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Your Excellency, Doctor President of the National Institute of Industrial 

Property – INPI 

 
 
 

 
Patent No: PI0708909-0 

Date of Filing: 15/03/2007  

Date of Publication: 14/06/2011 

Patent Grant Date: 09/02/2021 - (published in RPI 2614) 

Patent Expiration Date: 15/03/2027 

Unionist Priority: Country: US Date: 15/03/2006 No: 

60/783,070  

Holder: Alexion Pharmaceuticals, Inc. 

Title: Use of an antibody that binds to C5 to treat a patient that suffers from 

paroxysmal nocturnal hemoglobinuria 

International Application PCT: No: US2007006606 Date: 15/03/2007 

International Publication: No: WO 2007/106585 Date: 20/09/2007 

 
 
 

 
[01] The Institute of Drug Technology (Farmanguinhos), Unit of the Oswaldo 

Cruz Foundation (Fiocruz), an agency linked to the Ministry of Health, registered 

with the CNPJ under No. 33781055/0049-80, headquartered at Comandante 

Guaranys Avenue, 447 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – CEP: 22775-903, 

taken note of the publication of the order granting an invention patent (dispatch 

code 16.1), which occurred in the Industrial Property Magazine (RPI) No. 2614 

of 09/02/2021 based on Article 51 of Law No. 9.279/1996, (Industrial Property 

Law - LPI), and considering the serious illegalities and unconstitutionality 

described below, request the establishment of the 

 
 

 
ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR NULLITY (PAN) OF PATENT 
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1. PRELIMINARY 
 
 

[02] The monoclonal antibody ECULIZUMAB (Soliris®) is a terminal 

complement inhibitor that specifically binds to the complement protein C5 with 

high affinity, inhibiting its cleavage into C5a and C5b. 

[03] The patent PI9507594-1 granted to Alexion Pharmaceuticals, Inc. refers 

to the use of humanized monoclonal antibodies (anti-C5 mAbs) for the 

treatment of patients with Glomerulonephritis (GN), later denominated 

ECULIZUMAB, where on 05/01/2015 the patent expired in Brazil, which 

prevented the entry of biosimilar medicines in the Brazilian market for this 

medicine. 

[04] Thus, the company Alexion Pharmaceuticals, Inc. developed a patenting 

strategy and filed several patent applications for the therapeutic use of 

ECULIZUMAB, in order to avoid the availability of biosimilar versions of this 

antibody in the markets (nationally and worldwide) produced by other 

laboratories pharmacists. 

[05] Among the patents granted in Brazil to Alexion Pharmaceuticals, Inc., 

referring to ECULIZUMAB, those dealing with humanized monoclonal 

antibodies for the treatment of patients with paroxysmal nocturnal 

hemoglobinuria (PNH) stand out, namely: 

1. PI0708909-0 – Use of an antibody that binds to C5 to treat a patient that 

suffers from paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (expires 15/03/2027). 

2. BR 12 2017 024057 9 - Antibody that binds to C5 and pharmaceutical 

composition comprehending said antibody and a pharmaceutically acceptable 

carrier (expires 15/03/2027). 

 
[06] Although the monoclonal antibody of ECULIZUMAB is in the public 

domain in the country, a patent PI0708909-0 was granted that claims the 

"therapeutic use of ECULIZUMAB for the treatment of Paroxysmal Nocturnal 

Hemoglobinuria - PNH" and patent BR 12 2017024057 9 which refers to the 

"antibody that binds to C5  
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[007] Thus, the present ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR NULLITY 

(PAN) to patent PI0708909-0 is presented in order to reduce expenses of the 

Ministry of Health in the purchase of the drug ECULIZUMAB for the treatment 

of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - PNH and to make viable the 

Partnership for Productive Development in progress, with a view to enabling the 

production, marketing and use of it in the national territory, since its concession 

was improper as it does not meet the patentability requirements established in 

LPI 9.279/96, as will be shown below. 

 
and a pharmaceutical composition comprehending said antibody", which makes the 

production, marketing, and use of this drug by third parties in the national territory 

unfeasible for this therapeutic use. 

 
 

 
 
 
 

 

2. CHARACTERISTICS OF ECULIZUMAB 
 
 

[08] ECULIZUMAB is a terminal complement inhibitor that specifically binds 

to the complement protein C5, with high affinity, thus inhibiting its cleavage into 

C5a and C5b and preventing the generation of the C5b-9 terminal complement 

complex. Thus, its mechanism of action consists of preserving the components 

responsible for complement activation that are essential for the opsonization of 

microorganisms and the removal of immune complexes. The majority of patients 

with PNH, serum ECULIZUMAB concentrations corresponding to approximately 

35 micrograms/ml are sufficient for essentially complete inhibition of terminal 

complement-mediated intravascular hemolysis (EMA, 2016). 

[09] According to the Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA), rare 

diseases are those that affect up to 65 individuals per 100,000 people (ANVISA, 

2018). 
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[10] In 2014, ordinance No. 199 of the Ministry of Health instituted The 

National Policy on Comprehensive Care for People with Rare Diseases, 

intending to reduce mortality, contributing to the reduction of morbidity and 

mortality and secondary manifestations, and improving the quality of people's 

lives, through promotion, prevention, early detection, timely treatment, disability 

reduction and palliative care (MS, 2014). 

 
 

[11] The ECULIZUMAB registry was approved by the US Food and Drug 

Administration (FDA) in March 2007 and by the European Medicines Agency 

(EMA) in June 2007 for the treatment of PNH after being shown to be well 

tolerated and highly effective for patients with PNH in clinical trials. Its use has 

resulted in a reduction in hemolysis, stabilization of hemoglobin levels, 

reduction in transfusion requirements, and improvement in quality of life. 

ECULIZUMAB also protects against complications of hemolytic PNH, such as 

deterioration of renal function, pulmonary hypertension, and thromboembolism 

(KELLY et al., 2011). In Brazil, ECULIZUMAB was registered with ANVISA in 

2017, for the treatment of PNH (ANVISA, 2021). 

 
 

[12] However, in other health agencies, the use of ECULIZUMAB has not 

been recommended for PNH as shown in Table 1. 
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Countries Agencies Opinions on the treatment of PNH 

 

United 
Kingdom 

National Institute 
for Care and 
Excellence 
(NICE) 

Despite having been included in the National 
Health System's list of drugs, its use was not 
recommended for the treatment of PNH 

 

Scotland 
Scottish 
Medicines 
Consortium 
(SMC) 

There is neither a robust economic analysis nor 
a cost-effectiveness strong enough to gain 
acceptance by the SMC 

 
Canada 

Canadian Agency 
for Drugs and 
Technologies in 
Health (CADTH) 

ECULIZUMAB was not incorporated as it is not 
cost-effective. 

 

Australia 

 

Pharmaceutical 
Benefits 
Advisory 
Committee 
(PBAC) 

ECULIZUMAB does not meet the criteria of the 
Life Saving Drugs Program funding program 
for PNH, as not all patients benefited from the 
treatment, in addition 
costs are very high. 

Table 1. Opinions of the International Health Technology Assessment Agencies 
on the Incorporation of ECULIZUMAB into their Health Systems.  

(CCATES, 2018, p. 51-52). 

 

[13] At the 71st ordinary meeting, the National Commission for the 

Incorporation of Technologies in the SUS (CONITEC) (2018a) decided not to 

incorporate ECULIZUMAB at SUS for the treatment of patients with PNH 

because it considered that the clinical evidence presented was fragile and 

the results obtained with the treatment did not prove an increase in 

survival or quality of life for individuals with the disease. The cost-

effectiveness analysis showed that the drug did not present clinical results 

consistent with the price practiced for the drug in Brazil, and the budget impact 

analysis, which provided for expenditures of up to R$ 10 billion, showed that the 

incorporation of the drug could compromise the SUS sustainability. 

[14] However, the members of CONITEC (2018b) present at the 73rd ordinary 

meeting, on December 6, 2018, unanimously decided to recommend the 

incorporation into the SUS of ECULIZUMAB for the restricted treatment of 

patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) with the high 

hemolytic activity of the disease, provided that the following criteria for the use 

of ECULIZUMAB established by the Ministry of Health are met: 

1. protocol for using ECULIZUMAB established by the Ministry of Health; 
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2. service and treatment restricted to hospitals that are part of the National 

Clinical Research Network; 

3. registration of clinical and pharmaceutical data in the national SUS computer 

system; 

4. use of ad experimentum (3 years reassessment); 

5. own report for dispensing the drug; 

6. supply to the respective hospitals; and, 

7. negotiation for a significant price reduction. 

 
 
 
 

3. HISTORY AND SALES ESTIMATE OF ECULIZUMAB 
 
 

[15] KAPLAN (2002) (Annex I), teaches that ECULIZUMAB (5G1.1) is a 

humanized monoclonal antibody that prevents the cleavage of the C5 

component of the human complement into its pro-inflammatory components, 

which was developed by Alexion as a potential treatment for several chronic 

inflammatory diseases, including Rheumatoid Arthritis (RA) and Nephritis. 

[16] In the article, KAPLAN (2002) (Annex I) clarifies that in January 2002, a 

phase IIb study was initiated for RA. This trial was ongoing in April 2002, at 

which time ECULIZUMAB was also in phase II trials for the treatment of 

membranous nephritis and lupus nephritis, and in early-stage clinical trials for 

dermatomyositis and pemphigoid. Alexion was also developing a single-chain 

version of the pexelizumab antibody for use in acute cardiovascular indications. 

[17] KAPLAN (2002) (Annex I) adds that in October 2000, ECULIZUMAB 

was granted orphan drug status by the FDA for the treatment of 

dermatomyositis. In February 2002, the product received an orphan drug 

designation for use in patients with membranous nephritis. In September 2001, 

analysts from the US Bancorp Piper Jaffray predicted the launch of 
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ECULIZUMAB for dermatomyositis and pemphigus in 2003, RA and nephritis in 

2004, and chronic heart failure (CHF) after 2006. 

[18] In March 2002, analysts at US Bancorp Piper Jaffray predicted that 

ECULIZUMAB would have peak worldwide sales in AR of US$ 175 million and 

US$ 400 million for nephritis. It was estimated that sales for the AR nomination 

should reach US$ 35 million in 2006, rising to US$ 110 million in 2008. For 

nephritis and other indications, sales were estimated at US$ 50 million in 2006, 

rising to US$ 200 million in 2008, and US$ 15 million in 2006. 

[19] The report of the SUS Collaborating Centre for the Technology 

Assessment and Excellence in Health (CCATES) describes that the cost of the 

monthly treatment of ECULIZUMAB was calculated considering the doses 

recommended by the package insert provided by the manufacturer during the 

registration process in the Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA) and 

the Maximum Selling Price to the Government of the Brazilian Drug Market 

Regulation Chamber, also of ANVISA. The estimated budget impact arising 

from the use of ECULIZUMAB for the treatment of PNH in Brazil would be R$ 

4.6 billion in the first year and could reach R$ 5.3 billion in 2020 (CCATES, 

2018). 

[20] The CCATES report (2018) shows that ECULIZUMAB is possibly the 

only therapeutic alternative available. However, given the above scenario, it is 

important to highlight that ECULIZUMAB is associated with a significantly high 

cost, which will constitute a high financial burden on the Unified Health System 

(SUS), which may become unsustainable in the long term. 

[21] Due to the high value practiced by Alexion in the commercialization of the 

drug ECULIZUMAB and due to the chemical and pharmaceutical characteristics 

identified in patent PI9507594-1 (Annex II), the laboratory started to carry out 

several clinical tests and apply for patents for the possible therapeutic uses of 

ECULIZUMAB, in order to maintain intellectual protection, since the patent for 

the monoclonal antibody was in the public domain, 
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this way preventing its production and commercialization, thus preventing the 

entry of biosimilars into the market. 

[22] Patent PI9507594-1 (Annex II) is about compositions comprising native 

monoclonal antibodies (mAbs) specific for the C5 component of human 

complement that block the hemolytic activity of complement and the generation 

of C5a at concentrations that substantially reach the threshold theoretical 

stoichiometric of one to two antibodies to antigen that can be achieved by a 

bivalent antibody. 

[23] Furthermore, patent PI9507594-1 (Annex II) describes the following 

therapeutic applications for ECULIZUMAB: inflammatory diseases 

(glomerulonephritis (GN)), hyperacute rejection of transplanted organs, 

autoimmune hemolytic and thrombocytopenic states, Goodpasture's syndrome 

(and glomerulonephritis and associated pulmonary hemorrhage), myasthenia 

gravis, pathological sequelae associated with insulin-dependent diabetes 

mellitus, pemphigus vulgaris, glomerulonephritis, vasculitis (a potentially fatal 

inflammatory condition of large and/or small blood vessels), rheumatoid arthritis, 

dermatitis, autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus (SLE), 

infectious diseases, neoplastic diseases, and a wide variety of other conditions. 

[24] The history of the therapeutic use of ECULIZUMAB may raise questions 

as to whether it is a drug in search of a disease, according to the report of 

CONITEC (2018b, pg 81). 

[25] It is also noteworthy that not all patients can benefit from the use of 

ECULIZUMAB, on the contrary, in some cases, this drug can induce the rupture 

of intravascular hemolysis in patients in scenarios of infection, surgery, 

pregnancy, etc. (BRODSKY, 2009). Furthermore, there is no evidence of the 

use of ECULIZUMAB in patients with subclinical PNH, which corroborates the 

indication in the package insert, which only includes patients with evidence of 

hemolysis. Studies have found that 15% of patients, regardless of treatment, 

can progress to spontaneous remission of the disease, demonstrating the gap 

in understanding the course of the disease (HILLMEN et al., 1995; SAHIN et al., 

2014). 
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[26] During the processing of patent PI0708909-0, holder Alexion clarifies in 

its petition for Manifestation on science in the first instance (petition No. 

870190140875 of the INPI, of 27/12/2019, pages 15 and 16) that there are at 

least four developments of biosimilars from Soliris® (ECULIZUMAB), that is, 

from the Amgen, Samsung Bioepis, Generium "Elizaria" and Biocad 

laboratories. Thus, Alexion, through the patenting of inventions related to 

ECULIZUMAB, has been trying to prevent competitors' biosimilars from 

entering the market. 

