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HETERODIMÉRNE PROTILÁTKY, KTORÉ VIAŽU CD3 A CD20
Opis
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0001] Terapeutiká založené na protilátkach sú úspešne používané na liečbu rôznych
ochorení vrátane rakoviny a autoimunitných/zápalových porúch. Napriek tomu je potrebné
zlepšiť túto triedu liečiv, najmä s ohľadom na zosilnenie ich klinickej účinnosti. Jedna cesta,
ktorá sa skúma, je umelé upravovanie ďalších a nových miest viažucich antigén do liečiv
založených na protilátkach tak, aby jediná imunoglobulínová molekula spoločne zapájala
dva rôzne antigény. Také neprirodzené alebo alternatívne formáty protilátok, ktoré zapájajú
dva rôzne antigény, sú často označované ako bišpecifické. Pretože značná diverzita
variabilnej oblasti protilátky (Fv) umožňuje produkovať Fv, ktorá rozpoznáva prakticky
akúkoľvek molekulu, typickým prístupom k bišpecifickej generácii je zavedenie nových
variabilných oblastí do protilátky.
[0002] Na bišpecifické zacielenie bolo preskúmaných niekoľko alternatívnych formátov
protilátok (Chames & Baty, 2009, mAbs 1[6]:1 – 9; Holliger & Hudson, 2005, Nature
Biotechnology 23[9]:1126 – 1136; Kontermann, mAbs 4(2):182 (2012).
[0003] Pôvodne boli bišpecifické protilátky vyrobené fúziou dvoch bunkových línií, z
ktorých každá produkovala jedinú monoklonálnu protilátku (Milstein a kol., 1983, Nature
305:537 – 540). Aj keď výsledný hybridný hybridóm alebo kvadróm produkoval
bišpecifické protilátky, boli iba malou populáciou a na izoláciu požadovanej protilátky bola
potrebná rozsiahla purifikácia. Technickým riešením bolo použitie fragmentov protilátok na
výrobu bišpecifík. Pretože takýmto fragmentom chýba komplexná kvartérna štruktúra
protilátky s plnou dĺžkou, variabilné ľahké a ťažké reťazce môžu byť spojené v jediných
genetických konštruktoch. Boli generované fragmenty protilátok mnohých rôznych foriem
vrátane diabodies, jednoreťazcových diabodies, tandemových scFv a Fab2 bišpecifík
(Chames & Baty, 2009, mAbs 1[6]:1 – 9; Holliger & Hudson, 2005, Nature Biotechnology
23[9]:1126 – 1136).
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[0004] Aj keď tieto formáty môžu byť v baktériách exprimované pri vysokých hladinách a
môžu mať priaznivé prínosy pri penetrácii vzhľadom na ich malú veľkosť, rýchlo sú
odstránené z obehu in vivo a môžu predstavovať výrobné prekážky súvisiace s ich
produkciou a stabilitou. Hlavnou príčinou týchto nedostatkov je, že fragmentom protilátok
typicky chýba konštantná oblasť protilátky s jej asociovanými funkčnými vlastnosťami,
vrátane väčšej veľkosti, vysokej stability a väzby na rôzne Fc receptory a ligandy, ktoré si
zachovávajú dlhý polčas v sére (t. j. neonatálny Fc receptor FcRn) alebo slúžia ako väzbové
miesta na purifikáciu (t. j. proteín A a proteín G).
[0005] Nedávna práca sa pokúsila vyriešiť nedostatky bišpecifík založených na fragmentoch
umelou úpravou duálnej väzby do formátov podobných protilátkam s plnou dĺžkou (Wu a
kol., 2007, Nature Biotechnology 25[11]:1290 – 1297; US2009-0311253; Michaelson a kol.,
2009, mAbs 1[2]:128 – 141; WO2008/032782; Zuo a kol., 2000, Protein Engineering
13[5]:361 – 367; US2002-0103345; Shen a kol., 2006, J Biol Chem 281[16]:10706 – 10714;
Lu a kol., 2005, J Biol Chem 280[20]:19665 – 19672; WO2006/020258).
Tieto formáty prekonávajú niektoré prekážky bišpecifík fragmentov protilátok hlavne preto,
že obsahujú Fc oblasť. Jednou významnou nevýhodou týchto formátov je to, že pretože
tvoria nové miesta viažuce antigén navyše k homodimérickým konštantným reťazcom,
väzba na nový antigén je vždy bivalentná.
[0006] Pre mnohé antigény, ktoré sú atraktívne ako spoločné ciele v terapeutickom
bišpecifickom formáte, je požadovaná väzba skôr monovalentná než bivalentná. U mnohých
imunitných receptorov je bunková aktivácia dosiahnutá zosieťovaním monovalentnej
väzbovej interakcie. Mechanizmus zosieťovania je typicky sprostredkovaný imunitnými
komplexmi protilátka/antigén alebo prostredníctvom zapojenia efektorovej bunky do
cieľovej bunky. Napríklad nízkoafinitné Fc gama receptory (FcyRs), ako sú FcγRIIa,
FcyRIIb a FcγRIIIa, sa viažu monovalentne na Fc oblasť protilátky. Monovalentná väzba
neaktivuje bunky exprimujúce tieto FcyR; po imunitnej komplexácii alebo kontakte bunkabunka sú však receptory zosieťované a združené na povrchu bunky, čo vedie k aktivácii. V
prípade receptorov zodpovedných za sprostredkovanie bunkového zabíjania, napríklad
FcγRIIIa na prirodzených zabíjačských (NK) bunkách, dochádza k zosieťovaniu receptorov
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a bunkovej aktivácii, keď efektorová bunka zapája cieľovú bunku vo veľmi aktívnom
formáte (Bowles & Weiner, 2005, J Immunol Methods 304:88 – 99).
[0007] Podobne na B-bunkách inhibičný receptor FcyRIIb downreguluje aktiváciu B buniek
iba vtedy, keď sa zapojí do imunitného komplexu s receptorom B-buniek (BCR) na povrchu
bunky, čo je mechanizmus, ktorý je sprostredkovaný imunitnou komplexáciou rozpustných
IgG s rovnakým antigénom, ktorý je rozpoznávaný BCR (Heyman 2003, Immunol Lett
88[2]:157 – 161; Smith a Clatworthy, 2010, Nature Reviews Immunology 10:328 – 343).
[0008] Ako ďalší príklad, CD3 aktivácia T-buniek nastáva iba vtedy, keď jeho asociovaný
receptor T-buniek (TCR) zapája antigénom naplnený MHC na bunkách prezentujúcich
antigén vo vysoko aktívnej synapsii bunka-bunka (Kuhns a kol., 2006, Immunity 24:133 –
139). Nešpecifické bivalentné zosieťovanie CD3 pomocou anti-CD3 protilátky skutočne
vyvoláva cytokínovú búrku a toxicitu (Perruche a kol., 2009, J Immunol 183[2]:953 – 61;
Chatenoud & Bluestone, 2007, Nature Reviews Immunology 7:622 – 632). Pre praktické
klinické použitie je teda výhodným režimom CD3 spoločného zapojenia na presmerované
zabíjanie cieľových buniek monovalentná väzba, ktorá má za následok aktiváciu iba po
zapojení so spoločne zapojeným cieľom.
[0009] CD38, tiež známy ako cyklická ADP ribóza hydroláza, je transmembránový
glykoproteín typu II s dlhou C-koncovou extracelulárnou doménou a krátkou N-koncovou
cytoplazmatickou doménou. Medzi hematopoetickými bunkami je zmes funkčných účinkov
pripisovaná signalizácii sprostredkovanej CD38, vrátane proliferácie lymfocytov,
uvoľňovania cytokínov, regulácie vývoja a prežitia B a myeloidných buniek a indukcie
maturácie dendritických buniek. CD38 je neregulovaný u mnohých hematopoitických
malignít a v bunkových líniách odvodených od rôznych hematopoetických malignít vrátane
non-Hodgkinovho lymfómu (NHL), Burkittovho lymfómu (BL), mnohopočetného
myelómu (MM), B chronickej lymfocytovej leukémie (B-CLL), B a T akútnej lymfocytovej
leukémie (ALL), T bunkového lymfómu (TCL), akútnej myeloidnej leukémie (AML),
vlasatobunkovej leukémie (HCL), Hodgkinovho lymfómu (HL) a chronickej myeloidnej
leukémie (CML). Na druhej strane väčšina primitívnych pluripotentných kmeňových buniek
hematopoetického systému je CD38-. Napriek nedávnemu pokroku v objave a vývoji

4

EP3223845 B1

protirakovinových činidiel má mnoho foriem rakoviny zahŕňajúcich nádory exprimujúce
CD38 stále zlú prognózu. Existuje teda potreba vylepšených spôsobov liečenia takýchto
foriem rakoviny.
[0010] B-bunkový antigén CD19 (CD19, tiež známy ako B-bunkový povrchový antigén B4,
Leu-12) je ľudský pan-B-bunkový povrchový marker, ktorý je exprimovaný od
počiatočných štádií vývoja pre-B buniek prostredníctvom terminálnej diferenciácie na
plazmatické bunky.CD 19 podporuje proliferáciu a prežitie zrelých B buniek. Spojuje sa v
komplexe s CD21 na povrchu bunky. Tiež sa spája s CD81 a Leu-13 a zosilňuje signalizáciu
receptora B buniek (BCR). Spolu s BCR moduluje CD19 vnútorné signálne prahy a signálne
prahy indukované antigénnymi receptormi, ktoré sú rozhodujúce pre klonálnu expanziu B
buniek a humorálnu imunitu. V súčinnosti s CD21 spája adaptívny a vrodený imunitný
systém. Po aktivácii sa cytoplazmatický chvost CD19 fosforyluje, čo vedie k väzbe kináz
rodiny Src a prijímaniu PI-3 kinázy. Je to atraktívny cieľ imunoterapie pre rakoviny
lymfoidného pôvodu, pretože je tiež exprimovaný vo veľkej väčšine NHL buniek ako aj
niektorých leukémiách.
[0011] V predklinických štúdiách alebo v klinických štúdiách na liečbu rakoviny bolo
vyhodnotených niekoľko protilátok alebo konjugátov protilátok, ktoré cielia na CD19. Tieto
anti-CD19 protilátky alebo konjugáty protilátok zahrnujú, ale bez obmedzenia, MT-103
(jednoreťazcová bišpecifická CD19/CD3 protilátka; Hoffman a kol., 2005 Int J Cancer
115:98 – 104; Schlereth a kol., 2006 Cancer Immunol Immunother 55:503 – 514),
CD19/CD16 diabody (Schlenzka a kol., 2004 Anti-cancer Drugs 15:915 – 919; Kipriyanov
a kol., 2002 J Immunol 169:137 – 144), BU12-saporín (Flavell a kol., 1995 Br J Cancer
72:1373 – 1379) a anti-CD19-idarubicín (Rowland a kol., 1993 Cancer Immunol
Immunother 55:503 – 514).
[0012] CD123, tiež známy ako receptor interleukínu-3 alfa (IL-3Rα), je exprimovaný na
dendritických bunkách, monocytoch, eozinofiloch a bazofiloch. CD123 je tiež konštitutívne
exprimovaný komitovanými hematopoetickými kmeňovými/progenitorovými bunkami,
väčšinou myeloidnej línie (CD13+, CD14+, CD33+, CD15nízky) a niektorými CD19+
bunkami. V CD3+ bunkách chýba.
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[0013] Kým teda bišpecifiká generované z fragmentov protilátok trpia biofyzikálnymi a
farmakokinetickými prekážkami, nevýhodou tých, ktoré sú postavené na formátoch
podobných protilátkam s plnou dĺžkou, je to, že multivalentne zapájajú spoločné cieľové
antigény v neprítomnosti primárneho cieľového antigénu, čo vedie k nešpecifickej aktivácii
a potenciálnej toxicite.WO 2014/047231 zverejňuje bišpecifické protilátky zahrnujúce CD3
väzbové rameno a CD20 väzbové rameno.
STRUČNÁ PODSTATA VYNÁLEZU
[0014] V prvom aspekte vynález poskytuje anti-CD3 x anti-CD20 heterodimérnu protilátku
obsahujúcu HC1 (Fab-Fc), HC2 (scFv-Fc) a LC podľa obrázka 74. V súlade s tým v jednom
prípade zverejnenie poskytuje heterodimérne protilátky obsahujúce: a) prvý monomér
obsahujúci: i) prvý ťažký reťazec obsahujúci: 1) prvú variabilnú ťažkú doménu; 2) prvý
konštantný ťažký reťazec obsahujúci prvú Fc doménu; 3) scFv obsahujúci scFv variabilnú
ľahkú doménu, scFv linker a scFv variabilnú ťažkú doménu; pričom uvedený scFv je
kovalentne pripojený k C-koncu uvedenej Fc domény pomocou linkera domény; b) druhý
monomér obsahujúci druhý ťažký reťazec obsahujúci druhú variabilnú ťažkú doménu a
druhý konštantný ťažký reťazec obsahujúci druhú Fc doménu; a c) spoločný ľahký reťazec
obsahujúci variabilnú ľahkú doménu a konštantnú ľahkú doménu.
[0015] V ďalšom prípade zverejnenie poskytuje heterodimérne protilátky obsahujúce: a)
prvý monomér obsahujúci: i) prvý ťažký reťazec obsahujúci: 1) prvú variabilnú ťažkú
doménu; 2) prvú konštantnú ťažkú doménu obsahujúcu prvú Fc doménu; a 3) prvú variabilnú
ľahkú doménu, pričom uvedená prvá variabilná ľahká doména je kovalentne pripojená k Ckoncu uvedenej prvej Fc domény pomocou linkera domény; b) druhý monomér obsahujúci:
i) druhú variabilnú ťažkú doménu; ii) druhú konštantnú ťažkú doménu obsahujúcu druhú Fc
doménu; a iii) tretiu variabilnú ťažkú doménu, pričom uvedená druhá variabilná ťažká
doména je kovalentne pripojená k C-koncu uvedenej druhej Fc domény pomocou linkera
domény; c) spoločný ľahký reťazec obsahujúci variabilnú ľahkú doménu a konštantnú ľahkú
doménu.
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[0016] V ďalšom prípade zverejnenie poskytuje heterodimérne protilátky obsahujúce: a)
prvý monomér obsahujúci: i) prvý ťažký reťazec obsahujúci: 1) prvú variabilnú ťažkú
doménu; 2) prvý konštantný ťažký reťazec obsahujúci prvú CH1 doménu a prvú Fc doménu;
3) scFv obsahujúci scFv variabilnú ľahkú doménu, scFv linker a scFv variabilnú ťažkú
doménu; pričom uvedený scFv je kovalentne pripojený medzi C-koncom uvedenej CH1
domény a N-koncom uvedenej prvej Fc domény pomocou linkera domény; b) druhý
monomér obsahujúci druhý ťažký reťazec obsahujúci druhú variabilnú ťažkú doménu a
druhý konštantný ťažký reťazec obsahujúci druhú Fc doménu; a c) spoločný ľahký reťazec
obsahujúci variabilnú ľahkú doménu a konštantnú ľahkú doménu.
[0017] V ďalšom prípade zverejnenie poskytuje heterodimérne protilátky obsahujúce: a)
prvý monomér obsahujúci: i) prvý ťažký reťazec obsahujúci: 1) prvú variabilnú ťažkú
doménu; 2) prvú konštantnú ťažkú doménu obsahujúcu prvú Fc doménu; a 3) prvú variabilnú
ľahkú doménu, pričom uvedená druhá variabilná ľahká doména je kovalentne pripojená
medzi C-koncom CH1 domény uvedenej prvej konštantnej ťažkej domény a N-koncom
uvedenej prvej Fc domény pomocou linkerov domény; b) druhý monomér obsahujúci: i)
druhú variabilnú ťažkú doménu; ii) druhú konštantnú ťažkú doménu obsahujúcu druhú Fc
doménu; a iii) tretiu variabilnú ťažkú doménu, pričom uvedená druhá variabilná ťažká
doména je kovalentne pripojená k C-koncu uvedenej druhej Fc domény pomocou linkera
domény; c) spoločný ľahký reťazec obsahujúci variabilnú ľahkú doménu a konštantnú ľahkú
doménu.
[0018] V ďalšom prípade zverejnenie poskytuje heterodimérne protilátky obsahujúce: a)
prvý monomér obsahujúci: i) prvý ťažký reťazec obsahujúci: 1) prvú variabilnú ťažkú
doménu; 2) prvý konštantný ťažký reťazec obsahujúci prvú CH1 doménu a prvú Fc doménu;
3) scFv obsahujúci scFv variabilnú ľahkú doménu, scFv linker a scFv variabilnú ťažkú
doménu; pričom uvedený scFv je kovalentne pripojený medzi C-koncom uvedenej CH1
domény a N-koncom uvedenej prvej Fc domény pomocou linkerov domény; b) druhý
monomér obsahujúci druhú Fc doménu; a c) ľahký reťazec obsahujúci variabilnú ľahkú
doménu a konštantnú ľahkú doménu.
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[0019] V niektorých prípadoch majú prvá a druhá Fc doména súbor aminokyselinových
substitúcií vybraných zo skupiny pozostávajúcej z S364K/E357Q : L368D/K370S;
L368D/K370S : S364K; L368E/K370S : S364K; T411T/E360E/Q362E : D401K;
L368D/K370S : S364K/E357L a K370S : S364K/E357Q. Ďalej variabilná ťažká doména
(domény) a variabilná ľahká doména (domény) viažu prvý cieľový nádorový antigén (TTA),
scFv viaže druhý TTA alebo ľudský CD3. V niektorých uskutočneniach je TTA vybraný zo
skupiny pozostávajúcej z CD19, CD20 a CD123.
[0020] V ďalšom prípade zverejnenie poskytuje domény viažuce antigén anti-CD3, ktoré
majú CDR a/alebo variabilné domény a/alebo scFv sekvencie zobrazené na obrázkoch pre
H1.32_L1.47, H1.89_L1.47, H1.90_L1.47 , H1.33_L.1.47 a H1.31_L1.47. Vynález ďalej
poskytuje kompozície nukleových kyselín, kompozície expresných vektorov a hostiteľské
bunky.
[0021] V ďalšom prípade zverejnenie poskytuje heterodimérne protilátky obsahujúce a)
prvý monomér obsahujúci: i) prvú Fc doménu; ii) anti-CD3 scFv obsahujúci scFv variabilnú
ľahkú doménu, scFv linker a scFv variabilnú ťažkú doménu; pričom uvedený scFv je
kovalentne pripojený k N-koncu uvedenej Fc domény pomocou linkera domény; b) druhý
monomér obsahujúci ťažký reťazec obsahujúci: i) ťažkú variabilnú doménu; a ii) konštantnú
doménu ťažkého reťazca obsahujúcu druhú Fc doménu; a c) ľahký reťazec obsahujúci
variabilnú ľahkú doménu a variabilnú ľahkú konštantnú doménu; pričom anti-CD3 scFv je
vybraný zo skupiny pozostávajúcej z anti-CD3 H1.32_L1.47, anti-CD3 H1.89_L1.47, antiCD3 H1.90_L1.47 a anti-CD3 H1.33_L1.47 (SEQ ID NO:XX). Ťažká variabilná doména a
ľahká variabilná doména viažu TTA (vrátane, ale bez obmedzenia, CD19, Cd20, CD38 a
CD123).
[0022] V ďalšom prípade toto zverejnenie poskytuje domény viažuce protilátku anti-CD20
obsahujúce:

a)

variabilnú

ľahkú

doménu

obsahujúcu

vlCDR1

so

sekvenciou

RASWSVSYIH (SEQ ID NO:XX), vlCDR2 so sekvenciou ATSNLAS (SEQ ID NO:XX) a
vlCDR3 so sekvenciou QQWTHNPPT (SEQ ID NO:XX); a b) variabilnú ťažkú doménu
obsahujúcu vhCDR1 so sekvenciou SYNMH (SEQ ID NO:XX), vhCDR2 so sekvenciou
AIYPGNGATSYSQKFQG

(SEQ

ID

NO:XX)

a

vhCDR3

so

sekvenciou
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SYYMGGDWYFDV (SEQ ID NO:XX). V niektorých uskutočneniach majú domény
viažuce protilátku anti-CD20 sekvencie C2B8 H1.202_L1.113.
[0023] V ďalšom prípade zverejnenie poskytuje domény viažuce protilátku anti-CD20
obsahujúce: a) variabilnú ľahkú doménu obsahujúcu vlCDR1 so sekvenciou RASSSVSYIH
(SEQ ID NO:XX), vlCDR2 so sekvenciou ATSNLAS (SEQ ID NO:XX) a vlCDR3 so
sekvenciou QQWTSNPPT (SEQ ID NO:XX); a b) variabilnú ťažkú doménu obsahujúcu
vhCDR1 so sekvenciou SYNMH (SEQ ID NO:XX), vhCDR2 so sekvenciou
AIYPGNGDTSYNQKFQG

(SEQ

ID

NO:XX)

