podľa niektorých uskutočnení
ovládačom 56 môže byť jednoducho piest v injekčnej striekačke.
[0010] Obrázky 2 až 14 znázorňujú rôzne tupé kanyly podľa predkladaného zverejnenia.
Predovšetkým obrázky 2 až 5 znázorňujú jedno uskutočnenie tupej kanyly, podrobnosti ktorého
sú diskutované tak, že štruktúra a funkcia zvyšných uskutočnení znázornených na obrázkoch 6
až 15 môže byť ocenená bez opakovania podrobností o štruktúre a funkcii spoločných s
uskutočnením na obrázkoch 2 až 5 pre každé z týchto ďalších uskutočnení. Namiesto toho budú
diskutované len podrobnosti o štruktúre a funkcii, ktoré sa odlišujú od uskutočnení znázornených
na obrázkoch 6 až 15 z uskutočnenia na obrázkoch 2 až 5 vo vzťahu k obrázkom 6 až 15.
[0011] Obrázok 2 znázorňuje tupú kanylu 100, ktorá má valcovitú stenu 102, ktorá definuje
osový priechod 104, ako je to najlepšie vidieť na obrázku 5. Osový priechod 104 sa tiahne medzi
prvým koncom 106 a druhým koncom 108 tupej kanyly 100. Stena 102 má aspoň prvú zúženú
oblasť 110 na prvom konci 106 na definovanie otvoru 112 v tekutinovom spojení s osovým
priechodom 104.
[0012] Pokiaľ ide o špecifické uskutočnenie tupej kanyly 100 znázornené na obrázku 2, bude
uznané, že kanyla 100 zahŕňa prvý segment 120 a druhý segment 122, ktoré sú spojené kĺbom
alebo prechodom 124. Prvý segment 120 a druhý segment 122 sú voči sebe navzájom
umiestnené pod určitým uhlom, ako je to najlepšie vidieť na obrázku 3. Podľa znázorneného
uskutočnenia prvý segment 120 a druhý segment 122 sú voči sebe navzájom umiestnené pod
tupým uhlom. Aj keď segmenty 120, 122 sú voči sebe navzájom umiestnené pod určitým uhlom,
priechod 104 môže byť stále označovaný ako osový priechod. Navyše, zatiaľ čo obrázky 1 a 2
znázorňujú kanylu so segmentmi voči sebe navzájom umiestnenými pod určitým uhlom, môžu
existovať ďalšie uskutočnenia, kde segmenty nie sú voči sebe navzájom umiestnené pod určitým
uhlom a kanylou by v skutočnosti mohol byť jeden priamy segment.
[0013] Podľa niektorých uskutočnení je na druhom konci 108 kanyly 100 umiestnený
rozbočovač 126, zatiaľ čo podľa iných uskutočnení rozbočovač nemusí byť prítomný.
Rozbočovač 126 môže obklopovať ihlu alebo inú spojku použitú na spojenie kanyly 100 so
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zásobníkom, takže kanyla 100 a zásobník sú navzájom v tekutinovom spojení (napr. tým, že ihla
prepichne gumovú priehradku alebo podobne). Zatiaľ čo štruktúra bola vysvetlená s ohľadom na
znázornené uskutočnenie, kanyla podľa predkladaného zverejnenia nie je tak obmedzená, a môžu
existovať variácie kanyly znázornenej na obrázkoch 2 a 3.
[0014] Prvý koniec 106 je tiež upravený tak, aby odolával prerušeniu toku tekutiny cez osový
priechod 104 a z prvého konca 106 tupej kanyly 100. Ako bude diskutované s ohľadom na
zvyšné uskutočnenia, spôsob, ktorým je prvý koniec 106 upravený tak, aby odolával prerušeniu
toku tekutiny, sa môže líšiť. V skutočnosti, zatiaľ čo rôzne úpravy sú diskutované individuálne s
ohľadom na obrázky 2 až 15, bude ocenené, že je možné kombinovať špecifické uskutočnenia
diskutované v každej z ilustrácií na obrázkoch 2 až 15 medzi sebou. Napríklad uskutočnenia na
obrázkoch 2 až 5 alebo na obrázku 6 môžu byť kombinované s uskutočnením na obrázku 7. Ešte
ďalšie kombinácie budú zrejmé odborníkom kvalifikovaným v tomto odbore a budú diskutované
nižšie.
[0015] Pokiaľ ide o úpravu znázornenú na obrázkoch 2 až 5, toto uskutočnenie má aspoň jeden
pár bočných kanálov 130 vytvorených na stene 102 tupej kanyly 100 na prvom konci 106, aj keď
predkladané zverejnenie by tiež zahŕňalo uskutočnenie, ktoré zahŕňa aspoň jeden bočný kanál
(napr. len jeden bočný kanál). Aspoň jeden pár bočných kanálov 130 znázornených na obrázkoch
2 až 5 sú vo forme kruhových otvorov vytvorených na stene 102 tupej kanyly 100 na prvom
konci 106. Ďalej, ako je to najlepšie vidieť na obrázku 5, kruhové otvory vytvorené na stene 102
tupej kanyly 100 sú navzájom zarovnané od jedného konca osového priechodu 104 k druhému
(t. j. kruhové otvory ležia pozdĺž priečnej osi 132), takéto zarovnanie však nie je potrebné.
Napríklad bočné kanály 130 môžu byť v rôznych vzdialenostiach od prvého konca 106 kanyly
100.
[0016] Pokiaľ ide o dva bočné kanály 130, bude uznané, že stena 102 tupej kanyly 100 má
vnútorný povrch 134 a vonkajší povrch 136. Bočné kanály 130 majú prvý otvor na vnútornom
povrchu 134 a druhý otvor na vonkajšom povrchu 136, a priechod spájajúci prvý a druhý otvor.
V dôsledku toho bočné kanály 130 závisia od steny 102 kanyly 100.
[0017] Ako bude ďalej uznané, bočné kanály 130 podľa uskutočnenia znázorneného na
obrázkoch 2 až 5 sú vytvorené na prvom konci 106 tupej kanyly 100 distálne od prvej zúženej
oblasti 110, ktorá definuje otvor 112. Podľa iných uskutočnení bočné kanály 130 môžu byť
umiestnené v prvej zúženej oblasti 110. Podľa ešte iných uskutočnení bočné kanály 130 sú
umiestnené ďalej od prvej zúženej oblasti 110.