 
 
 
 

4. INFORMATION FROM ECULIZUMAB IN INTEGRITY 
 
 

[27] Searching for the drug ECULIZUMAB in the Integrity database, produced 

by Clarivate Analytics, it was found that the file with information regarding the 

drug ECULIZUMAB was created on 14/06/2002, which shows that from that 

date all the characteristics of ECULIZUMAB were made public, including the 

amino acid sequence. 

[28] The registration number of the orphan drug ECULIZUMAB in the 

Chemical Abstract comprises RN=219685-50-4 and the synonyms are: h5G1.1, 

Soliris, as shown in Figure 1. 
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Figure 1. ECULIZUMAB information in Integrity. 

 
[29] The amino acid sequence of ECULIZUMAB described in Integrity 

comprises: 
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5. STATUS OF ECULIZUMAB PATENTS 
 
 

[30] The search carried out in the Integrity database, available in Capes 

Periodicals, made it possible to identify 15 (fifteen) patent documents (patents 

and patent applications) for the drug ECULIZUMAB, which are described 

below. Documents with a publication date up to the year 2006 were searched, 

since the priority date of patent PI0708909-0 is 15/03/2006, even so, the 

response from the database recovered documents with a later publication date. 

Despite the publication date being later than 15/03/2006, all documents were 

listed. 

[31] The 15 patent applications retrieved have the following information: titles, 

priority date, PCT number, and abstracts. Tables are also presented with the 

main bibliographic information and the number of patent documents filed 

through the PCT, at the offices of the patent in Brazil, Europe, and the United 

States. 

[32] It appears that several patent applications were retrieved for the 

therapeutic use of the drug ECULIZUMAB, some patents were granted, in other 

patent applications the patenting was denied. In order to know the status of the 

patent application, the codes A1, A2, B, B1 next to the publication number must 

be checked, that is: 

A1/A2 – publication of the patent 

application 

A3 – publication of search report 

B/B1 – patent granted 

LISTING OF ORDERS 

Patent 1: MÉTODOS E COMPOSIÇÕES PARA O TRATAMENTO DE 

GLOMERULONEFRITE E OUTRAS DOENÇAS 

INFLAMATÓRIAS 

(METHODS AND COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF 

GLOMERULONEPHRITIS AND OTHER INFLAMMATORY 

DISEASES) 
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Priority Date: 02/05/1994 (WO2004022096) 

Patent application WO1995029697 comprises the use of anti-C5, for example, 

monoclonals, to treat glomerulonephritis (GN). It has been found that 

administration of such levels at dosage levels reduces inflammation/glomerular 

enlargement and other pathological conditions associated with GN. New anti-C5 

and anti-C5 encoding nucleic acid molecules are also disclosed. 

 
Patent 2: ESTRATIFICAÇÃO DE POPULAÇÕES DE PACIENTES COM OU 

SUSPEITA DE TER ARTRITE REUMATOIDE 

(STRATIFICATION OF PATIENT POPULATIONS HAVING OR 

SUSPECTED OF HAVING RHEUMATOID ARTHRITIS) 

Priority Date: 18/03/2002 (WO2004022096) 

Patent application WO2003081206 is about the screening, diagnosis, and 

treatment of patients with, or suspected of having rheumatoid arthritis. Levels of 

glucose-6-phosphate isomerase or antibodies to glucose-6-phosphate 

isomerase are assayed in test subjects or populations to determine the 

susceptibility to, or existence of, an antibody-mediated form of rheumatoid 

arthritis in such test subjects or populations. Trial results provide guidelines for 

therapeutic intervention with complement-inhibiting agents. 

 
Patent 3: MÉTODO DE TRATAMENTO DA ASMA USANDO ANTICORPOS 

PARA COMPLEMENTAR O COMPONENTE C5 

(METHOD OF TREATMENT OF ASTHMA USING ANTIBODIES 

TO COMPLEMENT COMPONENT C5) 

Priority Date: 06/09/2002 (WO2004022096) 

The application WO2004022096 consists of a method of treating asthma with a 

compound that binds to or otherwise blocks the generation and/or activity of one 

or more complement components, such as, for example, a complement 

inhibitory antibody. The compound can be administered prophylactically 
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to prevent asthma attacks in known asthmatic individuals or as a therapeutic 

regimen during asthma attacks. 

 
Patent 4: MÉTODO PARA O TRATAMENTO DA NEFRITE USANDO 

ANTICORPOS ANTI-PDGF-DD 

(METHOD FOR THE TREATMENT OF NEPHRITIS USING ANTI- 

PDGF-DD ANTIBODIES) 

Priority Date: 16/09/2002 (WO2004024098) 

Application WO2004024098 refers to antibodies directed to platelet-derived 

growth factor-DD (PDGF-DD) and the uses of such antibodies. The antibodies 

of the invention find use as a diagnosis and as a treatment for diseases 

associated with the overproduction of PDGF-DD. In particular, according to 

embodiments of the invention, the use of anti-PDGF-DD antibodies for the 

treatment of nephritis and related disorders, including diseases caused by 

mesangial proliferation is provided. 

 
Patent 5: MÉTODO DE TRATAMENTO DA DOENÇA HEMOLÍTICA 

(METHOD OF TREATING HEMOLYTIC DISEASE) 

Priority Date: 03/02/2004 (WO2005074607) 

Patent application WO2005074607 describes that paroxysmal nocturnal 

hemoglobinuria disease (PNH) or other hemolytic diseases are treated using 

a compound that binds to or otherwise blocks the generation and/or activity of 

one or more complement components such as, for example, a complement 

inhibitory antibody. 

It was surprisingly found that the present methods provide improvements in the 

PNH subject within 24 hours of compound administration.  

For example, hemolysis is significantly reduced within 24 hours of compound 

administration, as indicated by the resolution of hemoglobinuria. 

In particularly useful embodiments, the compound is an anti-C5 antibody 

selected from the group consisting of h5G1. 1-mAb (eculizumab), h5G1. 1- 

scFv (pexelizumab) and another functional one. 
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Figure 3 is a graph of the effects of eculizumab treatments on patient 

paroxysm rates compared to pretreatment rates. 

The h5G1 antibody. 1-mAb is currently undergoing clinical trials under the trade 

name eculizumab. 

WO2005074607 claims a method of treating a hemolytic disease in a subject, 

characterized in that it comprises administering an anti-C5 antibody to a subject 

with hemolytic disease, in which there is a reduction in hemoglobinuria in the 

individual. 

 
Patente 6: PROLONGAMENTO DA SOBREVIVÊNCIA DE UMA ALOGRAFIA 

POR INIBIÇÃO DA ATIVIDADE DE COMPLEMENTO 

(PROLONGATION OF SURVIVAL OF AN ALLOGRAFT BY 

INHIBITING COMPLEMENT ACTIVITY) 

Priority Date: 14/05/2004 (WO2005110481) 

Patent application WO2005110481 claims a method to neutralize the rejection 

of cells, tissues, and organs allotransplanted into incompatible or pre-sensitized 

MHC or ABO receptors. The claim incorporates the combined administration of 

an agent with inhibitory activity on the complement system, for example, a 

humanized anti-CD88 monoclonal antibody (recombinant C5 complement; 

C5aR), such as pexelizumab or eculizumab, and an immunosuppressive 

agent, such as calcineurin (PP -2B) and an inhibitor of INS expression 

cyclosporin A. 

 
Patent 7: TRATAMENTO DA DOENÇA CAUSADA PELO EXCESSO DE 

HEMOGLOBINA LIVRE 

(TREATMENT OF DISEASE CAUSED BY EXCESS FREE 

HEMOGLOBIN) 

Priority Date: 04/04/2005 (WO 2006107708) 

The application WO 2006107708 comprises an invention which deals with 

useful methods and compositions for the treatment of diseases or conditions 

associated with an excess of free hemoglobin or heme in circulation. The 

methods and 
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compositions may also be useful in treating diseases or conditions associated 

with a reduced level of circulating nitric oxide. 

 
 

Patent 8: NEBULIZAÇÃO DE ANTICORPOS MONOCLONAIS PARA 

TRATAMENTO DE DOENÇAS PULMONARES 

(NEBULIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES  FOR 

TREATING PULMONARY DISEASES) 

Priority Date: 11/05/2005 (WO2006122257) 

The invention of WO2006122257 relates to stable aqueous solutions comprising 

a high concentration of an antibody that binds to the C5 component of human 

complement and methods for preparing the solutions. It also comprises 

methods of treating or preventing complement-associated disorders (for 

example, age-related macular degeneration or rheumatoid arthritis) using the 

solutions. It is also presented therapeutic kits containing one or more of the 

solutions and means of administering the solutions to a patient in need of such 

treatment. 

 
 

Patent 9: USO DE UM INIBIDOR DE COMPLEMENTO PARA TRATAR 

PACIENTES COM DOENÇA DE CÉLULA FALCULAR 

(USE OF A COMPLEMENT INHIBITOR TO TREAT PATIENTS 

WITH SICKLE CELL DISEASE) 

Priority Date: 23/06/2005 (WO 2007002571) 

WO2007002571 claims a method of treating a sickle cell patient with a 

complement inhibitor. Treatment with an inhibitor of complement activation 

decreases the extent of red blood cell lysis and decreases the consequent 

clinical sequelae. 

 
Patent 10: TRATAMENTO DE PACIENTES COM HEMOGLOBINÚRIA 

NOTURNA PAROXISMAL POR UM INIBIDOR DE 

COMPLEMENTO 
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(TREATMENT OF PAROXYSMAL NOCTURNAL 

HEMOGLOBINURIA PATIENTS BY AN INHIBITOR OF 

COMPLEMENT) 

Priority Date: 15/03/2006 (WO2007106585) 

WO2007106585 claims the use of eculizumab, a humanized monoclonal 

antibody against C5 that inhibits terminal complement activation, which showed 

activity in a preliminary 12-week open-label trial in a small cohort of patients 

with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH). The study examined whether 

chronic therapy with eculizumab could reduce intravascular hemolysis, stabilize 

hemoglobin levels, reduce transfusion requirements and improve quality of life 

in a double-blind, randomized, placebo-controlled, global multicenter Phase III 

study. Eculizumab was found to stabilize hemoglobin levels, decrease the need 

for transfusions, and improve the quality of life in patients with PNH through 

reduced intravascular hemolysis. Chronic eculizumab treatment appears to be 

a safe and effective therapy for PNH. 

 
 

Patent 11: MÉTODOS PARA O TRATAMENTO DA DISTROFIA MUSCULAR 

ASSOCIADA À DEFICIÊNCIA DE DYSFERLIN 

(METHODS FOR THE TREATMENT OF MUSCULAR 

DYSTROPHY ASSOCIATED WITH DYSFERLIN-DEFICIENCY) 

Priority Date: (WO2007130031) 

The document WO2007130031 comprises the use of therapeutics capable of 

inhibiting complement, such as an anti-C5 antibody to treat muscular dystrophy 

associated with dysferlin deficiency. 

 
 

Patent 12: MÉTODO E COMPOSIÇÕES PARA O TRATAMENTO DE 

NEUROPATIAS MEDIADAS POR ANTICORPO 
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METHOD AND COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT OF 

ANTIBODY MEDIATED NEUROPATHIES) 

Priority Date: 05/09/2006 (WO2008030505) 

The invention of WO2008030505 comprises the use of a therapeutic agent 

capable of inhibiting complement, for example, an anti-C5 antibody, to treat 

antibody-mediated neuropathies. 

 
Patent 13: MÉTODOS PARA O TRATAMENTO DA DISTROFIA MUSCULAR 

ASSOCIADA À DEFICIÊNCIA DE DYSFERLIN 

METHODS FOR THE TREATMENT OF MUSCULAR 

DYSTROPHY ASSOCIATED WITH DYSFERLIN-DEFICIENCY 

Priority Date: 20/10/2006 (WO2008048689) 

The application WO2008048689 describes the use of therapeutics capable of 

inhibiting complement, such as an anti-C5 antibody to treat muscular dystrophy 

associated with dysferlin deficiency. 

 
Patent 14: MÉTODOS DE TRATAMENTO DA ANEMIA HEMOLÍTICA 

(METHODS OF TREATING HEMOLYTIC ANEMIA) 

Priority Date: 08/11/2006 (WO2008069889) 

Patent application WO2008069889 refers to a method of treating a hemolytic 

disease, such as, for example, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria ("PNH"), 

by administering a compound that binds to, or otherwise blocks, the generation 

and/or activity of one or more complement components. 

 
Patent 15: ANTICORPOS ESPECÍFICOS DE C5 PARA O TRATAMENTO DE 

DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 

(C5-specific antibodies for the treatment of inflammatory diseases) 

Priority Date: 07/06/1995 (US6355245) 

Patent US6355245 comprises the use of anti-C5 antibodies, for example, 

monoclonal antibodies, to treat glomerulonephritis (GN). Administration of such 

antibodies at low dosage levels significantly reduces glomerular 
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inflammation/enlargement and other pathological conditions associated with 

GN. Anti-C5 antibodies and nucleic acid molecules encoding anti-C5 antibodies 

are also disclosed. These antibodies are useful in the treatment of GN and other 

inflammatory conditions involving pathological activation of the complement 

system. 
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treating patients 

Antibodies 
Methods of Use 

Methods of Use 
Antibodies 

Methods of Use 
Antibodies 
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Inventors Evans Mark J 
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16/05/2005 28/03/2006 10/05/2006 23/06/2006 15/03/2007 

Object Combination 
Products 

Methods of Use 
Antibodies 

Methods of Use 
Antibodies 

Methods of Use 
Antibodies 

Methods of Use 
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Inventors Rother Russell P 
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• Deposit of PI0708909-0 at INPI 

 

6. PROCESSING OF PATENT PI0708909-0 AT INPI 
 
 

[33] The main procedures of patent PI0708909-0 at the INPI are described 

below. 

 

 

 
 

[34] Patent application PI0708909-0 entered the national phase in Brazil on 

15/03/2007, from PCT application US2007006606, of 15/03/2007, which 

claimed unionist priority of the application filed in the US No. 60/783,070 of 

15/03/2006. Therefore, the date to be considered for searching for the priors of 

patent PI0708909-0 is 15/03/2006. 