a

vhCDR3

so

sekvenciou

STYYGGDWYFNV (SEQ ID NO:XX).
[0024] V niektorých uskutočneniach majú domény viažuce protilátku anti-CD20 sekvencie
C2B8_H1L1.
[0025] V ďalšom prípade zverejnenie poskytuje heterodimérne protilátky obsahujúce a)
prvý monomér obsahujúci: i) prvú Fc doménu; ii) anti-CD3 scFv obsahujúci scFv variabilnú
ľahkú doménu, scFv linker a scFv variabilnú ťažkú doménu; pričom uvedený scFv je
kovalentne pripojený k N-koncu uvedenej Fc domény pomocou linkera domény; b) druhý
monomér obsahujúci ťažký reťazec obsahujúci: i) ťažkú variabilnú doménu; a ii) konštantnú
doménu ťažkého reťazca obsahujúcu druhú Fc doménu; a c) ľahký reťazec obsahujúci
variabilnú ľahkú doménu a variabilnú ľahkú konštantnú doménu; pričom variabilné ťažké a
ľahké reťazce tvoria C2B8 H1.202_L1.113 alebo C2B8_H1L1 väzbovú doménu.
[0026] V ďalšom prípade zverejnenie poskytuje heterodimérne protilátky obsahujúce a)
prvý monomér obsahujúci: i) prvú Fc doménu; ii) anti-CD3 scFv obsahujúci scFv variabilnú
ľahkú doménu, scFv linker a scFv variabilnú ťažkú doménu; pričom uvedený scFv je
kovalentne pripojený k N-koncu uvedenej Fc domény pomocou linkera domény; b) druhý
monomér obsahujúci ťažký reťazec obsahujúci: i) ťažkú variabilnú doménu; a ii) konštantnú
doménu ťažkého reťazca obsahujúcu druhú Fc doménu; a c) ľahký reťazec obsahujúci
variabilnú ľahkú doménu a variabilnú ľahkú konštantnú doménu. V tomto uskutočnení
variabilné domény viažu CD123 a môžu mať sekvencie 7G3_H1.109_L1.47. XENP13676
protilátka je znázornená na obrázku 74.
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[0027] Okrem spôsobov výroby týchto proteínov a liečenia pacientov s nimi sú tiež
poskytnuté nukleové kyseliny, expresné vektory a hostiteľské bunky.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
[0028]
Obrázky 1A a 1B zobrazujú niekoľko formátov predkladaného vynálezu. Znázornené
sú dve formy formátu „otvárača na fľaše“, jedna s doménou viažucou antigén antiCD3 obsahujúcou scFv a doménou viažucou antigén anti-TTA obsahujúcou Fab a
jedna s týmito obrátenými. Znázornené sú všetky formáty mAb-Fv, mAb-scFv,
centrálny-scFv a centrálny-Fv.Okrem toho sú znázornené „jednoramenné“ formáty,
kde jeden monomér obsahuje iba Fc doménu, a to ako jednoramenný centrálny-scFv,
tak aj jednoramenný centrálny-Fv. Znázornený je aj duálny scFv formát.
Obrázok 2 zobrazuje sekvencie „vysokého CD3“ anti-CD3_H1.30_L1.47 konštruktu
vrátane variabilných ťažkých a ľahkých domén (podčiarknuté CDR), ako aj
jednotlivých vl a vhCDR, ako aj scFv konštruktu s nabitým linkerom (dvakrát
podčiarknuté). Ako platí pre všetky sekvencie zobrazené na obrázkoch, tento nabitý
linker môže byť podľa potreby nahradený nenabitým linkerom alebo linkerom s iným
nábojom.
Obrázok 3 zobrazuje sekvencie „vysokého-int č.1“ Anti-CD3_H1.32_L1.47
konštruktu vrátane variabilných ťažkých a ľahkých domén (podčiarknuté CDR), ako
aj jednotlivých vl a vhCDR, ako aj scFv konštruktu s nabitým linkerom (dvakrát
podčiarknuté). Ako platí pre všetky sekvencie zobrazené na obrázkoch, tento nabitý
linker môže byť podľa potreby nahradený nenabitým linkerom alebo linkerom s iným
nábojom.
Obrázok 4 zobrazuje sekvencie „vysokého-int č.2“ Anti-CD3_H1.89_L1.47
konštruktu vrátane variabilných ťažkých a ľahkých domén (podčiarknuté CDR), ako
aj jednotlivých vl a vhCDR, ako aj scFv konštruktu s nabitým linkerom (dvakrát
podčiarknuté). Ako platí pre všetky sekvencie zobrazené na obrázkoch, tento nabitý
linker môže byť podľa potreby nahradený nenabitým linkerom alebo linkerom s iným
nábojom.
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Obrázok 5 zobrazuje sekvencie „vysokého-int č. 3“ Anti-CD3_H1.90_L1.47
konštruktu vrátane variabilných ťažkých a ľahkých domén (podčiarknuté CDR), ako
aj jednotlivých vl a vhCDR, ako aj scFv konštruktu s nabitým linkerom (dvakrát
podčiarknuté). Ako platí pre všetky sekvencie zobrazené na obrázkoch, tento nabitý
linker môže byť podľa potreby nahradený nenabitým linkerom alebo linkerom s iným
nábojom.
Obrázok 6 zobrazuje sekvencie konštruktu „int“ Anti-CD3_H1.90_L1.47 konštruktu
vrátane variabilných ťažkých a ľahkých domén (podčiarknuté CDR), ako aj
jednotlivých vl a vhCDR, ako aj scFv konštruktu s nabitým linkerom (dvakrát
podčiarknuté). Ako platí pre všetky sekvencie zobrazené na obrázkoch, tento nabitý
linker môže byť podľa potreby nahradený nenabitým linkerom alebo linkerom s iným
nábojom.
Obrázok 7 zobrazuje sekvencie „nízkeho“ anti-CD3_H1.31_L1.47 konštruktu, vrátane
variabilných ťažkých a ľahkých domén (podčiarknuté CDR), ako aj jednotlivých vl a
vhCDR, ako aj scFv konštruktu s nabitým linkerom (dvakrát podčiarknuté). Ako platí
pre všetky sekvencie zobrazené na obrázkoch, tento nabitý linker môže byť podľa
potreby nahradený nenabitým linkerom alebo linkerom s iným nábojom.
Obrázok 8 zobrazuje sekvencie vysokého CD38: OKT10_H1.77_L1.24 konštruktu
vrátane variabilných ťažkých a ľahkých domén (podčiarknuté CDR), ako aj
jednotlivých vl a vhCDR, ako aj scFv konštruktu s nabitým linkerom (dvakrát
podčiarknuté).
Obrázok 9 zobrazuje sekvencie stredného CD38: OKT10_H1L1.24 konštruktu vrátane
variabilných ťažkých a ľahkých domén (podčiarknuté CDR), ako aj jednotlivých vl a
vhCDR, ako aj scFv konštruktu s nabitým linkerom (dvakrát podčiarknuté).
Obrázok 10 zobrazuje sekvencie nízkeho CD38: OKT10_H1L1 konštruktu vrátane
variabilných ťažkých a ľahkých domén (podčiarknuté CDR), ako aj jednotlivých vl a
vhCDR, ako aj scFv konštruktu s nabitým linkerom (dvakrát podčiarknuté).
Obrázok 11 zobrazuje sekvencie XENP15331.
Obrázok 12 zobrazuje sekvencie XENP13243.
Obrázok 13 zobrazuje sekvencie XENP14702.
Obrázok 14 zobrazuje sekvencie XENP15426.
Obrázok 15 zobrazuje sekvencie XENP14701.
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Obrázok 16 zobrazuje sekvenciu XENP14703.
Obrázok 17 zobrazuje sekvenciu XENP13243.
Obrázok 18 zobrazuje sekvencie XENP18967.
Obrázok 19 zobrazuje sekvencie XENP18971.
Obrázok 20 zobrazuje sekvencie XENP18969.
Obrázok 21 zobrazuje sekvencie XENP18970.
Obrázok 22 zobrazuje sekvencie XENP18972.
Obrázok 23 zobrazuje sekvencie XENP18973.
Obrázok 24 zobrazuje sekvencie XENP15055.
Obrázok 25 zobrazuje sekvencie XENP13544.
Obrázok 26 zobrazuje sekvencie XENP13694.
Obrázok 27 zobrazuje sekvenciu ľudského CD3 ε.
Obrázok 28 zobrazuje plnú dĺžku (SEQ ID NO:130) a extracelulárnu doménu (ECD;
SEQ ID NO:131) ľudského CD38 proteínu.
Obrázok 29A – 29E zobrazuje užitočné páry heterodimerizačných variantných
súborov (vrátane zošikmených [skew] a pI variantov).
.Obrázok 30 zobrazuje zoznam konštantných oblastí izosterických variantných
protilátok a ich príslušné substitúcie. pI_(-) indikuje nižšie pI varianty, zatiaľ čo pI_(+)
indikuje vyššie pI varianty. Tieto môžu byť voliteľne a nezávisle kombinované s inými
heterodimerizačnými variantmi podľa vynálezu (a tiež s inými typmi variantov, ako je
tu načrtnuté).
Obrázok 31 zobrazuje užitočné ablačné varianty, ktoré odnímajú FcγR väzbu (niekedy
označované ako varianty „knock out“ alebo „KO“).
Obrázok 32 znázorňuje dve obzvlášť užitočné uskutočnenia podľa vynálezu.
Obrázok 33 zobrazuje počet nabitých scFv linkerov, ktoré nachádzajú využitie pri
zvyšovaní alebo znižovaní pI heterodimérnych protilátok, ktoré používajú jeden alebo
viac scFv ako komponent. Jediný scFv linker podľa doterajšieho stavu techniky s
jediným nábojom je označovaný ako „Whitlow“ od Whitlow a kol., Protein
Engineering 6(8):989 – 995 (1993). Malo by sa poznamenať, že tento linker bol
použitý na redukovanie agregácie a zosilnenie proteolytickej stability v scFv.
Obrázok 34 zobrazuje zoznam umelo upravených Fc variantov zošikmujúcich
heterodiméry s výťažkami heterodimérov (stanovenými pomocou HPLC-CIEX) a
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tepelnou stabilitou (stanovenou pomocou DSC). Neurčená tepelná stabilita je
označená ako „n.d.“.
Obrázok 35 Výťažky expresie bišpecifík po afinitnej purifikácii proteínu A.
Obrázok 36 Chromatogramy purifikácie katiónovou výmenou.
Obrázok 37 Test cytotoxicity presmerovaných T buniek, 24 h inkubácia, 10 000
RPMI8226 buniek, 400 000 T buniek. Testované výrobky sú anti-CD38 x anti-CD3
bišpecifiká. Detekcia bola vykonaná pomocou LDH
Obrázok 38 Test cytotoxicity presmerovaných T buniek, 24 h inkubácia, 10 000 buniek
RPMI8226, 500 000 ľudských PBMC. Testované výrobky sú anti-CD38 x anti-CD3
bišpecifiká. Detekcia bola vykonaná pomocou LDH.
Obrázok 39 zobrazuje sekvencie XENP14419,
Obrázok 40 zobrazuje sekvencie XENP14420.
Obrázok 41 zobrazuje sekvencie XENP14421.
Obrázok 42 zobrazuje sekvencie XENP14422.
Obrázok 43 zobrazuje sekvencie XENP14423.
Obrázok 44 Test cytotoxicity presmerovaných T buniek, 96 h inkubácia, 40 000 buniek
RPMI8226, 400 000 ľudských PBMC. Testovanými výrobkami sú anti-CD38 x antiCD3 Fab-scFv-Fcs. Detekcia bola uskutočnená pomocou prietokovej cytometrie,
konkrétne zmiznutie CD38+ buniek.
Obrázok 45 Ďalšia analýza testu cytotoxicity presmerovaných T buniek opísaných na
obrázku 1. Prvý riadok ukazuje priemernú intenzitu fluorescencie (MFI) aktivačného
markera CD69 na CD4+ a CD8+ T bunkách, ako je detekované prietokovou
cytometriou. Druhý riadok ukazuje percento CD4+ a CD8+ T buniek, ktoré sú Ki-67+,
čo je miera proliferácie buniek. Tretí riadok ukazuje intracelulárnu priemernú intenzitu
fluorescencie (MFI) inhibítora PI-9 granzýmu B na CD4+ a CD8+ T bunkách, ako je
detekovaná prietokovou cytometriou.
Obrázok 46 Návrh štúdie myší na skúmanie protinádorovej aktivity anti-CD38 x antiCD3 Fab-scFv-Fc bišpecifík.
Obrázok 47 Veľkosť nádoru meraná pomocou IVIS® ako funkcia času a liečby
Obrázok 48 Bioluminiscenčné obrázky IVIS® (10. deň)
Obrázok 49 Deplécia CD38+ buniek u opíc cynomolgus po jediných dávkach
indikovaných testovaných výrobkov
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Obrázok 50 Aktivácia T buniek meraná CD69 priemernou intenzitou fluorescencie
(MFI) u opíc cynomolgus, farebné kódovanie ako na obrázku 49.
Obrázok 51 Sérové hladiny IL-6 po jediných dávkach indikovaných testovaných
výrobkov.
Obrázok 52 zobrazuje sekvencie XENP15427.
Obrázok 53 zobrazuje sekvencie XENP15428.
Obrázok 54 zobrazuje sekvencie XENP15429.
Obrázok 55 zobrazuje sekvencie XENP15430.
Obrázok 56 zobrazuje sekvencie XENP15431.
Obrázok 57 zobrazuje sekvencie XENP15432.
Obrázok 58 zobrazuje sekvencie XENP15433.
Obrázok 59 zobrazuje sekvencie XENP15434.
Obrázok 60 zobrazuje sekvencie XENP15435.
Obrázok 61 zobrazuje sekvencie XENP15436.
Obrázok 62 zobrazuje sekvencie XENP15437.
Obrázok 63 zobrazuje sekvencie XENP15438.
Obrázok 64 zobrazuje väzbové afinity v analýze Biacore.
Obrázok 65 zobrazuje čistotu heterodiméru počas generovania stabilného poolu s
použitím rôznych pomerov ľahkého reťazca, Fab-Fc a scFv-Fc.
Obrázok 66 Deplécia ľudského IgM a IgG2 anti-CD38 x anti-CD3 bišpecifikami v
huPBMC myšom modeli.
Obrázok 67 zobrazuje humanizované anti-CD3 variantné scFv optimalizované z
hľadiska stability. Substitúcie sú uvedené vzhľadom na sekvenciu H1_L1.4 scFv.
Číslovanie aminokyselín je číslovanie podľa Kabata.
Obrázok 68. Aminokyselinové sekvencie humanizovaných anti-CD3 variantných scFv
optimalizovaných z hľadiska stability. CDR sú podčiarknuté. Pre každú kombináciu
ťažkého reťazca/ľahkého reťazca sú uvedené štyri sekvencie: (i) scFv s C-koncovým
tagom 6xHis, (ii) samotný scFv, (iii) samotná VH, (iv) samotná VL.
Obrázok 69 Test cytotoxicity presmerovaných T buniek, 24 h inkubácia, 10 000 buniek
RPMI8226, 500 000 PBMC. Testovanými výrobkami sú anti-CD38 (OKT10_H1L1,
OKT10_H1.77_L1.24) x anti-CD3 Fab-scFv-Fcs. Detekcia bola vykonaná pomocou
LDH.
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Obrázok 70 Štúdia Ig deplécie huPBL-SCID. Testované výrobky boli dávkované 8 d
po vštepení PBMC pri 0,03, 0,3 alebo 3 mg/kg. Spôsob podávania bol
intraperitoneálny. Vzorky krvi boli odobrané 14 dní po vštepení PBMC, spracované
do séra a analyzované na ľudský IgM a IgG2.
Obrázok 71 zobrazuje sekvencie XENP15049.
Obrázok 72 zobrazuje sekvencie XENP15051.
Obrázok 73 zobrazuje sekvencie XENP15050.
Obrázok 74 zobrazuje sekvencie XENP13676.
Obrázok 75 zobrazuje sekvencie XENP14696.
Obrázok 76 zobrazuje sekvencie XENP15629.
Obrázok 77 zobrazuje sekvencie XENP15053.
Obrázok 78 zobrazuje sekvencie XENP15630.
Obrázok 79 zobrazuje sekvencie XENP15631.
Obrázok 80 zobrazuje sekvencie XENP15632.
Obrázok 81 zobrazuje sekvencie XENP15633.
Obrázok 82 zobrazuje sekvencie XENP15634.
Obrázok 83 zobrazuje sekvencie XENP15635.
Obrázok 84 zobrazuje sekvencie XENP15636.
Obrázok 85 zobrazuje sekvencie XENP15638.
Obrázok 86 zobrazuje sekvencie XENP15639.
Obrázok 87 zobrazuje sekvencie XENP13677.
Obrázok 88 zobrazuje sekvencie XENP14388.
Obrázok 89 zobrazuje sekvencie XENP14389.
Obrázok 90 zobrazuje sekvencie XENP14390.
Obrázok 91 zobrazuje sekvencie XENP14391.
Obrázok 92 zobrazuje sekvencie XENP14392.
Obrázok 93 zobrazuje sekvencie XENP14393.
Obrázok 94 zobrazuje sekvencie XENP16366.
Obrázok 95 zobrazuje sekvencie XENP16367
Obrázok 96 zobrazuje sekvencie XENP16368.
Obrázok 97 zobrazuje sekvencie XENP16369.
Obrázok 98 zobrazuje sekvencie XENP16370.
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Obrázok 99 zobrazuje sekvencie XENP16371.
Obrázok 100 zobrazuje sekvencie XENP16372.
Obrázok 101 zobrazuje sekvencie XENP16373.
Obrázok 102 zobrazuje sekvencie XENP16374.
Obrázok 103 zobrazuje sekvencie XENP16375.
Obrázok 104 zobrazuje sekvencie XENP16376.
Obrázok 105 zobrazuje sekvencie XENP16377.
Obrázok 106 zobrazuje sekvencie CD20 a CD123 antigénov.
Obrázok 107 Stanovenie povrchovej plazmónovej rezonancie CD3 afinity.
Testovanými výrobkami sú anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x anti-CD3 Fab-scFvFcs. Ľudský CD3δε-Fc (Sino Biological) bol kovalentne naviazaný na povrch čipu.
Testované výrobky boli testované pri 3,125, 12,5, 50 a 200 nM.
Obrázok 108 Stanovenie povrchovej plazmónovej rezonancie CD3 afinity.
Testovanými výrobkami sú anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x anti-CD3 Fab-scFvFcs. CD3δε-Fc z opice cynomolgus (Sino Biological) bol kovalentne naviazaný na
povrch čipu. Testované výrobky boli testované pri 3,125, 12,5, 50 a 200 nM.
Obrázok 109 Stanovenie povrchovej plazmónovej rezonancie CD3 afinity.
Testovanými výrobkami sú anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x anti-CD3 Fab-scFvFcs. Ľudský CD3δε-Fc (Sino Biological) bol kovalentne naviazaný na povrch čipu.
Testované výrobky boli testované pri 31,25, 125, 500 a 2000 nM.
Obrázok 110 Stanovenie povrchovej plazmónovej rezonancie CD3 afinity.
Testovanými výrobkami sú anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x anti-CD3 Fab-scFvFcs. CD3δε-Fc z opice cynomolgus (Sino Biological) bol kovalentne naviazaný na
povrch čipu. Testované výrobky boli testované pri 31,25, 125, 500 a 2000 nM.
Obrázok 111 Stanovenie povrchovej plazmónovej rezonancie CD3 afinity.
Testovanými výrobkami sú anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x anti-CD3 Fab-scFvFcs. CD3δε-Fc z opice cynomolgus (Sino Biological) bol kovalentne naviazaný na
povrch čipu. Testované výrobky boli testované pri 31,25, 125, 500 a 2000 nM.
Obrázok 112 Test cytotoxicity presmerovaných T buniek, 24 h inkubácia, 10 000
buniek Ramos, 250 000 PBMC. Testovanými výrobkami sú anti-CD20
(C2B8_H1.202_L1.113) x anti-CD3 Fab-scFv-Fcs. Detekcia bola vykonaná pomocou
LDH.
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Obrázok 113 Test cytotoxicity presmerovaných T-buniek, 24 h inkubácia, 20 000 Jeko
buniek, 200 000 PBMC (CD19 depletované). Testovanými výrobkami sú anti-CD20
(C2B8_H1.202_L1.113) x anti-CD3 Fab-scFv-Fcs. Detekcia bola uskutočnená
pomocou prietokovej cytometrie, konkrétne zmiznutie CD19+ buniek.
Obrázok 114 Produkcia IL-6 po 24 h pre experiment opísaný na obrázku 113.
Obrázok 115 Test cytotoxicity presmerovaných T-buniek, 5 h inkubácia, 20 000 Jeko
buniek, 500 000 PBMC (CD19 depletované). Testovanými výrobkami sú anti-CD20
(C2B8_H1L1) x anti-CD3 Fab-scFv-Fcs. Detekcia bola uskutočnená pomocou
prietokovej cytometrie, konkrétne zmiznutie CD19+ buniek.
Obrázok 116 Test cytotoxicity presmerovaných T-buniek, 24 h inkubácia, 20 000 Jeko
buniek, 500 000 PBMC (CD19 depletované). Testovanými výrobkami sú anti-CD20
(C2B8_H1.202_L1.113) x anti-CD3 Fab-scFv-Fcs. Detekcia bola uskutočnená
pomocou prietokovej cytometrie, konkrétne zmiznutie CD19+ buniek.
Obrázok 117 Produkcia IL-6 po 24 h pre experiment opísaný na obrázku 113.
Obrázok 118 Test cytotoxicity presmerovaných T buniek, 24 h inkubácia, 10 000
buniek RPMI8226, 500 000 PBMC. Testovanými výrobkami sú anti-CD38
(OKT10_H1L1, OKT10_H1.77_L1.24) x anti-CD3 Fab-scFv-Fcs. Detekcia bola
vykonaná pomocou LDH.
Obrázok 119 Štúdia Ig deplécie huPBL-SCID. Testované výrobky boli dávkované 1 a
8 d po vštepení PBMC pri 5 mg/kg. Spôsob podávania bol intraperitoneálny. Vzorky
krvi boli odobrané 14 dní po vštepení PBMC, spracované do séra a analyzované na
ľudský IgM a IgG2.
Obrázok 120 Štúdia Ig deplécie huPBL-SCID. Testované výrobky boli dávkované 8 d
po vštepení PBMC pri 0,03, 0,3 alebo 3 mg/kg. Spôsob podávania bol
intraperitoneálny. Vzorky krvi boli odobrané 14 dní po vštepení PBMC, spracované
do séra a analyzované na ľudský IgM a IgG2.
Obrázok 121 zobrazuje sekvencie vysokého CD20 C2B8_H1.202_L1.113.
Obrázok 122 zobrazuje sekvencie nízkeho CD20 C2B8_H1L1.
Obrázok 123 zobrazuje sekvencie CD123 7G3_H1.109_L1.57.
Obrázok 124 zobrazuje matricu možných kombinácií podľa vynálezu. „A“ znamená,
že CDR uvedených CD3 sekvencií môžu byť kombinované s CDR TTA na pravej
strane. To znamená, že vhCDR zo sekvencie variabilného ťažkého reťazca CD3 H1.30
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a vlCDR zo sekvencie variabilného ľahkého reťazca CD3 L1.57 môžu byť
kombinované s vhCDR z CD38 OKT10 H1.77 sekvencie a vlCDR z OKT10L1.24
sekvencie. „B“ znamená, že CDR z CD3 konštruktov môžu byť kombinované s
variabilnými ťažkými a ľahkými doménami z TTA. To znamená, že vhCDR zo
sekvencie variabilného ťažkého reťazca CD3 H1.30 a vlCDR zo sekvencie
variabilného ľahkého reťazca CD3 L1.57 môžu byť kombinované so sekvenciou
variabilnej ťažkej domény CD38 OKT10 H1.77 a OKT10L1.24 sekvenciou. „C“ je
obrátené tak, že variabilná ťažká doména a variabilná ľahká doména z CD3 sekvencií
sú používané s CDR TTA. „D“ je miesto, kde sú kombinované variabilné ťažké aj
variabilné ľahké reťazce z každého. „E“ je miesto, kde je scFv z CD3 použitý s CDR
z TTA, a „F“ je miesto, kde scFv z CD3 je použitý s variabilnými ťažkými a
variabilnými ľahkými doménami domény viažucej antigén TTA.
PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
I. Definície
[0029] Aby bola prihláška lepšie zrozumiteľná, je nižšie uvedených niekoľko definícií.
Tieto definície majú zahŕňať gramatické ekvivalenty.
[0030] „Abláciou“ sa tu rozumie zníženie alebo odstránenie aktivity. Napríklad „ablácia
FcγR väzby“ teda znamená, že aminokyselinový variant Fc oblasti má menej ako 50 %
východiskovej väzby v porovnaní s Fc oblasťou, ktorá neobsahuje špecifický variant, s tým,
že menej než 70 – 80 – 90 – 95 – 98 % strata aktivity je výhodná, a všeobecne s tým, že
aktivita je pod úrovňou detekovateľnej väzby v analýze Biacore. Obzvlášť vhodné na abláciu
FcγR väzby sú tie, ktoré sú znázornené na obrázku 16.
[0031] „ADCC“ alebo „bunkou sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky“, ako sa
tu používa, znamená bunkou sprostredkovanú reakciu, pričom nešpecifické cytotoxické
bunky, ktoré exprimujú FcγR, rozpoznávajú naviazanú protilátku na cieľovej bunke a
následne spôsobujú lýzu cieľovej bunky. ADCC koreluje s väzbou na FcγRIIIa; zvýšená
väzba na FcγRIIIa vedie k zvýšeniu aktivity ADCC.
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[0032] „ADCP“ alebo bunkou sprostredkovaná fagocytóza závislá od protilátky, ako sa tu
používa, znamená bunkou sprostredkovanú reakciu, pričom nešpecifické cytotoxické bunky,
ktoré exprimujú FcγR, rozpoznávajú naviazanú protilátku na cieľovej bunke a následne
spôsobujú fagocytózu cieľovej bunky.
[0033] „Modifikácia“ tu znamená aminokyselinovú substitúciu, inzerciu a/alebo deléciu v
polypeptidovej sekvencii alebo zmenu funkčnej časti chemicky spojenej s proteínom.
Modifikáciou môže byť napríklad zmenená štruktúra sacharidov alebo PEG pripojená k
proteínu. „Aminokyselinová modifikácia“ tu znamená aminokyselinovú substitúciu,
inzerciu a/alebo deléciu v polypeptidovej sekvencii. Kvôli prehľadnosti, pokiaľ nie je
uvedené inak, je aminokyselinová modifikácia vždy na aminokyselinu kódovanú DNA,
napr. 20 aminokyselín, ktoré majú kodóny v DNA a RNA.
[0034] „Aminokyselinová

substitúcia“

alebo

„substitúcia“

znamená

nahradenie

aminokyseliny v konkrétnej pozícii v rodičovskej polypeptidovej sekvencii inou
aminokyselinou. Konkrétne v niektorých uskutočneniach je substitúciou aminokyselina,
ktorá sa prirodzene nevyskytuje v konkrétnej pozícii, buď sa prirodzene nevyskytuje v
organizme, alebo v akomkoľvek organizme. Napríklad substitúcia E272Y označuje
variantný polypeptid, v tomto prípade Fc variant, v ktorom je kyselina glutámová v pozícii
272 nahradená tyrozínom. Kvôli prehľadnosti proteín, ktorý bol umelo upravený tak, aby
zmenil sekvenciu kódujúcu nukleovú kyselinu, ale nezmenil východiskovú aminokyselinu
(napríklad výmena CGG (kódujúci arginín) za CGA (stále kódujúci arginín) na zvýšenie
hladín expresie hostiteľského organizmu), nie je „aminokyselinovou substitúciou“; to
znamená, že napriek vytvoreniu nového génu kódujúceho ten istý proteín, ak má proteín
rovnakú aminokyselinu v konkrétnej pozícii, s ktorou začal, nejde o aminokyselinovú
substitúciu.
[0035] „Aminokyselinová inzercia“ alebo „inzercia“, ako sa tu používa, znamená pridanie
aminokyselinovej sekvencie v konkrétnej pozícii do rodičovskej polypeptidovej sekvencie.
Napríklad -233E alebo 233E označuje inzerciu kyseliny glutámovej za pozíciou 233 a pred
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pozíciou 234. Okrem toho -233ADE alebo A233ADE označuje vloženie AlaAspGlu za
pozíciou 233 a pred pozíciou 234.
[0036] „Aminokyselinová delécia“ alebo „delécia“, ako sa tu používa, znamená odstránenie
aminokyselinovej sekvencie v konkrétnej pozícii v rodičovskej polypeptidovej sekvencii.
Napríklad E233- alebo E233# alebo E233 () označuje deléciu kyseliny glutámovej v pozícii
233. Navyše EDA233- alebo EDA233# označuje deléciu sekvencie GluAspAla, ktorá začína
v pozícii 233.
[0037] „Variantný proteín“ alebo „variant proteínu“ alebo „variant“, ako sa tu používa,
znamená proteín, ktorý sa líši od toho z rodičovského proteínu na základe aspoň jednej
aminokyselinovej modifikácie. Variant proteínu môže označovať samotný proteín,
kompozíciu obsahujúcu proteín alebo aminokyselinovú sekvenciu, ktorá ho kóduje.
Výhodne má variant proteínu aspoň jednu aminokyselinovú modifikáciu v porovnaní s
rodičovským proteínom, napr. od približne jednej do približne sedemdesiatich
aminokyselinových modifikácií, a výhodne od približne jednej do približne piatich
aminokyselinových modifikácií v porovnaní s rodičovským. Ako je opísané nižšie, v
niektorých uskutočneniach je rodičovským polypeptidom, napríklad Fc rodičovským
polypeptidom, ľudská sekvencia divokého typu, ako je Fc oblasť z IgG1, IgG2, IgG3 alebo
IgG4, aj keď ľudské sekvencie s variantmi môžu tiež slúžiť ako „rodičovské polypeptidy“,
napríklad IgG1/2 hybrid z obrázku 19. Sekvencia variantu proteínu tu bude výhodne mať
aspoň približne 80 % identitu so sekvenciou rodičovského proteínu a najvýhodnejšie aspoň
približne 90 % identitu, výhodnejšie aspoň približne 95 – 98 – 99 % identitu. Variantný
proteín sa môže vzťahovať na samotný variantný proteín, kompozície obsahujúce variant
proteínu alebo sekvenciu DNA, ktorá ho kóduje. V súlade s tým „variant protilátky“ alebo
„variantná protilátka“, ako sa tu používa, znamená protilátku, ktorá sa líši od rodičovskej
protilátky na základe aspoň jednej aminokyselinovej modifikácie, „IgG variant“ alebo
„variantný IgG“, ako sa tu používa, znamená protilátku, ktorá sa líši od rodičovského IgG
(opäť, v mnohých prípadoch, od ľudskej IgG sekvencie) na základe aspoň jednej
aminokyselinovej