7
[0018] Podľa špecifického uskutočnenia predkladaného zverejnenia bočné kanály môžu mať
priemer 0,006 palca (0,15 mm), a môžu byť umiestnené 0,06 palca (1,5 mm) od otvoru 112 pre
kanylu kalibru 24. Podľa alternatívneho uskutočnenia bočné kanály môžu mať priemer 0,006
palca (0,15 mm), a môžu byť umiestnené 0,08 palca (2 mm) od otvoru 112 pre kanylu kalibru
24. Podľa ešte iných uskutočnení priemer a vzdialenosť od otvoru 112 môžu byť iné než hodnoty
uvedené bezprostredne vyššie. Kanály môžu byť vytvorené napríklad použitím vrtáku.
[0019] Obrázok 6 znázorňuje súvisiace uskutočnenie predkladaného zverejnenia, pričom na
stene 102 tupej kanyly 100 je vytvorený aspoň jeden pár bočných kanálov. Na rozdiel od
uskutočnenia znázorneného na obrázkoch 2 až 5 je však uskutočnenie bočného kanálu
znázornené na obrázku 6 vo forme predĺženej štrbiny alebo predĺženej drážky 140 (pričom
štrbina má úzku šírku vzhľadom na drážku). Špecificky predĺžená štrbina 140 môže ležať pozdĺž
osi 142 ktorá prebieha rovnobežne s osovým priechodom 104. Ďalej predĺžená štrbina 140 môže
mať prvý a druhý zaoblený koniec 144. Ako to bolo v prípade bočných kanálov 130, štrbiny 140
môžu mať prvý otvor na vnútornom povrchu 134 a druhý otvor na vonkajšom povrchu 136 tupej
kanyly 100, a priechod spájajúci prvý a druhý otvor. Štrbina môže byť vytvorená napríklad
použitím laserových rezacích nástrojov.
[0020] Obrázky 7 až 9 znázorňujú inú úpravu na odolávanie prerušeniu toku tekutiny cez osový
priechod 104. Predovšetkým uskutočnenia znázornené na obrázkoch 7 až 9 zahŕňajú vytvorenie
aspoň jedného skosenia na prvom konci 106 kanyly 100. Predovšetkým je aspoň jedno skosenie
vytvorené v prvej zúženej oblasti 110, ktorá definuje otvor 112. Ako dôsledok, zatiaľ čo otvor
112 podľa uskutočnení znázornených na obrázkoch 2 až 6 môže mať v priereze kruhový tvar,
otvor 112 podľa uskutočnení znázornených na obrázkoch 7 až 10 môže mať aspoň jeden
podlhovastý alebo oválny tvar, a v skutočnosti môže mať oválne tvary vo viacerých rovinách
sklonených vzhľadom na osový priechod 104.
[0021] Predovšetkým uskutočnenia znázornené na obrázkoch 7 a 8 zahŕňajú len jedno skosenie
150, 151, aj keď uskutočnenie na obrázku 7 má skosenie v celej zúženej oblasti 110, zatiaľ čo
uskutočnenie na obrázku 8 má skosenie len v časti zúženej oblasti 110 (čo ako dôsledok môže
ukončiť uskutočnenie na obrázku 8 odolnejšie voči deformácii alebo ohnutiu). Skosenie 150, 151
tu môže byť označované ako pozitívne skosenie. Podobným spôsobom obrázok 9 znázorňuje
použitie dvoch navzájom sa pretínajúcich pozitívnych skosení 152, 154. Je však tiež možné
použiť obrátené alebo negatívne skosenie, ako je znázornené na obrázku 10, pričom je použité
obrátené dvojité skosenie. Ako už bolo uvedené skôr, ktorékoľvek z uskutočnení znázornených
na obrázkoch 7 až 10 môže byť použité s ktorýmkoľvek z uskutočnení znázornených na
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obrázkoch 2 až 6, pokiaľ bočné kanály nezasahujú do funkcie skosenia alebo skosení
vytvorených v zúženej oblasti 110.
[0022] Ako je znázornené, skosenie môže byť sklonené o 45 stupňov. Bude však uznané, že sú
možné iné uhly skosenia. Bude tiež uznané, že malé uhly bránia deformácii tupej kanyly, keď je
kanyla zavedená do kože alebo cez kožu pacienta.
[0023] Obrázky 11 až 13 znázorňujú ďalšie úpravy na odolávanie prerušeniu toku tekutiny cez
osový priechod 104. Predovšetkým uskutočnenia znázornené na obrázkoch 11 až 13 zahŕňajú
vzor otvorov umiestnených okolo otvoru 112 v prvej zúženej oblasti 110. Vzor otvorov môže
byť pravidelný a periodický, ako je znázornené, alebo vzor otvorov môže byť nepravidelný (t. j.
rozstup nemusí byť rovnaký vzhľadom na otvory a zasahujúce úseky steny).
[0024] Napríklad uskutočnenie na obrázku 11 zahŕňa pravidelný a periodický vzor otvorov 160
a úsekov steny 162. Výsledný vzor môže byť označovaný ako drážkovaný. Podobne je na
obrázku 12 znázornený druhý vzor otvorov 164, ktoré otvory 164 môžu byť definované ako
zahĺbenia v zúženej oblasti 110 tvorené radom žliabkov priečnych k osovému priechodu 104. V
skutočnosti je ešte ďalší vzor otvorov 166 znázornený na obrázku 13, pričom prvý koniec 106 je
uzavretý, takže tok tekutiny je možný len priečne k axiálnemu priechodu 104 cez otvory 166.
Otvory 166 môžu byť označované ako okná.
[0025] Ako to bolo v prípade uskutočnení znázornených na obrázkoch 7 až 10, uskutočnenia
znázornené na obrázkoch 11 až 13 môžu byť použité v kombinácii s ktorýmkoľvek z
uskutočnení znázornených na obrázkoch 2 až 5. Alternatívne uskutočnenia znázornené na
obrázkoch 11 až 13 môžu byť použité v kombinácii s ktorýmkoľvek z uskutočnení znázornených
na obrázkoch 7 až 10. Ešte ďalej uskutočnenia znázornené na obrázkoch 11 až 13 môžu byť
použité v kombinácii s uskutočneniami znázornenými na obrázkoch 2 až 6 a 7 až 10.
[0026] Obrázky 14 a 15 znázorňujú ešte ďalšie úpravy na minimalizovanie alebo zníženie
prerušenia toku tekutiny cez axiálny priechod 104, rovnako ako na odolávanie deformácii kanyly
100. Predovšetkým stena 102 tupej kanyly 100 môže mať aspoň jednu vonkajšiu zahĺbenú oblasť
vytvorenú na nej, zahĺbenie je zahĺbené smerom k osovému priechodu 104 vzhľadom na susedné
povrchové oblasti. Táto aspoň jedna vonkajšia zahĺbená oblasť môže byť vo vzore, ktorý je tak
pravidelný, ako aj periodický, alebo vzor otvorov môže byť nepravidelný (t. j. rozstup nemusí
byť rovnaký vzhľadom na prvú zúženú oblasť 110).
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[0027] Podľa uskutočnenia znázorneného na obrázku 14 aspoň jedna zahĺbená oblasť 170 môže
byť definovaná vzorom rebier 172 vytvorených na vonkajšom povrchu 136. Alternatívne aspoň
jedna zahĺbená oblasť 174 na obrázku 15 môže byť definovaná vzorom žliabkov 176
vytvorených na vonkajšom povrchu 136. Je tiež možné definovať aspoň jednu zahĺbenú oblasť
použitím kombinácie vzoru rebier a vzoru žliabkov v kombinácii. Je preferované, aby rebrá
alebo žliabky končili pred časťou kanyly 100, aby sa obmedzila možnosť úniku z miesta, čo
závisí od miesta vloženia. Je tiež preferované, aby rebrá alebo žliabky boli použité s aspoň
jedným bočným kanálom alebo otvorom po obvode otvoru 112, aj keď rebrá alebo žliabky môžu
byť použité bez poskytnutia bočného kanálu alebo iného otvoru (napr. so skoseným koncom).
[0028] Ako to bolo v prípade uskutočnení znázornených vyššie, uskutočnenia znázornené na
obrázkoch 14 a 15 môžu byť použité v kombinácii s ktorýmkoľvek z uskutočnení znázornených
na obrázkoch 2 až 13. Je to tak v prípade, že uskutočnenia na obrázkoch 14 a 15 môžu byť
najužitočnejšie s uskutočnením, kde je poskytnutá dráha radiálneho toku, ako napríklad s
poskytnutím bočného kanálu, žliabku hrotu alebo podobne. Alternatívne uskutočnenia
znázornené na obrázkoch 14 a 15 môžu byť použité v kombinácii s ktorýmkoľvek z uskutočnení
znázornených v ktorejkoľvek jednej alebo viacerých zo skupín úprav na obrázkoch 2 až 6, 7 až
10 alebo 11 až 13. V dôsledku toho uskutočnenia znázornené na obrázkoch 14 a 15 môžu byť
použité v kombinácii s časťou uskutočnení z každej zo skupín znázornených na obrázkoch 2 až
6, 7 až 10 a 11 až 13.
[0029] Ešte ďalšia úprava podľa predkladaného zverejnenia je znázornená na obrázku 16.
Podľa tohto uskutočnenia zariadenie na dodávanie liečiva 60 okrem zásobníka 52, kanyly 54 a
ovládača 56 zahŕňa generátor vibrácií 62. Prevádzka generátora vibrácií 62 môže byť riadená
ovládačom 56, s ktorým je operatívne spojený. Okrem toho výstup z generátora vibrácií 62 môže
byť operatívne spojený s kanylou 54. Generátor vibrácií môže byť vo forme motora, ktorý má
hriadeľ s excentrickým závažím pripevneným k hriadeľu. Alternatívne generátor vibrácií môže
byť vo forme piezoelektrického vibrátora. Sú možné ešte ďalšie alternatívne uskutočnenia.
Uvedenie generátora 62 vibrácií do činnosti môže uvoľniť prekážku alebo blokádu z konca
kanyly 54, pohnúť hrotom kanyly 54 preč od upchávajúcej štruktúry (napr. tkaniva), alebo
vytvoriť vrecko z mikrotrhlinového tkaniva, aby sa zväčšila povrchová plocha pre nižšiu
prahovú hodnotu tlaku, čím sa umožní obnovenie toku.
[0030] Ako to bolo v prípade úprav uvedených vyššie, úprava znázornená na obrázku 16 môže
byť použitá s ktoroukoľvek jednou alebo viacerými z úprav znázornených na obrázkoch 2 až 15.
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[0031] Okrem toho, zatiaľ čo predchádzajúce uskutočnenia boli diskutované s ohľadom na tupú
kanylu, určité z vyššie uvedených úprav môžu byť tiež použité s neohybnou ihlou, ktorá ihla
môže byť vyrobená z kovu a má bod definovaný jedným alebo viacerými skoseniami
vyrobenými na prvom konci ihly. Neohybná ihla môže mať valcovitú stenu, ktorá definuje