[35] At the time of filing PI0708909-0, 90 (ninety) claims were presented in 

the claim table requiring "Therapeutic Method", being 4 (four) independent 

claims and their respective dependent claims, which comprise: 

CLAIM 1 - A method for increasing at least one aspect of the quality of life 

of a patient suffering from paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, 

CHARACTERIZED by the fact that said method comprises administering to said 

patient in need of a compound that inhibits complement or inhibits the formation 

of C5b-9. 

Dependent Claims from 2 to 23. 
 
 

CLAIM 24 - A method for increasing at least one aspect of the quality of 

life of a patient suffering from paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, said 

method CHARACTERIZED in that it comprises administering to said patient in 

need of a compound that inhibits intravascular hemolysis. 

Dependent Claims from 25 to 43. 
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• Publication of PI0708909-0 (Dispatch 1.3) 

• Request for Examination and Modifications of patent application 
PI0708909-0 

 

CLAIM 44 - Method for increasing at least one aspect of the quality of life 

of an anemic patient whose anemia results in at least a part of hemolysis, 

said method CHARACTERIZED by the fact that it comprises administering to 

said patient in need thereof a compound that inhibits intravascular hemolysis, in 

which said patient remains anemic. 

Dependent Claims from 45 to 67. 
 
 

CLAIM 68 - Method of prolonging a patient's health-adjusted life 

expectancy CHARACTERIZED by the fact that it comprises administering to 

said patient in need thereof a compound that inhibits the formation of C5b-9. 

Dependent Claims from 69 to 90. 
 
 
 

 

 
 

[36] Patent application PI0708909-0 was published in RPI 2110 on 

14/06/2011 due to Notification of entry into the national phase of the application. 

 
 
 
 

 

[37] From petition 020100021524 of 11/03/2010, the applicant (Alexion 

Pharmaceuticals, Inc.) of PI0708909-0 requested an examination of 90 claims, 

and presented changes in the title, descriptive report, table of claims and 

abstract. In the petition, the applicant clarifies that the claims for treatment 

methods were replaced by new claims directed to the use of the disclosed 

compounds. 
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• Modifications of patent application PI0708909-0 (10 claims) 

 

The claims were reformulated and started to have the following description: 

 
CLAIM 1 - Use of a compound which inhibits the complement or inhibits 

the formation of C5b-9 CHARACTERIZED by the fact that it is in the 

preparation of a drug to improve at least one aspect of the quality of life of a 

patient suffering from paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. (Dependent claims 

2 to 23) 

 
CLAIM 24 - Use of a compound that inhibits intravascular hemolysis 

CHARACTERIZED by the fact that it is in the preparation of a drug to improve 

at least one aspect of the quality of life of a patient suffering from paroxysmal 

nocturnal hemoglobinuria. (Dependent claims from 25 to 43) 

 
CLAIM 44 - Use of a compound that inhibits intravascular hemolysis 

CHARACTERIZED by the fact that it is in the preparation of a drug to increase 

at least one aspect of the quality of life of an anemic patient whose anemia 

results, at least in part, from hemolysis. (Dependent claims from 45 to 67) 

 
CLAIM 68 - Use of a compound that inhibits the formation of C5b-9 

CHARACTERIZED by the fact that it is in the preparation of a drug to prolong a 

patient's health-adjusted life expectancy. (Dependent claims from 69 to 90) 

 
 

 

 

[38] The applicant modifies the title of patent application PI0708909-0 to “Use 

of an antibody that binds to C5 to treat a patient suffering from 
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• Technical examination of PI0708909-0 by INPI 

(1st SCIENCE OPINION) - INPI Examiner 

 

paroxysmal nocturnal hemoglobinuria", from petition 870170086224 of 

08/11/2017. 

 
 

[39] The claim table now has only 10 (ten) claims, with only one independent 

claim, namely: 

 

CLAIM 1 - Use of an antibody that binds to C5 CHARACTERIZED by the fact 

that it is for the preparation of a pharmaceutical composition for treating a 

patient suffering from paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), wherein the 

antibody comprises a heavy chain consisting of SEQ ID NO: 2 and a light chain 

consisting of SEQ ID NO: 4. (Dependent claims from 02 to 10) 

 
 

 

 
 

[40] Three scientific-technical opinions were published (dispatch 7.1) and 3 

scientific manifestations were requested by the applicant Alexion, being one 

manifestation for each of the examiner's opinions, as described below. 

 
 
 
 

 

RPI 2543 of 01/10/2019 (Dispatch 7.1) 

[41] RPI 2543 of 10/01/2019 (Dispatch 7.1) 

[42] [41] After analysis of application PI0708909-0 by the patent examiner, of the 

claim table with 10 claims, it was concluded that the matter claimed by claims 1, 

2, and 8 did not meet the provisions of Articles 8 and 11 of the LPI (Novelty) and 

the matter claimed by claims 3 to 7 and 9 to 10 did not comply with the 

provisions of Articles 8 and 13 of the LPI (Inventive Activity).  
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(MANIFESTATION TO THE 1st SCIENCE OPINION) - Alexion 

 

Furthermore, the request did not comply with the provisions of Article 25 of the 

LPI (the claims are not substantiated in the descriptive report), and part of the 

pleaded matter focused on the prohibitions of Article 10 (VIII) of the LPI 

(therapeutic methods). 

[43] In support of the arguments presented, the examiner cited the following 

patent applications during the examination of application PI0708909-0: 

(D1) - US2005/191298A1 – titled “Method of Treating Hemolytic Disease” (D2) - 

US2005/221382A1 - titled “Stratification of Patient Populations Having or 

Suspected of Having Rheumatoid Arthritis”. 

 
[44] The INPI examiner claimed that from the teachings of D1 “the use of 

ECULIZUMAB for the treatment of PNH” would already be obvious. The 

examiner also stated that “the combined teachings of D1 and D2 reveal that the 

formulation of ECULIZUMAB in dosage single treatment for PNH would be an 

obvious development”. Furthermore, the specific dosage of 300mg would also 

be an obvious development, as it would facilitate application in 600mg and 

900mg regimens such as those disclosed in D1 and claimed by this application. 

 
 
 
 

 

Petition No. 870190140875 of 27/12/2019 

[45] The patent holder presented a new claim table with 6 (six) claims, 

replacing the 10 claims, to define more clearly and precisely the claimed matter 

and to highlight the new and inventive characteristics of the invention of 

PI0708909-0 concerning the teachings of the prior art. Independent claim 1 had 

the following wording: 

1. Use of an antibody that binds to C5 CHARACTERIZED by the fact that it 

is for the preparation of a pharmaceutical composition for treating a patient 

suffering from paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), wherein the 

antibody comprises a heavy chain consisting of SEQ ID NO: 2 and a light 

chain consisting of SEQ ID NO: 4. 
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(2nd SCIENCE OPINION) – INPI Examiner 

 
 

 

[46] The INPI patent examiner considered that the matter of former claims 1, 

2, and 8 lacked novelty concerning the teachings of D1 and that the matter of 

former claims 1 to 10 had no inventive step regarding the teachings of D1 and 

D2. 

[47] The patent holder clarifies that claim 1 of the application defines the 

antibody by particular sequences, that is, a heavy chain consisting of SEQ ID 

NO: 2 and a light chain consisting of SEQ ID NO: 4. 

[48] Before March 15, 2006, the priority date of the application, the only 

antibody amino acid sequence in Soliris® (ECULIZUMAB) cited in the 

presented claims was not publicly known or disclosed in the prior art. 

[49] The subject matter of the claims had new, superior, and unpredictable 

technical effects in compliance with the patentability requirements, as provided 

for in Articles 8, 11, and 13 of the LPI since after reading the teachings of D1 

and D2, alone or combined between itself, a person skilled in the technique 

would not have conducted the present invention in the form as claimed. 

 
 
 
 

 

RPI 2565 of 03/03/2020 (dispatch 7.1) 

[50] The INPI patent examiner concluded that the claimed matter did not 

present novelty and inventive step in the state of the art documents, namely: US 

2005/191298 (D1), US 2005/221382 (D2), US 6,355,245 (D3), and US 

2005/0271660 (D4), therefore, contradicting the provisions of Articles 8, 11, and 

13 of Industrial Property Law No. 9.279/96 (LPI). 
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(3rd SCIENCE OPINION) – INPI Examiner 

(MANIFESTATION TO THE 3rd SCIENCE OPINION) - Alexion 

 
 

 
 

Petition No. 870200064911 of 26/05/2020 

[51] The Applicant presented clarifications in order to demonstrate the 

patentability of the invention described in PI0708909-0. 

[52] The Applicant emphasized that although the state of art mentioned an 

antibody by the name of "ECULIZUMAB", there was no indication of the 

sequences of that antibody, and the antibody was also not available to the 

public. Therefore, it would not be correct to say that a person skilled in the 

subject would have understood that the prior art antibody is the same as the 

one being protected in patent application PI0708909-0, that is, having the 

claimed SEQ ID NOs: 2 and 4. 

 
 
 
 

 

RPI 2582 of 30/06/2020 (dispatch 7.1) 

[53] The examiner published the third science opinion in the RPI and 

continued to reiterate that the matter claimed by claims 1, 2, and 6 was not new 

compared to document D1 and did not meet the provisions of Articles 8 and 11 

of the LPI. Furthermore, the matter claimed by the necessary 3, 4, and 5 did not 

present an inventive step against the combination of documents D1, D2, and 

D4, not complying with the provisions of Articles 8 and 13 of the LPI. 

 
 
 
 

 

Petition No. 870200121235 of 25/09/2020 

[54] The Applicant in the third statement clarified that the subject matter of the 

claims had particular characteristics, as well as new, superior, and 

unpredictable technical effects in compliance with the patentability 
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(APPROVAL OPINION) – INPI Examiner 

 

requirements, as provided in Articles 8 and 11 of the LPI since after reading the 

teachings from D1 to D8, a technician on the subject would not have been led to 

the invention of PI0708909-0 in the way it was claimed. 

 
 
 
 

 

RPI 2605 of 08/12/2020 (dispatch 9.1) 

[55] The examiner concluded that regarding the D6-D8 references, or the 

CAS registration 219685-560-4, the applicant argued that the sequences 

deposited in the CAS were not the same as the claimed antibody, and 

presented the documents for this (DOCS F-H) of correspondence between 

Alexion and CAS revealing that, in fact, the sequence then deposited in 1999 

was recognized as mistaken in April 2009. 

[56] Given the clarifications presented by the applicant, the technical opinion 

concludes that the claimed sequence had not been disclosed until the priority 

date of this application. Therefore, the matter claimed by claims 1-6 had 

industrial application, novelty, and inventive steps, meeting the provisions of 

Article 8 of the LPI. 

 
 
 
 

7. FUNDAMENTALS OF THE PRESENTE PAN 
 
 

[57] The patent PI0708909-0 refers to the use of an antibody that binds to C5 

in the preparation of a pharmaceutical composition to treat a patient suffering 

from paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), wherein the antibody 

comprises a heavy chain consisting of the SEQ ID NO: 2 and a light chain 

consisting of SEQ ID NO: 4. 

[58] The claim table of patent PI0708909-0 presents 6 (six) claims, which are 

described below: 
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1. Use of an antibody that binds to C5, characterized by the fact 

that it is for the preparation of a pharmaceutical composition for 

treating a patient suffering from paroxysmal nocturnal hemoglobinuria 

(PNH), wherein the antibody comprises a heavy chain consisting of 

SEQ ID NO: 2 and a light chain consisting of SEQ ID NO: 4. 

 

2. Use, according to claim 1, characterized by the fact that the 

pharmaceutical composition is formulated to be administered by 

intravenous infusion. 

 

3. Use, according to claim 1, characterized in that the pharmaceutical 

composition is in a single unit dosage form. 

 

4. Use, according to claim 3, characterized by the fact that the single 

unit dosage form is a single unit dosage form of 300 mg. 

 

5. Use, according to claim 1, characterized in that the pharmaceutical 

composition comprises a 300 mg single-use formulation of 30 ml of a 

10 mg/ml sterile solution, free of preservatives. 

 

6. Use, according to claim 1, characterized in that the patient is 

anemic. 

 
[59] The justifications are presented below in order to prove to the INPI patent 

examiners that the patent PI0708909-0 was wrongly granted, as the claimed 

subject matter does not have the patentability requirements, as 

established in articles 8 and 11 of the LPI. 

Art. 8. It is patentable an invention that meets the requirements of 

novelty, inventive activity, and industrial application. 
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Art. 11. The invention and the utility model are considered new 

when they are not included in the state of the art. 

 
[60] Clarifications are also presented that prove that patent PI0708909-0 does 

not describe the invention clearly and sufficiently and has no basis in the 

descriptive report, not complying with the provisions of articles 24 and 25 of the 

LPI, respectively. 

 

Art. 24. The report must describe the object clearly and sufficiently, in 

order to enable its realization by a specialist in the subject and 

indicate, when applicable, the best form of execution. 

Single paragraph. In the case of biological material essential to 

the practical realization of the object of the application, which cannot 

be described in the form of this article and which is not accessible to 

the public, the report will be supplemented by depositing the material 

in an institution authorized by the INPI or indicated in an international 

agreement. 

 

Art. 25. Claims must be based on the descriptive report, 

characterizing the particularities of the request and defining, in a 

clear and precise manner, the subject matter of the protection. 

 
 

7.1. THE LACK OF NOVELTY 
 
 

[61] In order to prove the lack of novelty of the invention of patent PI0708909-

0 two justifications are presented, that is, the first one (i) shows that the 

sequences SEQ ID NOs 2 and 4 were already part of the ECULIZUMAB 

antibody structure at the time of the priority document, and, the second one 

(ii) proves that the matter of claims 1 to 6 is not new as it had already been 

described in the state of the art as shown in documents WO9529697 (Annex III) 

and US2005/0169921 (Annex IV). 
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[062] Therefore, patent PI0708909-0 was wrongly granted since the claimed 

sequence of ECULIZUMAB is not new, as it was disclosed in application 

WO9529697, contrary to what is established in Article 8 and 11 of the LPI. 