modifikácie,

a

„variant

imunoglobulínu“

alebo

„variantný

imunoglobulín“, ako sa tu používa, znamená imunoglobulínovú sekvenciu, ktorá sa líši od
tej z rodičovskej imunoglobulínovej sekvencie na základe aspoň jednej aminokyselinovej
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modifikácie. „Fc variant“ alebo „variantný Fc“, ako sa tu používa, znamená proteín
obsahujúci aminokyselinovú modifikáciu v Fc doméne. Fc varianty podľa predkladaného
vynálezu sú definované podľa aminokyselinových modifikácií, ktoré ich tvoria. Napríklad
N434S alebo 434S je napríklad Fc variant so substitučným serínom v pozícii 434 vzhľadom
na rodičovský Fc polypeptid, pričom číslovanie je podľa indexu EU. Podobne
M428L/N434S definuje Fc variant so substitúciami M428L a N434S vzhľadom na
rodičovský Fc polypeptid. Totožnosť WT aminokyseliny môže byť nešpecifikovaná, v
takom prípade je vyššie uvedený variant označovaný ako 428L/434S. Je treba poznamenať,
že poradie, v ktorom sú poskytované substitúcie, je ľubovoľné, to znamená, že napríklad
428L/434S je rovnaký Fc variant ako M428L/N434S a tak ďalej. Pokiaľ nie je uvedené inak,
pre všetky pozície diskutované v predkladanom vynáleze, ktoré sa týkajú protilátok, je
číslovanie pozícií aminokyselín podľa indexu EU. Index EU alebo index EU ako u Kabata
alebo v schéme EU číslovania sa týka číslovania EU protilátok (Edelman a kol., 1969, Proc
Natl Acad Sci USA 63: 78 – 85). Modifikáciou môže byť adícia, delécia alebo substitúcia.
Substitúcie môžu zahŕňať prirodzene sa vyskytujúce aminokyseliny a v niektorých
prípadoch syntetické aminokyseliny. Príklady zahrnujú U.S. pat. č. 6 586 207; WO
98/48032; WO 03/073238; US2004-0214988A1; WO 05/35727A2; WO 05/74524A2; J. W.
Chin a kol., (2002), Journal of the American Chemical Society 124:9026 – 9027; J. W. Chin
a P. G. Schultz, (2002), ChemBioChem 11:1135 – 1137; J. W. Chin a kol., (2002), PICAS
United States of America 99: 11020 – 11024; a L. Wang a P. G. Schultz, (2002), Chem. 1 –
10.
[0038] Ako sa tu používa, „proteínom“ sa tu rozumejú aspoň dve kovalentne pripojené
aminokyseliny, ktoré zahŕňajú proteíny, polypeptidy, oligopeptidy a peptidy. Peptidylová
skupina môže zahŕňať prirodzene sa vyskytujúce aminokyseliny a peptidové väzby alebo
syntetické peptidomimetické štruktúry, t. j. „analógy“, ako sú peptoidy (pozri Simon a kol.,
PNAS USA 89(20):9367 (1992)). Aminokyseliny môžu byť buď prirodzene sa vyskytujúce
alebo syntetické (napr. nie aminokyselina, ktorá je kódovaná DNA); ako bude zrejmé
osobám skúseným v stave techniky. Napríklad homo-fenylalanín, citrulín, ornitín a
noreleucín sú na účely vynálezu považované za syntetické aminokyseliny a môžu byť
použité D- aj L-(R alebo S) konfigurované aminokyseliny. Varianty podľa predkladaného
vynálezu môžu obsahovať modifikácie, ktoré zahrnujú použitie syntetických aminokyselín
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začlenených napríklad pomocou technológií vyvinutých Schultzom a kolegami, vrátane, ale
bez obmedzenia, spôsobov opísaných v Cropp & Shultz, 2004, Trends Genet. 20(12):625 –
30, Anderson a kol., 2004, Proc Natl Acad Sci USA 101 (2):7566 – 71, Zhang a kol., 2003,
303(5656):371 – 3 a Chin a kol., 2003, Science 301(5635):964 – 7.
[0039] Okrem toho môžu polypeptidy zahŕňať syntetickú derivatizáciu jedného alebo
viacerých bočných reťazcov alebo koncov, glykozyláciu, PEGyláciu, kruhovú permutáciu,
cyklizáciu, linkery k iným molekulám, fúziu s proteínmi alebo proteínovými doménami a
pridanie peptidových tagov alebo značiek.
[0040] „Zvyškom“, ako sa tu používa, sa rozumie pozícia v proteíne a s ním asociovaná
aminokyselinová identita. Napríklad Asparagín 297 (tiež označovaný ako Asn297 alebo
N297) je zvyšok v pozícii 297 v ľudskej protilátke IgG1.
[0041] „Fab“ alebo „Fab oblasť“, ako sa tu používa, znamená polypeptid, ktorý obsahuje
VH, CH1, VL a CL imunoglobulínové domény. Fab môže odkazovať na túto oblasť
izolovane alebo na túto oblasť v kontexte protilátky s plnou dĺžkou, fragmentu protilátky
alebo Fab fúzneho proteínu. „Fv“ alebo „Fv fragment“ alebo „Fv oblasť“, ako sa tu používa,
znamená polypeptid, ktorý obsahuje VL a VH domény jedinej protilátky. Osobám skúseným
v stave techniky bude zrejmé, že tieto sú spravila tvorené dvomi reťazcami.
[0042] „Modifikácia IgG podtriedy“ alebo „modifikácia izotypu“, ako sa tu používa,
znamená aminokyselinovú modifikáciu, ktorá konvertuje jednu aminokyselinu jedného IgG
izotypu na zodpovedajúcu aminokyselinu v inom, zarovnanom IgG izotype. Napríklad,
pretože IgG1 obsahuje tyrozín a IgG2 fenylalanín v EU pozícii 296, F296Y substitúcia v
IgG2 je považovaná za modifikáciu IgG podtriedy.
[0043] „Prirodzene sa nevyskytujúca modifikácia“, ako sa tu používa, znamená
aminokyselinovú modifikáciu, ktorá nie je izotypická. Napríklad, pretože žiadne z IgG
neobsahujú serín v pozícii 434, substitúcia 434S v IgG1, IgG2, IgG3 alebo IgG4 (alebo ich
hybridy) je považovaná za prirodzene sa nevyskytujúcu modifikáciu.
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[0044] „Aminokyselina“ a „aminokyselinová identita“, ako sa tu používa, znamená jednu z
20 prirodzene sa vyskytujúcich aminokyselín, ktoré sú kódované DNA a RNA.
[0045] „Efektorová funkcia“, ako sa tu používa, znamená biochemickú udalosť, ktorá je
výsledkom interakcie Fc oblasti protilátky s Fc receptorom alebo ligandom. Efektorové
funkcie zahŕňajú, ale bez obmedzenia, ADCC, ADCP a CDC.
[0046] „IgG Fc ligand“, ako sa tu používa, znamená molekulu, výhodne polypeptid, z
akéhokoľvek organizmu, ktorý sa viaže na Fc oblasť IgG protilátky na vytvorenie Fc/Fc
ligandového komplexu. Fc ligandy zahrnujú, ale bez obmedzenia, FcγRI, FcγRII, FcγRIII,
FcRn, C1q, C3, lektín viažuci manán, receptor manózy, stafylokokový proteín A,
streptokokový proteín G a vírusový FcγR. Fc ligandy tiež zahrnujú homológy Fc receptorov
(FcRH), ktoré sú rodinou Fc receptorov, ktoré sú homológne s FcγR (Davis a kol., 2002,
Immunological Reviews 190:123 – 136). Fc ligandy môžu zahŕňať neobjavené molekuly,
ktoré viažu Fc. Konkrétnymi IgG Fc ligandmi sú FcRn a Fc gama receptory. „Fc ligand“,
ako sa tu používa, znamená molekulu, výhodne polypeptid, z akéhokoľvek organizmu, ktorý
sa viaže na Fc oblasť protilátky na vytvorenie Fc/Fc ligandového komplexu.
[0047] „Fc gama receptor“, „FcγR“ alebo „FcqammaR“, ako sa tu používa, znamená
ktorýkoľvek člen rodiny proteínov, ktoré sa viažu na Fc oblasť IgG protilátky a sú kódované
FcγR génom. U ľudí táto rodina zahŕňa, ale bez obmedzenia, FcγRI (CD64), vrátane
izoforiem FcγRIa, FcγRIb a FcγRIc; FcγRII (CD32), vrátane izoforiem FcγRIIa (vrátane
alotypov H131 a R131), FcγRIIb (vrátane FcγRIIb-1 a FcγRIIb-2) a FcγRIIc; a FcγRIII
(CD16) vrátane izoforiem FcγRIIIa (vrátane alotypov V158 a F158) a FcγRIIIb (vrátane
alotypov FcγRIIb-NA1 a FcγRIIb-NA2) (Jefferis a kol., 2002, Immunol Lett 82: 57 – 65),
ako aj všetky neobjavené ľudské FcγR alebo FcγR izoformy alebo alotypy. FcγR môže
pochádzať z akéhokoľvek organizmu, vrátane, ale bez obmedzenia, ľudí, myší, potkanov,
králikov a opíc. Myšie FcγR zahrnujú, ale bez obmedzenia, FcγRI (CD64), FcγRII (CD32),
FcγRIII (CD16) a FcγRIII-2 (CD16-2), ako aj akékoľvek neobjavené myšie FcγR alebo
FcγR izoformy alebo alotypy.
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[0048] „FcRn“ alebo „neonatálny Fc receptor“, ako sa tu používa, znamená proteín, ktorý
viaže Fc oblasť IgG protilátky a je kódovaný aspoň čiastočne FcRn génom. FcRn môže
pochádzať z akéhokoľvek organizmu, vrátane, ale bez obmedzenia, ľudí, myší, potkanov,
králikov a opíc. Ako je v stave techniky známe, funkčný FcRn proteín obsahuje dva
polypeptidy, často označované ako ťažký reťazec a ľahký reťazec. Ľahký reťazec je beta-2mikroglobulín a ťažký reťazec je kódovaný FcRn génom. Pokiaľ tu nie je uvedené inak,
FcRn alebo FcRn proteín sa týka komplexu ťažkého reťazca FcRn s beta-2mikroglobulínom. Rôzne FcRn varianty používané na zvýšenie väzby na FcRn receptor a v
niektorých prípadoch na zvýšenie polčasu v sére sú znázornené na v legende na obrázku 83.
[0049] „Rodičovský polypeptid“, ako sa tu používa, znamená východiskový polypeptid,
ktorý je následne modifikovaný na vytvorenie variantu. Rodičovský polypeptid môže byť
prirodzene sa vyskytujúci polypeptid alebo variant alebo umelo upravená verzia prirodzene
sa vyskytujúceho polypeptidu. Rodičovský polypeptid môže označovať samotný polypeptid,
kompozície, ktoré obsahujú rodičovský polypeptid, alebo aminokyselinovú sekvenciu, ktorá
ho kóduje. V súlade s tým „rodičovský imunoglobulín“, ako sa tu používa, znamená
nemodifikovaný imunoglobulínový polypeptid, ktorý je modifikovaný tak, aby generoval
variant, a „rodičovská protilátka“, ako sa tu používa, znamená nemodifikovanú protilátku,
ktorá je modifikovaná tak, aby generovala variantnú protilátku. Je potrebné poznamenať, že
„rodičovská protilátka“ zahŕňa známe komerčné, rekombinantne produkované protilátky,
ako je načrtnuté nižšie.
[0050] „Fc“ alebo „Fc oblasť“ alebo „Fc doména“, ako sa tu používa, znamená polypeptid
obsahujúci konštantnú oblasť protilátky bez prvej imunoglobulínovej domény konštantnej
oblasti a v niektorých prípadoch časti pántu. Fc sa teda týka posledných dvoch konštantných
oblastí imunoglobulínových domén IgA, IgD a IgG, posledných troch konštantných oblastí
imunoglobulínových domén IgE a IgM a flexibilného pántového N-konca k týmto
doménam. V prípade IgA a IgM môže Fc zahŕňať J reťazec. V prípade IgG obsahuje Fc
doména imunoglobulínové domény Cγ2 a Cγ3 (Cγ2 a Cγ3) a nižšiu pántovú oblasť medzi
Cγ1 (Cγ1) a Cγ2 (Cγ2). Aj keď sa hranice Fc oblasti môžu líšiť, Fc oblasť ľudského IgG
ťažkého reťazca je obvykle definovaná tak, aby zahrnovala zvyšky C226 alebo P230 na
svojom karboxylovom konci, pričom číslovanie je podľa indexu EU ako u Kabata. V
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niektorých uskutočneniach, ako je podrobnejšie opísané nižšie, sú aminokyselinové
modifikácie uskutočňované v Fc oblasti, napríklad za účelom zmeny väzby na jeden alebo
viac FcγR receptorov alebo na FcRn receptor.
[0051] „Ťažká konštantná oblasť“ tu znamená CH1-pánt-CH2-CH3 časť protilátky.
[0052] „Fc fúzny proteín“ alebo „imunoadhezín“ tu znamená proteín obsahujúci Fc oblasť,
všeobecne spojený (voliteľne prostredníctvom linkerovej funkčnej časti, ako je tu opísané)
s iným proteínom, ako je väzbová funkčná časť s cieľovým proteínom, ako je tu opísané. V
niektorých prípadoch jeden monomér heterodimérnej protilátky obsahuje ťažký reťazec
protilátky (buď obsahujúci scFv alebo ďalej zahrnujúci ľahký reťazec) a druhý monomér je
Fc fúzia obsahujúca variantnú Fc doménu a ligand. V niektorých uskutočneniach sú tieto
„polovičná protilátka-polovičné fúzne proteíny“ označované ako „fusionbodies“.
[0053] „Pozícia“, ako sa tu používa, znamená miesto v sekvencii proteínu. Pozície môžu
byť číslované postupne alebo podľa zavedeného formátu, napríklad indexu EÚ pre
číslovanie protilátok.
[0054] „Cieľový antigén“, ako sa tu používa, znamená molekulu, ktorá je špecificky viazaná
variabilnou oblasťou danej protilátky. Cieľovým antigénom môže byť proteín, sacharid,
lipid alebo iná chemická zlúčenina. Nižšie je opísaný veľký počet vhodných cieľových
antigénov.
[0055] „Vláknitosť“ v kontexte monomérov heterodimérnych protilátok podľa vynálezu tu
znamená, že podobne ako v dvoch vláknach DNA, ktoré sa „zhodujú“, sú do každého
monoméru začlenené heterodimerizačné varianty, aby sa zachovala schopnosť „zhodovať
sa“ na vytvorenie heterodimérov. Napríklad, ak sú niektoré pI varianty umelo upravené do
monoméru A (napr. zvýšením pI), potom sterické varianty, ktoré sú „páry nábojov“, ktoré
je možné tiež použiť, neinterferujú s pI variantmi, napr. nábojové varianty, ktoré zvyšujú pI
sa kladú na to isté „vlákno“ alebo „monomér“ na zachovanie oboch funkčností. Podobne u
„zošikmených“ variant, ktoré prichádzajú v pároch súboru, ako je podrobnejšie načrtnuté
nižšie, osoba skúsená v stave techniky zváži pI pri rozhodovaní, do ktorého vlákna alebo
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monoméru, ktorý začleňuje, pôjde jeden súbor páru, takže pI separácia je tiež
maximalizovaná použitím pI zošikmení.
[0056] „Cieľová bunka“, ako sa tu používa, znamená bunku, ktorá exprimuje cieľový
antigén.
[0057] „Variabilná oblasť“, ako sa tu používa, znamená oblasť imunoglobulínu, ktorá
obsahuje jednu alebo viac Ig domén v podstate kódovaných akýmkoľvek z génov V.kappa,
V.lamda a/alebo VH, ktoré tvoria kappa, lambda a imunoglobulínové genetické lokusy
ťažkého reťazca.
[0058] „Divoký typ alebo WT“ tu znamená aminokyselinovú sekvenciu alebo nukleotidovú
sekvenciu, ktorá sa nachádza v prírode, vrátane alelických variácií. WT proteín má
aminokyselinovú sekvenciu alebo nukleotidovú sekvenciu, ktorá nebola úmyselne
modifikovaná.
[0059] Protilátky podľa predkladaného vynálezu sú všeobecne izolované alebo
rekombinantné. „Izolovaný“, keď sa používa na opis rôznych tu zverejnených polypeptidov,
znamená polypeptid, ktorý bol identifikovaný a separovaný a/alebo znovuzískaný z bunky
alebo bunkovej kultúry, z ktorej bol exprimovaný. Izolovaný polypeptid bude obvykle
pripravený aspoň jedným purifikačným krokom. „Izolovaná protilátka“ označuje protilátku,
ktorá je v podstate bez ďalších protilátok majúcich rôzne antigénne špecificity.
„Rekombinantný“ znamená, že protilátky sú generované pomocou techník rekombinantnej
nukleovej kyseliny v exogénnych hostiteľských bunkách.
[0060] „Špecifická väzba“ alebo „špecificky sa viaže na“ alebo je „špecifický pre“
konkrétny antigén alebo epitop znamená väzbu, ktorá je merateľne odlišná od nešpecifickej
interakcie. Špecifická väzba môže byť meraná napríklad stanovením väzby molekuly v
porovnaní s väzbou kontrolnej molekuly, ktorou je všeobecne molekula podobnej štruktúry,
ktorá nemá väzbovú aktivitu. Špecifická väzba môže byť napríklad určená kompetíciou s
kontrolnou molekulou, ktorá je podobná cieľu.
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[0061] Špecifická väzba na konkrétny antigén alebo epitop môže byť vykazovaná napríklad
protilátkou, ktorá má KD pre antigén alebo epitop aspoň približne 10 – 4 M, aspoň približne
10 – 5 M, aspoň približne 10 – 6 M, aspoň približne 10 – 7 M, aspoň približne 10 – 8 M,
aspoň približne 10 – 9 M, alternatívne aspoň približne 10 – 10 M, aspoň približne 10 – 11
M, aspoň približne 10 – 12 M alebo viac, kde KD označuje rýchlosť disociácie konkrétnej
interakcie protilátka-antigén. Protilátka, ktorá sa špecificky viaže na antigén, bude mať pre
kontrolnú molekulu vzhľadom na antigén alebo epitop KD, ktorá je 20-, 50-, 100-, 500-, 1
000-, 5 000-, 10 000- alebo viackrát väčšia.
[0062] Špecifickú väzbu na konkrétny antigén alebo epitop môže byť tiež vykazovaná
napríklad protilátkou, ktorá má KA alebo Ka pre antigén alebo epitop aspoň 20-, 50-, 100-,
500-, 1000-, 5 000 -, 10 000- alebo viackrát vyššiu pre epitop vzhľadom na kontrolu, kde
KA alebo Ka označuje rýchlosť asociácie konkrétnej interakcie protilátka-antigén.
II Prehľad
[0063] Bišpecifické protilátky, ktoré spoločne zapájajú CD3 a cieľ nádorového antigénu,
boli navrhnuté a použité na presmerovanie T buniek na útok a lýzu cielených nádorových
buniek. Medzi príklady patria BiTE a DART formáty, ktoré monovalentne zachytávajú CD3
a nádorový antigén. Aj keď prístup cieliaci na CD3 sa ukázal ako značne nádejný, bežným
vedľajším účinkom takýchto terapií je asociovaná produkcia cytokínov, ktorá často vedie k
toxickému syndrómu uvoľnenia cytokínov. Pretože doména viažuca anti-CD3 bišpecifickej
protilátky zapája všetky T bunky, prijíma sa CD4 T bunková podskupina s vysokou
produkciou cytokínov. CD4 T bunková podskupina navyše zahrnuje regulačné T bunky,
ktorých prijímanie a expanzia môžu potenciálne viesť k imunitnej supresii a majú negatívny
vplyv na dlhodobú supresiu nádoru. Tieto formáty navyše neobsahujú Fc domény a vykazujú
u pacientov veľmi krátke sérové polčasy.
[0064] Aj keď prístup cieliaci na CD3 sa ukázal ako značne nádejný, bežným vedľajším
účinkom takýchto terapií je asociovaná produkcia cytokínov, ktorá často vedie k toxickému
syndrómu uvoľnenia cytokínov. Pretože doména viažuca anti-CD3 bišpecifickej protilátky
zapája všetky T bunky, prijíma sa CD4 T bunková podskupina s vysokou produkciou
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cytokínov. CD4 T bunková podskupina navyše zahrnuje regulačné T bunky, ktorých
prijímanie a expanzia môžu potenciálne viesť k imunitnej supresii a majú negatívny vplyv
na dlhodobú supresiu nádoru. Jeden taký možný spôsob redukovania produkcie cytokínov a
možnej redukcie aktivácie CD4 T buniek je redukovaním afinity anti-CD3 domény pre CD3.
[0065] V súlade s tým v niektorých uskutočneniach predkladaný vynález poskytuje
protilátkové konštrukty obsahujúce domény viažuce antigén anti-CD3, ktoré sú „silnými“
alebo „vysokoafinitnými“ spojivami s CD3 (napr. jedným príkladom sú ťažké a ľahké
variabilné domény zobrazené ako H1.30_L1.47 (voliteľne vrátane nabitého linkera podľa
potreby)) a tiež sa viažu na CD38. V ďalších uskutočneniach predkladaný vynález poskytuje
protilátkové konštrukty obsahujúce domény viažuce antigén anti-CD3, ktoré sa viažu na
„ľahké“ alebo „nízkoafinitné“ spojivá s CD3. Ďalšie uskutočnenia poskytujú protilátkové
konštrukty obsahujúce domény viažuce antigén anti-CD3, ktoré majú strednú alebo
„miernu“ afinitu k CD3, ktoré sa tiež viažu na CD38.
[0066] Malo by byť zrejmé, že „vysoké, mierne, nízke“ anti-CD3 sekvencie podľa
predkladaného vynálezu môžu byť použité v rôznych heterodimerizačných formátoch. Aj
keď väčšia časť zverejnenia tu používa formát heterodimérov „otvárač na fľaše“, tieto
variabilné ťažké a ľahké sekvencie, ako aj scFv sekvencie (a Fab sekvencie obsahujúce tieto
variabilné ťažké a ľahké sekvencie) môžu byť použité v iných formátoch, ako sú tie
zobrazené na obrázku 2 z WO publikácia č. 2014/145806.
[0067] V súlade s tým predkladané zverejnenie poskytuje heterodimérne protilátky, ktoré sa
viažu na dva rôzne antigény, napr. protilátky sú „bišpecifické“ v tom, že viažu dva rôzne
cieľové antigény, všeobecne cieľové nádorové antigény (TTA), ako je opísané nižšie. Tieto
heterodimérne protilátky môžu viazať tieto cieľové antigény buď monovalentne (napr.
existuje jediná doména viažuca antigén, ako napríklad pár variabilných ťažkých a
variabilných ľahkých domén), alebo bivalentne (existujú dve domény viažuce antigén, z
ktorých každá nezávisle viaže antigén). Heterodimérne protilátky podľa vynálezu sú
založené na použití rôznych monomérov, ktoré obsahujú aminokyselinové substitúcie, ktoré
„zošikmujú“ tvorbu heterodimérov nad homodimérmi, ako je podrobnejšie načrtnuté nižšie,
spojené s „pI variantmi“, ktoré umožňujú jednoduchú purifikáciu heterodimérov mimo
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homodimérov, ako je podobne načrtnuté nižšie. Pokiaľ ide o heterodimérne bišpecifické
protilátky podľa vynálezu, predkladaný vynález sa všeobecne spolieha na použitie umelo
upravených alebo variantných Fc domén, ktoré sa môžu samy zostaviť v produkčných
bunkách na produkciu heterodimérnych proteínov, a spôsoby na generovanie a purifikovanie
týchto heterodimérnych proteínov. III. Protilátky
[0068] Predkladané zverejnenie sa týka generovania bišpecifických protilátok, ktoré viažu
dva rôzne antigény, napr. CD3 a cieľový nádorový antigén, ako je CD20, CD38 a CD123, a
sú to všeobecne terapeutické protilátky. Ako je diskutované nižšie, termín „protilátka“ je
používaný všeobecne. Protilátky, ktoré nachádzajú použitie v predkladanom vynáleze, môžu
mať niekoľko tu opísaných formátov, vrátane tradičných protilátok, ako aj tu opísaných
derivátov, fragmentov a mimetík protilátok.
[0069] Tradičné štruktúrne jednotky protilátky typicky obsahujú tetramér. Každý tetramér
je typicky zložený z dvoch identických párov polypeptidových reťazcov, každý pár má jeden
„ľahký“ (typicky s molekulovou hmotnosťou asi 25 kDa) a jeden „ťažký“ reťazec (typicky
s molekulovou hmotnosťou asi 50 – 70 kDa). Ľudské ľahké reťazce sú klasifikované ako
ľahké reťazce kappa a lambda. Predkladané zverejnenie je zamerané na IgG triedu, ktorá má
niekoľko podtried, vrátane, ale bez obmedzenia, IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4. Tu používaný
výraz „izotyp“ znamená akúkoľvek podtriedu imunoglobulínov definovanú chemickými a
antigénnymi charakteristikami ich konštantných oblastí. Malo by byť zrejmé, že terapeutické
protilátky môžu tiež obsahovať hybridy izotypov a/alebo podtried. Napríklad, ako je
znázornené v US zverejnení 2009/0163699, predkladaný vynález pokrýva pI umelú úpravu
IgG1/G2 hybridov.
[0070] Aminokoncová časť každého reťazca zahrnuje variabilnú oblasť s asi 100 až 110
alebo viac aminokyselinami primárne zodpovednými za rozpoznávanie antigénu, ktorá je tu
a v stave techniky všeobecne označovaná ako „Fv doména“ alebo „Fv oblasť“. Vo
variabilnej oblasti sú zhromaždené tri slučky pre každú z V domén ťažkého reťazca a
ľahkého reťazca na vytvorenie miesta viažuceho antigén. Každá zo slučiek je označovaná
ako oblasť určujúca komplementaritu (ďalej označovaná ako „CDR“), v ktorej je variácia v
aminokyselinovej sekvencii najvýznamnejšia. „Variabilný“ sa týka skutočnosti, že určité
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segmenty variabilnej oblasti sa značne líšia v sekvencii medzi protilátkami. Variabilita v
rámci variabilnej oblasti nie je rovnomerne rozložená. Namiesto toho V oblasti pozostávajú
z relatívne invariantných úsekov nazývaných rámcové oblasti (FR) s 15 – 30
aminokyselinami separovanými kratšími oblasťami extrémnej variability nazývanými
„hypervariabilné oblasti“, z ktorých každá je dlhá 9 – 15 aminokyselín alebo dlhšia.
[0071] Každá VH a VL je zložená z troch hypervariabilných oblastí („oblasti určujúce
komplementaritu“, „CDR“) a štyroch FR usporiadaných od amino konca ku karboxy koncu
v nasledujúcom poradí: FR1-CDR1-FR2-CDR2-FR3-CDR3-FR4.
[0072] Hypervariabilná oblasť vo všeobecnosti zahŕňa aminokyselinové zvyšky z asi
aminokyselinových zvyškov 24 – 34 (LCDR1; „L“ označuje ľahký reťazec), 50 – 56
(LCDR2) a 89 –97 (LCDR3) vo variabilnej oblasti ľahkého reťazca a asi 31 – 35B (HCDR1;
„H“ označuje ťažký reťazec), 50 – 65 (HCDR2) a 95 – 102 (HCDR3) vo variabilnej oblasti
ťažkého reťazca; Kabat a kol., SEQUENCES OF PROTEINS OF IMMUNOLOGICAL
INTEREST, 5. vydanie. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, Md.
(1991) a/alebo z tých zvyškov tvoriacich hypervariabilnú slučku (napr. zvyšky 26 – 32
(LCDR1), 50 –52 (LCDR2) a 91 – 96 (LCDR3) vo variabilnej oblasti ľahkého reťazca a 26
– 32 (HCDR1), 53 – 55 (HCDR2) a 96 – 101 (HCDR3) vo variabilnej oblasti ťažkého
reťazca; Chothia a Lesk (1987) J. Mol. Biol. 196: 901 – 917. Špecifické CDR podľa vynálezu
sú opísané nižšie.
[0073] V celej predkladanej špecifikácii je systém číslovania podľa Kabata všeobecne
používaný, keď sa odkazuje na zvyšok vo variabilnej doméne (približne zvyšky 1 – 107
variabilnej oblasti ľahkého reťazca a zvyšky 1 – 113 variabilnej oblasti ťažkého reťazca) a
systém EU číslovania pre Fc oblasti (napr. Kabat a kol., vyššie (1991)).
[0074] Je poskytnutý veľký počet rôznych CDR súborov. V tomto prípade „úplný CDR
súbor“ obsahuje tri variabilné ľahké a tri variabilné ťažké CDR, napr. v1CDR1, vlCDR2,
vlCDR3, vhCDR1, vhCDR2 a vhCDR3. Vzhľadom na to môžu byť tieto súčasťou väčšej
variabilnej ľahkej alebo variabilnej ťažkej domény. Navyše, ako je tu podrobnejšie
načrtnuté, variabilné ťažké a variabilné ľahké domény môžu byť na separovaných
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polypeptidových reťazcoch, keď je používaný ťažký a ľahký reťazec (napríklad keď sú
používané Fab), alebo na jedinom polypeptidovom reťazci v prípade scFv sekvencií.
[0075] CDR prispievajú k tvorbe antigén viažuceho, alebo konkrétnejšie, epitop viažuceho
miesta protilátok. „Epitop“ označuje determinant, ktorý interaguje so špecifickým miestom
viažucim antigén vo variabilnej oblasti molekuly protilátky známej ako paratop. Epitopy sú
zoskupenia molekúl, ako sú aminokyseliny alebo bočné reťazce cukru, a zvyčajne majú
špecifické štrukturálne charakteristiky, ako aj špecifické nábojové charakteristiky. Jediný
antigén môže mať viac ako jeden epitop.
[0076] Epitop môže obsahovať aminokyselinové zvyšky priamo zahrnuté vo väzbe (tiež
nazývané ako imunodominantný komponent epitopu) a ďalšie aminokyselinové zvyšky,
ktoré nie sú priamo zapojené do väzby, ako napríklad aminokyselinové zvyšky, ktoré sú
účinne blokované peptidom viažucim antigén špecificky; inými slovami, aminokyselinový
zvyšok je v rámci stopy peptidu viažuceho antigén špecificky.
[0077] Epitopy môžu byť buď konformačné, alebo lineárne. Konformačný epitop je
produkovaný priestorovo vedľa seba umiestnenými aminokyselinami z rôznych segmentov
lineárneho polypeptidového reťazca. Lineárny epitop je taký, ktorý je produkovaný
priľahlými aminokyselinovými zvyškami v polypeptidovom reťazci. Konformačné a
nekonformačné epitopy je možné rozlíšiť tým, že väzba na prvý, ale nie na druhý, sa stratí v
prítomnosti denaturačných rozpúšťadiel.
[0078] Epitop typicky obsahuje aspoň 3 a bežnejšie aspoň 5 alebo 8 – 10 aminokyselín v
jedinečnej priestorovej konformácii. Protilátky, ktoré rozpoznávajú rovnaký epitop, môžu
byť overené jednoduchým imunotestom, ktorý ukazuje schopnosť jednej protilátky blokovať
väzbu inej protilátky na cieľový antigén, napríklad „binning“.
[0079] Karboxy-koncová časť každého reťazca definuje konštantnú oblasť primárne
zodpovednú za efektorovú funkciu. Kabat a kol. zozbierali početné primárne sekvencie
variabilných oblastí ťažkých reťazcov a ľahkých reťazcov. Na základe stupňa zachovania
sekvencií zaradili jednotlivé primárne sekvencie do CDR a rámca a zostavili ich zoznam
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(pozri SEQUENCES OF IMMUNOLOGICAL INTEREST, 5. vydanie, NIH publication, č.
91-3242, E.A. Kabat a kol.).
[0080] V