priechod medzi prvým koncom a druhým koncom, a prvý koniec môže mať otvor, ktorý je v
tekutinovom spojení s osovým priechodom. Navyše na druhý koniec neohybnej ihly môže byť
pripojený zásobník.
[0032] Predovšetkým úpravy podľa obrázkov 11, 12 a 14 až 16 môžu byť použité s neohybnou
ihlou.
[0033] Ako je zrejmé, zariadenia podľa predkladaného zverejnenia môžu mať jednu alebo viac
výhod v porovnaní s konvenčnou technológiou, ktorákoľvek jedna alebo viac z ktorých môže
byť prítomná v konkrétnom uskutočnení v súlade s charakteristickými znakmi predkladaného
zverejnenia zahrnutými v tomto uskutočnení. Predovšetkým každé z uskutočnení znázornených
na obrázkoch 2 až 15 poskytuje alternatívne dráhy toku pre liečivý prípravok, otvor na prvom
konci tupej kanyly by mal byť upchatý alebo blokovaný, čím sa obmedzuje možnosť prerušenia
toku cez kanylu. Uskutočnenia tiež zväčšujú povrchovú plochu vystavenú tekutine, aby sa
znížila prahová hodnota tlaku potrebného na premiestnenie tkaniva. Uskutočnenie znázornené na
obrázku 16 používa iný mechanizmus, ktorým sa obmedzuje prerušenie toku cez kanylu, pričom
vibrácie môžu uvoľniť prekážku alebo blokádu z konca kanyly, pohnúť hrot kanyly preč od
upchávajúcej štruktúry (napr. tkaniva), alebo vytvoriť vrecko z mikrotrhlinového tkaniva, aby sa
zväčšila povrchová plocha pre nižšiu prahovú hodnotu tlaku, čím sa umožní obnovenie toku.
Môžu byť tiež uznané iné výhody, ktoré tu nie sú špecificky uvedené.
[0034] Obrázky 17 až 20 znázorňujú, ako systematický prístup na zníženie tlaku potrebného na
prechod tekutiny cez kanylu alebo ihlu poskytnutý uskutočneniami podľa predkladaného
zverejnenia môže fungovať pri konkrétnej aplikácii tejto technológie. Predovšetkým je táto
diskusia vo vzťahu k nositeľnému zariadeniu na dodávanie liečiva, čo je zariadenie, ktoré je
pripevnené na kožu pacienta a zahŕňa svoj (svoje) vlastný (vlastné) mechanizmus (mechanizmy)
na nasadenie kanyly alebo ihly a dodávanie tekutiny cez túto kanylu alebo ihlu. Pretože
nositeľné zariadenie na dodávanie liečiva (napr. autoinjektor, infuzér alebo mikroinfuzér) má
všeobecne obmedzenú schopnosť zvyšovať tlak, pri ktorom je tekutina dodávaná pacientovi,
premenlivé zvýšenie tlaku potrebného na prechod tekutiny cez kanylu alebo ihlu do tkaniva
môže nepredvídateľne znížiť množstvo tekutiny (napr. liečiva) dodávanej pacientovi alebo môže
vyžadovať, že zariadenie je skonštruované tak, aby poskytovalo vyššie tlaky, ktoré tlaky nemusia
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byť vždy potrebné. V dôsledku toho systematický prístup na zníženie tlaku potrebného na
dodávanie tekutiny cez kanylu alebo ihlu môže nielen obmedziť potrebu skonštruovať takéto
dodávacie zariadenie na poskytnutie vyšších tlakov, ale môže tiež zabezpečiť to, že pacientovi je
konzistentne poskytnuté špecifické množstvo tekutiny, čo vylepšuje spoľahlivosť zariadenia.
[0035] Predovšetkým odolnosť voči prietoku kvapaliny v takomto nositeľnom zariadení môže
vzniknúť ako dôsledok účinku tu označovaného ako „napínanie“ Ako je znázornené na obrázku
17, nositeľné zariadenie na dodávanie liečiva má puzdro 200 s lepiacou vrstvou 202 umiestnenou
na vonkajšom povrchu 204 puzdra 200, ktorá lepiaca vrstva 202 môže zahŕňať textilný podklad
201 a lepidlo 203 podľa určitých uskutočnení. Pozri obrázok 17 (aj keď to nie je špecificky
znázornené na obrázkoch 19 a 20, lepiaca vrstva 202 na týchto obrázkoch môže byť definovaná
tak, ako je to tiež znázornené na obrázku 17). Predovšetkým je lepiaca vrstva 202 umiestnená na
puzdre 200, okrem oblasti 206 umiestnenej okolo kanyly alebo ihly 100 (ktoré uskutočnenie, ako
je znázornené, je podobné uskutočneniu znázornenému na obrázkoch 2 až 5). Táto oblasť 206
môže byť označovaná ako „bez lepidla“, a podľa týchto uskutočnení, pričom lepiaca vrstva 202
zahŕňa tak textilný podklad 201, ako aj lepidlo 203, oblasť 206 by bola tak bez podkladu, ako aj
bez lepidla, zatiaľ čo je stále označovaná ako „bez lepidla“.
[0036] Napríklad oblasť 206 môže byť bez lepidla tým, že v puzdre 200 je vytvorený otvor
208. Podľa určitých uskutočnení otvor 208 môže byť čo najmenší, zatiaľ čo stále zabezpečuje
voľný priechod kanyly 100. Napríklad podľa jedného uskutočnenia je otvor 208 kruhový a má
priemer, ktorý nie je väčší ako dvojnásobok priemeru kanyly 100 (ktorým slovným spojením sa
tiež rozumie, že otvor 208 musí byť väčší než priemer kanyly 100 alebo neohybnej ihly, aby
kanyla mohla byť umiestnená cez otvor 208 v operatívnom stave nositeľného zariadenia a kanyly
100).
[0037] Zatiaľ čo koža 210 (a pridružené podkožné tkanivo), na ktorú je pripevnené zariadenie
na dodávanie liečiva, má určitý stupeň pružnosti (ktorá pružnosť sa môže líšiť od človeka k
človeku), lepiaca vrstva 202 umiestnená okolo oblasti 206 pripevňuje zariadenie (a
predovšetkým puzdro 200) na povrch kože 212, aby udržiavalo povrch kože 212 na hranici 214 v
podstate nepohyblivej vzhľadom na puzdro 200 (pozri tiež obrázok 18). Aj keď na tejto hranici
214 alebo pozdĺž nej môže dochádzať k určitému pohybu, nie je to podstatné. Ako dôsledok, keď
je kanyla alebo ihla 100 automaticky posunutá alebo nasadená činnosťou zariadenia na
dodávanie liečiva v smere povrchu kože 212, povrch kože 212 sa začne naťahovať vzhľadom na
nepohyblivú hranicu 214. Okrem toho, keď kanyla alebo ihla 100 prechádza cez kožu 210,
vloženie kanyly 100 spôsobuje naťahovanie kožného tkaniva 210 kvôli treniu medzi kanylou 100
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a kožou 210. To spôsobuje, že okolo kanyly alebo ihly 100 dochádza k „napínaciemu“ účinku
znázornenému na obrázku 19 s odkazom na číslicu 216.
[0038] Ako krátka poznámka, bude uznané, že kanyla 100 na obrázkoch 17 až 20 je znázornená
ako umiestnená okolo štruktúry, ktorá je použitá na vloženie kanyly do kože, a ktorá môže byť
potom odstránená, aby sa tekutine umožnilo prejsť cez kanylu (porovnaj obrázky 19 a 20). Táto
štruktúra, ktorá môže byť označovaná ako zavádzacia ihla 220, nemusí byť prítomná vo
všetkých uskutočneniach podľa predkladaného zverejnenia. Podľa určitých uskutočnení je však
zavádzacia ihla 220 umiestnená v kanyle 100 a je použitá na zavedenie kanyly 100 do kože 210,
potom môže byť odstránená z kanyly 100 (pozri obrázok 20).
[0039] Ako je znázornené na obrázku 20, kanyla 100 bola teraz vložená do kože 210, a povrch
212 kože 210 sa všeobecne pokúšal vrátiť do svojej pôvodnej polohy vzhľadom na vonkajší
povrch 204 puzdra 200 zariadenia na dodávanie liečiva. Trenie medzi kanylou 100 a kožným
tkanivom 210 však zabraňuje úplnému návratu tkaniva do pôvodného alebo pokojového stavu.
Ako také, zvyškové sily kože a podkožných tkanív proti hrotu kanyly 100 zvyšujú tlak potrebný
na dodávanie tekutiny cez hrot kanyly 100, a môžu tiež úplne upchať hrot kanyly 100.
[0040] Podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení kanyly alebo ihly na obrázkoch 2 až 15, tlak
potrebný na prechod tekutiny do tkaniva môže byť znížený, napríklad zväčšením celkovej
povrchovej plochy tkaniva vystavenej tekutine, zavedením bočných kanálov atď. Okrem toho
vibrovaním tkaniva podľa mechanizmu na obrázku 16 časť zvyškovej sily v kožnom tkanive 210
môže byť uvoľnená, čím sa znižuje tlak a potenciál na upchatie. Uskutočnenia na obrázkoch 2 až
15 môžu byť použité v kombinácii s vibráciami poskytnutými uskutočnením na obrázku 16,
alebo uskutočnenia na obrázkoch 2 až 15 a 16 môžu byť použité samostatne. V každom prípade
sa predpokladá, že tu zverejnené uskutočnenia môžu poskytnúť riešenie na napínanie kože
spôsobené v čase, keď je kanyla alebo ihla automaticky zavedená alebo nasadená do pacienta
nositeľným zariadením na dodávanie liečiva. Tiež sa predpokladá, že zmenšením veľkosti otvoru
208 (fenestráciou) v lepiacej vrstve 202 bude dochádzať k zníženiu napínania a pridružených
zvyškových síl.
[0041] Ako už bolo uvedené vyššie, zásobník 52 môže byť naplnený liečivom alebo
farmaceutickým prípravkom. Napríklad zásobník môže byť naplnený faktormi stimulujúcimi
kolónie, ako sú G-CSF. Takéto G-CSF činidlá zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, Neupogen®
(filgrastím) a Neulasta® (pegfilgrastím).
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[0042] Podľa rôznych iných uskutočnení zariadenie na dodávanie liečiva môže byť použité s
rôznymi farmaceutickými prípravkami, ktorých použitie sa môže alebo nemusí vyskytnúť za
rovnakých podmienok, ako sú opísané vyššie pre G-CSF. Tieto prípravky môžu zahŕňať
napríklad činidlo stimulujúce erytropoézu (ESA), ktoré môže byť v kvapalnej alebo
lyofilizovanej forme. ESA je akákoľvek molekula, ktorá stimuluje erytropoézu, ako je Epogen®
(epoetín