 

i. Soliris® Sequences (ECULIZUMAB) 

 

[62] The sequences of the drug Soliris® (ECULIZUMAB) were disclosed 

before the priority date (15/03/2006) of patent application PI0708909-0, that is, 

PCT application WO9529697 (corresponding to PI9507594) (Annex III), was 

published on 09/11/1995, and it deals with the protection of the monoclonal 

antibody ECULIZUMAB. In addition, the Integrity database describes that the 

information and the respective sequence referring to the drug ECULIZUMAB 

were created on this basis on 14/06/2002. 

 
 
 
 

 
 
 

[63] The patent holder PI0708909-0 emphasizes, in the manifestations to the 

INPI's science opinions, that the sequences for ECULIZUMAB inserted in the 

CAS registry database on 14/02/1999 were not the SEQ ID NOs: 2 and 4 (or the 

mature portion thereof), as claimed in the patent. In fact, the sequence 

information for ECULIZUMAB submitted to the CAS Registry on 14/02/1999 was 

inadvertently incorrect. It further reports that the heavy chain sequence in the 

CAS database at the filing date of this application contained hundreds of amino 

acids that were not present in SEQ ID NO: 2, and there is an amino acid 

difference between the light chain sequence in the CAS database on the filing 

date of this application, and the residues 23 to 214 of SEQ ID NO: 4. 

[64] The patent holder PI0708909-0 in its application clarifies that an antibody 

comprising the heavy chain sequence shown in SEQ ID NO: 2 and the light 

chain sequence shown in the residues 23 to 214 of SEQ ID NO: 4 were not 

available to the public at the time of filing this application because they were 

inadvertently incorrect, and, therefore, the sequences of ECULIZUMAB 
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[67] A person skilled in the subject finds that the owner of patent PI0708909-0 

has not changed molecularly and, consequently, has not engineered new 

antibodies. Therefore, by not having modified the sequences (SEQ ID Nos 2 

and 4), the inventors did not promote technological innovation in the 

antibody. In other words, it is the same ECULIZUMAB whose patent was 

previously granted. The use of the claimed antibody does not present novelty, 

thus contrary to what is established in Articles 8 and 11 of the LPI. 

[68] Therefore, it verifies that the description of sequences SEQ ID NOs 2 

and 4 were already part of the structure of the antibody ECULIZUMAB 

since the inventors did not perform new clinical tests for the treatment of PNH 

disease. In addition, the omission of the description of the sequences SEQ ID 

NOs 2 and 4 did not result in any change in the physicochemical characteristics 

 

made available in the CAS STN database on 14/02/1999 would not destroy the 

novelty of the claims of patent PI0708909-0. And, the correct information about 

the ECULIZUMAB sequence was entered in the database record in May 2009, 

that is, after the filing date of the patent application PI0708909- 0. 

[65] It is clarified that, despite the holder of patent PI0708909-0 informing that 

the sequences were incorrectly described, such sequences already had a 

biological effect at position 35, which means the sequence already existed, what 

the holder of patent PI0708909-0 did was the simple correction of a typing error 

in the sequence, that is, the holder did not insert a new amino acid. 

[66] It is possible to conclude that in patent PI0708909-0, there is no 

innovation whatsoever, what the holder of PI0708909-0 is seeking is the 

introduction of an erratum of sequences in patent PI0708909-0 the 

ECULIZUMAB antibody had already been described before the priority of 

application PI0708909- 0, that is, the description of the sequence had already 

been made in patent application  WO9529697. 
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ii. Abandonment of the American application US2005/0169921 at the 
USPTO 

 
 

[70] Based on the analysis of the American patent application 

US2005/0169921 (Annex IV), deposit number US10/771,552, it is possible to 

conclude that patent PI0708909-0 is not new, as will be explained below. 

[71] The Patent Examination Data System (PEDS) of the United States 

Patent and Trademark Office (USPTO) provides the examination of US patent 

applications. Thus, when analyzing the documents of the examination of the 

American application No. US2005/0169921 (Annex IV), whose patent was not 

granted, published on 04/08/2005, which corresponds to PCT 

WO2005074607 (filing date 02/03/2004), it is verified that the subject of patent 

PI0708909-0 is not new due to the fact that the application US2005/0169921 

was published before the filing of the priority of PI0708909-0. 

[72] The patent application US2005/0169921 (Annex IV) comprises a method 

of treating a hemolytic disease, such as paroxysmal nocturnal hemoglobinuria 

(PNH), by administering a compound that binds to, or otherwise blocks the 

generation and/or activity of one or more complement components. In the 

descriptive report of US2005/0169921 (Annex IV) the applicant mentions that 

the compound used in the treatment of PNH deals with ECULIZUMAB, in the 

following paragraphs 26, 48, 75, 76, 79, 80, 81, and 82. 
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of the antibody, such as pharmacodynamics (interaction of ECULIZUMAB with 

C5) and pharmacokinetics. 

[069] The CONITEC opinion of October 2019 states that ECULIZUMAB has 

fragile clinical evidence and the results obtained with the treatment did not 

prove the increase in survival or quality of life for individuals with PNH. 
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[73] Analyzing the examination (Annex V) of the American patent 

application US2005/0169921, entitled "Method of treatment of hemolytic 

disease", it is verified that, on 24/08/2010, it obtained the status of 

abandoned, since there are no patentable claims. 

[74] In the USPTO examination dated 26/09/2006, it was decided that the 

patent application should be divided, as there is more than one unit of invention, 

according to the categories of claims, that is, the applicant claimed the use of 

the anti-C5 antibody for the treatment of various diseases: 

i. Claims 1-47, 97-108, and 121-171, refer to a method of treating an 

individual with hemolytic disease or hemoglobinuria with the anti-C5 

antibody. 

ii. Claims 48-59, refer to a method of treating an individual with 

dysphagia with the anti-C5 antibody. 

iii. Claims 60-71, refer to a method of treating an individual with 

erectile dysfunction with an anti-C5 antibody. 

iv. Claims 72-84, refer to a method of reducing thrombosis in an 

individual with an anti-C5 antibody. 

v. Claims 85-96, refer to a method of increasing the proportion of 

type III blood cells in an individual with an anti-C5 antibody. 

vi. Claims 109-120, refer to a method of treating nitric oxide 

deficiency in an individual with an anti-C5 antibody. 

 
[75] In response to the examiner's requirement, the applicant, on 24/11/2006, 

canceled claims 1-108 and 121-171, and maintained claims 109-120, electing 

the diseases from group VI. 

[76] On 26/02/2007, the examiner, based on the opinion of a technician in 

the area, stated that the invention of the application US2005/0169921 had 

no novelty since the claims claimed an obvious matter, that is, the patent 

examiner of the USPTO concluded that under law 35 U.S.C. 103(a), 
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the patent application was rejected because the invention was obvious to a 

technician in the field. 

[77] On 10/08/2007, after the applicant presented a response to the 

examiner's first opinion, the claims were denied by the USPTO under law 35 

U.S.C. 102 (b)1, alleging that the invention had already been published, as 

communicated made by Alexion on 06/01/2003 (Form PTO-1449 filled out on 

10/05/2007) (see opinion on page 2 item 3 of the USPTO examiner – Annex V). 

[78] As described in the USPTO opinion, Alexion presented the use of the 

anti-C5 antibody, ECULIZUMAB, for the treatment of PNH disease. As a result, 

the examiner claimed that for the treatment of Nitric Oxide (NO) deficiency in 

patients with PNH, the use of anti-C5 (ECULIZUMAB) would be obvious. 

However, the applicant modified the claim which cited the use of NO in patients 

with PNH and asked the examiner to withdraw the rejection of the patent. 

[79] However, the examiner kept the rejection of the claims of the patent 

application US2005/0169921, since Form PTO-1449 presented by Alexion 

was prior to the requested patent application. Even though the Alexion 

document does not mention NO deficiency for PNH carriers, according to an 

expert in the subject, the use of the antibody was obvious, according to article 

35 U.S.C 103(a) 2, and the request had its final rejection on 22/12/2008. 

 
 
 

1 35 U.S. Code § 102 - Conditions for patentability; novelty 

(b) Exceptions.(1) Disclosures made 1 year or less before the effective filing date of the claimed 
invention. A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention 
shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if 
(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the 
subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or 
(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the 
inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or 
indirectly from the inventor or a joint inventor. 
2 35 U.S.C. 103 (pre-AIA) Conditions for patentability; non-obvious subject matter 

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as 
set forth in section 102, if the differences between the subject matter sought to be patented and 
the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the 
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[081] Thus, due to the abandonment of application US2005/0169921 by 

Alexion, given the arguments of the American examiner, which proves that the 

application US2005/0169921 did not have the novelty requirements, it is 

obvious that the invention of patent PI0708909-0 also does not present 

NOVELTY since the use of ECULIZUMAB in the treatment of paroxysmal 

nocturnal hemoglobinuria (PNH) had already been disclosed by the 

applicant, as communicated to the USPTO by Alexion on 06/01/2003 (Form 

PTO- 1449 filled out on 05/10/2007). 

 

[80] Therefore, due to the applicant's lack of response to the USPTO, the 

application US2005/0169921 was considered abandoned, as a result of the 

rejection of the claims, as they did not present novelty, as the opinion of 

24/08/2010. 

 

 

 
 
 

iii. Anteriority US2005/0169921 

 
 

[82] Furthermore, the patent application US2005/0169921, published on 

04/08/2005 (WO2005074607 - published on 18/08/2005), comprises a method 

of treating a hemolytic disease, such as, for example, paroxysmal 

hemoglobinuria nocturnal (HPN), by administering a compound that binds to, or 

otherwise blocks, the generation and/or activity of one or more complement 

components. 

[83] In the descriptive report of US2005/0169921, the applicant mentions 

that the compound used in the treatment of PNH comprises ECULIZUMAB, 

in the following paragraphs 26, 48, 75, 76, 79, 80, 81, and 82. 

 
 
 
 
 
 

invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter 
pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made. 
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7.2. “MOLECULAR JUSTIFICATION” FOR THE NULLITY OF THE 

ECULIZUMAB PATENT 

 

[85] Proteins are biological macromolecules that control virtually all cellular 

processes. Some proteins are antibodies, which are fundamental components 

of the acquired immune system. 

[86] Proteins are constructed from 20 amino acids, which, through peptide 

bonds, form sequences organized into chains (amino acid sequences or primary 

structure). Each amino acid has specific chemical and physical properties, 

which are fundamental for understanding cellular biochemistry. In this context, 

based on polarity and the ability to interact with water molecules at biological 

pH, amino acids can be grouped into five main classes, namely: aliphatic polar, 

uncharged polar, positively charged polar, negatively charged polar, and 

aromatic. (Princípios de Bioquímica de Lehninger. Nelson, D. L.; Cox, M.M. 6ª. 

Ed., Artmed: Porto Alegre, 2014) (Annex VI). 

[87] Furthermore, protein sequences organize (fold) in space into distinct 

three-dimensional conformations. The energetic-structural stability of each 

conformation is a function of thermodynamics (Calen, 

H. B., Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, 2nd. Ed., John 

Wiley & Sons: New York, 1985) (Annex VII). 

[88] One of the most important characteristics of a protein is that its biological 

function is a function of the three-dimensional conformation of the amino acid 

sequence that constitutes the (active) site of specific interaction of molecular 
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[084] Therefore, the subject of the patent PI0708909-0 with priority date 

(15/03/2006) had already been published in the application US2005/0169921 

(date of publication 04/08/2005), therefore, the patent PI0708909-0 does not 

present the requirement of NOVELTY, the granting of the patent is contrary to 

the provisions of Articles 8 and 11 of the LPI. 
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ligands (drug, antigen, etc.). Importantly, the conformation of this site is due to 

the folding of the protein as a whole. In other words, the functionality of the 

binding site is dependent on the complete structure of the protein and not just 

on the sequence. 

[89] Figure 2 is a schematic of the binding site of a generic protein, which 

shows how the conformation of the binding site is due to protein folding 

(Biologia Molecular da Célula. 6a. Edição. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al., 

Artmed: Porto Alegre, 2017. See Chapter 3 – Proteínas 

- page 135) (Annex VIII). 
 
 
 

Figure 2 - The binding site of a protein and the folding of a protein. 

 
 

 
[90] The patent PI0708909-0 was granted for the antibody ECULIZUMAB, 

which binds to the C5 complement, through the heavy (SEQ ID NO: 2) and light 

(SEQ ID NO: 4) chains. The inventors cite that these sequences are 
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[091] Therefore, the patent PI0708909-0 was wrongly granted because it 

does not present NOVELTY or INVENTIVE ACTIVITY since the structure of 

ECULIZUMAB had already been described in application WO9529697 and 

claiming a monoclonal antibody where the complement C5 binds through heavy 

chains (SEQ ID NO: 2) and light chains (SEQ ID NO: 4) does not characterize 

invention since such sequences were already present in the structure of 

ECULIZUMAB, and the functionality of the binding site is dependent on the 

complete structure of the protein and not only on the heavy chain (SEQ ID 

NO: 2) and light chains sequences (SEQ ID NO: 4). 

 

fundamental for the interaction of C5 and, from this fact, requested the 

aforementioned patent. However, since the sequences were already present in 

the structure of ECULIZUMAB, described in the patent application WO9529697 

and, as mentioned before, their respective three-dimensional conformations are 

a function of the folding of the entire antibody, there is no evidence of 

technological innovation that maintains the granting of this new patent 

PI0708909-0. 

 

 

 
 
 
 

 

7.3. THE SELECTION PATENT 
 
 

[92] It is also clarified that patent PI0708909-0 is not a selection patent 

because the antibody that acts in the treatment of a patient is every antibody 

called ECULIZUMAB, which includes all sequences that characterize it, that is, 

it does not comprise only the heavy chain consisting of SEQ ID NO: 2 and the 

light chain consisting of SEQ ID NO: 4. 

[93] If only the strands of sequence SEQ ID NO: 2 and SEQ ID NO: 4 were 

responsible for the treatment of the disease, perhaps there would be invention, 

but in reality, all the other sequences that compose the ECULIZUMAB 
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are also necessary for the antibody to act in the treatment of the disease. 

[94] In addition, clinical tests have not been presented only with the 

sequences claimed in patent PI0708909-0 that prove the action of the heavy 

chain consisting of SEQ ID NO: 2 and of the light chain consisting of SEQ ID 

NO: 4 in the treatment of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) that 

demonstrate that these sequences have an unexpected result for a person 

skilled in the subject. 