IgG

podtriede

imunoglobulínov

je

v

ťažkom

reťazci

niekoľko

imunoglobulínových domén. „Imunoglobulínová (Ig) doména“ tu znamená oblasť
imunoglobulínu majúcu odlišnú terciárnu štruktúru. Predmetom predkladaného vynálezu sú
domény ťažkého reťazca, vrátane konštantných ťažkých (CH) domén a pántových domén.
V kontexte IgG protilátok majú IgG izotypy každý tri CH oblasti. V súlade s tým sú „CH“
domény v kontexte IgG nasledujúce: „CH1“ označuje pozície 118 – 220 podľa indexu EÚ
ako u Kabata. „CH2“ označuje pozície 237 – 340 podľa indexu EU ako u Kabata a „CH3“
označuje pozície 341 – 447 podľa indexu EU ako u Kabata. Ako je tu znázornené a opísané
nižšie, pI varianty môžu byť v jednej alebo viacerých CH oblastiach, ako aj v pántovej
oblasti, uvedených nižšie.
[0081] Je potrebné poznamenať, že tu zobrazené sekvencie začínajú v CH1 oblasti, pozícii
118; variabilné oblasti nie sú zahrnuté, pokiaľ nie je uvedené inak. Napríklad prvá
aminokyselina SEQ ID NO: 2, zatiaľ čo je v zozname sekvencií označená ako pozícia „1“,
zodpovedá pozícii 118 CH1 regiónu podľa číslovania EU.
[0082] Ďalším typom Ig domény ťažkého reťazca je pántová oblasť. „Pánt“ alebo „pántová
oblasť“ alebo „pántová oblasť protilátky“ alebo „pántová oblasť imunoglobulínu“ tu
znamená flexibilný polypeptid obsahujúci aminokyseliny medzi prvou a druhou konštantnou
doménou protilátky. Štrukturálne IgG CH1 doména končí v EU pozícii 220 a IgG CH2
doména začína vo zvyškovej EU pozícii 237. Pre IgG je tu teda pánt protilátky definovaný
tak, aby zahŕňal pozície 221 (D221 v IgG1) až 236 (G236 v IgG1), pričom číslovanie je
podľa indexu EU ako u Kabata. V niektorých uskutočneniach, napríklad v kontexte Fc
oblasti, je zahrnutý nižší pánt s tým, že „nižší pánt“ všeobecne označuje pozície 226 alebo
230. Ako je tu uvedené, pI varianty môžu byť vyrobené aj v pántovej oblasti.
[0083] Ľahký reťazec všeobecne obsahuje dve domény, variabilnú ľahkú doménu
(obsahujúcu CDR ľahkého reťazca a spoločne s variabilnými ťažkými doménami tvoriacimi
Fv oblasť) a konštantnú oblasť ľahkého reťazca (často označovanú ako CL alebo Cκ).
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[0084] Ďalšou oblasťou záujmu dodatočných substitúcií, načrtnutou nižšie, je Fc oblasť.
[0085] Poskytnuté sú rôzne domény protilátok. Ako je tu opísané a v stave techniky známe,
heterodimérne protilátky podľa vynálezu obsahujú rôzne domény v ťažkých a ľahkých
reťazcoch, ktoré sa môžu tiež prekrývať. Tieto domény zahrnujú, ale bez obmedzenia, Fc
doménu, CH1 doménu, CH2 doménu, CH3 doménu, pántovú doménu, ťažkú konštantnú
doménu (CH1-pánt-Fc doména alebo CH1-pánt-CH2-CH3), variabilnú ťažkú doménu,
variabilnú ľahkú doménu, ľahkú konštantnú doménu, FAb domény a scFv domény.
[0086] „Fc doména“ teda zahŕňa -CH2-CH3 doménu a voliteľne pántovú doménu. Ťažký
reťazec obsahuje variabilnú ťažkú doménu a konštantnú doménu, ktorá zahŕňa CHIvoliteľnú pántovú-Fc doménu obsahujúcu CH2-CH3. Ľahký reťazec obsahuje variabilný
ľahký reťazec a ľahkú konštantnú doménu.
[0087] Niektoré protilátky obsahujú aspoň jednu scFv doménu, ktorá, aj keď sa prirodzene
nevyskytuje, všeobecne obsahuje variabilnú ťažkú doménu a variabilnú ľahkú doménu,
spojené dohromady scFv linkerom. Ako je tu ukázané, existuje množstvo vhodných scFv
linkerov, ktoré môžu byť použité, vrátane tradičných peptidových väzieb, generovaných
rekombinantnými technikami.
[0088] Linkerový peptid môže prevažne zahŕňať nasledujúce aminokyselinové zvyšky: Gly,
Ser, Ala alebo Thr. Linkerový peptid by mal mať dĺžku, ktorá je adekvátna na spojenie dvoch
molekúl tak, aby predpokladali vzájomnú správnu konformáciu na zachovanie požadovanej
aktivity. V jednom uskutočnení má linker dĺžku asi 1 až 50 aminokyselín, výhodne asi 1 až
30 aminokyselín. V jednom uskutočnení môžu byť použité linkery s dĺžkou 1 až 20
aminokyselín s tým, že v niektorých uskutočneniach nachádzajú využitie tie s dĺžkou od asi
5 do asi 10 aminokyselín. Užitočné linkery zahrnujú glycín-serínové polyméry, vrátane
napríklad (GS) n, (GSGGS)n, (GGGGS)n a (GGGS)n, kde n je celé číslo, ktoré je aspoň
jedna (a všeobecne od 3 do 4), glycín-alanínové polyméry, alanín-serínové polyméry a
ďalšie flexibilné linkery. Alternatívne rôzne nechránené polyméry, vrátane, ale bez
obmedzenia, polyetylénglykolu (PEG), polypropylénglykolu, polyoxyalkylénov alebo
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kopolymérov polyetylénglykolu a polypropylénglykolu, môžu nájsť využitie ako linkery, to
znamená, môžu nájsť využitie ako linkery.
[0089] Ďalšie linkerové sekvencie môžu zahŕňať akúkoľvek sekvenciu ľubovoľnej dĺžky
CL/CH1 domény, ale nie všetky zvyšky CL/CH1 domény; napríklad prvých 5 – 12
aminokyselinových zvyškov CL/CH1 domén. Linkery môžu byť odvodené

z

imunoglobulínového ľahkého reťazca, napríklad Cκ alebo Cλ. Linkery môžu byť odvodené
z imunoglobulínových ťažkých reťazcov akéhokoľvek izotypu, vrátane napríklad Cγ1, Cy2,
Cy3, Cy4, Cα1, Cα2, Cδ, Cε a Cµ. Linkerové sekvencie môžu byť tiež odvodené z iných
proteínov, ako sú proteíny podobné Ig (napr. TCR, FcR, KIR), sekvencie odvodené z
pántových oblastí a ďalšie prirodzené sekvencie z iných proteínov.
[0090] Linker môže byť „linker domény“ používaný na spojenie akýchkoľvek dvoch domén
dokopy, ako je tu načrtnuté. Aj keď môže byť použitý akýkoľvek vhodný linker, mnoho
uskutočnení využíva glycín-serínový polymér, vrátane napríklad (GS)n, (GSGGS)n,
(GGGGS)n a (GGGS)n, kde n je celé číslo, ktoré je aspoň jedna (a všeobecne od 3 do 4 až
5), ako aj akúkoľvek peptidovú sekvenciu, ktorá umožňuje rekombinantné pripojenie dvoch
domén s dostatočnou dĺžkou a flexibilitou, aby si každá doména mohla zachovať svoju
biologickú funkciu. V niektorých prípadoch a s prihliadnutím na „vláknitosť“, ako je
načrtnuté nižšie, môžu byť použité linkery s nabitou doménou, ako sú použité v niektorých
uskutočneniach scFv linkerov.
[0091] scFv linker môže byť nabitý scFv linker, ktorých počet je znázornený na obrázku 33.
V súlade s tým sú poskytnuté nabité scFv linkery na uľahčenie separácie v pI medzi prvým
a druhým monomérom. To znamená, že začlenenie nabitého scFv linkera, buď kladného,
alebo záporného (alebo oboch, v prípade skeletov, ktoré používajú scFv na rôznych
monoméroch), umožňuje monoméru obsahujúcemu nabitý linker zmeniť pI bez vykonania
ďalších zmien v Fc doménach. Tieto nabité linkery môžu byť substituované do akýchkoľvek
štandardných linkerov obsahujúcich scFv. Opäť, ako bude osobám skúseným v stave
techniky zrejmé, nabité scFv linkery sú používané na správnom „vlákne“ alebo monoméri
podľa požadovaných zmien v pI. Napríklad, ako je tu diskutované, na výrobu heterodimérnej
protilátky formátu trojitého F je vypočítaný pôvodný pI Fv oblasti pre každú z požadovaných
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domén viažucich antigén a vybraný je jeden na výrobu scFv, a v závislosti od pI sú vybrané
buď kladné, alebo záporné linkery.
[0092] Linkery s nabitou doménou môžu byť tiež použité na zvýšenie pI separácie
monomérov podľa vynálezu, a teda tie, ktoré sú zahrnuté na obrázku 33, môžu byť tu použité
v akomkoľvek uskutočnení, kde je použitý linker.
[0093] Protilátky môžu mať plnú dĺžku. „Protilátka s plnou dĺžkou“ tu znamená štruktúru,
ktorá tvorí prirodzenú biologickú formu protilátky, vrátane variabilných a konštantných
oblastí, vrátane jednej alebo viacerých modifikácií, ako je tu načrtnuté, najmä v Fc
doménach na umožnenie buď heterodimerizačnej tvorby, alebo purifikácie heterodimérov
vzdialených od homodimérov. Protilátky s plnou dĺžkou všeobecne zahrnujú Fab a Fc
domény a môžu navyše obsahovať ďalšie domény viažuce antigén, ako sú scFv, ako je
všeobecne zobrazené na obrázkoch.
[0094] Protilátka môže byť fragment protilátky, pokiaľ obsahuje aspoň jednu konštantnú
doménu, ktorá môže byť umelo upravená tak, aby produkovala heterodiméry, ako je
napríklad pI umelé upravovanie. Iné fragmenty protilátok, ktoré môžu byť použité, zahrnujú
fragmenty, ktoré obsahujú jednu alebo viac CH1, CH2, CH3, pántových a CL domén podľa
vynálezu, ktoré pI umelo upravené. Fc fúzie sú napríklad fúzie Fc oblasti (CH2 a CH3,
voliteľne s pántovou oblasťou) fúzovanej s iným proteínom. V stave techniky je známych
niekoľko Fc fúzií, ktoré môžu byť zlepšené pridaním heterodimerizačných variantov podľa
vynálezu. V predkladanom prípade môžu byť fúzie protilátok vyrobené tak, že obsahujú
CH1; CH1, CH2 a CH3; CH2; CH3; CH2 a CH3; CH1 a CH3, z ktorých niektoré alebo
všetky môžu byť voliteľne vyrobené s pántovou oblasťou s použitím akejkoľvek kombinácie
tu opísaných heterodimerizačných variantov.
[0095] Formáty zobrazené na obrázku 1 sú predovšetkým protilátky, zvyčajne označované
ako „heterodimérne protilátky“, čo znamená, že proteín má aspoň dve asiociované Fc
sekvencie samozostavené do heterodimérnej Fc domény.
Chimérické a humanizované protilátky
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[0096] Protilátka môže byť zmesou z rôznych druhov, napr. chimérickej protilátky a/alebo
humanizovanej protilátky. Všeobecne sa „chimérické protilátky“ aj „humanizované
protilátky“ vzťahujú na protilátky, ktoré kombinujú oblasti z viac ako jedného druhu.
Napríklad „chimérické protilátky“ tradične obsahujú variabilnú oblasť (oblasti) od myši
(alebo v niektorých prípadoch potkana) a konštantnú oblasť (oblasti) od človeka.
„Humanizované protilátky“ sa všeobecne týkajú nehumánnych protilátok, ktoré mali
rámcové oblasti s variabilnou doménou vymenené za sekvencie nachádzajúce sa v ľudských
protilátkach. Všeobecne je v humanizovanej protilátke celá protilátka, okrem CDR,
kódovaná polynukleotidom ľudského pôvodu alebo je identická s takou protilátkou, s
výnimkou jej CDR. CDR, z ktorých sú niektoré alebo všetky kódované nukleovými
kyselinami pochádzajúcimi z iného ako ľudského organizmu, sú vštepené do rámca betalistu variabilnej oblasti ľudskej protilátky, aby sa vytvorila protilátka, ktorej špecificita je
založená vštepenými CDR. Tvorba takýchto protilátok je opísaná v napr. WO 92/11018,
Jones, 1986, Nature 321:522 – 525, Verhoeyen a kol., 1988, Science 239:1534 – 1536.
„Spätná mutácia“ vybraných zvyškov akceptorového rámca na zodpovedajúce donorové
zvyšky je často potrebná na znovuzískanie afinity, ktorá sa stratila v počiatočnom štepenom
konštrukte (US 5530101; US 5585089; US 5693761; US 5693762; US 6180370; US
5859205; US 5821337; US 6054297; US 6407213). Humanizovaná protilátka bude
optimálne tiež obsahovať aspoň časť imunoglobulínovej konštantnej oblasti, typicky
ľudského imunoglobulínu, a teda bude typicky obsahovať ľudskú Fc oblasť. Humanizované
protilátky môžu byť tiež generované použitím myší s geneticky upraveným imunitným
systémom. Roque a kol., 2004, Biotechnol. Prog. 20:639 – 654.
[0097] V stave techniky je dobre známych množstvo techník a spôsobov humanizácie a
pretvarovania nehumánnych protilátok (pozri Tsurushita & Vasquez, 2004, Humanization
of Monoclonal Antibodies, Molecular Biology of B Cells, 533 – 545, Elsevier Science
(USA) a v nich citované odkazy).
Spôsoby humanizácie zahrnujú, ale bez obmedzenia, spôsoby opísané v Jones a kol., 1986,
Nature 321:522 – 525; Riechmann a kol., 1988; Nature 332:323 – 329; Verhoeyen a kol.,
1988, Science, 239:1534 – 1536; Queen a kol., 1989, Proc Natl Acad Sci, USA 86:10029 –
33; He a kol., 1998, J. Immunol. 160: 1029 – 1035; Carter a kol., 1992, Proc Natl Acad Sci
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USA 89:4285 – 9, Presta a kol., 1997, Cancer Res. 57(20):4593 – 9; Gorman a kol., 1991,
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:4181 – 4185; O'Connor a kol., 1998, Protein Eng 11:321 – 8.
[0098] Humanizácia alebo iné spôsoby redukovania imunogenicity variabilných oblastí
nehumánnych protilátok môžu zahŕňať spôsoby resurfacingu, ako sú opísané napríklad v
Roguska a kol., 1994, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91:969 – 973.
[0099] Niekedy je rodičovská protilátka afinitne zrelá, ako je v stave techniky známe. Na
humanizáciu a afinitnú maturáciu môžu byť použité spôsoby založené na štruktúre,
napríklad ako je opísané v US2006-0008883. Na humanizáciu a/alebo afinitnú maturáciu
variabilných oblastí protilátok môžu byť použité spôsoby založené na selekcii, vrátane, ale
bez obmedzenia, spôsobov opísaných v Wu a kol., 1999, J. Mol. Biol. 294:151 – 162; Baca
a kol., 1997, J. Biol. Chem. 272(16):10678 – 10684; Rosok a kol., 1996, J. Biol. Chem.
271(37): 22611 – 22618; Rader a kol., 1998, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95: 8910 – 8915;
Krauss a kol., 2003, Protein Engineering 16(10):753 – 759. Ďalšie spôsoby humanizácie
môžu zahŕňať vštepovanie iba častí CDR, vrátane, ale bez obmedzenia, spôsobov opísaných
v Tan a kol., 2002, J. Immunol. 169:1119 – 1125; De Pascalis a kol., 2002, J. Immunol.
169:3076 – 3084.
IV. Heterodimérne protilátky
[0100] Poskytnuté sú heterodimérne protilátky, ktoré sa spoliehajú na použitie dvoch
rôznych variantných Fc sekvencií ťažkého reťazca, ktoré sa samy zostavia na vytovrenie
heterodimérnych Fc domén a heterodimérnych protilátok.
[0101] Predkladaný

vynález

je

zameraný

na

nové

konštrukty

na

poskytnutie

heterodimérnych protilátok, ktoré umožňujú väzbu na viac ako jeden antigén alebo ligand,
napr. na umožnenie bišpecifickej väzby. Heterodimérne protilátkové konštrukty sú založené
na samozostavujúcej sa povahe dvoch Fc domén ťažkých reťazcov protilátok, napr. dvoch
„monomérov“, ktoré sa zostavujú do „diméru“. Heterodimérne protilátky sú vyrobené
zmenou aminokyselinovej sekvencie každého monoméru, ako je podrobnejšie opísané
nižšie. Predkladaný vynález je teda všeobecne zameraný na tvorbu heterodimérnych
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protilátok, ktoré môžu spoločne zapájať antigény niekoľkými spôsobmi spoliehajúc sa na
aminokyselinové varianty v konštantných oblastiach, ktoré sú rôzne v každom reťazci, na
podporenie heterodimérnej tvory a/alebo umožnenie uľahčenia purifikácie heterodimérov
nad homodimérmi.
[0102] Poskytnuté sú bišpecifické protilátky. Pretrvávajúcim problémom v technológiách
protilátok je túžba po „bišpecifických“ protilátkach, ktoré sa viažu na dva rôzne antigény
súčasne, čo všeobecne teda umožňuje priblíženie rôznych antigénov a vedie k novým
funkčnostiam a novým terapiám. Vo všeobecnosti sú tieto protilátky vyrobené zahrnutím
génov pre každý ťažký a ľahký reťazec do hostiteľských buniek. Toto všeobecne vedie k
tvorbe požadovaného heterodiméru (A-B), ako aj dvoch homodimérov (A-A a B-B (bez
heterodimérnych problémov v ľahkom reťazci)). Hlavnou prekážkou pri tvorbe
bišpecifických protilátok je však náročnosť purifikácie heterodimérnych protilátok od
homodimérických protilátok a/alebo ovplyvnenie tvorby heterodiméru pred tvorbou
homodimérov.
[0103] Existuje niekoľko mechanizmov, ktoré môžu byť použité na generovanie
heterodimérov Navyše, ako bude osobám skúseným v stave techniky zrejmé, tieto
mechanizmy

môžu

byť

kombinované

na

zaistenie

vysokej

heterodimerizácie.

Aminokyselinové varianty, ktoré vedú k produkcii heterodimérov, sú teda označované ako
„heterodimerizačné varianty“. Ako je uvedené nižšie, heterodimerizačné varianty môžu
zahŕňať sterické varianty (napr. „knobs and holes“ alebo „zošikmené“ varianty opísané
nižšie a varianty „párov náboja“ opísané nižšie), ako aj „pI varianty“, ktoré umožňujú
purifikáciu homodimérov mimo heterodimérov. WO2014/145806, na ktorý je odkazované
nižšie,

opisuje

„heterodimerizačné

varianty“,

medzi

užitočné

mechanizmy

heterodimerizácie patria „knobs and holes“ („KIH“; tu niekedy ako „zošikmené“ varianty
(pozri diskusiu v WO2014/145806), „elektrostatické riadenie“ alebo „páry nábojov“, ako je
opísané v WO2014/145806, pI varianty, ako je opísané v WO2014/145806 a všeobecné
ďalšie Fc varianty, ako je načrtnuté v WO2014/145806 a nižšie.
[0104] Existuje niekoľko základných mechanizmov, ktoré môžu viesť k zjednodušeniu
purifikácie heterodimérnych protilátok; jeden sa spolieha na použitie pI variantov, takže
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každý monomér má rozličný pI, čo umožňuje izoelektrickú purifikáciu dimérických
proteínov A-A, A-B a B-B. Alternatívne niektoré skeletové formáty, ako napríklad formát
„trojité F“, tiež umožňujú separáciu na základe veľkosti. Ako je ďalej načrtnuté nižšie, je
tiež možné „zošikmiť“ tvorbu heterodimérov nad homodimérmi. Kombinácia sterických
heterodimerizačných variantov a pI variantov alebo variantov párov nábojov teda nachádza
konkrétne využitie vo vynáleze.
[0105] Poskytnuté sú tie, ktoré zahrnujú zošikmené varianty, ktoré podporujú
heterodimerizačnú tvorbu oproti homodimerizačnej tvorbe, spojené s pI variantmi, ktoré
zvyšujú pI rozdiel medzi týmito dvoma monomérmi.
[0106] Navyše, ako je podrobnejšie načrtnuté nižšie, v závislosti od formátu heterodimérnej
protilátky môžu byť pI varianty buď obsiahnuté v konštantných a/alebo Fc doménach
monoméru, alebo môžu byť použité nabité linkery, buď linkery domény alebo scFv linkery.
To znamená, že skelety, ktoré využívajú scFv (viac scFv), ako napríklad formát trojité F,
môže zahŕňať nabité scFv linkery (buď kladné alebo záporné), ktoré poskytujú ďalšie pI
boostovanie na účely purifikácie. Osobám skúseným v stave techniky bude zrejmé, že
niektoré formáty trojitého F sú užitočné s práve nabitými scFv linkermi a bez ďalších pI
úprav, hoci vynález poskytuje pI varianty, ktoré sú na jednom alebo oboch monoméroch
a/alebo tiež linkeroch s nabitou doménou. Okrem toho ďalšia umelá úprava aminokyselín
pre alternatívne funkčnosti môže tiež poskytovať pI zmeny, ako sú Fc, FcRn a KO varianty.
[0107] Pokiaľ je ako separačný mechanizmus použitý pI na umožnenie purifikácie
heterodimérnych proteínov, môžu byť aminokyselinové varianty zavedené do jedného alebo
oboch monomérnych polypeptidov; to znamená, že pI jedného z monomérov (tu
označovaných kvôli jednoduchosti ako „monomér A“) môže byť umelo odstránené z
monoméru B, alebo monoméry A aj B môžu byť zmenené s tým, že pI monoméru A sa
zvyšuje a pI monoméru B sa znižuje. Ako je podrobnejšie načrtnuté nižšie, pI zmeny jedného
alebo oboch monomérov môžu byť vykonané odstránením alebo pridaním nabitého zvyšku
(napr.

neutrálna

aminokyselina

je

nahradená

kladne

alebo

záporne

nabitým

aminokyselinovým zvyškom, napr. glycín na kyselinu glutámovú), zmenou nabitého zvyšku
z kladného alebo záporného na opačný náboj (kyselina asparágová na lyzín) alebo zmenou
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nabitého zvyšku na neutrálny zvyšok (napr. strata náboja; lyzín na serín.). Niekoľko týchto
variantov je znázornených na obrázkoch.
[0108] Dostatočná zmena v pI v aspoň jednom z monomérov je vytvorená tak, že
heterodiméry môžu byť separované od homodimérov. Ako bude osobám skúseným v stave
techniky zrejmé, a ako bude diskutované ďalej v texte, toto môže byť dosiahnuté použitím
konštantnej oblasti ťažkého reťazca „divokého typu“ a variantnej oblasti, ktorá bola umelo
upravená tak, aby buď zvyšovala, alebo znižovala svoju pI (wt A-+B alebo wt A - -B), alebo
zvýšením jednej oblasti a znížením druhej oblasti (A+ -B- alebo A- B+).
[0109] Poskytnuté sú aminokyselinové varianty v konštantných oblastiach protilátok, ktoré
sú zamerané na zmenu izoelektrického bodu (pI) aspoň jedného, ak nie oboch, monomérov
dimérického proteínu na vytvorenie „pI protilátok“) začlenením aminokyselinových
substitúcií („pI variant“ alebo „pI substitúcií“) do jedného alebo oboch monomérov. Ako je
tu ukázané, separácia heterodimérov z dvoch homodimérov môže byť dosiahnutá, ak sa pI
týchto dvoch monomérov líšia iba o 0,1 jednotky pH s tým, že všetky z 0,2, 0,3, 0,4 a 0,5
alebo viac nájdu využitie v predkladanom vynáleze.
[0110] Ako bude osobám skúseným v stave techniky zrejmé, počet pI variantov, ktoré majú
byť zahrnuté do každého alebo oboch monomérov, aby sa dosiahla dobrá separácia, bude
čiastočne závisieť od východiskového pI komponentov, napríklad vo formáte trojitého F,
východiskový pI požadovaného scFv a Fab. To znamená, že na určenie, ktorý monomér sa
má umelo upraviť alebo v ktorom „smere“ (napr. kladnejší alebo zápornejší), sú vypočítané
Fv sekvencie dvoch cieľových antigénov a z toho sa rozhodne. Ako je v stave techniky
známe, rôzne Fv budú mať rôzne východiskové pI, ktoré sa používajú v predkladanom
vynáleze. Všeobecne, ako je tu načrtnuté, pI sú umelo upravené tak, aby viedli k celkovému
pI rozdielu každého monoméru aspoň 0,1 logov s tým, že výhodných je 0,2 až 0,5, ako je tu
načrtnuté.
[0111] Ďalej, ako bude osobám skúseným v stave techniky zrejmé a bude tu načrtnuté, v
niektorých uskutočneniach môžu byť heterodiméry separované od homodimérov na základe
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veľkosti. Ako je napríklad znázornené na obrázku 1, niekoľko formátov umožňuje separáciu
heterodimérov a homodimérov na základe veľkosti.
[0112] V prípade, že sú na dosiahnutie heterodimerizácie použité pI varianty použitím
konštantnej oblasti (oblastí) ťažkého reťazca (reťazcov), je poskytnutý modulárnejší prístup
k navrhovaniu a purifikácii bišpecifických proteínov vrátane protilátok. V niektorých
uskutočneniach teda heterodimerizačné varianty (vrátane zošikmených a purifikačných
heterodimerizačných variantov) nie sú zahrnuté vo variabilných oblastiach, takže každá
jednotlivá protilátka musí byť umelo upravená. Navyše možnosť imunogenicity
vyplývajúcej z pI variantov je významne redukovaná importovaním pI variantov z rôznych
IgG izotypov, takže pI je zmenení bez zavedenia významnej imunogenicity. Ďalším
problémom, ktorý je potrebné vyriešiť, je teda objasnenie nízkych pI konštantných domén s
vysokým obsahom ľudskej sekvencie, napr. minimalizácia alebo vyhnutie sa nehumánnym
zvyškom v akejkoľvek konkrétnej pozícii.
[0113] Vedľajším prínosom, ktorý môže nastať pri tomto umelom upravovaní pI, je tiež
predĺženie polčasu v sére a zvýšená FcRn väzba. To znamená, ako je opísané v
US20120028304, že zníženie pI konštantných domén protilátok (vrátane tých
nachádzajúcich sa v protilátkach a Fc fúziách) môže viesť k dlhšej retencii séra in vivo. Tieto
pI varianty pre zvýšený polčas v sére tiež uľahčujú pI zmeny pre purifikáciu.
[0114] Okrem toho by sa malo poznamenať, že pI varianty heterodimerizačných variantov
poskytujú ďalší prínos pre analytický proces a proces kontroly kvality bišpecifických
protilátok, pretože schopnosť eliminovať, minimalizovať a rozlišovať, kedy sú homodiméry
prítomné,

je

významná.

Podobne

je

dôležitá

schopnosť

spoľahlivo

testovať

reprodukovateľnosť produkcie heterodimérnej protilátky.
Heterodimerizačné varianty
[0115] Poskytnuté sú heterodimérne proteíny, vrátane heterodimérnych protilátok v rôznych
formátoch, ktoré používajú heterodimérne varianty na umožnenie heterodimérnej tvorby
a/alebo purifikácie mimo homodimérov.

41

EP3223845 B1

[0116] Existuje niekoľko vhodných párov súborov heterodimerizačných zošikmených
variantov. Tieto varianty sa dodávajú v „pároch“ „súborov“. To znamená, že jeden súbor
páru je začlenený do prvého monoméru a druhý súbor páru je začlenený do druhého
monoméru. Malo by byť poznamenané, že tieto súbory sa nemusia správať ako varianty
„knobs in holes“ so zhodou jeden na jedného medzi zvyškom na jednom monoméri a
zvyškom na druhom; to znamená, že tieto páry súborov tvoria rozhranie medzi týmito dvoma
monomérmi, ktoré podporuje tvorbu heterodimérov a odrádza od vytvárania homodimérov,
čo umožňuje, aby percento heterodimérov, ktoré sa spontánne tvoria za biologických
podmienok, bolo viac ako 90 %, než očakávaných 50 % (25 % homodimér A/A: 50 %
heterodimér A/B: 25 % homodimér B/B).
Sterické varianty
[0117] Tvorba heterodimérov môže byť uľahčená pridaním sterických variantov. To
znamená, že zmenou aminokyselín v každom ťažkom reťazci sa rôzne ťažké reťazce
pravdepodobnejšie spoja na vytvorenie heterodimérnej štruktúry než na vytvorenie
homodimérov s rovnakými Fc aminokyselinovými sekvenciami. Vhodné sterické varianty
sú zahrnuté v obrázku 29.
[0118] Jeden mechanizmus je v stave techniky všeobecne označovaný ako „knobs and
holes“, čo odkazuje na umelú úpravu aminokyselín, ktorá vytvára sterické vplyvy v prospech
heterodimérnej tvorby a neprospech homodimérickej tvorby môže byť tiež voliteľne
použitý; niekedy sa toto nazýva „knobs and holes“, ako je opísané v Ridgway a kol., Protein
Engineering 9(7):617 (1996); Atwell a kol., J. Mol. Biol. 1997 270:26; US patent č. 8 216
805. Obrázky znázorňujú niekoľko párov „monomér A – monomér B“, ktoré sa spoliehajú
na „knobs and holes“. Navyše, ako je opísané v Merchant a kol., Nature Biotech. 16:677
(1998), tieto „knobs and hole“ mutácie môžu byť kombinované s disulfidovými väzbami na
zošikmenie tvorby heterodimerizácie.
[0119] Ďalší mechanizmus, ktorý nachádza využitie pri generovaní heterodimérov, je
niekedy označovaný ako „elektrostatické riadenie“, ako je opísané v Gunasekaran a kol., J.
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Biol. Chem. 285(25):19637 (2010). Toto je tu niekedy označované ako „páry nábojov“. V
tomto uskutočnení je elektrostatika používaná na zošikmenie tvorby smerom k
heterodimerizácii. Ako bude osobám skúseným v stave techniky zrejmé, tieto môžu tiež mať
vplyv na pI, a teda na purifikáciu, a preto by v niektorých prípadoch mohli byť tiež
považované za pI varianty. Pretože však boli generované na vynútenie heterodimerizácie a
neboli použité ako purifikačné nástroje, sú klasifikované ako „sterické varianty“. Patria sem,
ale bez obmedzenia, D221E/P228E/L368E spárované s D221R/P228R/K409R (napr. sú to
„súbory

zodpovedajúce

monoméru)