alfa),

Aranesp®

(darbepoetín

alfa),

Dynepo®

(epoetín

delta),

Mircera®

(metoxypolyetylénglykol-epoetín beta), Hematide®, MRK-2578, INS-22, Retacrit® (epoetín
zeta), Neorecormon® (epoetín beta), Silapo® (epoetín zeta), Binocrit® (epoetín alfa), epoetín alfa
Hexal, Abseamed® (epoetín alfa), Ratioepo® (epoetín théta), Eporatio® (epoetín théta), Biopoin®
(epoetín théta), epoetín alfa, epoetín beta, epoetín zeta, epoetín théta a epoetín delta, rovnako ako
molekuly alebo ich varianty alebo analógy, ako je zverejnené v nasledujúcich patentoch alebo
patentových prihláškach: U. S. patenty č. 4,703,008; 5,441,868; 5,547,933; 5,618,698;
5,621,080; 5,756,349; 5,767,078; 5,773,569; 5,955,422; 5,986,047; 6,583,272; 7,084,245; a
7,271,689; a PCT publikácie č. WO 91/05867; WO 95/05465; WO 96/40772; WO 00/24893;
WO 01/81405; a WO 2007/136752.
[0043] ESA môže byť proteín stimulujúci erytropoézu. Ako sa tu používa, „proteín stimulujúci
erytropoézu“ znamená akýkoľvek proteín, ktorý priamo alebo nepriamo spôsobuje aktiváciu
erytropoetínového receptora, napríklad väzbou na tento receptor a spôsobením jeho dimerizácie.
Proteíny stimulujúce erytropoézu zahŕňajú erytropoetín a jeho varianty, analógy alebo deriváty,
ktoré sa viažu na erytropoetínový receptor a aktivujú ho; protilátky, ktoré sa viažu na
erytropoetínový receptor a aktivujú ho; alebo peptidy, ktoré sa viažu na erytropoetínový receptor
a aktivujú ho. Proteíny stimulujúce erytropoézu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, epoetín alfa,
epoetín beta, epoetín delta, epoetín omega, epoetín jota, epoetín zeta a ich analógy, pegylovaný
erytropoetín, karbamylovaný erytropoetín, mimetické peptidy (vrátane EMP1/hematidu) a
mimetické protilátky. Príkladné proteíny stimulujúce erytropoézu zahŕňajú erytropoetín,
darbepoetín, varianty agonistu erytropoetínu a peptidy alebo protilátky, ktoré sa viažu na
erytropoetínový receptor a aktivujú ho (a zahŕňajú zlúčeniny uvedené v U. S. publikáciách č.
2003/0215444 a 2006/0040858), rovnako ako erytropoetínové molekuly alebo ich varianty alebo
analógy, ako sú zverejnené v nasledujúcich patentoch alebo patentových prihláškach:
[0044] U. S. patenty č. 4,703,008; 5,441,868; 5,547,933; 5,618,698; 5,621,080; 5,756,349;
5,767,078; 5,773,569; 5,955,422; 5,830,851; 5,856,298; 5,986,047; 6,030,086; 6,310,078;
6,391,633; 6,583,272; 6,586,398; 6,900,292; 6,750,369; 7,030,226; 7,084,245; a 7,217,689; U. S.
publikácie č. 2002/0155998; 2003/0077753; 2003/0082749; 2003/0143202; 2004/0009902;
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2004/0071694; 2004/0091961; 2004/0143857; 2004/0157293; 2004/0175379; 2004/0175824;
2004/0229318; 2004/0248815; 2004/0266690; 2005/0019914; 2005/0026834; 2005/0096461;
2005/0107297; 2005/0107591; 2005/0124045; 2005/0124564; 2005/0137329; 2005/0142642;
2005/0143292; 2005/0153879; 2005/0158822; 2005/0158832; 2005/0170457; 2005/0181359;
2005/0181482; 2005/0192211; 2005/0202538; 2005/0227289; 2005/0244409; 2006/0088906; a
2006/0111279; a PCT publikácie č. WO 91/05867; WO 95/05465; WO 99/66054; WO
00/24893; WO 01/81405; WO 00/61637; WO 01/36489; WO 02/014356; WO 02/19963; WO
02/20034; WO 02/49673; WO 02/085940; WO 03/029291; WO 2003/055526; WO
2003/084477; WO 2003/094858; WO 2004/002417; WO 2004/002424; WO 2004/009627; WO
2004/024761; WO 2004/033651; WO 2004/035603; WO 2004/043382; WO 2004/101600; WO
2004/101606; WO 2004/101611; WO 2004/106373; WO 2004/018667; WO 2005/001025; WO
2005/001136; WO 2005/021579; WO 2005/025606; WO 2005/032460; WO 2005/051327; WO
2005/063808; WO 2005/063809; WO 2005/070451; WO 2005/081687; WO 2005/084711; WO
2005/103076; WO 2005/100403; WO 2005/092369; WO 2006/50959; WO 2006/02646; a WO
2006/29094.
[0045] Príklady iných farmaceutických prípravkov na použitie so zariadením môžu zahŕňať, ale
nie sú obmedzené na, protilátky, ako sú Vectibix® (panitumumab), Xgeva™ (denosumab) a
Prolia™ (denosamab); iné biologické činidlá, ako sú Enbrel® (etanercept, TNF receptor / Fc
fúzny proteín, TNF blokátor), Neulasta® (pegfilgrastím, pegylovaný filgastrím, pegylovaný
G-CSF, pegylovaný hu-Met-G-CSF), Neupogen® (filgrastím, G-CSF, hu-MetG-CSF), a Nplate®
(romiplostim); liečivá s malými molekulami, ako je Sensipar® (cinakalcet). Zariadenie môže byť
tiež použité s terapeutickou protilátkou, polypeptidom, proteínom alebo inými chemikáliami, ako
sú železo, ferumoxytol, dextrány železa, glukonát železitý a sacharóza železa. Farmaceutické
prípravky môžu byť v kvapalnej forme alebo rekonštituované z lyofilizovanej formy.
[0046] Medzi konkrétne ilustračné proteíny patria špecifické proteíny uvedené nižšie, vrátane
ich fúzií, fragmentov, analógov, variantov alebo derivátov:
[0047] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre OPGL
(označované tiež ako protilátky, peptidové látky a podobne špecifické pre RANKL), vrátane
úplne poľudštených a ľudských protilátok špecifických pre OPGL, obzvlášť úplne poľudštených
monoklonálnych protilátok, vrátane, ale nie výlučne, protilátok, ktoré sú opísané v PCT
publikácii č. WO 03/002713, pokiaľ ide o protilátky špecifické pre OPGL a proteíny súvisiace s
protilátkami, obzvlášť tie, ktoré majú tam uvedené sekvencie, obzvlášť, ale nie výlučne, tam
vymenované proteíny: 9H7; 18B2; 2D8; 2E11; 16E1; a 22B3, vrátane protilátok špecifických pre
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OPGL, ktoré majú buď ľahký reťazec so SEQ ID NO: 2, ako je tam uvedený na obrázku 2
a/alebo ťažký reťazec so SEQ ID NO: 4, ako je tam uvedený na obrázku 4;
[0048] Proteíny, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne viažuce myostatín, vrátane
peptidových látok špecifických pre myostatín, obzvlášť tých, ktoré sú opísané v U. S. publikácii
č. 2004/0181033 a PCT publikácii č. WO 2004/058988, obzvlášť v častiach súvisiacich s
peptidovými látkami špecifickými pre myostatín, vrátane, ale nie výlučne, peptidových látok