[95] According to the report of the 71st ordinary meeting in October 2018 of 

CONITEC, National Commission for Technology Incorporation at SUS, it was 

not recommended the incorporation of ECULIZUMAB into the SUS for the 

treatment of patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) 

because the clinical evidences presented for ECULIZUMAB were fragile 

and the results obtained with the treatment did not prove an increase in 

survival or quality of life for individuals with the disease. 

 
 
 

 

7.4. ARTICLES 24 AND 25 OF LPI 
 
 

[96] The patent PI0708909-0 does not describe the invention clearly and 

sufficiently to enable its realization by a person skilled in the art and does not 

indicate the best form of execution. In addition, the claims are not based on the 

descriptive report, and therefore, the patent PI0708909-0 does not comply with 

the provisions of articles 24 and 25 of the LPI, consequently impairing the 

repeatability and reproducibility of the product claimed, which implies non-

compliance with the Industrial Applicability requirement provided for in Articles 8 

and 15 of the LPI. 

[97] Although claims 1 to 6 deal with the “Use of an antibody that binds to 

C5”, the descriptive report of patent PI0708909-0 continues to describe that the 

invention is a “method to increase at least one aspect of the quality of life of a 
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[099] Given the foregoing, the patent PI0708909-0 fails to comply with the 

provisions of Articles 24 and 25 and Articles 8 and 15 of the LPI, 

therefore, the patent must be nullified. 

 

patient suffering from paroxysmal nocturnal hemoglobinuria”, see paragraphs 

[006] to [009], [011] and not the use of an antibody. 

[98] In addition, only in paragraph [020] of the descriptive report of patent 

PI0708909-0 the patent holder refers to the claimed subject matter, still 

imprecisely, that is, “In certain embodiments, the antibody binds to C5 or an 

active antibody fragment thereof comprises a heavy chain and a light chain, in 

which the heavy chain consists of SEQ ID NO:2 and the light chain consists of 

SEQ ID NO:4.”. That is, the holder does not describe the invention clearly and 

sufficiently, and, consequently, the claims are not based on what was described 

in the descriptive report. 

 

 

 
 
 
 

 

8. CONCLUSION 
 
 

[100] It is understood that ECULIZUMAB is perhaps the only therapeutic 

alternative available for the treatment of PNH, despite not having achieved 

satisfactory results in clinical trials. However, given the above scenario, it is 

important to highlight that the evidence around the effectiveness and safety of 

the drug, especially concerning survival and quality of life for patients with PNH, 

still needs further consolidation. In addition, the use of ECULIZUMAB is 

associated with a significantly high cost, which will constitute a high financial 

burden on the Unified Health System (SUS), and the maintenance of this 

treatment in the long term may become unsustainable (CCATES, 2018). 

[101] Given the foregoing, it was demonstrated that the patent PI0708909-0 

does not present the requirement of NOVELTY, INVENTIVE ACTIVITY, and 
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[102] Thus, it is respectfully requested that the INPI consider the 

technical substantiation presented and proceed with the NULLITY 

of patent PI0708909-0 due to the fact that it was improperly granted. 

 

INDUSTRIAL APPLICATION against the teachings of the aforementioned state 

of the art, contrary to the provisions of articles 8, 11, 13, and 15 of the LPI. 

Moreover, the patent does not comply with the provisions of articles 24 and 25 

of the LPI regarding the descriptive sufficiency, a sine qua non condition for the 

verification of the Industrial Application requirement. 

 
 
 
 

 
 
 

Rio de Janeiro, August 6, 2021. 

 
 

Drª Wanise Borges Gouvea Barroso 
Titular Researcher in Health/Fiocruz – Mat. SIAPE No. 449231 
Technological Innovation Center Farmanguinhos/Fiocruz  
Project Coordinator of the Program Inova Gestão/Fiocruz  
Fiocruz Program to Foster Innovation - Phase II 
Project No. 6391449231148 
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1. Curr Opin Investig Drugs. 2002 Jul;3(7):1017-23.

Eculizumab (Alexion).

Kaplan M(1).

Author information:
(1)University of Michigan Medical Center, Division of Rheumatology, Ann Arbor 
48109-1065, USA. makaplan@umich.edu

Eculizumab (5G1.1), a humanized monoclonal antibody that prevents the cleavage 
of human complement component C5 into its pro-inflammatory components, is under 
development by Alexion as a potential treatment for several chronic inflammatory

diseases, including rheumatoid arthritis (RA) and nephritis [190673], [292328]. 
In January 2002, a phase IIb trial was initiated for RA [437814]. This trial was

ongoing in April 2002, at which time, eculizumab was also in phase II trials for

the treatment of membranous nephritis and lupus nephritis, and in earlier stage 
clinical trials for dermatomyositis and pemphigoid [446377]. The company is also

developing a single-chain version of this antibody, pexelizumab, for use in 
acute cardiovascular indications [188760]. In October 2000, eculizumab was 
granted Orphan Drug status by the FDA for the treatment of dermatomyositis 
[385057]. In February 2002, the product received Orphan Drug designation for its

use in patients with membranous nephritis [440583]. In September 2001, analysts 
at US Bancorp Piper Jaffray predicted eculizumab's launch for dermatomyositis 
and pemphigus in 2003, RA and nephritis in 2004, and chronic heart failure (CHF)

after 2006 [426537]. In March 2002, analysts at US Bancorp Piper Jaffray 
predicted that the product would have peak worldwide sales in RA of US $175 
million and US $400 million for nephritis. Sales for the RA indication are 
predicted to reach US $35 million in 2006, rising to US $110 million in 2008, 
and US $10 million in 2006, rising to US $50 million in 2008, in the US and the 
rest of the world, respectively. For the nephritis/other indication(s), sales 
are pegged at US $50 million in 2006, rising to US $200 million in 2008, and US 
$15 million in 2006, rising to US $100 million in 2008, again in the US and the 
rest of the world, respectively [446992].
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(IB/236.208
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(74) Pmcurador: Daniel & Cia

(56) Pedido Inlemacronal: PCT US 95/05600 de 01/05/95.

(87) Publicação Inlemacinnal. WO 95/2969? de 09/11/95.

(57) Resumo: Palenle de Invenção "PROCESSO PARA O

TRATAMENTO DE GLOMERULONEFRITE EM UM PACIENTE

NECESSITANDO DESTE TRATAMENTO: ARTIGO DE FABRICAÇÃO;

ANTICORPO: HIBRIDOMA 5G1 1;.MOLECULA DE ÁCIDO NUCLEICO;

PROTEINA ISOLADA. POLIPEPTIDEO ISOLADO; VETOR DE AGIDO

NUCLEICO' CELULA HOSPEDEIRA RECOMBINANTE: PROCESSO

PARA PRODUZIR UM POLIPEPTÍDEO DE ANTICORPO C5 ISOLADO:

ANHCQRPO ANTI-05 ISOLADO; PROCESSO PARA PRODUZIR UMA

PROTEINA DE ANTI-CORPO ANTI-CS ISOLADO; MOLÉCULA DE

AGIDO NUCLEICO ISOLADA PROCESSO PARA PRODUZIR UM

ANTICORPO ANTI-05; ANTICORPO ANTI-CS: FRAGMENTO 5G46K;

FRAGMENTO SGE/K: PEPTIDEO SGSISa/a ISOLADO; PEPTIDEO

SGZOOea ISOLADO: OLIGOPEPTIDEO ISOLADO, PROCESSO PARA

INDUZIR UM ANIMAL A PRODUZIR UM ANTICORPO ANTI-Cã;

PROCESSO PARA IDENTIFICAR UM ANTICORPO ANTI-Cã; E

PROCESSO PARA TRATAR UM PACIENTE NECESSITANDO DE

INIBIÇÃO COMPLEMENTAR". A Invenção relera-se ao uso de anticorpos

anti-CS, pur enemplo anticorpos mºnoclºnais. pare trela: glomeruloneíril/e

(GN) é desenha. A admistraçào desles anunorpns em baixos niveis de

dosagem rol verlncada como reduzindo de modo significante e

inflamação/aumento glomerular e outras condições patológicas associadas

com GN. Também se descrevem novos anlicorpos anti-65 e moléculas de

ªàcidu nucleido codilicendo anlimrpo anti-CS Esles anticorpos sªu

ulilzàvers no tratamento de GN e aulras. condições rnilamalõries envolvendo

alivação pair/Ingres do sistema complemenmr
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REQUERENTE: ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.

TÍTULO (54): “PROCESSO PARA O TRATAMENTO DE

GLOMERULONEFRITE EM UM PACIENTE NECESSITANDO DESTE

TRATAMENTO; ARTIGO DE FABRICAÇÃO; ANTICORPO; HIBRIDOMA

5G1.1; MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO; PROTEÍNA ISOLADA;

POLIPEPTÍDEO ISOLADO; VETOR DE ÁCIDO NUCLEICO; CÉLULA

HOSPEDEIRA RECOMBINANTE; PROCESSO PARA PRODUZIR UM

POLIPEPTÍDEO DE ANTICORPO c5 ISOLADO; ANTICORPO ANTI-cs

ISOLADO; PROCESSO PARA PRODUZIR UMA PROTEÍNA DE

ANTICORPO ANTI-cs ISOLADO; MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO

ISOLADA; PROCESSO PARA PRODUZIR UM ANTICORPO ANTI-C5;

ANTICORPO ANTI-Cs; FRAGMENTO 5G46K; FRAGMENTO 5627K7

PEPTÍDEO 5G325aa ISOLADO; PEPTÍDEO 5G200aa ISOLADO;

OLIGOPEPTÍDEO ISOLADO; PROCESSO PARA INDUZIR UM ANIMAL A

PRODUZIR UM ANTICORPO ANTI-CS; PROCESSO PARA IDENTIFICAR

UM ANTICORPO ANTI-CS; E PROCESSO PARA TRATAR UM PACIENTE

NECESSITANDO DE INIBIÇÃO COMPLEMENT "

07. INVENTORES E ENDEREÇOS: (72)

1) MARK J. EVANS (norteªamericano)

528 Wood Hill Road, Cheshire, Connecticut 06410,

EUA.

2) LOUIS MARIS (norteeamericano)

775 Flintlock Road, Southport, Connecticut 06490,

EUA.

3) EILEEN ELLIOTT MUELLER (norteeamericana)

30 silver Sands Road - Unit 19F, East Haven,
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4) STEVEN H. NYE (norte-americano)

6 Valley Run Drive, Cromwell, Connecticut 06416,

EUA.

5) SCOTT ROLLINS (norte-americano)

12 Nutmeg Circle, Monroe, Connecticut 06468, EUA.
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RUSSEL P. ROTHER (norte-americano)

384 Black's Road, Cheshire, Connecticut 06410, EUA.

JEREMY P. SPRINGHORN (norte-americano)

105 Greens Loop, Cheshire, Connecticut 06410, EUA.

STEPHEN P. SQUINTO (norte-americano)

16 Coachmans Lane, Bethany, Connecticut 06524, EUA.

THOMAS C. THOMAS (norte-americanº)

23 Riverside Terrace, Madison, Connecticut 06443,

EUA.

10) YI WANG (chinês)

270 Sylvan Valley Road, Orange, Connecticut 06477,

EUA.

11) JAMES A. WILKINS (norte-americano)

21 Clark Road, Woodbridge, Connecticut 06525, EUA.

K-101.3

JLST

Petição 870210072032, de 06/08/2021, pág. 61/554



10

15

20

Relatório Descritivo da Patente de Invenção

“PROCESSO PARA O TRATAMENTO DE GLOMERULONEFRITE EM UM

PACIENTE NECESSITANDO DESTE TRATAMENTO; ARTIGO DE

FABRICAÇÃO; ANTICORPO; HIBRIDOMA 5G1.1; MOLÉCULA DE

ÁCIDO NUCLEICO; PROTEÍNA ISOLADA; POLIPEPTÍDEO

ISOLADO; VETOR DE ÁCIDO NUCLEICO; CÉLULA HOSPEDEIRA

RECOMBINANTE; PROCESSO PARA PRODUZIR UM POLIPEPTÍDEO

DE ANTICORPO C5 ISOLADO; ANTICORPO ANTI-CS ISOLADO;

PROCESSO PARA PRODUZIR UMA PROTEÍNA DE ANTICORPO

ANTI-CB ISOLADO; MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO ISOLADA;

PROCESSO PARA PRODUZIR UM ANTICORPO ANTI-C5;

ANTICORPO ANTI-'CS; FRAGMENTO 5G46K; FRAGMENTO 5627K;

PEPTÍDEO 5G3253a ISOLADO; PEPTÍDEO 5G200aa ISOLADO;

OLIGOPEPTÍDEO ISOLADO; PROCESSO PARA INDUZIR UM

ANIMAL A PRODUZIR UM ANTICORPO ANTI-CS; PROCESSO PARA

IDENTIFICAR UM ANTICORPO ANTI-C5; E PROCESSO PARA

TRATAR UM PACIENTE NECESSITANDO DE INIBIÇÃO

COMPLEMENT ”

CAMPO DA INVENÇÃO

A presente invenção refere-se ao tratamento

de glomerulonefrite (GN) e de outras doenças
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inflamatórias, e mais geralmente a tratamentos

terapêuticos que envolvam a inibição farmacológica de

um sistema complementar do paciente. Em particular, a

invenção refere-se ao uso de anticorpos específicos

ao componente C5 complementar humano para realizar

tal tratamento terapêutico. A invenção também se

refere a composições que compreendem anticorpos

monoclonais nativos (mAbs) específicos ao componente

C5 complementar humano que bloqueiam a atividade

hemolítica complementar e a geração de C5a a

concentrações que atinjam substancialmente o teórico

unl a dois limites estequiométricos de anticorpo a

antígeno que pode ser conseguido por um anticorpo

,bivalente. A invenção também fornece mAbs

recombinantes que são derivados (inclusive derivados

monovalentes) destes mAbs nativos que fornecem

substancialmente as mesmas atividades bloqueadoras

dos mAbs nativos.