a

C220E/P228E/368E

spárované

s

C220R/E224R/P228R/K409R.
[0120] Ďalšie varianty monoméru A a monoméru B, ktoré môžu byť kombinované s inými
variantmi, voliteľne a nezávisle v akomkoľvek množstve, ako sú tu načrtnuté pI varianty
alebo iné sterické varianty, ktoré sú znázornené na obrázku 37 z US 2012/0149876.
[0121] Tu načrtnuté sterické varianty môžu byť voliteľne a nezávisle začlenené s
akýmkoľvek pI variantom (alebo inými variantmi, ako sú Fc varianty, FcRn varianty atď.)
do jedného alebo oboch monomérov, a môžu byť nezávisle a voliteľne zahrnuté alebo
vylúčené z proteínov podľa vynálezu.
[0122] Zoznam vhodných zošikmených variantov sa nachádza na obrázku 29 s tým, že
obrázok 34 ukazuje niektoré páry konkrétneho využitia v mnohých uskutočneniach. Zvlášť
vhodné v mnohých uskutočneniach sú páry súborov vrátane, ale bez obmedzenia,
S364K/E357Q: L368D/K370S; L368D/K370S : S364K; L368E/K370S : S364K;
T411T/E360E/Q362E : D401K; L368D/K370S : S364K/E357L a K370S : S364K/E357Q.
Pokiaľ ide o názvoslovie, pár „S364K/E357Q : L368D/K370S“ znamená, že jeden z
monomérov má dvojitý variantný súbor S364K/E357Q a druhý má dvojitý variantný súbor
L368D/K370S.
pI (izoelektrický bod) varianty pre heterodiméry
[0123] Všeobecne, ako bude osobám skúseným v stave techniky zrejmé, existujú dve
všeobecné kategórie pI variantov: tie, ktoré zvyšujú pI proteínu (zásadité zmeny) a tie, ktoré
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znižujú pI proteínu (kyslé zmeny). Ako je tu opísané, môžu byť vykonané všetky kombinácie
týchto variantov: jeden monomér môže byť divokého typu alebo variant, ktorý nevykazuje
významne odlišný pI z divokého typu, a druhý môže byť buď zásaditejší, alebo kyslejší.
Alternatívne je každý monomér zmenení, jeden na zásaditejší a jeden na kyslejší.
[0124] Výhodné kombinácie pI variantov sú znázornené na obrázku 30. Ako je tu načrtnuté
a zobrazené na obrázkoch, tieto zmeny sú uvedené vzhľadom na IgG1, ale všetky izotypy
môžu byť zmenené týmto spôsobom, rovnako ako izotypové hybridy. V prípade, že
konštantná doména ťažkého reťazca je z IgG2-4, môžu byť tiež použité R133E a R133Q.
Varianty protilátkových heterodimérov s ľahkým reťazcom
[0125] V prípade heterodimérov založených na protilátkach, napr. kde aspoň jeden z
monomérov obsahuje okrem domény ťažkého reťazca aj ľahký reťazec, môžu byť v ľahkom
reťazci tiež uskutočnené pI varianty. Aminokyselinové substitúcie na zníženie pI ľahkého
reťazca zahrnujú, ale bez obmedzenia, K126E, K126Q, K145E, K145Q, N152D, S156E,
K169E, S202E, K207E a pridanie peptidu DEDE na c-koniec ľahkého reťazca. Zmeny v
tejto kategórii na základe konštantného ľahkého reťazca lambda zahŕňajú jednu alebo viac
substitúcií na R108Q, Q124E, K126Q, N138D, K145T a Q199E. Okrem toho môže byť tiež
uskutočnené zvýšenie pI ľahkých reťazcov.
Izotypické varianty
[0126] Protilátky sa navyše spoliehajú na „importovanie“ pI aminokyselín v konkrétnych
pozíciách z jedného IgG izotypu do druhého, čím sa redukuje alebo eliminuje možnosť
zavedenia nežiaducej imunogenicity do variantov. Niektoré z nich sú znázornené na obrázku
21 v US publ. 2014/0370013. To znamená, že IgG1 je bežný izotyp pre terapeutické
protilátky z rôznych dôvodov, vrátane vysokej efektorovej funkcie. Avšak ťažká konštantná
oblasť IgG1 má vyšší pI než IgG2 (8,10 oproti 7,31). Zavedením IgG2 zvyškov v určitých
pozíciach do IgG1 hlavného reťazca je znížený (alebo zvýšený) pI výsledného monoméru a
navyše vykazuje dlhší polčas v sére. Napríklad IgG1 má glycín (pI 5,97) v pozícii 137 a
IgG2 má kyselinu glutámovú (pI 3,22); importovanie kyseliny glutámovej ovplyvní pI
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výsledného proteínu. Ako je opísané nižšie, na významné ovplyvnenie pI variantnej
protilátky je všeobecne potrebných niekoľko aminokyselinových substitúcií. Je však
potrebné poznamenať, ako je uvedené nižšie, že aj zmeny IgG2 molekúl umožňujú
predĺženie polčasu v sére.
[0127] Alternatívne sú uskutočňované neizotypické aminokyselinové zmeny, a to buď na
redukovanie celkového stavu náboja výsledného proteínu (napr. zmenou aminokyseliny s
vyšším pI na aminokyselinu s nižším pI), alebo na umožnenie stability štruktúry atď., ako je
podrobnejšie opísané nižšie.
[0128] Navyše, pomocou pI umelej úpravy ťažkých aj ľahkých konštantných domén je
možné vidieť významné zmeny v každom monoméri heterodiméru. Ako je tu diskutované,
keď sa pI dvoch monomérov líšia aspoň o 0,5, môže to umožniť separáciu iónomeničovou
chromatografiou alebo izoelektrickým zaostrovaním alebo inými spôsobmi citlivými na
izoelektrický bod.
Výpočet pI
[0129] Hodnota pI každého monoméru môže závisieť od pI variabilného ťažkého reťazca
konštantnej domény a pI celkového monoméru, vrátane variantného ťažkého reťazca
konštantnej domény a fúzneho partnera. V niektorých uskutočneniach je teda zmena v pI
vypočítaná na základe variantného ťažkého reťazca konštantnej domény použitím grafu na
obrázku 19 z US pub. 2014/0370013. Ako je tu diskutované, o tom, ktorý monomér sa má
umelo

upraviť,

je

všeobecne

rozhodnuté

inherentným

pI

Fv

a

skeletových

oblastí.Alternatívne môže byť porovnaný pI každého monoméru.
pI varianty, ktoré tiež poskytujú lepšiu FcRn väzbu in vivo
[0130] V prípade, keď pI variant znižuje pI monoméru, môžu mať ďalší prínos v zlepšení
retencie séra in vivo.
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[0131] Aj keď sa stále skúmajú, predpokladá sa, že Fc oblasti majú dlhší polčas in vivo,
pretože väzba na FcRn pri pH 6 v endozóme sekvestruje Fc (Ghetie a Ward, 1997 Immunol
Today. 18(12): 592-598).
endozomálny kompartment potom recykluje Fc na povrch bunky. Akonáhle sa kompartment
otvorí do extracelulárneho priestoru, vyššie pH, ∼ 7,4, indukuje uvoľnenie Fc späť do krvi.
U myší Dall' Acqua a kol. ukázali, že Fc mutanty so zvýšenou FcRn väzbou pri pH 6 a pH
7,4 skutočne mali redukované sérové koncentrácie a rovnaký polčas ako Fc divokého typu
(Dall' Acqua a kol. 2002, J. Immunol. 169:5171 – 5180).
Predpokladá sa, že zvýšená afinita Fc k FcRn pri pH 7,4 bráni uvoľňovaniu Fc späť do krvi.
Preto Fc mutácie, ktoré zvýšia polčas Fc in vivo, ideálne zvýšia FcRn väzbu pri nižšom pH,
zatiaľ čo budú stále umožňovať uvoľňovanie Fc pri vyššom pH. Aminokyselina histidín
mení svoj stav náboja v rozmedzí pH 6,0 až 7,4. Preto nie je prekvapujúce nájsť His zvyšky
na dôležitých pozíciách v Fc/FcRn komplexe.
[0132] Nedávno bolo navrhnuté, že protilátky s variabilnými oblasťami, ktoré majú nižšie
izoelektrické body, môžu mať tiež dlhší sérový polčas (Igawa a kol., 2010 PEDS. 23(5): 385
– 392). Mechanizmus tohto je však stále málo pochopený. Okrem toho sa variabilné oblasti
líšia od protilátky k protilátke. Varianty konštantnej oblasti s redukovaným pI a predĺženým
polčasom by poskytli modulárnejší prístup k zlepšeniu farmakokinetických vlastností
protilátok, ako je tu opísané.
Ďalšie Fc varianty pre dodatočnú funkčnosť
[0133] Okrem pI aminokyselinových variantov existuje množstvo užitočných Fc
aminokyselinových modifikácii, ktoré môžu byť uskutočnené z rôznych dôvodov, vrátane,
ale bez obmedzenia, zmeny väzby na jeden alebo viac FcγR receptorov, zmenenej väzby na
FcRn receptory atď.
[0134] V súlade s tým môžu proteíny zahŕňať aminokyselinové modifikácie, vrátane
heterodimerizačných variantov tu načrtnutých, ktoré zahrnujú pI varianty a sterické varianty.
Každý súbor variantov môže byť nezávisle a voliteľne zahrnutý alebo vylúčený z
akéhokoľvek konkrétneho heterodimérneho proteínu.
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FcγR varianty
[0135] V súlade s tým existuje množstvo užitočných Fc substitúcií, ktoré môžu byť
uskutočnené na zmenu väzby k jednému alebo viacerým FcγR receptorom. Užitočné môžu
byť substitúcie, ktoré vedú k zvýšenej väzbe, ako aj k zníženej väzbe. Je napríklad známe,
že zvýšená väzba na Fc RIIIa všeobecne vedie k zvýšenej ADCC (bunkou sprostredkovaná
cytotoxicita závisla od protilátky; bunkou sprostredkovaná reakcia, pričom nešpecifické
cytotoxické bunky, ktoré exprimujú FcγR, rozpoznávajú naviazanú protilátku na cieľovej
bunke a následne spôsobujú lýzu cieľovej bunky). Podobne môže byť za určitých okolností
prospešná aj znížená väzba na FcγRIIb (inhibičný receptor). Aminokyselinové substitúcie,
ktoré nájdu použitie v predkladanom vynáleze, zahrnujú tie, ktoré sú uvedené v US20060024298 (najmä obrázok 41), US2006-0121032, US2006-0235208, US2007-014817.
Konkrétne varianty, ktoré nachádzajú využitie, zahrnujú, ale bez obmedzenia, 236A, 239D,
239E, 332E, 332D, 239D/332E, 267D, 267E, 328F, 267E/328F, 236A/332E,
239D/332E/330Y, 239D, 332E/330L, 243A, 243L, 264A, 264V a 299T.
[0136] Okrem toho existujú ďalšie Fc substitúcie, ktoré nachádzajú použitie vo zvýšenej
väzbe na FcRn receptor a zvýšenom polčase v sére, ako je konkrétne zverejnené v
US20090163699 vrátane, ale bez obmedzenia, 434S, 434A, 428L, 308F, 2591, 428L/434S,
259I/308F, 436I/428L, 4361 alebo V/434S, 436V/428L a 259I/308F/428L.
Ablačné varianty
[0137] Podobne ďalšou kategóriou funkčných variantov sú varianty „FcγR ablačné
varianty“ alebo varianty „Fc knock out (FcKO alebo KO)“. V týchto uskutočneniach je pri
niektorých terapeutických aplikáciách žiaduce redukovať alebo odstrániť normálnu väzbu
Fc domény k jednému alebo viac alebo všetkým Fcγ receptorom (napr. FcγR1, FcγRIIa,
FcγRIIb, FcγRIIIa atď.) na zabránenie ďalším mechanizmom pôsobenia. To napríklad
znamená, že v mnohých uskutočneniach, najmä pri použití bišpecifických protilátok, ktoré
sa viažu monovalentne na CD3, je všeobecne žiaduca ablácia FcγRIIIa väzby na
eliminovanie alebo významne redukovanie ADCC aktivity, pričom jedna z Fc domén
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obsahuje jednu alebo viac ablačných variant Fcγ receptora. Tieto ablačné varianty sú
zobrazené na obrázku 31 a každý môže byť nezávisle a voliteľne zahrnutý alebo vylúčený s
tým, že výhodné aspekty využívajú ablačné varianty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z
G236R/L328R,

E233P/L234V/L235A/G236del/S239K,

L235A/G236del/S267K,

E233P/L234V/

E233P/L234V/L235A/G236del/S239K/A327G,

E233P/L234V/L235A/G236del/S267K/A327G a E233P/L234V/L235A/G236del. Malo by
sa poznamenať, že tu uvedené ablačné varianty odnímajú FcγR väzbu, ale všeobecne nie
FcRn väzbu.
Kombinácia heterodimérnych a Fc variantov
[0138] Ako bude osobám skúseným v stave techniky zrejmé, všetky uvedené
heterodimerizačné varianty (vrátane zošikmených a/alebo pI variantov) môžu byť voliteľne
a nezávisle kombinované akýmkoľvek spôsobom, pokiaľ si zachovajú svoju „vláknitosť“
alebo „delenie monomérov“. Navyše všetky tieto varianty môžu byť kombinované do
ktoréhokoľvek z heterodimerizačných formátov.
[0139] V prípade pI môžu byť generované rôzne kombinácie podľa základného pravidla
zmeny rozdielu pI medzi dvoma monomérmi na uľahčenie purifikácie.
[0140] Navyše ktorýkoľvek z heterodimerizačných variantov, zošikmený a pI, je tiež
nezávisle a voliteľne kombinovaný s Fc ablačnými variantmi, Fc variantmi, FcRn variantmi,
ako je tu všeobecne načrtnuté.
Užitočné formáty podľa vynálezu
[0141] Ako bude osobám skúseným v stave techniky zrejmé a podrobnejšie uvedené nižšie,
heterodimérne fúzne proteíny môžu mať široké spektrum konfigurácií, ako sú všeobecne
zobrazené na obrázku 1. Niektoré obrázky zobrazujú konfigurácie „s jedným koncom“, kde
na jednom „ramene“ molekuly existuje jeden typ špecificity a na druhom „ramene“ iná
špecificita. Ďalšie obrázky zobrazujú konfigurácie s „dvojitým koncom“, kde na „vrchnej
časti“ molekuly je aspoň jeden typ špecificity a na „spodnej časti“ molekuly jedna alebo viac
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rôznych špecificít. Predkladaný vynález je teda zameraný na nové imunoglobulínové
kompozície, ktoré spoločne zapájajú odlišný prvý a druhý antigén.
[0142] Osobám skúseným v stave techniky bude zrejmé, že heterodimeriká môžu mať rôzne
valencie a môžu byť aj bišpecifické. To znamená, že heterodimérne protilátky podľa
vynálezu môžu byť bivalentné a bišpecifické, pričom jeden cieľový nádorový antigén (napr.
CD3) je viazaný jednou väzbovou doménou a druhý cieľový nádorový antigén (napr. CD20,
CD19, CD38, CD123, atď.) je viazaný prostredníctvom druhej väzbovej domény.
Heterodimérne protilátky môžu byť tiež trivalentné a bišpecifické, pričom prvý antigén je
viazaný dvoma väzbovými doménami a druhý antigén druhou väzbovou doménou. Ako je
tu načrtnuté, keď je CD3 jedným z cieľových antigénov, je výhodné, aby bol CD3 viazaný
iba monovalentne na redukovanie potenciálnych vedľajších účinkov.
[0143] Poskytnuté sú domény viažuce antigén anti-CD3 v kombinácii s doménami
viažucimi antigén proti cieľovému nádorovému antigénu (TTA). Ako bude osobám
skúseným v stave techniky zrejmé, môže byť použitá akákoľvek zbierka anti-CD3 CDR,
anti-CD3 variabilných ľahkých a variabilných ťažkých domén, Fab a scFv, ako je zobrazené
na ktoromkoľvek z obrázkov (pozri najmä obrázky 2 až 7 a obrázok 68). Podobne môže byť
použitá ktorákoľvek z domén viažucich antigén anti-TTA, napr. domén viažucich antigén
anti-CD38, anti-CD20, anti-CD19 a anti-CD123, či už CDR, variabilné ľahké a variabilné
ťažké domény, Fab a scFv, ako je zobrazené na ktoromkoľvek z obrázkov, môžu byť použité,
voliteľne a nezávisle kombinované v akejkoľvek kombinácii.
Formát otvárača na fľaše
[0144] Jeden heterodimérny skelet, ktorý v predkladanom vynáleze nachádza konkrétne
využitie, je skeletový formát „trojité F“ alebo „otvárač na fľaše“, ako je znázornené na
obrázku 1A, A a B. V tomto uskutočnení jeden ťažký reťazec protilátky obsahuje
jednoreťazcový Fv („scFv“, ako je definované nižšie) a ďalší ťažký reťazec je „bežný“ FAb
formát, obsahujúci variabilný ťažký reťazec a ľahký reťazec. Táto štruktúra je tu niekedy
označovaná ako formát „trojité F“ (scFv-FAb-Fc) alebo formát „otvárača na fľaše“ kvôli
silnej vizuálnej podobnosti s otváračom na fľaše (pozri obrázky 1). Tieto dva reťazce sa
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spoja použitím aminokyselinových variantov v konštantných oblastiach (napr. Fc doméne,
CH1 doméne a/alebo pántovej oblasti), ktoré podporujú tvorbu heterodimérnych protilátok,
ako je podrobnejšie opísané nižšie.
[0145] Predkladaný formát „trojité F“ má niekoľko jasných výhod. Ako je v stave techniky
známe, analógy protilátok spoliehajúce sa na dva scFv konštrukty majú často problémy so
stabilitou a agregáciou, ktoré je možné v predkladanom vynáleze zmierniť pridaním
„pravidelného“ párovania ťažkých a ľahkých reťazcov. Navyše na rozdiel od formátov, ktoré
sa spoliehajú na dva ťažké reťazce a dva ľahké reťazce, nie je problém s nesprávnym
párovaním ťažkých a ľahkých reťazcov (napr. párovanie ťažkého 1 s ľahkým 2 atď.).
[0146] Mnoho tu načrtnutých protilátok sa vo všeobecnosti spolieha na formát otvárača na
fľaše, ktorý obsahuje prvý monomér obsahujúci scFv, obsahujúci variabilnú ťažkú a
variabilnú ľahkú doménu, kovalentne pripojený pomocou scFv linkera (nabitého v mnohých,
ale nie všetkých prípadoch), kde scFv je kovalentne pripojený k N-koncu prvej Fc domény
obvykle prostredníctvom linkera domény (ktorý, ako je tu uvedené, môže byť buď nenabitý,
alebo nabitý). Druhý monomér formátu otvárača na fľaše je ťažký reťazec a kompozícia
ďalej obsahuje ľahký reťazec.
[0147] Všeobecne scFv je doména, ktorá sa viaže na CD3, s tým, že Fab ťažkého a ľahkého
reťazca sa viaže na druhý TTA. Navyše Fc domény podľa vynálezu vo všeobecnosti
obsahujú zošikmené varianty (napr. súbor aminokyselinových substitúcií, ako je znázornené
na obrázku 29 a obrázku 34, s tým že obzvlášť užitočné zošikmené varianty sú vybrané zo
skupiny pozostávajúcej z S364K/E357Q : L368D/K370S; L368D/K370S : S364K;
L368E/K370S : S364K; T411T/E360E/Q362E : D401K; L368D/K370S : S364K/E357L a
K370S : S364K/E357Q), voliteľne ablačných variantov (vrátane tých, ktoré sú znázornené
na obrázku 31), voliteľne nabitých scFv linkerov (vrátane tých, ktoré sú znázornené na
obrázku 33) a ťažký reťazec obsahuje pI varianty (vrátane tých, ktoré sú znázornené na
obrázku 30).
[0148] Poskytnuté sú formáty otvárača na fľaše, kde anti-CD3 scFv sekvencie sú také, ako
je znázornené na obrázku 2 až obrázku 7 a obrázku 68.
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[0149] Poskytnuté sú formáty otvárača na fľaše s doménami viažucimi antigén CD38,
pričom anti-CD38 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch vrátane obrázkov 8 až
10.
[0150] Poskytnuté sú formáty otvárača na fľaše s doménami viažucimi antigén CD20,
pričom anti-CD20 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0151] Poskytnuté sú formáty otvárača na fľaše s doménami viažucimi antigén CD19,
pričom anti-CD19 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0152] Poskytnuté sú formáty otvárača na fľaše s doménami viažucimi antigén CD123,
pričom anti-CD123 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch. mAb-Fv formát
[0153] Jedným heterodimérnym skeletom je mAb-Fv formát znázornený na obrázku 1.
Tento formát môže byť pri použití C-koncového pripojenia „extra“ variabilnej ťažkej
domény k jednému monoméru a C-koncového pripojenia „extra“ variabilnej ľahkej domény
k druhému monoméru, čím sa vytvorí tretia doména viažuca antigén, pričom Fab časti dvoch
monomérov viažu TTA a „extra“ scFv doména viaže CD3.
[0154] V jednom prípade prvý monomér obsahuje prvý ťažký reťazec, obsahujúci prvú
variabilnú ťažkú doménu a prvú konštantnú ťažkú doménu obsahujúcu prvú Fc doménu s
prvou variabilnou ľahkou doménou kovalentne pripojenou k C-koncu prvej Fc domény
pomocou linker domény. Druhý monomér obsahuje druhú variabilnú ťažkú doménu druhej
konštantnej ťažkej domény obsahujúcu druhú Fc doménu a tretiu variabilnú ťažkú doménu
kovalentne pripojenú k C-koncu druhej Fc domény použitím linkera domény. Dve Ckoncovo pripojené variabilné domény tvoria scFv, ktorý viaže CD3. Tento príklad ďalej
používa spoločný ľahký reťazec obsahujúci variabilnú ľahkú doménu a konštantnú ľahkú
doménu, ktorý sa spája s ťažkými reťazcami na vytvorenie dvoch identických Fab, ktoré
viažu TTA. Čo sa týka mnohých tu uvedených príkladov, tieto konštrukty zahrnujú
zošikmené varianty, pI varianty, ablačné varianty, ďalšie Fc varianty atď., ako je tu žiaduce
a opísané.
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[0155] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty, kde anti-CD3 scFv sekvencie sú také, ako je
znázornené na obrázku 2 až obrázku 7 a obrázku 68.
[0156] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty, kde anti-CD38 sú také, ako je znázornené na
obrázkoch 8 až 10.
[0157] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty s doménami viažucimi antigén CD20, pričom antiCD20 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0158] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty s doménami viažucimi antigén CD19, pričom antiCD19 sekvencie sú uvedené na obrázkoch.
[0159] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty s doménami viažucimi antigén CD123, pričom antiCD123 sekvencie sú uvedené na obrázkoch.
[0160] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty obsahujúce ablačné varianty, ako je znázornené na
obrázku 31.
[0161] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty obsahujúce zošikmené varianty, ako je znázornené
na obrázkoch 29 a 34.
mAb-scFv
[0162] Jedným heterodimérnym skeletom, ktorý nachádza konkrétne použitie, je mAb-Fv
formát znázornený na obrázku 1. V tomto uskutočnení sa formát spolieha na použitie Ckoncového pripojenia scFv k jednému z monomérov, čím sa vytvorí tretia doména viažuca
antigén, pričom Fab časti dvoch monomérov viažu TTA a „extra“ scFv doména viaže CD3.
Prvý monomér teda obsahuje prvý ťažký reťazec (obsahujúci variabilnú ťažkú doménu a
konštantnú doménu) s C-koncovým kovalentne pripojeným scFv obsahujúcim scFv
variabilnú ľahkú doménu, scFv linker a scFv variabilnú ťažkú doménu. Tento príklad ďalej
používa spoločný ľahký reťazec obsahujúci variabilnú ľahkú doménu a konštantnú ľahkú
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doménu, ktorý sa spája s ťažkými reťazcami na vytvorenie dvoch identických Fab, ktoré
viažu TTA. Čo sa týka mnohých tu uvedených príkladov, tieto konštrukty zahrnujú
zošikmené varianty, pI varianty, ablačné varianty, ďalšie Fc varianty atď., ako je tu žiaduce
a opísané.
[0163] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty, kde anti-CD3 scFv sekvencie sú také, ako je
znázornené na obrázku 2 až obrázku 7 a obrázku 68.
[0164] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty, kde anti-CD38 sú také, ako je znázornené na
obrázkoch 8 až 10.
[0165] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty s doménami viažucimi antigén CD20, pričom antiCD20 sekvencie sú uvedené na obrázkoch.
[0166] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty s doménami viažucimi antigén CD19, pričom antiCD19 sekvencie sú uvedené na obrázkoch.
[0167] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty s doménami viažucimi antigén CD123, pričom antiCD123 sekvencie sú uvedené na obrázkoch.
[0168] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty obsahujúce ablačné varianty, ako je znázornené na
obrázku 31.
[0169] Poskytnuté sú mAb-Fv formáty obsahujúce zošikmené varianty, ako je znázornené
na obrázkoch 29 a 34.
Centrálny scFv
[0170] Jeden heterodimérny skelet, ktorý nachádza konkrétne využitie v predkladanom
vynáleze, je centrálny-scFv formát znázornený na obrázku 1. V tomto uskutočnení sa formát
spolieha na použitie vloženej scFv domény, čím sa vytvorí tretia doména viažuca antigén,
pričom Fab časti dvoch monomérov viažu TTA a „extra“ scFv doména viaže CD3. scFv
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doména je vložená medzi Fc doménu a CH1-Fv oblasť jedného z monomérov, čím sa
poskytuje tretia doména viažuca antigén.
[0171] V tomto prípade jeden monomér obsahuje prvý ťažký reťazec obsahujúci prvú
variabilnú ťažkú doménu, CH1 doménu a Fc doménu s tým, že scFv obsahuje scFv
variabilnú ľahkú doménu, scFv linker a scFv variabilnú ťažkú doménu. ScFv je kovalentne
pripojený medzi C-koncom CH1 domény ťažkej konštantnej domény a N-koncom prvej Fc
domény použitím linkerov domény. Tento príklad ďalej používa spoločný ľahký reťazec
obsahujúci variabilnú ľahkú doménu a konštantnú ľahkú doménu, ktorý sa spája s ťažkými
reťazcami na vytvorenie dvoch identických Fab, ktoré viažu TTA. Čo sa týka mnohých tu
uvedených príkladov, tieto konštrukty zahrnujú zošikmené varianty, pI varianty, ablačné
varianty, ďalšie Fc varianty atď., ako je tu žiaduce a opísané.
[0172] Poskytnuté sú centrálne-scFv formáty, kde anti-CD3 scFv sekvencie sú také, ako je
znázornené na obrázku 2 až obrázku 7 a obrázku 68.
[0173] Poskytnuté sú centrálne-scFv formáty, pričom anti-CD38 sekvencie sú také, ako je
znázornené na obrázkoch 8 až 10.
[0174] Poskytnuté sú centrálne-scFv formáty s doménami viažucimi antigén CD20, pričom
anti-CD20 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0175] Poskytnuté sú centrálne-scFv formáty s doménami viažucimi antigén CD19, pričom
anti-CD19 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0176] Poskytnuté sú centrálne-scFv formáty s doménami viažucimi antigén CD123, pričom
anti-CD123 sekvencie sú také, ako je znázornené na v
[0177] Poskytnuté sú centrálne-scFv formáty obsahujúce ablačné varianty, ako je
znázornené na obrázku 31.
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[0178] Poskytnuté sú centrálne-scFv formáty obsahujúce zošikmené varianty, ako je
znázornené na obrázkoch 29 a 34.
Centrálny-Fv formát
[0179] Jedným heterodimérnym skeletom, ktorý nachádza konkrétne využitie, je centrályFv formát znázornený na obrázku 1. V tomto príklade sa formát spolieha na použitie vloženej
scFv domény, čím sa vytvorí tretia doména viažuca antigén, pričom Fab časti dvoch
monomérov viažu TTA a „extra“ scFv doména viaže CD3. scFv doména je vložená medzi
Fc doménu a CH1-Fv oblasť monomérov, čím je poskytnutá tretia doména viažuca antigén,
pričom každý monomér obsahuje komponent scFv (napr. jeden monomér obsahuje
variabilnú ťažkú doménu a druhý variabilnú ľahkú doménu).
[0180] V tomto príklade jeden monomér obsahuje prvý ťažký reťazec obsahujúci prvú
variabilnú ťažkú doménu, CH1 doménu a Fc doménu a ďalšiu variabilnú ľahkú doménu.
Ľahká doména je kovalentne pripojená medzi C-koncom CH1 domény ťažkej konštantnej
domény a N-koncom prvej Fc domény použitím linkerov domény. Ďalší monomér obsahuje
prvý ťažký reťazec obsahujúci prvú variabilnú ťažkú doménu, CH1 doménu a Fc doménu a
ďalšiu variabilnú ťažkú doménu. Ľahká doména je kovalentne pripojená medzi C-koncom
CH1 domény ťažkej konštantnej domény a N-koncom prvej Fc domény použitím linkerov
domény.
[0181] Toto príkladné uskutočnenie ďalej využíva spoločný ľahký reťazec obsahujúci
variabilnú ľahkú doménu a konštantnú ľahkú doménu, ktorý sa spája s ťažkými reťazcami
na vytvorenie dvoch identických Fab, ktoré viažu TTA. Čo sa týka mnohých tu uvedených
príkladov, tieto konštrukty zahrnujú zošikmené varianty, pI varianty, ablačné varianty,
ďalšie Fc varianty atď., ako je tu žiaduce a opísané.
[0182] Poskytnuté sú centrálne-Fv formáty, kde anti-CD3 scFv sekvencie sú také, ako je
znázornené na obrázku 2 až obrázku 7 a obrázku 68.
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[0183] Poskytnuté sú centrálne-Fv formáty, pričom anti-CD38 sekvencie sú také, ako je
znázornené na obrázkoch 8 až 10.
[0184] Poskytnuté sú centrálne-Fv formáty s doménami viažucimi antigén CD20, pričom
anti-CD20 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0185] Poskytnuté sú centrálne-Fv formáty s doménami viažucimi antigén CD19, pričom
anti-CD19 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0186] Poskytnuté sú centrálne-Fv formáty s doménami viažucimi antigén CD123, pričom
anti-CD123 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0187] Poskytnuté sú centrálne-Fv formáty obsahujúce ablačné varianty, ako je znázornené
na obrázku 31.
[0188] Poskytnuté sú centrálne-Fv formáty obsahujúce zošikmené varianty, ako je
znázornené na obrázkoch 29 a 34.
Jednoramenný centrálny-scFv
[0189] Jedným heterodimérnym skeletom, ktorý nachádza konkrétne využitie, je
jednoramenný centrálny-scFv formát znázornený na obrázku 1. V tomto uskutočnení jeden
monomér obsahuje iba Fc doménu, zatiaľ čo druhý monomér používa vloženú scFv doménu,
čím vytvára druhú doménu viažucu antigén. V tomto formáte buď Fab časť viaže TTA a
scFv viaže CD3, alebo naopak. Doména scFv je vložená medzi Fc doménu a CH1-Fv oblasť
jedného z monomérov.
[0190] V tomto príklade jeden monomér obsahuje prvý ťažký reťazec obsahujúci prvú
variabilnú ťažkú doménu, CH1 doménu a Fc doménu s tým, že scFv obsahuje scFv
variabilnú ľahkú doménu, scFv linker a scFv variabilnú ťažkú doménu. ScFv je kovalentne
pripojený medzi C-koncom CH1 domény ťažkej konštantnej domény a N-koncom prvej Fc
domény použitím linkerov domény. Druhý monomér obsahuje Fc doménu. Tento príklad
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ďalej využíva ľahký reťazec obsahujúci variabilnú ľahkú doménu a konštantnú ľahkú
doménu, ktorý sa spája s ťažkým reťazcom za vzniku Fab. Čo sa týka mnohých tu uvedených
príkladov, tieto konštrukty zahrnujú zošikmené varianty, pI varianty, ablačné varianty,
ďalšie Fc varianty atď., ako je tu žiaduce a opísané.
[0191] Poskytnuté sú jednoramenné centrálne-scFv formáty, kde anti-CD3 scFv sekvencie
sú znázornené na obrázku 2 až obrázku 7 a obrázku 68.
[0192] Poskytnuté sú jednoramenné centrálne-scFv formáty, pričom anti-CD38 sekvencie
sú také, ako je znázornené na obrázkoch 8 až 10.
[0193] Poskytnuté sú jednoramenné centrálne-scFv formáty s doménou viažucou antigén
CD20, pričom anti-CD20 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0194] Poskytnuté sú jednoramenné centrálne-scFv formáty s doménou viažucou antigén
CD19, pričom anti-CD19 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0195] Poskytnuté sú jednoramenné centrálne-scFv formáty s doménou viažucou antigén
CD123, pričom anti-CD123 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0196] Poskytnuté sú jednoramenné centrálne-scFv formáty obsahujúce ablačné varianty,
ako je znázornené na obrázku 31.
[0197] Poskytnutý je jednoramenný centrálny-scFv formát obsahujúci zošikmené varianty,
ako je znázornené na obrázkoch 29 a 34.
Duálne scFv formáty
[0198] Poskytnuté sú tiež duálne scFv formáty, ktoré sú v stave techniky známe a sú
znázornené na obrázku 1.
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[0199] Poskytnuté sú duálne scFv formáty, kde anti-CD3 scFv sekvencie sú také, ako je
znázornené na obrázku 2 až obrázku 7 a obrázku 68.
[0200] Poskytnuté sú duálne scFv formáty, pričom anti-CD38 sekvencie sú také, ako je
znázornené na obrázkoch 8 až 10.
[0201] Poskytnuté sú duálne scFv formáty s doménami viažucimi antigén CD20, pričom
anti-CD20 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0202] Poskytnuté sú duálne scFv formáty s doménami viažucimi antigén CD19, pričom
anti-CD19 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0203] Poskytnuté sú duálne scFv formáty s doménami viažucimi antigén CD123, pričom
anti-CD123 sekvencie sú také, ako je znázornené na obrázkoch.
[0204] Poskytnuté sú duálne scFv formáty obsahujúce ablačné varianty, ako je znázornené
na obrázku 31.
[0205] Poskytnuté sú duálne scFv formáty obsahujúce zošikmené varianty, ako je
znázornené na obrázkoch 29 a 34.
Cieľové antigény
[0206] Bišpecifické protilátky podľa vynálezu majú dve rôzne domény viažuce antigén:
jednu, ktorá sa viaže na CD3 (spravidla monovalentne) a druhú, ktorá sa viaže na cieľový
nádorový antigén (niekedy tu označovaná ako „TTA“). Vhodné cieľové nádorové antigény
zahrnujú, ale bez obmedzenia, CD20, CD38, CD123; ROR1, ROR2, BCMA; PSMA;
SSTR2; SSTR5, CD19, FLT3, CD33, PSCA, ADAM 17, CEA, Her2, EGFR, EGFR-vIII,
CD30, FOLR1, GD-2, CA-IX, Trop-2, CD70, CD38, mezotelín, EphA2, CD22, CD79b,
GPNMB, CD56, CD138, CD52, CD74, CD30, CD123, RON, ERBB2 a EGFR.