rodiny mTN8-19, vrátane tých so SEQ ID NO: 305-351, vrátane TN8-19-1 až TN8-19-40,
TN8-19 con1 a TN8-19 con2; peptidových látok rodiny mL2 so SEQ ID NO: 357-383; rodiny
mL15 so SEQ ID NO: 384-409; rodiny mL17 so SEQ ID NO: 410-438; rodiny mL20 so SEQ ID
NO: 439-446; rodiny mL21 so SEQ ID NO: 447-452; rodiny mL24 so SEQ ID NO: 453-454; a
tých so SEQ ID NO: 615-631;
[0049] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre IL-4 receptor,
obzvlášť tie, ktoré inhibujú aktivity sprostredkované väzbou IL-4 a/alebo IL-13 na receptor,
vrátane tých, ktoré sú opísané v PCT publikácii č. WO 2005/047331 alebo PCT prihláške č.
PCT/US2004/03742 a v U. S. publikácii č. 2005/112694, obzvlášť v častiach súvisiacich s
protilátkami špecifickými pre IL-4 receptor, obzvlášť takými protilátkami, ako sú tam opísané,
obzvlášť, a bez obmedzenia, tých, ktoré sú tam vymenované: L1H1; L1H2; L1H3; L1H4; L1H5;
L1H6; L1H7; L1H8; L1H9; L1H10; L1H11; L2H1; L2H2; L2H3; L2H4; L2H5; L2H6; L2H7;
L2H8; L2H9; L2H10; L2H11; L2H12; L2H13; L2H14; L3H1; L4H1; L5H1; L6H1;
[0050] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre receptor 1
interleukínu 1 („IL1-RF“), vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú opísané v U. S. publikácii č.
2004/097712A1 v častiach súvisiacich s proteínmi špecificky viažucimi IL1-R1, predovšetkým
monoklonálnymi protilátkami, najmä, a bez obmedzenia, tými, ktoré sú tam vymenované: 15CA,
26F5, 27F2, 24E12 a 10H7;
[0051] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre Ang2, vrátane,
ale nie výlučne, tých, ktoré sú opísané v PCT publikácii č. WO 03/057134 a U. S. publikácii č.
2003/0229023, obzvlášť v častiach súvisiacich s protilátkami, peptidovými látkami a podobne
špecifickými pre Ang2, najmä tých s tam opísanými sekvenciami a vrátane, ale nie výlučne:
L1(N); L1(N) WT; L1(N) 1K WT; 2xL1(N); 2xL1(N) WT; Con4 (N), Con4 (N) 1K WT,
2xCon4 (N) 1K; L1C; L1C 1K; 2xL1C; Con4C; Con4C 1K; 2xCon4C 1K; Con4-L1 (N);
Con4-L1C; TN-12-9 (N); C17 (N); TN8-8(N); TN8-14 (N); Con 1 (N), tiež vrátane protilátok a
formulácií proti Ang 2, ako sú tie, ktoré sú opísané v PCT publikácii č. WO 2003/030833,
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obzvlášť Ab526; Ab528; Ab531; Ab533; Ab535; Ab536; Ab537; Ab540; Ab543; Ab544;
Ab545; Ab546; A551; Ab553; Ab555; Ab558; Ab559; Ab565; AbF1AbFD; AbFE; AbFJ;
AbFK; AbG1D4; AbGC1E8; AbH1C12; AblA1; AblF; AblK, AblP; a AblP, v ich rôznych
permutáciách, ako sú tam opísané;
[0052] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre NGF, vrátane,
predovšetkým. ale nie výlučne, tých, ktoré sú opísané v U. S. publikácii č. 2005/0074821 a U. S.
patente č. 6,919,426, obzvlášť pokiaľ ide o protilátky a príbuzné proteíny špecifické pre NGF v
tomto ohľade, vrátane, predovšetkým, ale nie výlučne, tam vymenovaných protilátok
špecifických pre NGF: 4D4, 4G6, 6H9, 7H2, 14D10 a 14D11;
[0053] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre CD22, ako sú
tie, ktoré sú opísané v U. S. patente č. 5,789,554, pokiaľ ide o protilátky a príbuzné proteíny
špecifické pre CD22, obzvlášť ľudské protilátky špecifické pre CD22, ako sú, ale nie výlučne,
poľudštené a úplne ľudské protilátky, vrátane, ale nie výlučne, poľudštených a úplne ľudských
monoklonálnych protilátok, obzvlášť vrátane, ale nie výlučne, ľudských IgG protilátok
špecifických pre CD22, ako je dimér disulfidu gama reťazca ľudskej/myšej monoklonálnej hLL2
viazaný na kappa reťazec ľudskej/myšej monoklonálnej hLL2, vrátane, ale nie výlučne,
napríklad ľudskej úplne poľudštenej protilátky špecifickej pre CD22 v Epratuzumabe, CAS
registračné číslo 501423-23-0;
[0054] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre IGF-1 receptor,
ako sú tie, ktoré sú opísané v PCT publikácii č. WO 06/069202, pokiaľ ide o protilátky a
príbuzné proteíny špecifické pre IGF-1 receptor, vrátane, ale nie výlučne, tam vymenovaných
protilátok špecifických pre IGF-1: L1H1, L2H2, L3H3, L4H4, L5H5, L6H6, L7H7, L8H8,
L9H9, L10H10, L11H11, L12H12, L13H13, L14H14, L15H15, L16H16, L17H17, L18H18,
L19H19, L20H20, L21H21, L22H22, L23H23, L24H24, L25H25, L26H26, L27H27, L28H28,
L29H29, L30H30, L31H31, L32H32, L33H33, L34H34, L35H35, L36H36, L37H37, L38H38,
L39H39, L40H40, L41H41, L42H42, L43H43, L44H44, L45H45, L46H46, L47H47, L48H48,
L49H49, L50H50, L51H51, L52H52, a fragmentov viažucich IGF-1R a ich derivátov;
[0055] Medzi neobmedzujúce príklady protilátok proti IGF-lR na použitie pri metódach a v
kompozíciách podľa predkladaného vynálezu tiež patria všetky z tých, ktoré sú opísané v:
(i)

U. S. publikácii č. 2006/0040358 (publikovanej 23. februára 2006), 2005/0008642

(publikovanej 13. januára 2005), 2004/0228859 (publikovanej 18. novembra 2004),
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vrátane, ale nie výlučne, napríklad protilátky 1A (DSMZ úložné č. DSM ACC 2586),
protilátky 8 (DSMZ úložné č. DSM ACC 2589), protilátky 23 (DSMZ úložné č. DSM
ACC 2588) a protilátky 18, ako sú tam opísané;
(ii)

PCT publikácii č. WO 06/138729 (publikovanej 28. decembra, 2006) a WO

05/016970 (publikovanej 24. februára 2005), a Lu et al., 2004, J. Biol. Chem. 279:
2856-65, vrátane, ale nie výlučne, protilátok 2F8, A12 a IMC-A12, ako sú tam opísané;
(iii) PCT publikácii č. WO 07/012614 (publikovanej 1. februára 2007), WO
07/000328 (publikovanej 4. januára 2007), WO 06/013472 (publikovanej 9. februára
2006), WO 05/058967 (publikovanej 30. júna 2005) a WO 03/059951 (publikovanej 24.
júla 2003);
(iv) U. S. publikácii č. 2005/0084906 (publikovanej 21. apríla 2005), vrátane, ale nie
výlučne, protilátky 7C10, chimérickej protilátky C7C10, protilátky h7C10, protilátky
7H2M, chimérickej protilátky *7C10, protilátky GM 607, poľudštenej protilátky 7C10
verzia 1, poľudštenej protilátky 7C10 verzia 2, poľudštenej protilátky 7C10 verzia 3 a
protilátky 7H2HM, ako sú tam opísané;
(v)