FUNDAMENTOS DA INVENçêQ

I. Doença Mediada por Complexo Imune

A formação de complexos imunes é a

consequencia típica da interação de antígenos com

anticorpos específicos. A resposta inflamatória que

resulta quando tais complexos se acumulam em uma área

limitada é um elemento importante de defesas normais

do hospedeiro, levando à eliminação de complexo imune

 
Petição 870210072032, de 06/08/2021, pág. 63/554



10

15

20

25

 

e à destruição do antígeno por células fagociticas.

Em contraste, as doenças de complexo imune são

reflexos de excessiva formação de complexo ou

eliminação retardada, habitualmente sob condições de

excepcional desafio do antígeno ou desregulação

imunológica. Sob tais circunstâncias, os complexos

imunes são depositados ou formados em sítios de

tecido específicos e respostas inflamatórias

resultantes levam a estados de doença por causa de

dano de tecido localizado ou sistêmico. Os rins, e

mais especificamente a estrutura renal conhecida como

o glomérulo, é um sitio particularmente importante de

deposição de complexo imune que resulta no

desenvolvimento de condições sérias de doença.

Estudos humanos, e estudos usando nmdelos

animais de doenças humanas, implicaram o sistema

complementar às patologias associadas com alguns

distúrbios associados ao complexo imune. A ativação

de complemento que media a patologia associada a

estes distúrbios pode ser uma consequencia de um

mecanismo autoimune, ou pode ser de origem não

imunológica.

A resposta de hipersensibilidade que ocorre

quando os anticorpos se liganl a antígenos seja em

tecidos ou na circulação resulta da ativação de

complemento e da liberação de moléculas que mediam a
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inflamacão. Este processo é classificado como sendo

mediado pela ligação de anticorpo ao tecido fixo ou

antígenos ligados a célula (hipersensibilidade do

Tipo II) ou a antígenos circulantes, resultando na

formação de complexos imune circulantes e sua

deposição patogênica subsequente em tecidos

(hipersensibilidade Tipo do III).

A hipersensibilidade do Tipo II é mediada

pela ativação de complemento após a ligação de

anticorpos a antígenos de tecido fixo. A resposta

inflamatória que se segue resulta da ativação dos

componentes proinflamatórios e liticos do sistema

complementar e do recrutamento subsequente de

leucócitos estimulados aos sítios de formação de

complexo imune. A permeabilidade vascular aumentada

que resulta das atividades anafilatóxicas de C3a e

C5a melhora ainda mais a deposição de complexo imune

e o recrutamento de leucócito.

A reticulação de células ou tecidos ligados

a anticorpo a células efetuadoras tais como

neutrófilos, plaquetas, células NK e monócitos via

seus receptores Fc também tem um papel

proinflamatório. Tal reticulação ativa as células

efetuadoras, estimulando a liberação de radicais de

oxigênio, prostaglandinas e leucotrienos, cuja

liberação é ainda potencializada pelas ações de
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componentes complementares ativados.

Exemplos de condições mediadas por

hipersensibilidade do Tipo II incluem rejeição

hiperaguda de órgãos transplantados, estados

hemolíticos e trombocitopenicos autoimunes, sindrome

de Goodpasture (e glomerulonefrite e hemorragia

pulmonar associadas), miastenia grave, sequelas

patológicas associadas com diabete melitus insulina-

dependente e pemphigus vulgaris.

As reações de hipersensibilidade do Tipo

III que envolvem antígenos circulantes podem também

resultar no desenvolvimento de numerosas condições

patológicas. Estas incluem glomerulonefrite

(discutida em detalhe abaixo), vasculite (uma

condição inflamatória potencialmente com perigo de

vida de vasos sangúíneos grandes e/ou pequenos),

artrite reumatóide, dermatite e outros distúrbios.

Outras doenças associadas com reações de

hipersensibilidade do Tipo III incluem doenças

autoimunes tais como lupus eritematoso sistêmico

(SLE), muitas doenças infecciosas, doenças

neoplásicas, e uma ampla variedade de outras

condições (Dixon, e outros Immune Complex Injury, in

Samter (ed.) Immunological Diseases, 4ª ed. Little

Brown & Co. Boston, 1987).
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II. Glomerulonefrite

O glomérulo é um elemento estrutural e

funcional fundamental dos rins. Foi descoberto que

cada glomérulo é parte de uma estrutura maior que

serve como unidade funcional principal dos rins e é

chamado um nefron. Aproximadamente um milhão de

nefrons são encontrados em cada rim. Cada glomérulo é

uma rede de até 50 capilares paralelos encaixados em

uma estrutura conhecida com cápsula de Bowman. A área

dentro da cápsula de Bowman que não é captada pelos

capilares glomerulares é conhecida como espaço de

Bowman. O glomerulo funciona como um filtro,

separando agua e certos solutos das proteínas e das

células do sangue para o espaço de Bowman para

processamento adicional nos túbulos enrolados em

espiral, circuito fechado de Henle, e duto coletor do

nefron.

Glomerulonefrite (GN) é uma doença dos rins

caracterizada por inflamação e hipertrofia resultante

dos glomérulos que é tipicamente por causa da

formação de complexo imune. O acúmulo de complexos

imunes nos glomérulos resulta em respostas

inflamatórias, que envolvem inter alia

hipercelularidade, que pode causar bloqueio total ou

parcial do glomérulo, entre outros fatores, pelo

estreitamento de lúmens capilares. Uma consequencia
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deste processo é a inibição da função de filtração

normal do glomerulo. O bloqueio pode ocorrer em

grandes quantidades de glomérulos, comprometendo

diretamente a função dos rins e frequentemente

causando a deposição anormal de proteinas das paredes

dos capilares que constituem o glomérulo. Tal

deposição pode, por sua vez, causar danos às

membranas de base glomerular. Aqueles glomérulos que

não estão bloqueados desenvolvem permeabilidade

aumentada, permitindo que grandes quantidades de

proteinas passem para a urina, uma condição

denominada proteinuria.

Em muitos casos de GN grave, estruturas

patológicas chamadas crescentes são formadas dentro

do espaço de Bowman, impedindo também a filtração

glomerular. Estas estruturas podem apenas ser vistas

por exame microscópico de amostras de tecido obtidas

por biópsia ou necrópsia, e assim nem sempre são

observadas naqueles pacientes enl que elas ocorrem.

Crescentes são uma manifestação de hipercelularidade

e acredita-se que surjam da proliferação anormal

extensiva de células epiteliais parietais, as células

que formam o revestimento interno da cápsula de

Bowman. Pesquisa clínica mostrou que há uma

correlação aproximada entre a percentagem de

glomérulos com crescentes e a gravidade clínica da
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doença, e por conseguinte a prognóstico do paciente.

Quando presentes em grandes quantidades, os

crescentes são um sinal de prognóstico fraco.

Os sintomas de GN incluem: proteinuria;

taxa de filtração glomerular reduzida (GFR); mudanças

de eletrólito do soro que incluem azotemia (uremia,

excesso de nitrogênio na uréia do sangue - EUN) e

retenção de sal, levando à retenção de água que

resulta em hipertensão e edema; hematuria e

sedimentos urinários anormais incluem deformações de

células vermelhas; hipoalbuminemia; hiperlipidemia; e

lipiduria.

Em 1990, aproximadamente 210.000 pacientes

nos Estados Unidos necessitaram hemodiálise ou

transplante para insuficiência renal crônica a um

custo anual de mais de 7 bilhões de dólares, de

acordo com o United States Renal Data System (USRDS).

O USRDS compila dados sobre doença renal nos Estados

Unidos em associação com o National Institute of

Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Division

of Kidney, Urologic and Hematologic Diseases, dos

National Institutes of Health (NIDDKD). O USRDS

estima que o custo de tratamento para insuficiência

renal esteja agora aumentando 20 por cento

anualmente.

A GN é a terceira causa que leva à morte em
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pacientes com doença renal em estágio terminal,

ultrapassada apenas por diabete e hipertensão. Como

consequência, na comunidade médica há uma necessidade

evidente e sentida há longo tempo de tratamentos

eficazes para esta condição. A pesquisa direcionada

para o desenvolvimento de novos tratamentos para GN

está em andamento no mundo todo. Nos Estados Unidos,

o NIDDKD, a National Kidney Foundation e muitas

outras organizações públicas e privadas patrocinam

pesquisa nesta área. Só a National Kidney Foundation

fornece aproximadamente dois milhões de dólares

anualmente para financiar os esforços de

pesquisadores renais.

III. Tratamentos usuais para GN
 

A administração de corticosteróide,

tipicamente como doses altas de terapia com

metilprednisolona intravenosa "em pulsos" ou

prednisona oral, é usualmente considerada o agente

farmacológico mais eficaz disponivel para o

tratamento de GN. Tal terapia de esteróide é

frequentemente administrada em combinação com agentes

imunossupressores gerais citotóxicos tais como

azatioprina ou ciclofosfamida. A supressão imune

total e a suscetibilidade a infecção aumentada

resultante, juntamente com outros efeitos colaterais

debilitantes associados tanto com administração de
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droga esteróide como citotóxica, limita o uso eficaz

destas drogas.

Drogas anti-inflamatórias não esteroidal

similares a aspirina (NSAIDs) também foram usadas

para reduzir a inflamação glomerular e a hipertrofia

de GN. Estas drogas não rotineiramente usadas para

esta finalidade, no entanto, provavelmente por causa

de seus efeitos anti-inflamatórios relativamente

fracos e propensão a causar efeitos gastrointestinais

e outros colaterais em muitos pacientes.

A administração de anticoagulantes tais

como heparina ou sódio warfarina e agentes

antitrombóticos tais como ciproheptadina, dipiridamol

ou sulfinpirazona foram usados à base de provas que

sugerem o envolvimento do processo de coagulação na

gênese de crescentes glomerulares. No entanto, a

prova objetiva de benefício de tais terapias em

animais que sofrem de GN crescêntica induzida

experimentalmente foi incoerente. Além disso, os

anticoagulantes são drogas perigosas, já que eles

podem potencializar episódios de hemorragia com risco

de vida. Eles são especialmente arriscados nesse

sentido em pacientes com insuficiência renal

avançada.

Além das abordagens farmacológicas, a troca

de plasma intensiva (plasmaferese) de 2 a 4 litros de
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plasma diariamente (ou em alguns casos três vezes na

semana) pode reduzir drasticamente níveis altos de

complexos imunes circulantes quando for necessária

intervenção aguda no processo inflamatório. Tal

tratamento é caro e requer que o paciente esteja

ligado à máquina de plasmaferese por muitas horas

toda semana. Além disso, todos os procedimentos em

que o sangue é removido e retorna a um paciente estão

associados com um risco aumentado de infecção. Não

obstante, a troca de plasma e normalmente considerada

o tratamento não farmacológico mais eficaz para

remoção de complexos imunes circulantes que podem

causar GN.

Os níveis de complexo imune circulante

podem também ser diminuídos por eliminação ou redução

da fonte do antígeno ou dos antígenos contidos nos

complexos, por exemplo, por terapia eficaz de uma

infecção latente ou mudança em um antibiótico. No

entanto, embora tal terapia seja quase sempre um

tratamento preferencial, deve ser tomado grande

cuidado pois a redução da carga de antígeno altera a

razão molar de antígeno para anticorpo envolvida na

formação de complexos imunes e assim pode ocorrer uma

exarcebação temporária perigosa do processo

inflamatório (ver discussão abaixo em Background

Physiology & Pathology).
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IV. Engenharia de anticorpo

Anticorpos nativos são moléculas de

proteína animal multi-subunidade com propriedades de

ligação a antígeno altamente específicas. Animais

fazem múltiplas classes de anticorpos. Há cinco

classes principais (IgA, IgD, IgE, IgG e IgM) e uma

variedade de subclasses. Os anticorpos nativos são

feitos de duas ou três subunidades heterodiméricas

cada uma contendo uma cadeia pesada (H) e uma leve

(L). As diferenças entre as classes de anticorpo

derivam de suas cadeias H diferentes. As cadeias H

têm um peso molecular de aproximadamente 53 kDa,

enquanto cadeias L são aproximadamente 23 kDa em

massa.

Cada anticorpo nativo individual tem um

tipo de cadeia L e um tipo de cadeia H, que são

mantidas juntas por ligações dissulfeto para formar

uma subunidade heterodimerica . Tipicamente um

anticorpo nativo (por exemplo, um IgG) tem duas tais

subunidades, que são também mantidas juntas por

ligações dissulfeto. Dentro de cada cadeia, unidades

de aproximadamente 110 resíduos de aminoácidos se

dobram de modo a formar domínios compactos. Cada

domínio é mantido junto por uma ligação dissulfeto

intracadeia simples. As cadeias L têm dois domínios,

enquanto as cadeias H tem quatro ou cinco. A maioria
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das cadeias H tem uma região de articulação após os

primeiros (isto é, a maioria localizada aminº-

terminalmente) dois domínios. As ligações dissulfeto

que ligam juntas as subunidades heterodiméricas estão

localizadas nas regiões de articulação. A região de

articulação e particularmente sensível a clivagem

proteolítica, tal proteólise fornecendo dois ou três

fragmentos (dependendo do sitio preciso de clivagem),

um fragmento de ligação não-antígeno que contém

apenas regiões C de cadeia H (Fc) e um fragmento de

ligação de antígeno bivalente (Fab'2) ou dois

monovalentes (Fab). A região de articulação permite

as regiões de ligação de antígeno (cada uma

constituída de uma cadeia leve e os primeiros dois

domínios de uma cadeia pesada) para mover se mover

livremente em relação ao resto do anticorpo nativo,

que inclui os domínios de cadeia pesada restantes.

O primeiro domínio de cada cadeia e

altamente variável em sequência de aminoácido,

fornecendo o vasto espectro de especificidades de

ligação de anticorpo encontrado em cada indivíduo.

Estes são conhecidos como domínio variável pesado

(VH) e variável leve (VI.). Os dominios segundo e

subseqtíente (se houver) de cada cadeia são

relativamente invariante em sequência de aminoácido.

Estes são conhecidos como domínio constante pesado
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(CH) e constante leve (CL).