58

EP3223845 B1

[0207] Formát „trojité F“ je obzvlášť prospešný pri cielení na dva (alebo viac) odlišných
antigénov. (Ako je tu načrtnuté, toto zacielenie môže byť akákoľvek kombinácia
monovalentnej a divalentnej väzby, v závislosti od formátu). Imunoglobulíny tu teda
výhodne spoločne zachytávajú dva cieľové antigény. Špecificita každého monoméru môže
byť vybraná z tu uvedených zoznamov. Ďalšie užitočné bišpecifické formáty na použitie s
doménou viažucou anti-CD3 sú znázornené na obrázku 1.
[0208] Tu zvlášť vhodnými aplikáciami heterodimérnych protilátok sú páry so spoločným
cieľom, pre ktoré je prospešné alebo rozhodujúce zapojiť každý cieľový antigén
monovalentne. Takými antigénmi môžu byť napríklad imunitné receptory, ktoré sú
aktivované po imunitnej komplexácii. Bunková aktivácia mnohých imunitných receptorov
nastáva iba zosieťovaním, čo je typicky dosiahnuté pomocou imunitných komplexov
protilátka/antigén alebo prostredníctvom zapojenia efektorovej bunky s cieľovou bunkou.
Pre niektoré imunitné receptory, napríklad CD3 signálny receptor na T bunkách, je aktivácia
iba pri zapojení so spoločne zapojeným cieľom rozhodujúca, pretože nešpecifické
zosieťovanie v klinickom prostredí môže vyvolať cytokínovú búrku a toxicitu. Terapeuticky,
zapojením takýchto antigénov monovalentne skôr než multivalentne, použitím tu uvedených
imunoglobulínov, dochádza k takejto aktivácii iba v odpovedi na zosieťovanie iba v
mikroprostredí primárneho cieľového antigénu. Schopnosť zacieliť na dva rôzne antigény s
rôznymi valenciami je novým a užitočným aspektom predkladaného vynálezu. Príklady
cieľových antigénov, pre ktoré môže byť terapeuticky prospešné alebo nevyhnutné zapojiť
sa spoločne monovalentne, zahrnujú, ale bez obmedzenia, receptory aktivujúce imunitu, ako
sú CD3, FcyR, toll-like receptory (TLR), ako sú TLR4 a TLR9, cytokín, chemokín,
cytokínové receptory a chemokínové receptory. V mnohých uskutočneniach sa jedno z miest
viažucich antigén viaže na CD3 a v niektorých uskutočneniach je to monomér obsahujúci
scFv.
[0209] Tu uvedenými imunoglobulínmi môže byť zacielený prakticky akýkoľvek antigén
vrátane, ale bez obmedzenia, proteínov, podjednotiek, domén, motívov a/alebo epitopov
patriacich do nasledujúceho zoznamu cieľových antigénov, ktorý zahŕňa rozpustné faktory,
ako sú cytokíny a faktory viazané na membránu vrátane transmembránových receptorov:
17-IA, 4-1BB, 4Dc, 6-keto-PGFIa, 8-izo-PGF2a, 8-oxo-dG, A1 adenozínový receptor, A33,
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ACE, ACE-2, aktivín, aktivín A, aktivín AB, aktivín B, aktivín C, aktivín RIA, aktivín RIA
ALK-2, aktivín RIB ALK-4, aktivín RIIA, aktivín RIIB, ADAM, ADAM10, ADAM12,
ADAM15, ADAM17/TACE, ADAM8, ADAM9, ADAMTS, ADAMTS4, ADAMTS5,
adresíny, aFGF, ALCAM, ALK, ALK-1, ALK-7, alfa-1-antitrypsín, alfa-V/beta-1
antagonista, ANG, Ang, APAF-1, APE, APJ, APP, APRIL, AR, ARC, ART, artemín, antiId, ASPARTIC, predsieňový natriuretický faktor, av/b3 integrín, Axl, b2M, B7-1, B7-2, B7H, B-lymfocytový stimulátor (BlyS), BACE, BACE-1, Bad, BAFF, BAFF-R, Bag-1, BAK,
Bax, BCA-1, BCAM, Bcl, BCMA, BDNF, b-ECGF, bFGF, BID, Bik, BIM, BLC, BL-CAM,
BLK, BMP, BMP-2 BMP-2a, BMP-3 osteogenín, BMP-4 BMP-2b, BMP-5, BMP-6 Vgr-1,
BMP-7 (OP-1), BMP-8 (BMP-8a, OP-2), BMPR, BMPR-IA (ALK-3), BMPR-IB (ALK-6),
BRK-2, RPK-1, BMPR-II (BRK-3), BMPs, b-NGF, BOK, bombezín, neurotrofický faktor
odvodený z kostí, BPDE, BPDE-DNA, BTC, faktor komplementu 3 (C3), C3a, C4, C5, C5a,
C10, CA125, CAD-8, kalcitonín, cAMP, karcinoembryonálny antigén (CEA), antigén
asociovaný s karcinómom, katepsín A, katepsín B, katepsín C/DPPI, katepsín D, katepsín E,
katepsín H, katepsín L, katepsín O, katepsín S, katepsín V, katepsín X/Z/P, CBL, CCI,
CCK2, CCL, CCL1, CCL11, CCL12, CCL13, CCL14, CCL15, CCL16, CCL17, CCL18,
CCL19, CCL2, CCL20, CCL21, CCL22, CCL23, CCL24, CCL25, CCL26, CCL27, CCL28,
CCL3, CCL4, CCL5, CCL6, CCL7, CCL8, CCL9/10, CCR, CCR1, CCR10, CCR10, CCR2,
CCR3, CCR4, CCR5, CCR6, CCR7, CCR8, CCR9, CD1, CD2, CD3, CD3E, CD4, CD5,
CD6, CD7, CD8, CD10, CD11a, CD11b, CD11c, CD13, CD14, CD15, CD16, CD18, CD19,
CD20, CD21, CD22, CD23, CD25, CD27L, CD28, CD29, CD30, CD30L, CD32, CD33
(proteíny p67), CD34, CD38, CD40, CD40L, CD44, CD45, CD46, CD49a, CD52, CD54,
CD55, CD56, CD61, CD64, CD66e, CD74, CD80 (B7-1), CD89, CD95, CD123, CD137,
CD138, CD140a, CD146, CD147, CD148, CD152, CD164, CEACAM5, CFTR, cGMP,
CINC, clostridium botulotoxín, clostridium perfringens toxín, CKb8-1, CLC, CMV, CMV
UL, CNTF, CNTN-1, COX, C-Ret, CRG-2, CT-1, CTACK, CTGF, CTLA-4, CX3CL1,
CX3CR1, CXCL, CXCL1 CXCL2, CXCL3, CXCL4, CXCL5, CXCL6, CXCL7, CXCL8,
CXCL9, CXCL10, CXCL11, CXCL12, CXCL13, CXCL14, CXCL15, CXCL16, CXCR,
CXCR1, CXCR2, CXCR3, CXCR4, CXCR5, CXCR6, cytokeratínový antigén asociovaný
s nádorom, DAN, DCC, DcR3, DC-SIGN, faktor urýchľujúci rozklad, des(1-3)-IGF-I
(mozgový IGF-1), Dhh, digoxín, DNAM-1, Dnáza, Dpp, DPPIV/CD26, Dtk, ECAD, EDA,
EDA-A1, EDA-A2, EDAR, EGF, EGFR (ErbB-1), EMA, EMMPRIN, ENA, endotelínový

60

EP3223845 B1

receptor, enkefalalináza, eNOS, Eot, eotaxín1, EpCAM, efrín B2/ EphB4, EPO, ERCC , Eselektín, ET-1, faktor IIa, faktor VII, faktor VIIIc, faktor IX, aktivačný proteín fibroblastov
(FAP), Fas, FcR1, FEN-1, feritín, FGF, FGF-19, FGF-2, FGF3, FGF-8, FGFR, FGFR-3,
Fibrin, FL, FLIP, Flt-3, Flt-4, folikuly stimulujúci hormón, fraktalkín, FZD1, FZD2, FZD3,
FZD4, FZD5, FZD6, FZD7, FZD8, FZD9, FZD10, G250, plyn 6, GCP-2, GCSF, GD2, GD3,
GDF, GDF-1, GDF- 3 (Vgr-2), GDF-5 (BMP-14, CDMP-1), GDF-6 (BMP-13, CDMP-2),
GDF-7 (BMP-12, CDMP-3), GDF-8 (myostatín), GDF-9, GDF-15 (MIC-1), GDNF, GDNF,
GFAP, GFRa-1, GFR-alfa1, GFR-alfa2, GFR-alfa3, GITR, glukagón, Glut 4, glykoproteín
IIb/IIIa (GP IIb/IIIa), GM-CSF, gp130, gp72, GRO, faktor uvoľňujúci rastový hormón,
haptén (NP-cap alebo NIP-cap), HB-EGF, HCC, HCMV gB obalový glykoproteín, HCMV)
gH obalový glykoproteín, HCMV UL, hemopoetický rastový faktor (HGF), Hep B gp120,
heparanáza, Her2, Her2/neu (ErbB-2), Her3 (ErbB-3), Her4 (ErbB-4), vírus herpes simplex
(HSV) gB glykoproteín, HSV gD glykoproteín, HGFA, antigén asociovaný s melanómom s
vysokou molekulovou hmotnosťou (HMW-MAA), HIV gp120, HIV IIIB gp 120 V3 slučka,
HLA, HLA-DR, HM1.24, HMFG PEM, HRG, Hrk, ľudský srdcový myozín, ľudský
cytomegalovírus (HCMV), ľudský rastový hormón (HGH), HVEM, 1-309, IAP, ICAM,
ICAM-1, ICAM-3, ICE, ICOS, IFNg, Ig, IgA receptor, IgE, IGF, proteíny viažuce IGF, IGF
-1R, IGFBP, IGF-I, IGF-II, IL, IL-1, IL-1R, IL-2, IL-2R, IL-4, IL-4R, IL-5, IL-5R, IL-6, IL6R, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-18, IL-18R, IL-23, interferón (INF)-alfa, INFbeta, INF-gama, inhibín, iNOS, reťazec inzulínu A, reťazec inzulínu B, inzulínový rastový
faktor 1, integrín alfa2, integrín alfa3, integrín alfa4, integrín alfa4/beta1, integrín
alfa4/beta7, integrín alfa5 (alphaV), integrín alfa5/beta1, integrín alfa5/beta3, integrín alfa6,
integrín beta1, integrín beta2, interferón gama, IP-10, I-TAC, JE, kalikreín 2, kalikreín 5,
kalikreín 6, kalikreín 11, kalikreín 12, kalikreín 14, kalikreín 15, kalikreín L1, kalikreín L2,
kalikreín L3, kalikreín L4, KC, KDR, keratinocytový rastový faktor (KGF), laminín 5,
LAMP, LAP, LAP (TGF-1), latentný TGF-1, latentný TGF-1 bp1, LBP, LDGF, LECT2,
Lefty, Lewis-Y antigén, antigén príbuzný s Lewis-Y, LFA-1, LFA-3, Lfo, LIF, LIGHT,
lipoproteíny, LIX, LKN, Lptn, L-selektín, LT-a, LT-b, LTB4, LTBP-1, pľúcny surfaktant,
luteinizačný hormón, lymfotoxínový beta receptor, Mac-1, MAdCAM, MAG, MAP2, M
ARC, MCAM, MCAM, MCK-2, MCP, M-CSF, MDC, Mer, metaloproteázy, MGDF
receptor, MGMT, MHC (HLA-DR), MIF, MIG, MIP, MIP-1-alfa, MK, MMAC1, MMP,
MMP-1, MMP-10, MMP-11, MMP-12, MMP-13, MMP-14, MMP-15, MMP-2, MMP-24,
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MMP-3, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MPIF, Mpo, MSK, MSP, mucín (Muc1), MUC18,
muelleriansko-inhibitínová látka, Mug, MuSK, NAIP, NAP, NCAD, N-kadherín, NCA 90,
NCAM, NCAM, neprilysín, neurotrofín-3, -4 alebo -6, neurturín, neurónový rastový faktor
(NGF), NGFR, NGF-beta, nNOS, NO, NOS, Npn, NRG-3, NT, NTN, OB, OGG1, OPG,
OPN, OSM, OX40L, OX40R, p150, p95, PADPr, paratyroidný hormón, PARC, PARP,
PBR, PBSF, PCAD, P-kadherín, PCNA, PDGF, PDGF, PDK-1, PECAM, PEM, PF4, PGE,
PGF, PGI2, PGJ2, PIN, PLA2, placentárna alkalická fosfatáza (PLAP), P1GF, PLP, PP14,
proinzulín, prorelaxín, proteín C, PS, PSA, PSCA, prostatický špecifický membránový
antigén (PSMA), PTEN, PTHrp, Ptk, PTN, R51, RANK, RANKL, RANTES, RANTES,
relaxínový reťazec A, relaxínový reťazec B, renín, respiračný syncyciálny vírus (RSV) F,
RSV Fgp, Ret, Rh eumatoidné faktory, RLIP76, RPA2, RSK, S100, SCF/KL, SDF-1,
SERINE, sérový albumín, sFRP-3, Shh, SIGIRR, SK-1, SLAM, SLPI, SMAC, SMDF,
SMOH, SOD, SPARC, Stat, STEAP, STEAP-II, TACE, TACI, TAG-72 (glykoproteín-72
asociovaný s nádorom), TARC, TCA-3, receptory T-buniek (napr. receptor T-buniek
alfa/beta), TdT, TECK, TEM1, TEM5, TEM7, TEM8, TERT, testikulárna alkalická
fosfatáza podobná PLAP, TfR, TGF, TGF-alfa, TGF-beta, TGF-beta Pan špecifický, TGFbeta RI (ALK-5), TGF-beta RII, TGF-beta RIIb, TGF-beta RIII, TGF-beta1, TGF-beta2,
TGF-beta3, TGF-beta4, TGF-beta5, trombín, týmus Ck-1, hormón stimulujúci štítnu žľazu,
Tie, TIMP, TIQ, tkanivový faktor, TMEFF2, Tmpo, TMPRSS2, TNF, TNF-alfa, TNF-alfa
beta, TNF-beta2, TNFc, TNF-RI, TNF-RII, TNFRSF10A (TRAIL R1 Apo-2, DR4),
TNFRSF10B (TRAIL R2 DR5, KILLER, TRICK-2A, TRICK-B), TNFRSF10C (TRAIL
R3 DcR1, LIT, TRID), TNFRSF10D (TRAIL R4 DcR2, TRUNDD), TNFRSF11A (RANK
ODF R, TRANCE R), TNFRSF11B (OPG OCIF, TR1), TNFRSF12 (TEWAK R FN14),
TNFRSF13B (TACI), TNFRSF13C (BAFF R), TNFRSF14 (HVEM ATAR, HveA, LIGHT
R, TR2), TNFRSF16 (NGFR p75NTR), TNFRSF17 (BCMA), TNFRSF18 (GITR AITR),
TNFRSF19 (TROY TAJ, TRADE), TNFRSF19L (RELT), TNFRS CD120a, p55-60),
TNFRSF1B (TNF RII CD120b, p75-80), TNFRSF26 (TNFRH3), TNFRSF3 (LTbR TNF
RIII, TNFC R), TNFRSF4 (OX40 ACT35, TXGP1 R), TNFRSF5 (CD40 p50), Fas Apo-1,
APT1, CD95), TNFRSF6B (DcR3 M68, TR6), TNFRSF7 (CD27), TNFRSF8 (CD30),
TNFRSF9 (4-1BB CD137, ILA), TNFRSF21 (DR6), TNFRSF22 (DcTRAIL R2 TNFRH2,
TNFRST23 (DcTRAIL R1 TNFRH1), TNFRSF25 (DR3 Apo-3, LARD, TR-3, TRAMP,
WSL-1), TNFSF10 (TRAIL Apo-2 ligand, TL2), TNFSF11 (TRANCE/RANK ligand ODF,
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OPG Ligand), TNFSF12 (TWEAK Apo-3 ligand, DR3 ligand), TNFSF13 (APRIL TALL2),
TNFSF13B (BAFF BLYS, TALL1, THANK, TNFSF20), TNFSF14 (ľahký HVEM ligand,
LTg), TNFSF15 (TL1A/VEGI), TNFSF18 (GITR ligand AITR ligand, TL6), TNFSF1A
(TNF-a konektín, DIF, TNFSF2), TNFSF1B (TNF-b LTa, TNFSF1), TNFSF3 (LTb TNFC,
p33), TNFSF4 (OX40 ligand gp34, TXGP1), TNFSF5 (CD40 ligand CD154, gp39, HIGM1,
IMD3, TRAP), TNFSF6 (Fas ligand Apo-1 ligand, APT1 ligand), TNFSF7 (CD27 ligand
CD70), TNFSF8 (CD30 ligand CD153), TNFSF9 (4-1BB ligand CD137 ligand), TP-1, tPA, Tpo, TRAIL, TRAIL R, TRAIL-R1, TRAIL-R2, TRANCE, prenosový receptor, TRF,
Trk, TROP-2, TSG, TSLP, antigén asociovaný s nádorom CA 125, antigén asociovaný s
nádorom exprimujúci sacharid príbuzný Lewis Y, TWEAK, TXB2, Ung, uPAR, uPAR-1,
urokináza, VCAM, VCAM-1, VECAD, VE-kadherín, VE-kadherín-2, VEFGR-1 (flt-1),
VEGF, VEGFR, VEGFR-3 (flt-4), VEGI, VIM, vírusové antigény, VLA, VLA-1, VLA-4,
integrín VNR, von Willebrandsov faktor, WIF-1, WNT1, WNT2, WNT2B/13, WNT3,
WNT3A, WNT4, WNT5A, WNT5B, WNT6, WNT7A, WNT7B, WNT8A, WNT8B,
WNT9A, WNT9A, WNT9B, WNT10A, WNT10B, WNT11, WNT16, XCL1, XCL2,
XCR1, XCR1, XEDAR, XIAP, XPD a receptory pre hormóny a rastové faktory.
[0210] Príkladné antigény, na ktoré môžu byť špecificky zacielené imunoglobulíny podľa
vynálezu, zahrnujú, ale bez obmedzenia: CD20, CD19, Her2, EGFR, EpCAM, CD3,
FcγRIIIa (CD16), FcγRIIa (CD32a), FcγRIIb (CD32b), FcγRI (CD64), toll-like receptory
(TLR), ako sú TLR4 a TLR9, cytokíny ako IL- 2, IL-5, IL-13, IL-12, IL-23 a TNFα,
cytokínové receptory ako IL-2R, chemokíny, chemokínové receptory, rastové faktory, ako
je VEGF a HGF a podobne. Na vytvorenie bišpecifických protilátok podľa vynálezu môžu
byť vyrobené protilátky proti akejkoľvek kombinácii týchto antigénov; to znamená, že každý
z týchto antigénov môže byť voliteľne a nezávisle zahrnutý alebo vylúčený z bišpecifickej
protilátky podľa predkladaného vynálezu.
[0211] Zvlášť výhodné kombinácie pre bišpecifické protilátky sú doména viažuca antigén
na CD3 a doména viažuca antigén vybraná z domény, ktorá viaže CD19, CD20, CD38 a
CD123, ktorých sekvencie sú znázornené na obrázkoch.
Nukleové kyseliny podľa vynálezu
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[0212] Vynález ďalej poskytuje kompozície nukleových kyselín kódujúce bišpecifické
protilátky podľa vynálezu. Ako bude osobám skúseným v stave techniky zrejmé, kompozície
nukleových kyselín budú závisieť od formátu a skeletu heterodimérneho proteínu.
Napríklad, keď formát vyžaduje tri aminokyselinové sekvencie, ako napríklad u formátu
trojitého F (napr. prvý aminokyselinový monomér obsahujúci Fc doménu a scFv, druhý
aminokyselinový monomér obsahujúci ťažký reťazec a ľahký reťazec), tri sekvencie
nukleových kyselín môžu byť začlenené do jedného alebo viacerých expresných vektorov
na expresiu. Podobne sú potrebné u niektorých formátov (napr. duálne scFv formáty, ako je
zverejnené na obrázku 1) iba dve nukleové kyseliny; opäť môžu byť vložené do jedného
alebo dvoch expresných vektorov.
[0213] Ako je v stave techniky známe, nukleové kyseliny kódujúce komponenty podľa
vynálezu môžu byť začlenené do expresných vektorov, ako je v stave techniky známe, a v
závislosti od hostiteľských buniek použitých na produkciu heterodimérnych protilátok podľa
vynálezu. Nukleové kyseliny sú všeobecne operatívne spojené s akýmkoľvek počtom
regulačných prvkov (promótory, pôvod replikácie, selektovateľné markery, ribozomálne
väzbové miesta, induktory atď.). Expresné vektory môžu byť extrachromozomálne alebo
integračné vektory.
[0214] Nukleové kyseliny a/alebo expresné vektory sú potom transformované do
ľubovoľného počtu rôznych typov hostiteľských buniek, ako je v stave techniky dobre
známe, vrátane cicavčích, bakteriálnych, kvasinkových, hmyzích a/alebo hubových buniek
s tým, že cicavčie bunky (napr. CHO bunky) nachádzajú využitie v mnohých
uskutočneniach.
[0215] V niektorých príkladoch sú nukleové kyseliny kódujúce každý monomér a voliteľná
nukleová kyselina kódujúca ľahký reťazec, podľa potreby v závislosti od formátu, každá
obsiahnutá v jedinom expresnom vektore, všeobecne pod rôznymi alebo rovnakými
promotorovými kontrolami. V príkladoch konkrétneho využitia v predkladanom vynáleze je
každá z týchto dvoch alebo troch nukleových kyselín obsiahnutá v inom expresnom vektore.
Ako je uvedené tu a v US20150307629 na riadenie tvorby heterodimérov môžu byť použité