U. S. publikáciách č. 2005/0249728 (publikovanej 10. novembra 2005),

2005/0186203 (publikovanej 25. augusta 2005), 2004/0265307 (publikovanej 30.
decembra 2004) a 2003/0235582 (publikovanej 25. decembra 2003), a Maloney et al.,
2003, Cancer Res. 63: 5073-83, vrátane, ale nie výlučne, protilátky EM164, EM164 s
obnoveným povrchom, poľudštenej EM164, huEM164 verzia 1.0, huEM164 verzia 1.1,
huEM164 verzia 1.2 a huEM164 verzia 1.3, ako sú tam opísané;
(vi) U. S. patente č. 7,037,498 (vydaného 2. mája 2006), U. S. publikáciách č.
2005/0244408 (publikovanej 30. novembra 2005) a 2004/0086503 (publikovanej 6.
mája 2004), a Cohen et al., 2005, Clinical Cancer Res. 11: 2063-73, napr. protilátka
CP-751,871, vrátane, ale nie výlučne, každej z protilátok vytvorených hybridómami,
ktoré majú ATCC prístupové čísla PTA-2792, PTA-2788, PTA-2790, PTA-2791,
PTA-2789, PTA-2793, a protilátok 2.12.1, 2.13.2, 2.14.3, 3.1.1, 4.9.2, a 4.17.3, ako sú
tam opísané;
(vii) U. S. publikáciách č. 2005/0136063 (publikovanej 23. júna 2005) a 2004/0018191
(publikovanej 29. januára 2004), vrátane, ale nie výlučne, protilátky 19D12 a protilátky
obsahujúcej ťažký reťazec kódovaný polynukleotidom v plazmide 15H12/19D12 HCA
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(y4), ktorý je uložený v ATCC pod číslom PTA-5214, a ľahký reťazec kódovaný
polynukleotidom v plazmide 15H12/19D12 LCF (κ), ktorý je uložený v ATCC pod
číslom PTA-5220, ako sú tam opísané; a
(viii) U. S. publikácii č. 2004/0202655 (publikovanej 14. októbra 2004), vrátane, ale nie
výlučne, protilátok PINT-6A1, PINT-7A2, PINT-7A4, PINT-7A5, PINT-7A6,
PINT-8A1,

PINT-9A2,

PINT-11A1,

PINT-11A2,

PINT-11A3,

PINT-11A4,

PINT-11A5, PINT-11A7, PINT-11A12, PINT-12A1, PINT-12A2, PINT-12A3,
PINT-12A4, a PINT-12A5, ako sú tam opísané; obzvlášť pokiaľ ide o vyššie uvedené
protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne, ktoré cielia na IGF-1
receptory;
[0056] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre proteín 1
príbuzný B-7 („B7RP-1“, v literatúre je tiež označovaný ako B7H2, ICOSL, B7h a CD275),
obzvlášť úplne ľudské monoklonálne IgG2 protilátky špecifické pre B7RP, obzvlášť úplne
ľudská monoklonálna IgG2 protilátka, ktorá viaže epitop v prvej doméne B7RP-1 podobnej
imunoglobulínu, najmä tie, ktoré inhibujú interakciu B7RP-1 s jeho prirodzeným receptorom,
ICOS, predovšetkým na aktivovaných T bunkách, najmä vo všetkých vyššie uvedených
ohľadoch, tie, ktoré sú zverejnené v U. S. publikácii č. 2008/0166352 a PCT publikácii č. WO
07/011941, pokiaľ ide o takéto protilátky a príbuzné proteíny, vrátane, ale nie výlučne, tam
vymenovaných protilátok, ako nasledujú: 16H (ktorá tam má variabilné sekvencie ľahkého
reťazca a variabilné sekvencie ťažkého reťazca SEQ ID NO: 1, respektíve SEQ ID NO: 7); 5D
(ktorá tam má variabilné sekvencie ľahkého reťazca a variabilné sekvencie ťažkého reťazca SEQ
ID NO: 2, respektíve SEQ ID NO: 9); 2H (ktorá tam má variabilné sekvencie ľahkého reťazca a
variabilné sekvencie ťažkého reťazca SEQ ID NO: 3, respektíve SEQ ID NO: 10); 43H (ktorá
tam má variabilné sekvencie ľahkého reťazca a variabilné sekvencie ťažkého reťazca SEQ ID
NO: 6, respektíve SEQ ID NO: 14); 41H (ktorá tam má variabilné sekvencie ľahkého reťazca a
variabilné sekvencie ťažkého reťazca SEQ ID NO: 5, respektíve SEQ ID NO: 13); a 15H (ktorá
tam má variabilné sekvencie ľahkého reťazca a variabilné sekvencie ťažkého reťazca SEQ ID
NO: 4, respektíve SEQ ID NO: 12);
[0057] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre IL-15, ako sú
predovšetkým poľudštené monoklonálne protilátky, obzvlášť protilátky, ako sú tie, ktoré sú
zverejnené v U. S. publikáciách č. 2003/0138421; 2003/023586; a 2004/0071702; a U. S. patente
č. 7,153,507, pokiaľ ide o protilátky a príbuzné proteíny špecifické pre IL-15, vrátane
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peptidových látok, vrátane obzvlášť napríklad, ale nie výlučne, HuMax IL-15 protilátok a
príbuzných proteínov, ako je napríklad 146B7;
[0058] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre IFN gama,
najmä ľudské protilátky špecifické pre IFN gama, obzvlášť úplne ľudské protilátky proti IFN
gama, ako sú napríklad tie, ktoré sú opísané v U. S. publikácii č. 2005/0004353, pokiaľ ide o
protilátky špecifické pre IFN gama, obzvlášť napríklad tam vymenované protilátky 1118; 1118*;
1119; 1121; a 1121*. Celé sekvencie ťažkého a ľahkého reťazca každej z týchto protilátok,
rovnako ako sekvencie variabilných oblastí a komplementárnosť určujúcich oblastí ich ťažkého a
ľahkého reťazca, sú zverejnené v predchádzajúcej U. S. publikácii a v Thakur et al., Mol.
Immunol. 36: 1107-1115 (1999). Okrem toho je v predchádzajúcej U. S. publikácii poskytnutý
opis vlastností týchto protilátok. Špecifické protilátky zhŕňajú tie, ktoré majú ťažký reťazec so
SEQ ID NO: 17 a ľahký reťazec so SEQ ID NO: 18; tie, ktoré majú variabilnú oblasť ťažkého
reťazca so SEQ ID NO: 6 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 8; tie, ktoré majú
ťažký reťazec so SEQ ID NO: 19 a ľahký reťazec so SEQ ID NO: 20; tie, ktoré majú variabilnú
oblasť ťažkého reťazca so SEQ ID NO: 10 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca so SEQ ID NO:
12; tie, ktoré majú ťažký reťazec so SEQ ID NO: 32 a ľahký reťazec so SEQ ID NO: 20; tie,
ktoré majú variabilnú oblasť ťažkého reťazca so SEQ ID NO: 30 a variabilnú oblasť ľahkého
reťazca so SEQ ID NO: 12; tie, ktoré majú ťažký reťazec so SEQ ID NO: 21 a ľahký reťazec so
SEQ ID NO: 22; tie, ktoré majú variabilnú oblasť ťažkého reťazca so SEQ ID NO: 14 a
variabilnú oblasť ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 16; tie, ktoré majú ťažký reťazec SEQ ID NO:
21 a ľahký reťazec so SEQ ID NO: 33; a tie, ktoré majú variabilnú oblasť ťažkého reťazca so
SEQ ID NO: 14 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca so SEQ ID NO: 31, ako sú zverejnené v
predchádzajúcej U. S. publikácii. Uvažovanou špecifickou protilátkou je protilátka 1119, ako je
zverejnená v predchádzajúcej U. S. publikácii, a ktorá má kompletný ťažký reťazec so SEQ ID
NO: 17, ako je tam zverejnený, a ktorá má kompletný ľahký reťazec so SEQ ID NO: 18, ako je
tam zverejnený;
[0059] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre TALL-1, a iné
viažuce proteíny špecifické pre TALL-1, ako sú tie, ktoré sú opísané v U. S. publikáciách č.
2003/0195156 a 2006/0135431, pokiaľ ide o proteíny viažuce TALL-1, obzvlášť molekuly z
tabuliek 4 a 5B, ako sú zverejnené v predchádzajúcich U. S. publikáciách;
[0060] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre paratyroidný
hormón („PTH“), ako sú tie, ktoré sú opísané v U. S. patente č. 6,756,480, obzvlášť v častiach
súvisiacich s proteínmi, ktoré viažu PTH;
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[0061] Protilátky,