Cada região variável contem três circuitos

fechados de sequencia hipervariável que fornecem uma

estrutura complementar àquela do antígeno e são

fundamentais para a determinação da especificidade de

ligação de antígeno do anticorpo, pois eles são os

sítios de contato para ligação ao antígeno. Estes

circuitos fechados são conhecidos como regiões que

determinam complementariedade, ou CDRs. Cada dominio

variável é constituído de três CDRs encaixadas em

quatro segmentos de armação muito menos variáveis

(FRS). Juntos, os conjuntos de CDRs e FRs colineares

são em grande parte responsáveis para a determinação

da conformação tridimensional das regiões variáveis

de moléculas de anticorpo.

As CDRs e os FRs são aspectos que foram

deduzidos das propriedades estruturais de regiões

variáveis de anticorpo. Tanto as sequências de

aminoácido (estrutura primária) como a modelagem

tridimensional (estrutura secundária e terciária

deduzida) de regiões variáveis de anticorpo foram

usadas por Vários pesquisadores para definir CDRs e,

à revelia, FRs. Embora as posições de CDRs estejam

fora de questão, nem todos os trabalhadores da

técnica concordam sobre as posições precisas das

fronteiras de cada CDR em regiões VH ou VL; não há
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nenhum marcador estrutural de corte claro que

delineie as fronteiras CDR/FR.

Duas definições de posições de CDR são

usualmente de uso geral na técnica. Estas são a

definição "variabilidade de sequência" de Kabat e

outros ("Sequences of Proteins of Immunological

Interest", 4ª ed. Washington, D.C.: Public Health

Service, N.I.H.) e a definição "variabilidade

estrutural" de Chothia e Lesk (J. Mol. Biol. 1987,

196:901). Como usado aqui, os termos VL CDRl, VL

CDR2, VL CDR3, VH CDRl, VH CDR2 e VH CDR3 se referem

minimamente à região de sobreposição entre as regiões

designadas para cada CDR por cada uma destas duas

definições e maximamente à região total abrangida

pela combinação das regiões designadas para cada CDR

por cada uma destas duas definições.

Um problema que a engenharia de anticorpo

tenta controlar é a atividade imune de um paciente

humano que ocorre em resposta a um anticorpo murino

nativo (ou outro animal não humano), tipicamente um

mAb, que está sendo administrado ao paciente para

finalidades terapêuticas. Esta atividade contra

anticorpos murinos é caracterizada por uma resposta

de anticorpo humano anti-camundongo (HAMA) que pode

ter efeitos prejudiciais na eficácia do tratamento e

na saúde do paciente. Foi descoberto que quase toda
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tal atividade de anticorpo anti-não humano humano

("tipo KAMA") é dirigida aos domínios constantes e às

regiões FR dos domínios variáveis de anticorpos não

humanos nativos.

Por manipulação das moléculas de ácido

nucléico que codificam as cadeias H e L de anticorpo

é possivel incorporar regiões variáveis não humanas &

anticorpos de outro modo constituídos de regiões

constantes humanas. Os anticorpos resultantes são

denominados "anticorpos quiméricos"e são tipicamente

menos propensos a provocar respostas do tipo HAMA do

que são os anticorpos não humanos dos quais são

derivadas as regiões variáveis.

Uma abordagem ainda mais eficaz para

eliminar o potencial de um anticorpo não humano para

provocar uma resposta do tipo HAMA é "humanizá-lo",

isto é, substituir suas regiões de estrutura não

humanas por umas humanas. Uma naneira de conseguir

tal humanização envolve a inserção de fragmentos de

polinucleotídeo que codificam as CDRs não humanas do

anticorpo a ser humanizado em uma molécula de ácido

nucléico que codifica um anticorpo humano de outro

modo (com regiões constantes humanas se desejado) de

modo a substituir as CDRs humanas e usar a molécula

de ácido nucléico resultante para expressar o

anticorpo "humanizado" codificado.
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Infelizmente, no entanto, a humanização de

anticorpos não humanos tem efeitos imprevisíveis nas

interações do antígeno do anticorpo, por exemplo

propriedades de ligação de antígeno. Parte desta

imprevisibilidade deriva das propriedades das CDRs.

Algumas CDRs podem conduzir à construção de

anticorpos humanizados que retém as propriedades do

anticorpo doador de CDR não humano do que outras.

Embora as CDRs sejam fundamentais para as

propriedades de ligação de antígeno de um anticorpo,

as CDRs e os FRS devem interagir apropriadamente se a

especificidade de antígeno de um anticorpo deve ser

retida depois da humanização. Os efeitos de

combinação com FRs humanos particulares nas CDRs não

humanas não caracterizadas não podem ser

confiavelmente previstos por qualquer método

conhecido. No entanto, a humanização bem sucedida de

um anticorpo fornece informação que, em geral,

facilita a humanização bem sucedida das CDRs daquele

anticorpo usando outros FRs humanos ou humanos

alterados. Além disso, estão disponiveis abordagens

que facilitam a confecção de PES humanos para

melhorar a probabilidade de humanização bem sucedida.

ºutros problemas controlados por engenharia

de anticorpo incluem produção eficiente de anticorpo

e alteração de farmacocinéticas de anticorpo. A
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produção de proteina recombinante e geralmente mais

eficazmente realizada em hospedeiros bacterianos. O

grande tamanho e a natureza multimérica de anticorpos

nativos tornam difícil sua produção em bactéria. Uma

abordagem para tratar de problemas de produção é usar

métodos de DNA recombinante para construir anticorpos

que tenham suas cadeias H e L unidas por um peptídeo

ligador para formar um anticorpo de cadeia simples

(sc). Como descrito abaixo, há Vários tipos de

anticorpos se que podem ser construídos.

Como é o caso para humanização, os efeitos

sobre as propriedades de ligação de antígeno de

construção de um tipo particular de anticorpo sc

usando cadeias H e L que não foram caracterizadas com

relação a sua capacidade para funcionar como parte de

um anticorpo sc não podem ser confiavelmente

previstos por qualquer método conhecido. No entanto,

a construção bem sucedida de um tipo qualquer de

anticorpo sc de um anticorpo nativo particular

fornece informação que, em geral, facilita a

construção bem sucedida de outros tipos de anticorpos

sc daquele anticorpo nativo.

Anticorpos de cadeia simples podem incluir

um de cada de apenas domínios VH e VL, em cujo caso

eles são denominados anticorpos scFV; eles podem

incluir apenas um de cada de domínios VH, VL, CH e
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CL, em cujo caso eles são denominados anticorpos

scFab; ou eles podem conter todas as regiões

variáveis e constantes de um anticorpo nativo, em

cujo caso eles são citados como o comprimento total

dos anticorpos sc.

Os tamanhos diferentes destes anticorpos

confere a cada um propriedades farmacocinéticas

diferentes. Em geral, as proteínas menores são

eliminadas da circulação mais rapidamente do que

proteínas maiores da mesma composição geral. Assim,

os anticorpos so e os anticorpos nativos comprimento

total geralmente têm a duração mais longa de ação, os

anticorpos scFab têm durações mais curtas de ação e

os anticorpos scFv têm durações ainda mais curtas de

ação. Evidentemente, dependendo da doença a ser

tratada, podem ser desejados agentes terapêuticos de

ação mais longa ou mais curta. Por exemplo, os

agentes terapêuticos para uso na prevenção de

distúrbios imunes e hemostáticos associados com

procedimentos de circulação extracorpórea (que são

tipicamente de curta duração) são preferivelmente de

ação relativamente curta, enquanto os anticorpos para

o tratamento de condições crônicas de longa duração

(tais como doença inflamatória da articulação ou GN)

são preferivelmente de ação relativamente longa.

Discussões detalhadas de engenharia de
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anticorpo podem ser encontradas em numerosas

publicações recentes incluindo: Borrebaek, "Antibody

Engineering, A Practical Guide," 1992, W.H. Freeman e

Co. NY; e Borrebaek, "Antibody Engineering," 2ª ed.

1995, Oxford University Press, NY, Oxford.

RESUMO DA INVENÇÃO

Em vista do que se viu antes, é um objetivo

da presente invenção fornecer uma nova abordagem para

reduzir a inflamação glomerular e a disfunção renal

associadas com GN.

O método da invenção envolve o uso de

preparações que contêm anticorpos para componente CS

de complemento humano como agentes farmacêuticos.

Mais particularmente, a invenção fornece para o uso

de anticorpos anti-CS que se ligam a componente CS de

complemento ou fragmentos ativos dos mesmos.

Preferivelmente, os anticorpos bloqueian a produção

e/ou a atividade de componentes C5a e C5b de

complemento. Para a maioria das aplicações, o

anticorpo é um anticorpo monoclonal.

Nas modalidades preferidas da invenção, a

administração da preparação de anticorpo anti-CS é

iniciada após o aparecimento dos sintomas de GN, por

exemplo após o aparecimento de proteinuria.

Alternativamente, a invenção pode ser usada

profilaticamente para tratar pacientes que estão com
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risco de exarcebação aguda de GN existente, por

exemplo pacientes que estão experimentando um

desencadeamento de sintomas de lupus eritematoso

sistêmico ou doenças autoimunes similares que

resultaram em GN.

Como mostrado nos exemplos apresentados

abaixo, os anticorpos anti-CS administrados

subsequente ao início de GN eliminam essencialmente a

inflamação/hipertrofia glomerular e reduz disfunção

renal (ver Exemplos 1 e 2).

Embora não se deseje ficar preso a qualquer

teoria particular de operação, acredita-se que os

anticorpos anti-CS tenham estes e outros efeitos

terapêuticos por meio de sua atividade em bloquear a

geração ou a atividade dos fragmentos ativos C5a e/ou

C5b de componente C5 complementar. Através deste

efeito bloqueador, os anticorpos inibem os efeitos

proinflamatórios (anafilatóxicos) de C5a e a produção

do complexo de ataque de membrana (MAC) C5b-9.

Significantivamente, o efeito de bloqueio pelos

anticorpos anti-CS, visto que ele ocorre no nível de

componente CS de complemento, tem a vantagem de

manter as funções de eliminação de complexo imune do

sistema de complemento opsõnico importante, anti-

infeccioso, mediadas, inter alia, pelo componente C3

complementar.
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A invenção adicionalmente fornece

composições que compreendem anticorpos anti-CS que

bloqueiam a atividade hemolítica complementar e a

geração de C5a. Estes anticorpos são úteis para o

tratamento de GN assim como algumas outras condições.

Estas incluem o tratamento de disfunções imunes e

hemostáticas associadas com circulação extracorpórea

(ver pedido de patente copendente Serial Nº

08/217.39l, que é incorporado aqui como referência),

o tratamento de doenças inflamatórias das

articulações (ver pedido de patente copendente US

Serial Nº Off/311.489, que é incorporado aqui como

referência) e outras condições complementares

associadas, particularmente doenças inflamatórias.

Embora outros anticorpos possam ser usados

para tratar GN de acordo com a presente invenção, os

novos anticorpos da invenção são preferidos.

Preferivelmente, estes novos anticorpos se ligam a

cadeia alfa de C5, mas não exibem ligação substancial

ao produto CS de clivagem de cadeia alfa (denominados

daqui por diante e nas reivindicações "CSa livre").

Outros alvos preferidos para ligação de anticorpo

incluem fragmentos da cadeia alfa do C5 humano que

são imunorreativos com o anticorpo mais preferido da

invenção, o anticorpo 561.1 discutido abaixo. Tais

alvos preferidos incluem o fragmento de hidrólise
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ácido de 46kDa de es (o fragmento "5G46k), o

fragmento de digestão tríptica de 27 kDa de C5 (o

fragmento "5G27k), o peptídeo 325aa que abrange

resíduos de aminoácido 725-1049 de SEQ ID NO:2 (o

peptídeo "5G325aa"), o peptídeo de aminoácido 200 que

abrange os resíduos de aminoácidos 850 a 1049 de SEQ

ID NO:2 (o peptídeo "SG200aa") -- como discutido

abaixo no Exemplo 13.

Os novos anticorpos da invenção incluem

anticorpos que se ligam a um epítopo dentro da

sequencia de aminoácido Val Ile Asp His Gln Gly Thr

Lys Ser Ser Lys Cys val Arg Gln Lys val Glu Gly Ser

Ser, (SEQ ID NO:l) daqui por diante denominados

epítopo KSSKC. Estes novos anticorpos que se ligam ao

epítopo KSSKC são daqui por diante denominados como

anticorpos anti-KSSKC, e os anticorpos monoclonais

que se ligam ao epítopo KSSKC são daqui por diante

denominadas como mAbs anti-KSSKC.

Os novos anticorpos da invenção tem várias

vantagens sobre outros anticorpos anti-CS,

particularmente com relação ao seu uso como agentes

terapêuticos ,anti-inflamatórios. Estes incluem a

capacidade de bloquear substancialmente tanto a

atividade hemolítica de complemento como a geração do

produto CS de clivagem complementar proinflamatório

substancialmente até à mesma extensão a mesma
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concentração de anticorpo. Alguns dos anticorpos

preferidos da invenção têm propriedades vantajosas

adicionais de bloquear a ligação de C5 a C3 ou C4.

Os anticorpos particularmente preferidos da

invenção são os anticorpos anti-KSSKC nativos

monoespecíficos. O mAh 561.1 anti-KSSKC nativo tem a

vantagem distinta de bloquear substancialmente tanto

a atividade hemolítica complementar quanto a geração

de C5 a uma razão estequiométrica de anticorpo a C5

que se aproxima do limite teórico de um a dois

(anticorpo a antígeno) de ligação que pode ser

conseguido por um anticorpo bivalente. Esta é uma

propriedade desejável porque ela permite doses

menores de anticorpo para conseguir efeitos

terapêuticos que seriam necessários de outros

anticorpos similares que não funcionam em uma tal

proporção.

A invenção fornece ainda mAbs recombinantes

que são derivados (inclusive derivados monovalentes)

destes mAbs nativos. Estes incluem mAbs recombinantes

anti-KSSKC. Preferivelmente, os anticorpos da

invenção fornecem um nivel de bloqueio de tanto da

atividade hemolítica complementar como da produção de

C5 (em uma base por mol de sítio de ligação) que é

obtido quando a concentração de anticorpo está dentro

de uma ordem de grandeza daquela dos mAbs nativos. Os
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mAbs recombinantes anti-KSSKE particularmente

preferidos fornecem um nível de tal bloqueio quando a

concentração de anticorpo não for mais do que três

vezes aquela dos mAbs nativos da invenção.