64

EP3223845 B1

rôzne pomery vektorov. Prekvapivo to znamená, že zatiaľ čo proteíny obsahujú prvý
monomér : druhý monomér : ľahké reťazce (v prípade mnohých tu uvedených uskutočnení,
ktoré majú tri polypeptidy obsahujúce heterodimérnu protilátku) v pomere 1 : 1 : 2, tieto nie
sú pomery, ktoré poskytujú najlepšie výsledky.
[0216] Heterodimérne protilátky podľa vynálezu sú vyrobené kultiváciou hostiteľských
buniek obsahujúcich expresný vektor (vektory), ako je v stave techniky dobre známe. Hneď
ako sú produkované, sú uskutočňované tradičné kroky purifikácie protilátok, vrátane kroku
ionomeničovej chromatografie. Ako je tu diskutované, keď sa pI dvoch monomérov líšia
aspoň o 0,5, môže to umožniť separáciu iónomeničovou chromatografiou alebo
izoelektrickým zaostrovaním alebo inými spôsobmi citlivými na izoelektrický bod. To
znamená, že zahrnutím pI substitúcií, ktoré menia izoelektrický bod (pI) každého monoméru
tak, že každý monomér má iný pI a heterodimér má tiež odlišný pI, sa uľahčuje izoelektrická
purifikácia heterodiméru „trojité F“ (napr. kolóny aniónovej výmeny, kolóny katiónovej
výmeny). Tieto substitúcie tiež pomáhajú pri určovaní a monitorovaní akýchkoľvek
kontaminujúcich duálnych scFv-Fc a mAb homodimérov po purifikácii (napr. IEF gély,
cIEF a analytické IEX kolóny).
Liečby
[0217] Hneď ako sú kompozície vyrobené, nachádzajú uplatnenie v mnohých aplikáciách.
CD20, CD38 a CD123 sú všetky neregulované u mnohých hematopoitických malignít a v
bunkových líniách odvodených od rôznych hematopoetických malignít, takže heterodimérne
protilátky podľa vynálezu nachádzajú využitie pri liečbe rakoviny, vrátane, ale bez
obmedzenia, všetkých B bunkových lymfómov a leukémií, vrátane, ale bez obmedzenia,
non-Hodgkinovho lymfómu (NHL), Burkittovho lymfómu (BL), mnohopočetného
myelómu (MM), B chronickej lymfocytovej leukémie (B-CLL), B a T akútnej lymfocytovej
leukémie (ALL), T bunkového lymfómu (TCL), akútnej myeloidnej leukémie (AML),
vlasatobunkovej leukémie (HCL), Hodgkinovho lymfómu (HL), chronickej lymfocytovej
leukémie (CLL), non-Hodgkinovho lymfómu a chronickej myeloidnej leukémie (CML).
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[0218] V súlade s tým heterodimérne kompozície nachádzajú využitie pri liečení týchto
rakovín.
Protilátkové kompozície na podávanie in vivo
[0219] Formulácie použitých protilátok sú pripravené na skladovanie zmiešaním protilátky
s požadovaným stupňom čistoty s voliteľnými farmaceuticky prijateľnými nosičmi,
excipientmi alebo stabilizátormi (Remington's Pharmaceutical Sciences 16. vydanie, Osol,
A. Ed. [1980]) vo forme lyofilizovaných formulácií alebo vodných roztokov. Prijateľné
nosiče, excipienty alebo stabilizátory sú netoxické pre príjemcov v použitých dávkach a
koncentráciách a zahrnujú pufre, ako je fosfát, citrát a ďalšie organické kyseliny;
antioxidanty vrátane kyseliny askorbovej a metionínu; konzervačné látky (ako je
oktadecyldimetylbenzylamóniumchlorid;

hexametóniumchlorid;

benzalkóniumchlorid,

benzetóniumchlorid; fenol, butyl alebo benzylalkohol; alkylparabény, ako je metyl alebo
propylparabén; katechol; rezorcinol; cyklohexanol; 3-pentanol; a m-krezol); polypeptidy s
nízkou molekulovou hmotnosťou (menej ako asi 10 zvyškov); proteíny, ako napríklad
sérový

albumín,

želatína

alebo

imunoglobulíny;

hydrofilné

polyméry,

ako

je

polyvinylpyrolidón; aminokyseliny, ako je glycín, glutamín, asparagín, histidín, arginín
alebo lyzín; monosacharidy, disacharidy a iné sacharidy vrátane glukózy, manózy alebo
dextrínov; chelatačné činidlá, ako je EDTA; cukry, ako je sacharóza, manitol, trehalóza
alebo sorbitol; protiióny tvoriace soľ, ako je sodík; kovové komplexy (napr. komplexy Znproteín); a/alebo neiónové povrchovo aktívne látky, ako napríklad TWEEN™,
PLURONICS™ alebo polyetylénglykol (PEG).
[0220] Formulácia tu môže tiež obsahovať viac ako jednu aktívnu zlúčeninu podľa potreby
pre konkrétnu liečenú indikáciu, výhodne tie s komplementárnymi aktivitami, ktoré sa
navzájom nepriaznivo neovplyvňujú. Napríklad môže byť žiaduce poskytnúť protilátky s
inými špecificitami. Alternatívne alebo okrem toho môže kompozícia obsahovať
cytotoxické činidlo, cytokín, činidlo inhibujúce rast a/alebo antagonistu malých molekúl.
Také molekuly sú vhodne prítomné v kombinácii v množstvách, ktoré sú účinné na
zamýšľaný účel.
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[0221] Aktívne zložky môžu byť tiež zachytené v mikrokapsulách pripravených napríklad
koacervačnými

technikami

hydroxymetylcelulózovými

alebo
alebo

medzifázovou
želatínovými

polymerizáciou,
mikrokapsulami

napríklad
a

poly-

(metylmetacylátovými) mikrokapsulami, v uvedenom poradí, v koloidných systémoch na
dodávanie liečiv (napríklad lipozómoch, albumínových mikrosférach, mikroemulziách,
nanočasticiach a nanokapsulách) alebo v makroemulziách. Také techniky sú zverejnené v
Remington's Pharmaceutical Sciences 16. vydanie, Osol, A. Ed. (1980).
[0222] Formulácie, ktoré majú byť použité na podanie in vivo, by mali byť sterilné alebo
takmer sterilné. To sa ľahko dosiahne filtráciou cez sterilné filtračné membrány.
[0223] Môžu byť pripravené prípravky s nepretržitým uvoľňovaním. Vhodné príklady
prípravkov s nepretržitým uvoľňovaním zahrnujú semipermeabilné matrice z pevných
hydrofóbnych polymérov obsahujúcich protilátku, tieto matrice sú vo forme tvarovaných
predmetov, napr. filmov alebo mikrokapsúl. Medzi príklady matríc s nepretržitým
uvoľňovaním patria polyestery, hydrogély (napríklad poly(2-hydroxyetyl-metakrylát) alebo
poly(vinylalkohol)), polylaktidy (U.S. pat. č. 3 773 919), kopolyméry kyseliny L-glutámovej
a .gama. etyl-L-glutamát, nedegradovateľný etylén-vinylacetát, degradovateľné kopolyméry
kyselina mliečna-kyselina glykolová, ako napríklad LUPRON DEPOT™ (injektovateľné
mikrosféry zložené z kopolyméru kyselina mliečna-kyselina glykolová a leuprolidacetátu) a
poly-D-(-)-3-hydroxymaslová kyselina. Zatiaľ čo polyméry, ako sú etylén-vinylacetát a
kyselina mliečna-kyselina glykolová, umožňujú uvoľňovanie molekúl viac ako 100 dní,
niektoré hydrogély uvoľňujú proteíny kratšie časové obdobia.
[0224] Keď zapuzdrené protilátky zostanú v tele dlhší čas, môžu denaturovať alebo
agregovať v dôsledku vystavenia sa vlhkosti pri 37 °C, čo má za následok stratu biologickej
aktivity a možné zmeny imunogenicity. Na stabilizáciu môžu byť navrhnuté racionálne
stratégie v závislosti od zapojeného mechanizmu. Ak sa napríklad zistí, že agregačným
mechanizmom je tvorba medzimolekulovej S--S väzby prostredníctvom tio-disulfidovej
výmeny, stabilizácia môže byť dosiahnutá modifikovaním sulfhydrylových zvyškov,
lyofilizáciou z kyslých roztokov, kontrolou obsahu vlhkosti použitím vhodných prísad a
vývojom špecifických kompozícií s polymérnou matricou.
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Režimy podávania
[0225] Protilátky a chemoterapeutické činidlá sú podávané subjektu v súlade so známymi
spôsobmi, ako je intravenózne podávanie vo forme bolusu alebo kontinuálnou infúziou
počas určitého časového obdobia, intramuskulárne, intraperitoneálne, intracerobrospinálne,
subkutánne, intraartikulárne, intrasynoviálne, intratekálne, orálne, topicky alebo inhalačne.
Výhodné je intravenózne alebo subkutánne podanie protilátky.
Režimy liečby
[0226] V týchto spôsoboch je terapia použitá na poskytnutie pozitívnej terapeutickej
odpovede vzhľadom na ochorenie alebo stav. „Pozitívna terapeutická odpoveď“ je
zamýšľaná ako zlepšenie ochorenia alebo stavu a/alebo zlepšenie symptómov asociovaných
s ochorením alebo stavom. Pozitívna terapeutická odpoveď by sa napríklad týkala jedného
alebo viacerých z nasledujúcich zlepšení ochorenia: (1) zníženia počtu neoplastických
buniek; (2) zvýšenia neoplastickej bunkovej smrti; (3) inhibície prežitia neoplastických
buniek; (5) inhibície (t. j. do určitej miery spomalenie, výhodne zastavenie) rastu nádoru; (6)
zvýšenej miery prežitia pacienta; a (7) určitej úľavy od jedného alebo viacerých symptómov
asociovaných s ochorením alebo stavom.
[0227] Pozitívne terapeutické odpovede na akékoľvek dané ochorenie alebo stav môžu byť
stanovené štandardizovanými kritériami odpovede špecifickými pre toto ochorenie alebo
stav. Odpoveď nádoru môže byť hodnotená na zmeny v morfológii nádoru (t. j. celková
nádorová záťaž, veľkosť nádoru a podobne) použitím skríningových techník, ako je
skenovanie zobrazovaním magnetickou rezonanciou (MRI), Röntgenové zobrazovanie,
skenovanie počítačovou tomografiou (CT), zobrazovanie skenovaním kostí, endoskopia a
odber vzoriek z biopsie nádoru vrátane aspirácie kostnej drene (BMA) a počítania
nádorových buniek v obehu.
[0228] Okrem týchto pozitívnych terapeutických odpovedí môže subjekt podstupujúci
terapiu pociťovať priaznivý účinok zlepšenia symptómov asociovaných s ochorením.
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[0229] Zlepšenie ochorenia môže byť charakterizované ako úplná odpoveď. „Úplná
odpoveď“ je zamýšľaná ako absencia klinicky detekovateľného ochorenia s normalizáciou
akýchkoľvek

predtým

abnormálnych

rádiografických

štúdií,

kostnej

drene

a

mozgovomiechového moku (CSF) alebo abnormálneho monoklonálneho proteínu v prípade
myelómu.
[0230] Takáto odpoveď môže pretrvávať aspoň 4 až 8 týždňov alebo niekedy 6 až 8 týždňov
po ošetrení podľa spôsobov podľa vynálezu. Alternatívne môže byť zlepšenie ochorenia
kategorizované ako čiastočná odpoveď. „Čiastočná odpoveď“ je zamýšľaná ako aspoň asi
50 % zníženie všetkej merateľnej nádorovej záťaže (t. j. počtu malígnych buniek prítomných
u subjektu alebo meraného objemu nádorových hmôt alebo množstva abnormálneho
monoklonálneho proteínu) v neprítomnosti nových lézií, ktoré môžu pretrvávať 4 až 8
týždňov alebo 6 až 8 týždňov.
[0231] Liečba zahŕňa „terapeuticky účinné množstvo“ použitých liekov. „Terapeuticky
účinné množstvo“ označuje množstvo účinné, pri dávkach a po potrebnú dobu, na
dosiahnutie požadovaného terapeutického výsledku.
[0232] Terapeuticky účinné množstvo sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je stav
ochorenia, vek, pohlavie a hmotnosť jedinca a schopnosť liekov vyvolať u jednotlivca
požadovanú odpoveď. Terapeuticky účinné množstvo je tiež také, v ktorom akékoľvek
toxické alebo škodlivé účinky protilátky alebo časti protilátky sú prevážené terapeuticky
prospešnými účinkami.
[0233] „Terapeuticky účinné množstvo“ pre nádorovú terapiu môže byť tiež merané podľa
jeho schopnosti stabilizovať progresiu ochorenia. Schopnosť zlúčeniny inhibovať rakovinu
môže byť hodnotená v systéme zvieracieho modelu, ktorý predpovedá účinnosť v ľudských
nádoroch.
[0234] Alternatívne môže byť táto vlastnosť kompozície hodnotená skúmaním schopnosti
zlúčeniny inhibovať rast buniek alebo indukovať apoptózu testami in vitro známymi osobám

69

EP3223845 B1

skúseným v stave techniky. Terapeuticky účinné množstvo terapeutickej zlúčeniny môže
zmenšiť veľkosť nádoru alebo inak zmierniť symptómy u subjektu. Osoba skúsená v stave
techniky bude schopná určiť také množstvo na základe takých faktorov, ako je veľkosť
subjektu, závažnosť symptómov subjektu a zvolená konkrétna kompozícia alebo spôsob
podávania.
[0235] Dávkové režimy sú upravené tak, aby poskytovali optimálnu požadovanú odpoveď
(napr. terapeutickú odpoveď). Napríklad môže byť podaný jediný bolus, niekoľko
rozdelených dávok v priebehu času alebo dávka môže byť proporcionálne redukovaná alebo
zvýšená, ako je naznačené potrebami terapeutickej situácie. Parenterálne kompozície môžu
byť formulované v jednotkovej dávkovej forme na uľahčenie podávania a jednotnosti
dávkovania. Jednotková dávková forma, ako sa tu používa, sa týka fyzicky oddelených
jednotiek vhodných ako jednotkové dávky pre subjekty, ktoré sa majú liečiť; každá jednotka
obsahuje vopred určené množstvo aktívnej zlúčeniny vypočítané na dosiahnutie
požadovaného terapeutického účinku v spojení s požadovaným farmaceutickým nosičom.
[0236] Špecifikácia jednotkových dávkových foriem je daná a priamo závisí od (a)
jedinečných charakteristík aktívnej zlúčeniny a konkrétneho terapeutického účinku, ktorý sa
má dosiahnuť, a (b) obmedzení inherentných v stave techniky zmiešavania takejto aktívnej
zlúčeniny na liečbu citlivosti u jednotlivcov.
[0237] Účinné dávky a dávkové režimy pre bišpecifické protilátky závisia od ochorenia
alebo stavu, ktoré sa majú liečiť, a môžu byť stanovené osobami skúsenými v stave techniky.
[0238] Príkladný, neobmedzujúci rozsah pre terapeuticky účinné množstvo bišpecifickej
protilátky použitej v predkladanom vynáleze je asi 0,1 – 100 mg/kg, ako napríklad asi 0,1 –
50 mg/kg, napríklad asi 0,1 – 20 mg/kg, ako je asi 0,1 – 10 mg/kg, napríklad asi 0,5, asi ako
0,3, asi 1 alebo asi 3 mg/kg. V inom uskutočnení je protilátka podávaná v dávke 1 mg/kg
alebo vyššej, ako je dávka od 1 do 20 mg/kg, napr. dávka od 5 do 20 mg/kg, napr. dávka 8
mg/kg.
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[0239] Profesionálny lekár majúci skúsenosti v stave techniky môže ľahko určiť a predpísať
účinné množstvo požadovanej farmaceutickej kompozície. Praktická lekár alebo veterinár
môže napríklad začať s dávkami lieku použitého vo farmaceutickej kompozícii v nižších
hladinách, ako sú požadované na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku, a
postupne dávku zvyšovať, kým sa požadovaný účinok nedosiahne.
[0240] V jednom príklade je bišpecifická protilátka podávaná infúziou v týždennej dávke
od 10 do 500 mg/kg, ako napríklad od 200 do 400 mg/kg Také podanie môže byť opakované
napr. 1 až 8-krát, ako napríklad 3 až 5-krát. Podávanie môže byť uskutočňované
kontinuálnou infúziou počas 2 až 24 hodín, ako napríklad 2 až 12 hodín.
[0241] V jednom príklade je bišpecifická protilátka podávaná pomalou kontinuálnou
infúziou počas dlhého obdobia, ako je viac ako 24 hodín, ak je to potrebné na redukovanie
vedľajších účinkov vrátane toxicity.
[0242] V jednom príklade je bišpecifická protilátka podávaná v týždennej dávke od 250 mg
do 2000 mg, ako napríklad 300 mg, 500 mg, 700 mg, 1000 mg, 1500 mg alebo 2000 mg až
8-krát, ako napr. od 4 do 6-krát. Podávanie môže byť uskutočňované kontinuálnou infúziou
počas 2 až 24 hodín, ako napríklad 2 až 12 hodín. Tento režim môže byť opakovaný
jedenkrát alebo viackrát podľa potreby, napríklad po 6 mesiacoch alebo 12 mesiacoch.
Dávka môže byť stanovená alebo upravená meraním množstva zlúčeniny podľa
predkladaného vynálezu v krvi po podaní napríklad odobratím biologickej vzorky a použitím
antiidiotypických protilátok, ktoré cielia na oblasť viažucu antigén bišpecifickej protilátky.
[0243] V ďalšom príklade je bišpecifická protilátka podávaná raz týždenne počas 2 až 12
týždňov, ako napríklad počas 3 až 10 týždňov, ako napríklad počas 4 až 8 týždňov.
[0244] V jednom príklade je bišpecifická protilátka podávaná udržiavacou terapiou, ako je
napr. raz za týždeň počas obdobia 6 mesiacov alebo viac.
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[0245] V jednom príklade je bišpecifická protilátka podávaná režimom zahrnujúcim jednu
infúziu bišpecifickej protilátky, po ktorej nasleduje infúzia bišpecifickej protilátky
konjugovanej s rádioizotopom. Režim môže byť opakovaný napr. o 7 až 9 dní neskôr.
[0246] Ako neobmedzujúce príklady môže byť liečba podľa predkladaného vynálezu
poskytovaná ako denná dávka protilátky v množstve asi 0,1 – 100 mg/kg, ako je 0,5, 0,9,
1,0, 1,1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 alebo 100 mg/kg denne aspoň jeden z dňa 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 alebo 40, alebo alternatívne aspoň jeden z týždňa 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19 alebo 20 po začatí liečby alebo v
akejkoľvek ich kombinácii s použitím jedinej alebo rozdelených dávok každých 24, 12, 8,
6, 4 alebo 2 hodín alebo v akejkoľvek ich kombinácii.
[0247] V niektorých príkladoch je bišpecifická molekula protilátky používaná v kombinácii
s jedným alebo viacerými ďalšími terapeutickými činidlami, napr. chemoterapeutickým
činidlom. Neobmedzujúce príklady chemoterapeutických činidiel poškodzujúcich DNA
zahrnujú inhibítory topoizomerázy I (napr. irinotekan, topotekan, kamptotecín a ich analógy
alebo metabolity a doxorubicín); inhibítory topoizomerázy II (napr. etopozid, teniposid a
daunorubicín); alkylačné činidlá (napr. melfalan, chlorambucil, busulfán, tiotepa, ifosfamid,
karmustín, lomustín, semustín, streptozocín, dekarbazín, metotrexát, mitomycín C a
cyklofosfamid); DNA interkalátory (napr. cisplatina, oxaliplatina a karboplatina); DNA
interkalátory a generátory voľných radikálov, ako je bleomycín; a nukleozidové mimetiká
(napr. 5-fluóruracil, kapecitibín, gemcitabín, fludarabín, cytarabín, merkaptopurín,
tioguanín, pentostatín a hydroxymočovina).
[0248] Chemoterapeutické činidlá, ktoré narúšajú replikáciu buniek, zahrnujú: paklitaxel,
docetaxel a príbuzné analógy; vinkristín, vinblastín a príbuzné analógy; talidomid,
lenalidomid a príbuzné analógy (napr. CC-5013 a CC-4047); inhibítory proteín tyrozín
kinázy (napr. imatinib mesylát a gefitinib); inhibítory proteazómu (napr. bortezomib);
inhibítory NF-κB, vrátane inhibítorov IKB kinázy; protilátky, ktoré sa viažu na proteíny
nadmerne exprimované pri rakovine, a tým downregulujú replikácie buniek (napr.
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trastuzumab, rituximab, cetuximab a bevacizumab); a ďalšie inhibítory proteínov alebo
enzýmov, o ktorých je známe, že sú upregulované, nadmerne exprimované alebo aktivované
pri rakovinách, ktorých inhibícia downreguluje replikáciu buniek.
[0249] V niektorých príkladoch môžu byť protilátky použité pred, súbežne s alebo po
ošetrení s Velcade® (bortezomib).
PRÍKLADY
[0250] Nasledujúce príklady sú poskytnuté nižšie na ilustráciu predkladaného vynálezu.
Tieto príklady nie sú určené na to, aby obmedzovali predkladaný vynález na akúkoľvek
konkrétnu aplikáciu alebo teóriu prevádzky. Pre všetky pozície konštantných oblastí
diskutované v predkladanom vynáleze je číslovanie podľa indexu EU ako u Kabata (Kabat
a kol., 1991, Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5. vydanie, United States
Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda). Osobám skúseným v stave
techniky protilátok bude zrejmé, že táto konvencia pozostáva z nesekvenčného číslovania v
špecifických oblastiach imunoglobulínovej sekvencie, ktoré umožňuje normalizovaný odkaz
na konzervované pozície v rodinách imunoglobulínov. Pozície akéhokoľvek daného
imunoglobulínu, ako sú definované v indexe EU, teda nemusia nevyhnutne zodpovedať jeho
sekvenčnej sekvencii.
[0251] Všeobecné a špecifické vedecké techniky sú načrtnuté v US publikáciach
2015/0307629, 2014/0288275 a WO2014/145806.
PRÍKLADY
PRÍKLAD 1: ALTERNATÍVNE FORMÁTY
Produkcia bišpecifík
[0252] Kreslené schémy anti-CD38 x anti-CD3 bišpecifík sú znázornené na obrázkoch 1.
Aminokyselinové sekvencie pre alternatívny formát anti-CD38 x anti-CD3 bišpecifík sú
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uvedené na obrázku 39 až obrázku 43. DNA kódujúca tri reťazce potrebné na bišpecifickú
expresiu bola generovaná génovou syntézou (Blue Heron Biotechnology, Bothell,
Washington.) a bola subklonovaná použitím štandardných techník molekulárnej biológie do
expresného vektora pTT5. Substitúcie boli zavedené buď pomocou miestne cielenej
mutagenézy (QuikChange, Stratagene, Cedar Creek, Tex.), alebo pomocou ďalšej génovej
syntézy a subklonovania. DNA bola transfekovaná do HEK293E buniek na expresiu a
výsledné proteíny boli purifikované zo supernatantu použitím afinity proteínu A (GE
Healthcare) a katiónovo výmennej chromatografie. Výťažky po afinitnej purifikácii proteínu
A sú znázornené na obrázku 35. Purifikácia katiónovou výmennou chromatografiou bola
uskutočnená

s

použitím

HiTrap

SP

HP

kolóny

(GE

Healthcare)

s

premývacím/ekvilibračným pufrom 50 mM MES, pH 6,0 a elučným pufrom 50 mM MES,
pH 6,0 + 1 M NaCl lineárny gradient (pozri obrázok 36 pre chromatogramy).
Cytotoxicita presmerovaných T buniek
[0253] Anti-CD38 x anti-CD3 bišpecifiká boli charakterizované in vitro na cytotoxicitu
presmerovaných T buniek (RTCC) CD38+ RPMI8266 myelómovej bunkovej línie. 10 000
RPMI8266 buniek bolo inkubovaných 24 h s 500 000 ľudskými PBMC. RTCC bola meraná
pomocou LDH fluorescencie, ako je indikované (pozri obrázok 37).
PRÍKLAD 2
Cytotoxicita presmerovaných T buniek
[0254] Anti-CD38 x anti-CD3 Fab-scFv-Fc bišpecifiká boli charakterizované in vitro na
cytotoxicitu presmerovaných T buniek (RTCC) CD38+ RPMI8266 myelómovej bunkovej
línie. 40 000 RPMI8266 buniek bolo inkubovaných 96 h so 400 000 ľudskými PBMC.
RTCC bola meraná prietokovou cytometriou, ako je indikované (pozri obrázok 44). CD4+
a CD8+ T bunková expresia CD69, Ki-67 a PI-9 sa tiež vyznačovala prietokovou
cytometriou a je znázornená na obrázku 45.
Myší model protinádorovej aktivity
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[0255] Štyrom skupinám piatich NOD scid gama (NSG) myší bolo každej myši v deň -23
vštepených 5x106 RPMI8226TrS nádorových buniek (mnohopočetný myelóm, exprimujúci
luciferázu) vnútrožilovou injekciou do chvostovej žily. V deň 0. bolo myšiam vštepených
10 x 106 ľudských PBMC. Po vštepení PBMC v 0. deň sú testované výrobky dávkované
týždenne (0., 7. deň) intraperitoneálnou injekciou v dávkach indikovaných na obrázku 4.
Návrh štúdie je ďalej zhrnutý na obrázku 46. Rast nádoru bol monitorovaný meraním
celkového toku na myš pomocou in vivo zobrazovacieho systému (IVIS®). XmAb13551 aj
XmAb15426 vykazovali podstatné protinádorové účinky (pozri obrázok 47 a obrázok 48).
Štúdie na opici cynomolgus
[0256] Opiciam cynomolgus bola podaná jediná dávka anti-CD38 x anti-CD3 bišpecifík.
Tiež bola zahrnutá anti-RSV x anti-CD3 bišpecifická kontrola. Dávkové hladiny boli: 20
µg/kg XmAb13551 (n = 2), 0,5 mg/kg XmAb15426 (n = 3), 3 mg/kg XmAb14702 (n = 3)
alebo 3 mg/kg XmAb13245 (anti-RSV x anti-CD3 kontrola, n = 3) (v 3 nezávislých
štúdiách). Anti-CD38 x anti-CD3 bišpecifiká rýchlo depletovali CD38+ bunky v periférnej
krvi (pozri obrázok 49). Anti-CD38 x anti-CD3 bišpecifiká viedli k aktivácii T buniek
meranej CD69 expresiou (pozri obrázok 50). Boli tiež merané sérové hladiny IL-6 (pozri
obrázok 51). Všimnite si toho, že v porovnaní s XmAb13551 mal XmAb15426 zvýšené
trvanie deplécie CD38+ buniek a nižšie hladiny aktivácie T buniek a produkcie IL-6.
[0257] XmAb15426 a XmAb14702 boli testované pri jediných dávkách po 0,5 mg/kg a 3
mg/kg, v uvedenom poradí. Obe protilátky boli pri týchto vyšších dávkach dobre znášané, v
súlade so strednými hladinami IL6 pozorovanými v sére ošetrených opíc. Navyše
XmAb15426, so strednou CD3 afinitou, účinnejšie depletoval CD38+ bunky pri 0,5 mg/kg
v porovnaní s pôvodným vysokoafinitným XmAb13551 dávkovaným pri 2, 5 alebo 20
µg/kg. Deplécia pomocou XmAb15426 bola trvalejšia v porovnaní s najvyššou dávkou
XmAb13551 v predchádzajúcej štúdii (7 oproti 2 dňom, v uvedenom poradí). Je
pozoruhodné, že hoci deplécia cieľových buniek bola väčšia u XmAb15426, aktivácia T
buniek (CD69, CD25 a PD1 indukcia) bola oveľa nižšia u opíc ošetrených XmAb15426,
dokonca dávkovaných 25-krát väčšími dávkami ako skupina s 20 µg/kg XmAb13551.
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XmAb14702, s veľmi nízkou CD3 afinitou, mal malý vplyv na CD38+ bunky a aktiváciu T
buniek.
[0258] Tieto výsledky demonštrujú, že modulácia aktivácie T buniek zoslabením CD3
afinity je sľubným spôsobom na zlepšenie terapeutického okna bišpecifických protilátok
zapájajúcich T bunky. Táto stratégia má potenciál rozšíriť súbor antigénov prístupných
cielenej T bunkovej imunoterapii zlepšením znášanlivosti a umožnením vyšších dávok na
prekonanie klírensu antigénneho „sinku“ pomocou cieľov, ako je CD38. Ukázali sme, že
redukovaním afinity k CD3 depletuje XmAb 15426 účinne CD38+ bunky, zatiaľ čo
minimalizuje CRS účinky s porovnateľnými dávkami jeho vysokoafinitného náprotivku
XmAb13551.
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Nároky
1.

Anti-CD3 x anti-CD20 heterodimérna protilátka obsahujúca každý z polypeptidov
HC1 (Fab-Fc), HC2 (scFv-Fc) a LC podľa obrázka 74.

2.

Heterodimérna protilátka podľa nároku 1 pozostávajúca z HC1 (Fab-Fc), HC2 (scFvFc) a LC podľa obrázka 74.

3.

Kompozícia nukleovej kyseliny obsahujúca tri nukleové kyseliny kódujúce
heterodimérnu protilátku podľa nároku 1 alebo nároku 2.

4.

Kompozícia expresného vektora obsahujúca tri expresné vektory, z ktorých každý
obsahuje nukleovú kyselinu, takže tri expresné vektory kódujú heterodimérnu
protilátku podľa nároku 1 alebo nároku 2.

5.

Hostiteľská bunka obsahujúca kompozíciu nukleovej kyseliny podľa nároku 3.

6.

Hostiteľská bunka obsahujúca kompozíciu expresného vektora podľa nároku 4.

7.

Spôsob výroby heterodimérnej protilátky podľa nároku 1 alebo nároku 2 obsahujúci
kultiváciu hostiteľskej bunky podľa nároku 5 alebo nároku 6 za podmienok, pričom
uvedená protilátka je exprimovaná, a znovuzískanie uvedenej protilátky.

8.

Heterodimérna protilátka podľa nároku 1 alebo nároku 2 na použitie pri liečení
rakoviny.

9.

Heterodimérna protilátka na použitie podľa nároku 8, pričom uvedená rakovina je
hematopoetická rakovina.

10.

Heterodimérna protilátka na použitie podľa nároku 9, pričom uvedená hematopoetická
rakovina je B-bunkový lymfóm alebo leukémia.
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Heterodimérna protilátka na použitie podľa nároku 10, pričom uvedený B-bunkový
lymfóm alebo leukémia je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z non-Hodgkinovho
lymfómu (NHL), Burkittovho lymfómu (BL), mnohopočetného myelómu (MM), Bchronickej lymfocytovej leukémie (B -CLL), B- a T-akútnej lymfocytovej leukémie
(ALL), akútnej myeloidnej leukémie (AML), vlasatobunkovej leukémie (HCL),
Hodgkinovho lymfómu (HL), chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) a chronickej
myeloidnej leukémie (CML).