peptidové

látky,

príbuzné

proteíny

a

podobne

špecifické

pre

trombopoetínový receptor („TPO-R“), ako sú tie, ktoré sú opísané v U. S. patente č. 6,835,809,
obzvlášť v častiach súvisiacich s proteínmi, ktoré viažu TPO-R;
[0062] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre hepatocytový
rastový faktor („HGF“), vrátane tých, ktoré cielia na os HGF/SF:c-Met (HGF/SF:c-Met), ako sú
úplne ľudské monoklonálne protilátky, ktoré neutralizujú hepatocytový rastový faktor/rozptyl
(HGF/SF), opísané v U. S. publikácii č. 2005/0118643 a PCT publikácii č. WO 2005/017107,
huL2G7 opísaná v U. S. patente č. 7,220,410 a OA-5d5 opísaná v U. S. patentoch č. 5,686,292 a
6,468,529 a v PCT publikácii č. WO 96/38557, obzvlášť v častiach súvisiacich s proteínmi, ktoré
viažu HGF;
[0063] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre TRAIL-R2, ako
sú tie, ktoré sú opísané v U. S. patente č. 7,521,048, obzvlášť v častiach súvisiacich s proteínmi,
ktoré viažu TRAIL-R2;
[0064] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre aktivín A,
vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú opísané v U. S. publikácii č. 2009/0234106, obzvlášť v
častiach súvisiacich s proteínmi, ktoré viažu aktivín A;
[0065] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre TGF beta,
vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú opísané v U. S. patente č. 6,803,453 a U. S. publikácii č.
2007/0110747, obzvlášť v častiach súvisiacich s proteínmi, ktoré viažu TGF beta;
[0066] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre amyloid beta,
proteín vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú opísané v PCT publikácii č. WO 2006/081171,
obzvlášť v častiach súvisiacich s proteínmi, ktoré viažu amyloid beta proteíny. Jednou
uvažovanou protilátkou je protilátka obsahujúca variabilnú oblasť ťažkého reťazca, ktorá má
SEQ ID NO: 8, a variabilnú oblasť ľahkého reťazca, ktorá má SEQ ID NO: 6, ako sú zverejnené
v tejto medzinárodnej publikácii;
[0067] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre c-Kit, vrátane,
ale nie výlučne, tých, ktoré sú opísané v U. S. publikácii č. 2007/0253951, obzvlášť v častiach
súvisiacich s proteínmi, ktoré viažu c-Kit a/alebo iné receptory faktora kmeňových buniek;
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[0068] Protilátky, peptidové látky, príbuzné proteíny a podobne špecifické pre OX40L,
vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú opísané v U. S. prihláške č. 11/068,289, obzvlášť v
častiach súvisiacich s proteínmi, ktoré viažu OX40L a/alebo iné ligandy OXO40 receptora; a
[0069] Iné príkladné proteíny, vrátane Activase® (altepláza, tPA); Aranesp® (darbepoetín alfa);
Epogen® (epoetín alfa, alebo erytropoetín); GLP-1, Avonex® (interferón beta-la); Bexxar®
(tositumomab, monoklonálna protilátka proti CD22); Betaseron® (interferón beta); Campath®
(alemtuzumab, monoklonálna protilátka proti CD52); Dynepo® (epoetín delta); Velcade®
(bortezomib); MLN0002 (mAb proti α4β7); MLN1202 (mAb proti CCR2 chemokínovému
receptoru); Enbrel® (etanercept, TNF receptor / Fc fúzny proteín, TNF blokátor); Eprex®
(epoetín alfa); Erbitux® (cetuximab, proti EGFR / HER1 / c-ErbB-1); Genotropin® (somatropín,
ľudský rastový hormón); Herceptin® (trastuzumab, mAb proti HER2/neu (erbB2) receptoru);
Humatrope® (somatropín, ľudský rastový hormón); Humira® (adalimumab); inzulín v roztoku;
Infergen® (interferón alfa con-1); Natrecor® (nesiritid; rekombinantný ľudský natriuretický
peptid typu B (hBNP); Kineret® (anakinra); Leukine® (sargamostim, rhuGM-CSF);
LymphoCide® (epratuzumab, mAb proti CD22); Benlysta™ (lymfostat B, belimumab, mAb
proti BlyS); Metalyse® (tenektepláza, analóg t-PA); Mircera® (metoxypolyetylénglykol-epoetín
beta); Mylotarg® (gemtuzumab ozogamicín); Raptiva® (efalizumab); Cimzia® (certolizumab
pegol, CDP 870); Soliris™ (eculizumab); pexelizumab (doplnok proti C5); Numax®
(MEDI-524);

Lucentis®

(ranibizumab);

Panorex®

(17-1A,

edrecolomab);

Trabio®

(lerdelimumab); TheraCim hR3 (nimotuzumab); Omnitarg® (pertuzumab, 2C4); Osidem®
(IDM-1); OvaRex® (B43.13); Nuvion® (visilizumab); cantuzumab mertansín (huC242-DM1);
NeoRecormon® (epoetín beta); Neumega® (oprelvekín, ľudský interleukín 11); Neulasta®
(pegylovaný

filgastrím,

pegylovaný

G-CSF,

pegylovaný

hu-Met-G-CSF);

Neupogen®

(filgrastím, G-CSF, hu-MetG-CSF); Orthoclone OKT3® (muromonab-CD3, monoklonálna
protilátka proti CD3); Procrit® (epoetín alfa); Remicade® (infliximab, monoklonálna protilátka
proti TNFα); Reopro® (abciximab, monoklonálna protilátka proti GP IIb/IIIa receptoru);
Actemra® (mAb proti IL6 receptoru); Avastin® (bevacizumab), HuMax-CD4 (zanolimumab);
Rituxan® (rituximab, mAb proti CD20); Tarceva® (erlotinib); Roferon-A® (interferón alfa-2a);
Simulect® (basiliximab); Prexige® (lumiracoxib); Synagis® (palivizumab); 146B7-CHO
(protilátka proti IL15, pozri U. S. patent č. 7,153,507); Tysabri® (natalizumab, mAb proti
integrínu a4); Valortim® (MDX-1303, mAb proti ochrannému antigénu B. anthracis);
ABthrax™; Vectibix® (panitumumab); Xolair® (omalizumab); ETI211 (mAb proti MRSA); IL-1
pasca (Fc časť ľudského IgG1 a mimobunkových domén oboch zložiek IL-1 receptora (receptor
typu I a doplnkový proteín receptora)); VEGF pasca (Ig domény VEGFR1 spojené s IgG1 Fc);
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Zenapax® (daklizumab); Zenapax® (daklizumab, mAb proti IL-2Rα); Zevalin® (ibritumomab
tiuxetán); Zetia® (ezetimib); Orencia® (atacicept, TACI-Ig); monoklonálna protilátka proti CD80
(galiximab); mAb proti CD23 (lumiliximab); BR2-Fc (huBR3 / huFc fúzny proteín, rozpustný
antagonista BAFF); CNTO 148 (golimumab, mAb proti TNFα); HGS-ETR1 (mapatumumab;
ľudská mAb proti TRAIL receptoru-1); HuMax-CD20 (ocrelizumab, ľudská mAb proti CD20);
HuMax-EGFR (zalutumumab); M200 (volociximab, mAb proti integrínu α5β1); MDX-010
(ipilimumab, mAb proti CTLA-4 a VEGFR-1 (IMC-18F1); mAb proti BR3; mAb proti toxínu A
a toxínu B C. difficile MDX-066 (CDA-1) a MDX-1388); dsFv-PE38 konjugáty proti CD22
(CAT-3888 a CAT-8015); mAb proti CD25 (HuMax-TAC); mAb proti CD3 (NI-0401);
adecatumumab; mAb proti CD30 (MDX-060); MDX-1333 (proti IFNAR); mAb proti CD38
(HuMax CD38); mAb proti CD40L; mAb proti Cripto; fibrogén idiopatickej fibrózy pľúc fázy I
proti CTGF (FG-3019); mAb proti CTLA4; mAb proti eotaxínu (CAT-213); mAb proti FGF8;
mAb proti gangliozidu GD2; mAb proti gangliozidu GM2; ľudská mAb proti GDF-8
(MYO-029); mAb proti GM-CSF receptoru (CAM-3001); mAb proti HepC (HuMax HepC);
mAb proti IFNα (MEDI-545, MDX-1103); mAb proti IGFIR; mAb proti IGF-1R
(HuMax-Inflam); mAb proti IL12 (ABT-874); mAb proti IL12/IL23 (CNTO 1275); mAb proti
IL13 (CAT-354); mAb proti IL2Ra (HuMax-TAC); mAb proti IL5 receptoru; mAb proti
integrínovým receptorom (MDX-018, CNTO 95); mAb proti IP 10 ulceratívnej kolitídy
(MDX-1100); protilátka proti LLY; BMS-66513; mAb proti manózovému receptoru/hCGβ
(MDX-1307); dsFv-PE38 konjugát proti mezotelínu (CAT-5001); mAb proti PD1 (MDX-1106
(ONO-4538)); protilátka proti PDGFRα (IMC-3G3); mAb proti TGFβ (GC-1008); ľudská mAb
proti TRAIL receptoru-2 (HGS-ETR2); mAb proti TWEAK; mAb proti VEGFR/Flt-1; mAb
proti ZP3 (HuMax-ZP3); NVS protilátka #1; a NVS protilátka #2.
[0070] Môže byť tiež zahrnutá sklerostínová protilátka, ako je, ale nie výlučne, romosozumab,
blosozumab alebo BPS 804 (Novartis). Ďalej môžu byť zahrnuté terapeutické činidlá, ako sú
rilotumumab, bixalomer, trebananib, ganitumab, konatumumab, motesanib difosfát, brodalumab,
vidupiprant, panitumumab, denosumab, NPLATE, PROLIA, VECTIBIX alebo XGEVA. Navyše
môže byť v zariadení zahrnutá monoklonálna protilátka (IgG), ktorá viaže ľudskú proproteín
konvertázu subtilizín/kexín typu 9 (PCSK9), pozri napr. US 8,030,547, US 13/469,032, WO
2008/057457, WO 2008/057458, WO 2008/057459, WO 2008/063382, WO 2008/133647, WO
2009/100297, WO 2009/100318, WO 2011/037791, WO 2011/053759, WO 2011/053783, WO
2008/125623, WO 2011/072263, WO 2009/055783, WO 2012/0544438, WO 2010/029513, WO
2011/111007, WO 2010/077854, WO 2012/088313, WO 2012/101251, WO 2012/101252, WO
2012/101253, WO 2012/109530 a WO 2001/031007.
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[0071] Aj keď predchádzajúci text uvádza podrobný opis rôznych uskutočnení tohto vynálezu,
malo by sa rozumieť, že právoplatný rozsah tohto vynálezu je definovaný slovami patentových
nárokov uvedených na konci tohto patentu. Podrobný opis má byť interpretovaný len ako
príkladný a neopisuje každé možné uskutočnenie tohto vynálezu, pretože opisuje každého
možného uskutočnenia by bol nepraktický, ak nie nemožný. Mohlo by sa realizovať množstvo
alternatívnych uskutočnení použitím buď súčasnej technológie alebo technológie vyvinutej po
dátume zaregistrovania tohto patentu, čo by stále spadalo do rozsahu patentových nárokov
definujúcich tento vynález.
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Patentové nároky
1.

Nositeľné zariadenie (50) na dodávanie liečiva obsahujúce:
puzdro (200);
lepiacu vrstvu (202) umiestnenú na vonkajšom povrchu puzdra (200) na pripevnenie
zariadenia (50) na dodávanie liečiva na kožu pacienta;
zásobník (52);
objem liečivého prípravku umiestnený v zásobníku (52), liečivý prípravok obsahuje
faktor stimulujúci granulocytové kolónie (G-CSF);
tupú kanylu (54, 100), ktorá má valcovitú stenu (102), ktorá definuje osový priechod
(104) medzi prvým koncom (106) a druhým koncom (108) kanyly (54, 100), druhý
koniec (108) kanyly (54, 100) je spojený v tekutinovom spojení so zásobníkom (52); a
zavádzaciu ihlu (220) umiestnenú v kanyle (54, 100) upravenú na zavedenie kanyly (54,
100) do kože pacienta a následne odstránenie z kanyly (54, 100) pred dodaním liečivého
prípravku pacientovi charakterizované tým, že kanyla (54, 100) má aspoň jeden bočný
kanál (130) vytvorený na stene (102) kanyly (54, 100) na prvom konci (106), a pričom
kanyla je spočiatku v puzdre a následne aspoň čiastočne vysunutá z puzdra v
operatívnom stave.

2.

Zariadenie (50) na dodávanie liečiva podľa nároku 1 ďalej obsahujúce valec a piest
umiestnený vo valci na definovanie zásobníka (52).

3.

Zariadenie (50) na dodávanie liečiva podľa nároku 2 ďalej obsahujúce jednotku na
pohyb piestu cez valec.

4.

Nositeľné zariadenie (50) na dodávanie liečiva obsahujúce:
puzdro (200);
lepiacu vrstvu (202) umiestnenú na vonkajšom povrchu puzdra na pripevnenie
zariadenia (50) na dodávanie liečiva na kožu pacienta;
zásobník (52), pričom zásobník definujú valec a piest umiestnený vo valci;
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objem liečivého prípravku umiestnený v zásobníku (52), liečivý prípravok obsahuje
faktor stimulujúci granulocytové kolónie (G-CSF);
tupú kanylu (54, 100), ktorá má valcovitú stenu (102), ktorá definuje osový priechod
(104) medzi prvým koncom (106) a druhým koncom (108) kanyly (54, 100), druhý
koniec (108) kanyly (54, 100) je konfigurovaný tak, aby bol operatívne spojený v
tekutinovom spojení so zásobníkom (52); a
mechanický pohon (56) operatívne spojený so zásobníkom (52) na vytlačenie liečivého
prípravku zo zásobníka cez kanylu (54, 100) charakterizované tým, že kanyla (54,
100) má aspoň jeden bočný kanál (130) vytvorený na stene (102) kanyly (54, 100) na
prvom konci (106), a pričom kanyla je spočiatku v puzdre a následne aspoň čiastočne
vysunutá z puzdra v operatívnom stave.
5.

Zariadenie (50) na dodávanie liečiva podľa nároku 4 ďalej obsahujúce zavádzaciu ihlu
(220) umiestnenú v kanyle (54, 100) upravenej na zavedenie kanyly (54, 100) do kože
pacienta a následne odstránenie z kanyly (54, 100) pred dodaním liečivého prípravku
pacientovi.

6.

Zariadenie (50) na dodávanie liečiva podľa nároku 1 alebo 4, pričom zavádzacia ihla
(220) presahuje prvý koniec (106) kanyly (54, 100) pri zavádzaní kanyly (54, 100) do
kože pacienta.

7.

Zariadenie (50) na dodávanie liečiva podľa nároku 1 alebo 4, pričom aspoň jeden bočný
kanál (130) obsahuje:
(a) pár bočných kanálov (130),
(b) pár bočných kanálov (130) navzájom zarovnaných od jedného konca
osového priechodu (104) k druhému,
(c) kruhový otvor vytvorený v stene, aby sa umožnil tok priečne k osovému
priechodu (104),
(d) predĺženú štrbinu (140) vytvorenú v stene, aby sa umožnil tok priečne k
osovému priechodu (104),
(e) predĺženú drážku (140) vytvorenú v stene, aby sa umožnil tok priečne k
osovému priechodu (104), alebo
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(f) aspoň jeden bočný kanál (130) vytvorený na prvom konci (106) kanyly (54,
100) distálne od prvej zúženej oblasti (110).
8.

Zariadenie (50) na dodávanie liečiva podľa nároku 1 alebo 4, pričom prvý koniec (106)
kanyly (54, 100) zahŕňa prvú zúženú oblasť (110), ktorá obsahuje aspoň jedno skosenie
(150, 151), ďalej prípadne obsahuje jedno z:
(a) prvej zúženej oblasti (110) obsahujúcej len jedno skosenie (150, 151),
(b) prvej zúženej oblasti (110) obsahujúcej dve navzájom sa pretínajúce skosenia
(152, 154),
(c) prvej zúženej oblasti (110) obsahujúcej dve negatívne alebo obrátené
navzájom sa pretínajúce skosenia (156, 158), alebo
(d) prvého konca kanyly, ktorý zahŕňa vzor otvorov (160) umiestnených okolo
otvoru v prvej zúženej oblasti (110), pričom prípadne vzor otvorov (160)
obsahuje vzor zahĺbení do steny.

9.

Zariadenie (50) na dodávanie liečiva podľa nároku 1 alebo 4, pričom kanyla (54, 100)
má aspoň jednu vonkajšiu zahĺbenú oblasť (170) zahĺbenú smerom k osovému
priechodu vzhľadom na susedné povrchové oblasti.

10.

Zariadenie (50) na dodávanie liečiva podľa nároku 9, pričom aspoň jedna vonkajšia
zahĺbená oblasť (170) je definovaná (a) vzorom rebier (172), alebo (b) vzorom žliabkov
(176).
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Výkresy

28

29

30

31