Anti-TAA

Anti-CD3

Otvárač na fľaše

Anti-CD3

Anti-TTA

Obrázok 1A

Anti-CD3

Anti-TAA

Anti-CD3
Anti-TTA

Otvárač na fľaše
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Anti-TTA

Duálny scFv

Anti-CD3

Anti-TAA

Centrálny-scFv

Obrázok 1B

Anti-CD3

Anti-CD3

Anti-TAA

Centrálny-Fv
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Anti-CD3

Anti-TTA

Jednoramenný centrálny-scFv

Obrázok 1C

Anti-TTA

Anti-CD3

Jednoramenný centrálny-scFv
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scFv
(vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná
ľahká (vl)
doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo
sekvencia

Vysoký CD3: Anti-CD3_H1.30_L1.47

Obrázok 2

SEQ ID NO:
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scFv
(vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo

sekvencia

Vysoký-stred. č. 1 CD3: Anti-CD3J-I1.32_L1.47

Obrázok 3

SEQ ID NO:
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scFv
(vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo
sekvencia

Vysoký-stred. č. 2 CD3: Anti-CD3_H1.89_L1.47

Obrázok 4

SEQ ID NO:
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scFv
(vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo

sekvencia

Vysoký-stred. č. 3 CD3: Anti-CD3_H1.90_L1.47

Obrázok 5

SEQ ID NO:

84
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scFv
(vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo

sekvencia

Stredný CD3: Anti-CD3_H1.33_L1.47

Obrázok 6

SEQ ID NO:
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scFv
(vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo
sekvencia

Nízky CD3: Anti-CD3_H1.31_L1.47

Obrázok 7

SEQ ID NO:
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scFv
(vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo

sekvencia

Vysoký CD38: OKT10_H1.77_L1.24

Obrázok 8

SEQ ID NO:
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scFv
(vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo
sekvencia

Stredný CD38: OKT10_H1L1.24

Obrázok 9

SEQ ID NO:
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scFv
(vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo

sekvencia

Nízky CD38: OKT10_H1L1

Obrázok 10

SEQ ID NO:
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XENP13551 LC SEQ ID NO: 84

XENP13551 HC-scFv SEQ ID NO:83

XENP13551 HC-Fab SEQ ID NO:82

Obrázok 11
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XENP13243 LC SEQ ID NO: 87

XENP13243 HC-scFv SEQ ID NO:86

XENP13243 HC-Fab SEQ ID NO:85

Obrázok 12
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XENP14702 Anti-CD38 x Anti-CD3 Fab-scFv-Fc ľahký reťazec (Anti-CD38 (OKT10 L.1.2.4H SEQ ID NQ:90

XENP14702 Anti-CD38 x Anti-CD3 Fab-scFv-Fc ťažký reťazec 2 (Anti-CD3 scFv-Fc (ctCD3 H1.31 1.1.47)) SEQ ID NO:89

XENP14702 Anti-CD38 x Anti-CD3 Fab-scFv-Fc ťažký reťazec 1 (Ariti-CD38 Fab-Fc (OKTIO H1.77)) SEQ ID NO:88

Obrázok 13
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LC (SEQ ID NO:93)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:92)

HC 1 (Fab-Fc) (SEQID NO:91)

XENP15426 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24, CD38vysoký) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47, CD3stred.) Fab-scFv-Fc

Obrázok 14
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XENP14701 Anti-CD38 x Anti-CD3 Fab-scFv-Fc ľahký reťazec (Anti-CD38 (OKT1.0 LD) (SEQ ID NO:96)

XENP14701 Anti-CD38 x Anti-CD3 Fab-scFv-Fc ťažký reťazec 2 (Anti-CD3 scFv-Fc (ctCD3 H1.31. 1.1.47)) (SEQ ID NO:95)

XENP14701 Anti-CD38 x Anti-CD3 Fab-scFv-Fc ťažký reťazec 1 (Anti-CD38 Fab-Fc (OKT10 H1)) (SEQ ID NO:94)

Obrázok 15
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XENP14703 Anti-CD38 x Anti-CD3 Fab-scFv-Fc ľahký reťazec (Anti-CD38 (OKTIO L1.53)) (SEQ ID
NO:99)

XENP14703 Anti-CD38 x Anti-CD3 Fab-scFv-Fc ťažký reťazec 2 (Anti-CD3 scFv-Fc (aCD3 H 1.31 L1.47)) (SEQ ID NO:98)

XENP14703 Anti-CD38 x Anti-CD3 Fab-scFv-Fc ťažký reťazec 1 (Anti-CD38 Fab-Fc (OKTIO Hl)) (SEQ ID NO:97)

Obrázok 16

95
EP3223845 B1

LC (SEQ ID NO:102)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:101)

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID N0:100)

XENP13243 Anti-CD38 (OKT10„H1L1) x Anti-CDS (H1.3O_L1.47) Fab-scFv-Fc

Obrázok 17
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LC (SEQ ID NO:105)

HC 2 (SEQ ID NO:104)

HC 1 (SEQ ID NO:103)

XENP18967 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24) x Anti-CD3 (SP34_H1.32_L1.47) mAb-scFv

Obrázok 18
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LC (SEQ ID NO:108)

HC 2 (SEQ ID NO:107)

HC 1 (SEQ
ID

HC 1 (SEQ ID NO:106)

XENP18971 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CDS (SP34_H1.32_L1.47) mAb-scFv

Obrázok 19
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LC (SEQ ID NO:111)

HC 2 (SEQ ID NO:110)

HC 1 (SEQ ID NO:109)

XENP18969 Anti-CD38 (OKT10_H1L1,24) x Anti-CD3 (SP34_H1.33„L1.47) mAb-scFv

Obrázok 20
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LC (SEQ ID NO:114)

HC 2 (SEQ ID NO:113)

HC 1 (SEQ ID NO:112)

XENP18970 Anti-CD38 (OKT10_H1L1.24) x Anti-CD3 (SP34...H1.31.J.1.47) mAb-scFv

Obrázok 21
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LC (SEQ ID NO:117)

HC 2 (SEQ ID NO:116)

HC 1 (SEK ID NO:115)

XENP18972 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CDS (SP34_H1.33_L1.47) mAb-scFv

Obrázok 22
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LC (SEQ ID NO:120)

HC 2 (SEQ ID NO:119)

HC 1 (SEQ ID NO:118)

XENP18973 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CDS (SP34_H1.31_L1.47) mAb-scFv

Obrázok 23
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LC (SEQ ID NO:123)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:122)

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:121)

XENP15055 Anti-CD38 (OKT10_H1L1, CD38nízky) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47, CD3stred.) Fab-scFv-Fc

Obrázok 24
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LC (SEQ ID NO:126)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:125)

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:124)

XENP13544 Anti-CD38 (OKT10_H1L1, CD38low) x Anti-CD3 (H1.79_L1.48) Fab-scFv-Fc

Obrázok 25

104
EP3223845 B1

LC (SEQ ID NO:129)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:128)

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:127)

XENP13694 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24, CD38high) x Anti-CD3 (H1.79_L1.48) Fab-scFv-Fc

Obrázok 26

105
EP3223845 B1

106

EP3223845 B1

Obrázok 27
> sp| P07766|CD3E_ĽUDSKÝ reťazec glykoproteínu CD3 epsilon na povrchu T-buniek
(SEQ ID NO:130)
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Obrázok 28
Ľudská CD38 sekvencia, „/“ označuje spojenie s extracelulárnou doménou (ECD)
(SEQ ID NO:131)

ECD doména (SEQ, ID NO:132)

EP3223845 B1
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Obrázok 29A
Monomér 1

Monomér 2
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Obrázok 29B
Monomér 1

Monomér 2
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Obrázok 29C
Monomér 1

Monomér 2
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Obrázok 29D
Monomér 1

Monomér 2
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Obrázok 29E
Monomér 1

Monomér 2
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Obrázok 30 pl varianty

Variantná konštantná oblasť Substitúcie
pl_IZO(-)
pl_(-)_izosterický_A
pl_(-)_izosterický_B
pl_ISO(+RR)

pi_izo(+)
pl_(+)_izosterický_A
pl_(+)_izosterický_B
pl_(+)_ izosterický_E269Q/E272Q
pl_(+)_ izosterický_E269Q/E272Q
pl_(+)_izosterický_E272Q/E283
Q

pl_(+)_izosterický_E269
Q

EP3223845 B1
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Obrázok 31 Ablačné varianty
Variant

Variant (varianty), pokrač.

EP3223845 B1
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Obrázok 32

scFv monomér (+)

Fab monomér (-)

Heterodimér pl varianty

Heterodimerizácia pl variantov L368D/K370S

S364K/E357Q
Voliteľný scFv nabitý linker

Izosterické pl substitúcie

zahrnujúci, ale bez obmedzenia,

N208D/Q295E/N384D/Q418E/N421D

(GKPGS)4
FcKO

FcKO E233P/L234V/L235A/G236del/S267K

E233P/L234V/L235A/G236del/S267K
± 428L/434S pre FcRn

± 428L/434S pre FcRn

scFv anti-CD3

Fv sekvencie pre anti-CD38

scFv monomér

Fab monomér

Heterodimér pl varianty S364K/E357Q Heterodimerizácia pl variantov L368D/K370S
Voliteľný scFv nabitý linker zahrnujúci, pl substitúcie I199T IM203D K274Q R355Q Q419E
ale bez obmedzenia, (GKPGS)4

K447del

FcKO

FcKO E233P/L234V/L235A/G236del/S267K

E233P/L234V/L235A/G236del/S267K
± 428L/434S pre FcRn (voliteľné)

± 428L/434S pre FcRn (voliteľné)

scFv anti-CD3

scFv anti-CD38
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Obrázok 33A

Kladne nabité scFv linkery
Názov

Sekvencia

Dĺžka

SEQ ID
Náboj NO:

Dĺžka

Náboj

Gly-Ser 15
Whitlow linker
6paxA_1(+A)

Záporne nabité scFv linkery
Názov
Gly-Ser 15
3hsc_2 (-A)

Sekvencia

SEQ ID
NO:
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Obrázok 33B
scFv linkery

(SEQ ID NO:152)
(SEQ ID NO:153)
(SEQ ID NO:154)
(SEQ ID NO:155)
(SEQ ID NO:156)
(SEQ ID NO:157)
(SEQ ID NO:158)
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Obrázok 34
Heterodimérnyzošikmený variant,
reťazec 1
žiadny

Heterodimérnyzošikmený variant,
reťazec 2
žiadny

Výťažok
heterodiméru
(%)

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
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Výťažok (mg/l)

Obrázok 35
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Obrázok 36

EP3223845 B1

121

Obrázok 37

Fluorescenčný LDH RTCC test
10 000 buniek RPMI8226 a 400 000 T buniek (24 hodín)

Bišpecifická koncentrácia (ng/ml)
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Obrázok 38

Koncentrácia (ng/ml)
XENP13243 anti-CD38 x anti-CD3 Fab-scFv-Fc
XENP13551 anti-CD38 x anti-CD3 Fab-scFv-Fc
XENP15429 anti-CD38 x anti-CD3 jednoramenný mAB-scFv
XENP15432 anti-CD38 x anti-CD3 jednoramenný centrálny-scFv
XENP15435 anti-CD38 x anti-CD3 mAb-scFv
XENP15436 anti-CD38 x anti-CD3 centrálny-scFv

Koncentrácia (ng/ml)
XENP147D1 anti-CD38 x anti-CD3 Fab-scFv-Fc
XENP147D2 anti-CD38 x anti-CD3 Fab-scFv-Fc
XENP15427 anti-CD38 x anti-CD3 jednoramenný mAB-scFv
XENP15430 anti-CD38 x anti-CD3 jednoramenný centrálný-scFv
XENP15433 anti-CD38 x anti-CD3 mAb-scFv
XENP15436 anti-CD38 x anti-CD3 centrálny-scFv

Koncentrácia (ng/ml)
XENP15055 anti-CD38 x anti-CD3 Fab-scFv-Fc
XENP15426 anti-CD38 x anti-CD3 Fab-scFv-Fc
XENP15428 anti-CD38 x anti-CD3 jednoramenný mAB-scFv
XENP15431 anti-CD38 x anti-CD3 jednoramenný centrálny-scFv
XENP15434 anti-CD38 x anti-CD3 mAb-scFv
XENP15437 anti-CD38 x anti-CD3 centrálny-scFv
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Obrázok 39
XENP14419 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) mAb-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:159)

HC 2 (SEQ ID NO:160)

LC (SEQ ID NO:161)

EP3223845 B1
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Obrázok 40
XENP14420 Anti-CDSS (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) mAb-Fv
HC 1 (SEQ ID NO:162)

HC 2 (SEQ. ID NO:163)

LC (SEQ ID NO:164)

EP3223845 B1
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Obrázok 41
XENP14421 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) centrálny-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:165)

HC 2 (SEQ ID NO:166)

LC (SEQ ID NO:167)
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Obrázok 42
XENP14422 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) jednoramenný centrálny-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:168)

HC 2 (SEQ ID NO:169)

LC (SEQ ID NO:170)
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Obrázok 43
XENP14423 Anti-CDSS (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) centrálny-Fv
HC 1 (SEQ ID NO:171)

HC 2 (SEQ. ID NO:172)

LC (SEQ ID NO:173)
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Obrázok 44

% CD38vysoký cieľového bunkového zabíjania

Bunkové zabíjanie RPMI8226

Log [protilátka (ng/ml)]

EP3223845 B1
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Obrázok 45
Aktivácia (CD69)

% ki-67+ CD8+ T buniek

% ki-67+ CD4+ T buniek

Expanzia (Ki-67+)

Intracelulárny PI-9 MFI

Intracelulárny PI-9 MFI

Prežitie (PI-9)

Log [protilátka (ng/ml)]

CD4 T bunky

anti-CD38 monovalentná
kontrola

Log [protilátka (ng/ml)]

CD8 T bunky

Vštepenie
RPMI8226TrS-23. deň

XmAb dávka č.
XmAb dávka č.
1, 0. deň
2, 7. deň

huPBMC vštepenie 0.
deň

Myši vštepené IP s 10x106 ľudskými PBMC v 0. deň
Myši ošetrené IP +/- bišpecifickými protilátkami v 0. a 7.
deň
Nádorová záťaž hodnotená bioluminiscenčným zobrazovaním (IVIS Lumina III)

Dni po
vštepení
huPBMC

NSG myši vštepené s 5x106 RPMI8226TrS buniek (mnohopočetný myelóm, exprimujúci luciferázu)

Návrh štúdie

Obrázok 46
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Obrázok 47

Tok (geometrický priemer, x 108)

Transformácia priemerného toku oproti času skupiny

Dni po PBMC
Žiadne PBMC
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Obrázok 48

Bioluminiscenčné obrázky (10. deň)

Vehikulum

Vehikulum

Opica 1
Opica 2

Obrázok 49

CD38+ CD20+ bunky (% pred dávkou)

Dni po dávke

CD38+ CD4+ CD8+ bunky (% pred dávkou)

Opica 1
Opica 2
Opica 3

Dni po dávke

CD38+ CD4+ CD8+ bunky (% pred dávkou)

Opica 1
Opica 2
Opica 3
Dni po dávke
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CD69 MFI (% pred dávkou)

Obrázok 50

Dni po dávke

CD4 T bunky

Dni po dávke

CD8 T bunky
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CD69 MFI (% pred dávkou)

Obrázok 51

Hodiny po dávke
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Obrázok 52
XENP15427 Anti-CDSS (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 {H1.31_L1.47) jednoramenný mAb-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:174)

HC 2 (SEQ. ID NO:175)

LC (SEQ ID NO:176)
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Obrázok 53
XENP15428 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) jednoramenný mAb-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:177)

HC 2 (SEQ ID NO:178)

LC (SEQ ID NO:179)
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Obrázok 54
XENP15429 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) jednoramenný mAb-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:180)

HC 2 (SEQ ID NO:181)

LC (SEQ ID NO:182)
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Obrázok 55
XENP15430 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) jednoramenný centrálny-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:183)

HC 2 (SEQ ID NO:184)

LC (SEQ ID NO:185)
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Obrázok 56
XENP15431 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) jednoramenný centrálny-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:186)

HC 2 (SEQ ID NO:187)

LC (SEQ ID NO:188)
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Obrázok 57
XENP15432 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) jednoramenný centrálny-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:189)

HC 2 (SEQ ID NO:190)

LC (SEQ ID NO:191)
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Obrázok 58
XENP15433 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) mAb-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:192)

HC 2 (SEQ ID NO:193)

LC (SEQ ID NO:194)
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Obrázok 59
XENP15434 Anti-CDSS (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) mAb-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:195)

HC 2 (SEQ ID NO:196)

LC (SEQ ID NO:197)

EP3223845 B1
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Obrázok 60
XENP15435 Anti-CDSS (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) mAb-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:198)

HC 2 (SEQ ID NO:199)

LC (SEQ ID NO:200)
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Obrázok 61
XENP15436 Anti-CDSS (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) centrálny-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:201)

HC 2 (SEQ ID NO:202)

LC (SEQ ID NO:203)
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146

Obrázok 62
XENP15437 Anti-CDSS (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) centrálny-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:204)

HC 2 (SEQ ID NO:205)

LC (SEQ ID NO:206)
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Obrázok 63
XENP15438 Anti-CDSS (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) centrálny-scFv
HC 1 (SEQ ID NO:207)

HC 2 (SEQ ID NO:208)

LC (SEQ ID NO:209)
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Obrázok 64

XEMP

CD38

αCD3 scFv-

afinita

Fc

KD(nM)*

Násobok zníženia
CD3 väzby z
H1.30_L1.47

13243

nízka

H1.30_L1.47

4,91

1

14701

nízka

H1.31_L1.47

1 640

330

14702

vysoká

H1.31_L1.47

1 640

330

14703

V. nízka

H1.31_L1.47

1 640

330
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Obrázok 65
Množstvo DNA (%)
Pool Ľahký
reťazec

XENP13243
heterodimér (%)

XENP13551
heterodimér (%)
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Obrázok 66
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Obrázok 67A

VH ID

VL ID

VH substitúcie

VL substitúcie
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Obrázok 67B

VH ID

VL ID

VH substitúcie

VL substitúcie
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Obrázok 68A: anti-CD3 sekvencie

SEQ ID NO:210

SEQ ID NO:211

SEQ ID NO:212

SEQ ID NO:213
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154

Obrázok 68B

SEQ ID NO:214

SEQ ID NO:215

SEQ ID NO:216

SEQ ID NO:217
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Obrázok 68C

SEQ ID NO:218

SEQ ID NO:219

SEQ ID NO:220

SEQ ID NO:221
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Obrázok 68D

SEQ ID NO:222

SEQ ID NO:223

SEQ ID NO:224

SEQ ID NO:225
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Obrázok 68E

SEQ ID NO:226

SEQ ID NO:227

SEQ ID NO:228

SEQ ID NO:229

EP3223845 B1

158

Obrázok 68F

SEQ ID NO:230

SEQ ID NO:231

SEQ ID NO:232

SEQ ID NO:233
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Obrázok 68G

SEQ ID NO:234

SEQ ID NO:235

SEQ ID NO:236

SEQ ID NO:237
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Obrázok 68H

SEQ ID NO:238

SEQ ID NO:239

SEQ ID NO:240

SEQ ID NO:241
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Obrázok 68I

SEQ ID NO:242

SEQ ID NO:243

SEQ ID NO:244

SEQ ID NO:245
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Obrázok 68J

SEQ ID NO:246

SEQ ID NO:247

SEQ ID NO:248

SEQ ID NO:249
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Obrázok 68K

SEQ ID NO:250

SEQ ID NO:251

SEQ ID NO:252

SEQ ID NO:253
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Obrázok 68L

SEQ ID NO:254

SEQ ID NO:255

SEQ ID NO:256

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68M

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68N

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68O

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68P

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68Q

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68R

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68S

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68T

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68U

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68V

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68W

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68X

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68Y

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 68Z

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX

SEQ ID NO:XXX
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Obrázok 69

Koncentrácia [ng/ml]
14701 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3(H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
13243 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3(H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
15055 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3(H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
13551 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24) x Anti-CD3(H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc

Koncentrácia [ng/ml]
14702 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24) x Anti-CD3(H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
13551 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24) x Anti-CD3(H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
15246 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24) x Anti-CD3(H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
13243 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24) x Anti-CD3(H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
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Obrázok 70

hIgM konc. (µg/ml)

IgM – 14. deň

hIgG2 konc. (µg/ml)

IgG2 – 14. deň
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Obrázok 71

XENP15049 Anti-CD19 (4G7_H1.227_L1.199) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)

EP3223845 B1
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Obrázok 72
XENP15051 Anti-CD19 (4G7_H1.227_L1.199) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 73
XENP15050 Anti-CD19 (4G7_H1.227_L1.199) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 74
XENP13676 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ. ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 75
XENP14696 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.31__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 76
XENP15629 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.32__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ. ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 77
XENP15053 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.33__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ. ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 78
XENP15630 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.88__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ. ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 79
XENP15631 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.89__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 80
XENP15632 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.90__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 81
XENP15633 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.91__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ. ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 82
XENP15634 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.92__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ. ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 83
XENP15635 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.93__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 84
XENP15636 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.94__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ. ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 85
XENP15638 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.95__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 86
XENP15639 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.96__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 87
XENP13677 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) xAnti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 88
XENP14388 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 89
XENP14389 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) xAnti-CD3 (H1.32_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 90
XENP14390 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 91
XENP14391 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) xAnti-CD3 (H1.88_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 92
XENP14392 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) xAnti-CD3 (H1.89_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 93
XENP14393 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) xAnti-CD3 (H1.90_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 94
XENP16366 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) x Anti-CD3 (H1.98_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 95
XENP16367 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) x Anti-CD3 (H1.99_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 96
XENP16368 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) x Anti-CD3 (H1.100_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 97
XENP16369 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) x Anti-CD3 (H1.101_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC(SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 98
XENP16370 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) x Anti-CD3 (H1.102_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 99
XENP16371 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) xAnti-CD3 (H1.103_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC(SEQID NO:XXX)
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Obrázok 100
XENP16372 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) xAnti-CD3 (H1.104_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQID NO:XXX)
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Obrázok 101
XENP16373 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) xAnti-CD3 (H1.105_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQID NO:XXX)
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Obrázok 102
XENP16374 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) x Anti-CD3 (H1.106_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 103
XENP16375 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) xAnti-CD3 (H1.107_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 104
XENP16376 Anti-CD20 (C2B8_H1.2O2_L1.113) x Anti-CD3 (H1.108_L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC(SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 105
Anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.109__L1.47) Fab-scFv-Fc

HC 1 (Fab-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

HC 2 (scFv-Fc) (SEQ ID NO:XXX)

LC (SEQ ID NO:XXX)
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Obrázok 106
>sp| P11836 | CD20_ĽUDSKÝ B-lymfocytový antigén CD20
SEQ ID NO:XXX

> sp | P26951 | IL3RA_ĽUDSKÝ receptor lnterleukínu-3 podjednotka alfa (CD123)
SEQ ID NO:XXX

Jednotky relatívnej odpovede (RU)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)
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Čas (s)
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Obrázok 107

Čas (s)
Čas (s)

Čas (s)
Čas (s)

Čas (s)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)

Jednotky relatívnej odpovede (RU)
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Čas (s)
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Obrázok 108

Čas (s)
Čas (s)

Čas (s)
Čas (s)

Čas (s)

Relatívna odpoveď (RU)

Relatívna odpoveď (RU)

Relatívna odpoveď (RU)

Relatívna odpoveď (RU)

Relatívna odpoveď (RU)

Relatívna odpoveď (RU)
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Čas (s)
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Obrázok 109

Čas (s)
Čas (s)

Čas (s)
Čas (s)

Čas (s)

Relatívna odpoveď (RU)

Relatívna odpoveď (RU)

Relatívna odpoveď (RU)

Relatívna odpoveď (RU)

Relatívna odpoveď (RU)

Relatívna odpoveď (RU)
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Čas (s)
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Obrázok 110

(CD3stred.)
(CD3nízky)

Čas (s)
Čas (s)

Čas (s)
Čas (s)

Čas (s)

221

2. PE [MF]

Obrázok 111

Koncentrácia [µg/ml]
15049 Anti-CD19 (4G7_H1.227_L1.199) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
15050 Anti-CD19 (4G7_H1.227_L1.199) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc

2. PE [MF]

15051 Anti-CD19 (4G7_H1.227_L1.199) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc

Koncentrácia [µg/ml]
15049 Anti-CD19 (4G7_H1.227_L1.199) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
15050 Anti-CD19 (4G7_H1.227_L1.199) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
15051 Anti-CD19 (4G7_H1.227_L1.199) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
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Obrázok 112

Koncentrácia [µg/ml]
13677 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
14368 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
14389 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.32_L1.47) Fab-scFv-Fc
14390 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc

Koncentrácia [µg/ml]
13677 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
14391 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.88_L1.47) Fab-scFv-Fc
14392 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.89_L1.47) Fab-scFv-Fc
14393 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.90_L1.47) Fab-scFv-Fc

EP3223845 B1
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CD19+ Jeko bunky % (normalizované)

Obrázok 113

Koncentrácia [ng/ml]
14388 Anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
14390 Anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
13677 Anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
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Obrázok 114

Koncentrácia [ng/ml]
14388 Anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
14390 Anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
13677 Anti-CD20 (C2B8_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
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225

CD19+ Jeko bunky č. v celkových bunkách

Obrázok 115A

Koncentrácia [ng/ml]
15829 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.32_L1.47) Fab-scFv-Fc
15630 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.88_L1.47) Fab-scFv-Fc

CD19+ Jeko bunky č. v celkových bunkách

15831 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.89_L1.47) Fab-scFv-Fc
15632 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.90_L1.47) Fab-scFv-Fc

Koncentrácia [ng/ml]
15634 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.92_L1.47) Fab-scFv-Fc
15635 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.93_L1.47) Fab-scFv-Fc
15636 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.94_L1.47) Fab-scFv-Fc
15636 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.95_L1.47) Fab-scFv-Fc
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CD19+ Jeko bunky č. v celkových bunkách

Obrázok 115B

Koncentrácia [ng/ml]
15639 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.98_L1.47) Fab-scFv-Fc
15053 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.98_L1.47) Fab-scFv-Fc
15676 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
14696 Anti-CD20 (C2B8_H1L1) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
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CD19+ Jeko bunky č. v celkových bunkách

Obrázok 116A

Koncentrácia [ng/ml]

CD19+ Jeko bunky č. v celkových bunkách

16366 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.98_L1.47) Fab-scFv-Fc
16367 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.99_L1.47) Fab-scFv-Fc
16368 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.100_L1.47) Fab-scFv-Fc
14390 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
14388 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc

Koncentrácia [ng/ml]
16369 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.101_L1.47) Fab-scFv-Fc
16370 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.102_L1.47) Fab-scFv-Fc
16371 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.103_L1.47) Fab-scFv-Fc
16390 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
14388 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
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CD19+ Jeko bunky č. v celkových bunkách

Obrázok 116B

Koncentrácia [ng/ml]

CD19+ Jeko bunky č. v celkových bunkách

16372 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.104_L1.47) Fab-scFv-Fc
18373 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.105_L1.47) Fab-scFv-Fc
16374 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.106_L1.47) Fab-scFv-Fc
14390 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
14366 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc

Koncentrácia [ng/ml]
16375 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.107_L1.47) Fab-scFv-Fc
16376 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.108_L1.47) Fab-scFv-Fc
16377 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.109_L1.47) Fab-scFv-Fc
14390 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
14388 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
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Obrázok 117

Koncentrácia [ng/ml]
16372 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.104_L1.47) Fab-scFv-Fc
16373 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.105_L1.47) Fab-scFv-Fc
16374 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.106_L1.47) Fab-scFv-Fc
16390 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
16388 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc

Koncentrácia [ng/ml]
16375 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.107_L1.47) Fab-scFv-Fc
16376 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.108_L1.47) Fab-scFv-Fc
16377 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.109_L1.47) Fab-scFv-Fc
14390 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
14366 Anti-CD20 (C2B6_H1.202_L1.113) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
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Obrázok 118

Koncentrácia [ng/ml]
14701 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
13243 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
15055 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
13551 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc

Koncentrácia [ng/ml]
14702 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24) x Anti-CD3 (H1.31_L1.47) Fab-scFv-Fc
13551 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
15426 Anti-CD38 (OKT10_H1.77_L1.24) x Anti-CD3 (H1.33_L1.47) Fab-scFv-Fc
13243 Anti-CD38 (OKT10_H1L1) x Anti-CD3 (H1.30_L1.47) Fab-scFv-Fc
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Obrázok 119

IgM – 14. deň

IgG2 – 14. deň
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Obrázok 120

hIgM konc. (µg/ml)

IgM – 14. deň

hIgG2 konc. (µg/ml)

IgG2 – 14.
deň

scFv (vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo
sekvencia

Vysoký CD20 C2B8__H1.2O2_L1.113

Obrázok 121

SEQ ID NO:
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scFv (vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo
sekvencia

Nízky CD20 C2B8_H1L1

Obrázok 122

SEQ ID NO:
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scFv (vrátane
nabitého
linkera)

Variabilná ľahká
(vl) doména

Variabilná
ťažká (vh)
doména

Čo

Obrázok 123

sekvencia

SEQ ID NO:
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Nízky CD20

Vysoký CD20

Nízky CD38

Stred. CD38

Vysoký CD38

Obrázok 124

OKT10

OKT10

OKT10

Vysoký-stred. č. 1
CD3

Anti CD3

Vysoký CD3
Anti CD3
Anti CD3

Vysoký-stred. č. 2
CD3

Anti CD3

Vysoký-stred. č. 3
CD3

Anti CD3

Stred. CD3

Anti CD3

Nízky CD3
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