A invenção fornece ainda sequencias de

ácido nucléico de polinucleotídeos que codificam tais

mAbs recombinantes anti-KSSKC, assim como sequências

de aminoácido dos polipeptídeos codificados por estas

moléculas de ácido nucléico da invenção.

A invenção fornece ainda sequências CDR que

são úteis na construção dos anticorpos humanizados da

invenção, assim como peptídeos e oligopeptideos que

são úteis na preparação e na caracterização dos

anticorpos da invenção.

Os anticorpos anti-CS da invenção têm

atividade em bloquear a geração ou a atividade dos

fragmentos ativos C5a e/ou C5b de componente CS de

complemento. Através deste efeito de bloqueio, os

anticorpos inibem os efeitos proinflamatórios

(anafilatóxicos) de C5a e a geração do complexo de

ataque de membrana (MAC) C5b-9. Significativamente, o

bloqueio efetuado pelos anticorpos anti-CS, visto que

ele ocorre no nivel de componente C5 complementar,

tem a vantagem de manter as funções de eliminação de

complexo imune do sistema de complemento opsônico

importante, anti-infeccioso, mediadas, inter alia,
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pelo componente C3 complementar.

As figuras anexas, que são incorporadas e

constituem parte da relatório descritivo, ilustram

certos aspectos da invenção e, juntamente com a

descrição, servem para explicar os princípios da

invenção. Deve ser entendido, evidentemente, que

tanto as figuras como a descrição são explanatórias

apenas e não são restritivas da invenção.

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

Figuras lA, IB e lC -- Microfotografias de

seções coradas com PAS de rins de camundongos. Fig.

IA -- camundongo não induzido não tratado. Fig. 1B --

camundongo GN-induzido PSB-(controle)*tratado. Fig.

1c -- camundongo GN-induzido anti-CS tratado. O

aumento para cada um é o mesmo, aproximadamente 400x.

Figuras ZA, 2B e 2C -- Microfotografias de

seções coradas com imunofluorescência de rins de

camundongos. Fig. 2A -- camundongo não induzido não

tratado. Fig. ZB -- camundongo GN-induzido PSB-

(controle)-tratado. Fig. 2C -- camundongo GN-induzido

anti-CS tratado. O aumento para cada um é o nesmo,

aproximadamente 2003.

Figura 3 - Resulta de ensaios hemolíticos

(lise de célula) de soro de animais GNsinduzidos

tratados com anticorpos anti-CS em PBBS ("Anti-CS“)

ou PBS sozinho ("PBS controle"). Também são mostrados
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os resultados de ensaios realizados com soro normal.

Figura 4 - Resultados de ensaios C5b-9

solúvel ("sC5b-9"). "ND" indica não determinado.

Figuras 5A, SE e SC -- Microfotografias de

imunofluorescência de seções de rins coradas para

camundongo C3. Fig. 5A -- camundongo não induzido não

tratado. Fig. SB -- camundongo GNeinduzido PSB-

(controle)-tratado. Fig. 5C -- camundongo GN-induzido

anti-CS tratado. O aumento para cada um é o nesmo,

aproximadamente 400x.

Figura 6 -- Resultados de ensaios C3a de

amostras de sangue humano circulante. "ND" indica não

determinado.

Figura 7A e 7B -- Analises farmacocinéticas

da redução da capacidade de lise de célula de sangue

de camundongo (Fig. 7A) ou humano (Fig. 7B) após

tratamento com anticorpos anti-CS.

A. aplicação de cor imunofluorescente das

Figuras 2 e 5 é restrita à rede capilar glomerular

(glomérulo de capilares) e assint a hipertrofia do

glomérulo visto na Figura 13 não e visível nas

Figuras 2B e 5B.

Figura 8 -- Análise Scatchard de 5Gl.l

nativo que se liga a C5.

Figura 9 -- Análise Scatchard de N19/8

nativo que se liga a C5.

Petição 870210072032, de 06/08/2021, pág. 88/554



10

15

20

25

28

 

Figura 10 -- Geração de C3a em amostras de

sangue humano circulante na presença de 5G1.1 nativo.

Figura 11 -- Geração de sCSb-9 em amostras

de sangue humano circulante na presença de 5G1.1

nativo.

Figura 12 -- Atividade hemolítica de soro

de amostras de sangue humano circulante na presença

de 561.1 nativo.

Figura 13 -- Atividade hemolítica de soro

na presença de mSGl.1 scFv.

Figura 14 -- Geração de C5a na presença de

m5G1.l scEv.

Figura 15 -- Geração de CSa em amostras de

sangue humano circulante na presença de mSGl.l scFv.

Figura 16 -- AtiVidade hemolítica de soro

de amostras de sangue humano circulante na presença

de m561.1 scFv.

Figura 17 -- Produção de sC5b-9 em amostras

de sangue humano circulante na presença de m5G1.l

scFv.

Figura 18 -- A região variável de cadeia

leve do anticorpo 561.1. A sequência derivada do

iniciador de oligonucleotídeo 5' usada para

amplificação de PCR da região variável é mostrada no

quadrado inferior. Os aminoácidos são numerados de

acordo com Kabat e outros, supra.. Aminoácidos nos
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quadrados correspondem a sequências de peptídeo

obtidas da cadeia leve de 5G1.1 maduro ou de um

peptídeo Lys C endoproteinase de 5G1.1. A

complementariedade que determina os resíduos de

região (CDR) de acordo com a definição de

variabilidade de sequência e a definição de

variabilidade estrutural são sublinhadas e traçados

por cima, respectivamente.

Figura 19 -- A região variável de cadeia

pesada do anticorpo 561.1. A sequencia derivada do

iniciador oliqonucleotídeo 5' usada para amplificação

de PCR da região variável é mostrado em quadrado

inferior. Os aminoácidos são numerados usando o

esquema de Kabat e outros supra. com +1 representando

o primeiro aminoácido da região variável madura

processada. Aminoácidos nos quadrados correspondem a

sequencias de peptídeo obtidas da cadeia pesada de

5G1.1 após tratamento com piroglutamato

aminopeptidase. A complementariedade que determina os

resíduos de região (CDR) de acordo com a definição de

variabilidade de sequência ou de acordo com a

definição de variabilidade estrutural são sublinhadas

e traçados por cima, respectivamente.

FISIOLOGIA & PATOLOGIA FUNDAMENTAL
 

A discussão nesta seção não é limitada a

assunto em questão que se qualifica como "técnica
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anterior" em relação à presente invenção. Portanto,

não será implicada ou deduzida admissão alguma de tal

status da técnica anterior por razão da inclusão do

assunto em questão nesta discussão e nenhuma

declaração contra o interesse dos presentes

inventores será implicado por motivo de tal inclusão.

I. Introdução

Como descrito acima, a presente invenção

refere-se a tratamentos terapêuticos para GN e outras

doenças "ºdiadas por complexo imune, assim como ao

tratamento de outras doenças mediadas por complemento

e à inibição de componente C5 complemntar. Para

fornecer fundamentos para o relatório descritivo das

modalidades preferidas e dos exemplos apresentados

abaixo, nos dirigimos primeiro às discussões gerais

do ramo complementar do sistema imune, os aspectos

patofisiológiccs de GN, e estudos anteriores do papel

de complemento em patogênese de GN.

Discussões gerais do sistema complementar e

da GN podem ser encontrados em, por exemplo, Glassock

e Brenner, 1994; Couser, 1993; Couser, 1992; Couser,

e outros, 1992; Rich, 1992; Glassock e Brenner, 1987;

Robbins e Cotran, 1979; e Guyton, 1971.

II. O Sistema Complementar

O sistema complementar age em associação

com outros sistemas imunológicos do corpo para se

Petição 870210072032, de 06/08/2021, pág. 91/554



10

15

20

25

31

  

defender contra a intrusão de agentes patogênicos

celulares e virais. Há pelo menos 25 proteínas

complementares, que são encontradas como uma coleção

complexa de proteínas de plasma e cofatores de

membrana. As proteínas de plasma constituem

aproximadamente 10% das globulinas em soro de

vertebrado. Os componentes complementares conseguem

sua funções defensivas imunes por interação em uma

série de eventos intricados porém precisos de

clivagem enzimática e de ligação de membrana. A

cascata complementar resultante leva à produção de

produtos com funções opsõnicas, imunorreguladoras e

liticas.

A cascata complementar progride pelo

percurso clássico ou pelo percurso alternativo. Estes

percursos compartilham com muitos componentes, e

embora eles sejam diferentes em suas etapas iniciais,

eles convergem e compartilham dos mesmos componentes

de "complemento terminal" (C5 até C9) responsáveis

pela ativação e destruição de células alvo.

O percurso de complemento alvo clássico é

tipicamente iniciado pela identificação de anticorpo

de e ligação a um sítio antigênico em uma célula

alvo. O percurso alternativo é habitualmente-

independente de anticorpo e pode ser iniciado por

certas moléculas nas superfícies do agente
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patogênico. Ambos os percursos convergem para o ponto

no qual o componente C3 de complemento e clivado por

uma protease ativa (que é diferente em cada percurso)

para fornecer C3a e C3b. Outros percursos que ativam

ataque complementar podem agir posteriormente na

sequência de eventos que levam a vários aspectos de

função complementar.

C3a é uma anafilatoxina (ver discussão

abaixo). C3b se liga a células bacterianas e outras,

assim como a certos vírus e complexos imunes, e as

atinge para remoção da circulação. (C3b neste papel é

conhecido como opsonina.) A função opsõnica de C3b é

considerada como sendo a mais importante ação anti-

infecciosa do sistema complementar. Foi descoberto

que os pacientes com lesões genéticas que bloqueiam a

função C3b são propensos a infecção por uma ampla

variedade de organismos patogênicos, enquanto que os

pacientes com lesões posteriores na sequência de

cascata complementar, isto e, pacientes com lesões

que bloqueiam funções C5, são mais propensos apenas a

infecção Neisseria, e então apenas um pouco mais

propensos (Fearon, em Intensive Review of Internal
 

Medicine, 2ª Ed. Fanta e Minaker, eds. Brigham and

Women's and Beth Israel Hospitals, 1983).

A C3b também forma um complexo com outros

componentes únicos para cada percurso para formar
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convertase C5 clássica ou alternativa, que oliva C5

em C5a e C5b. A C3 e assim consideradas como a

proteína central na sequência de reação complementar

visto que esta é essencial tanto para os percursos

alternativos como para os clássicos (Wurzner, e

outros, Complement Inflamm. 8:328-340, 1991). Esta

propriedade de C3b é regulada pelo Fator I de

protease de soro, que age sobre C3b para produzir

iC3b. Embora ainda funcional como opsonina, o iCSb

não pode formar uma convertase C5 ativa.

C5 é uma beta globulina de 190 kDa

encontrada em soro normal a aproximadamente 75 ug/ml

(0,4uM). C5 e glicosilado, com aproximadamente 1,5-3

por cento de sua massa atribuída a carboidrato. C5

maduro é um heterodímero de uma cadeia alfa de 115

kDa de aminoácido 999 que é dissulfeto ligado a uma

cadeia beta de 75 kDa de aminoácido 656. C5 e

sintetizado como um produto de proteína precursora de

cadeia simples de um gene cópia simples (Haviland e

outros J. Immunol. 1991, 146:362-368). A sequência

cDNA do transcrito deste gene prognostica um

precursor pro-CS de 1659 aminoácidos juntamente com

uma sequência lider de aminoácido 18 (SEQ ID N0:2).

O precursor pro-CS é clivado após o

aminoácido 655 e 659, para fornecer a cadeia beta

como um fragmento terminal amino (resíduos de
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aminoácido +l a 655 de SEQ ID NO:2) e a cadeia alfa

como um fragmento terminal carboxila (resíduos de

aminoácido 660 a 1658 de SEO ID NO:2), com quatro

aminoácidos (resíduos de aminoácido 656-659 de SEQ ID

NO:2), eliminiado entre os dois.

C5a é clivado da cadeia alfa de C5 tanto

pela convertase C5 alternativa ou clássica como um

fragmento terminal amino que compreende os primeiros

74 aminoácidos da cadeia alfa (isto é, resíduos de

aminoácido 660-733 de SEQ ID N0:2). Aproximadamente

20 por cento da massa de 11 kDa de C5a são atribuídos

a carboidrato. O sítio de clivagem para ação de

convertase está em ou imediatamente adjacente ao

resíduo de aminoácido 733 de SEQ ID NO:2. Um composto

que estaria ligado a ou adjacente a este sítio de

clivagem teria o potencial de bloquear o acesso das

enzimas de convertase C5 ao sítio de clivagem e desse

modo agir como um inibidor de complemento.

C5 pode também ser ativado por meios sem

ser a atividade de convertase C5. A digestão de

tripsina limitada (Minta e Man, J. Immunol. 1977,

119:1597-1602; Wetsel e Kolb, J. Immunol. 1982,

128:2209-2216) e tratamento ácido (Yammamoto e

Gewurz, J. Immunol. 1978, 120:2008; Damerau e outros,

Molec. Immunol. 1989, 26:1133sll42) pode também

clivar C5 e produzir C5b ativo.
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C5a é uma outra anafilatoxina (ver

discussão abaixo). C5b combina com C6, C7 e C8 para

formar o complexo C5b-8 na superfície da célula alvo.

Após ligação de várias moléculas C9, é formado o

complexo de ataque de membrana (MAC, C5b-9, complexo

complementar terminal -- TCC). Quando se inserem

números suficientes de MACs em membranas de células

alvo as aberturas que eles criam (poros MAC) mediam

lise osmótica rápida das células alvo. Concentrações

inferiores, não líticas de MACs podem produzir outros

efeitos. Em particular, a inserção de membrana de

números pequenos dos complexos C5b-9 em células

endoteliais e plaquetas podem causar ativação

prejudicial da célula. Em alguns casos a ativação

pode preceder a lise de células.

Como mencionado acima, C3a e CEa são

anafilatoxinas. Estes componentes de complemento

ativados podenl desencadear desgranulação de célula

mestra, que libera histamina e outros mediadores de

inflamação, resultando em contração do músculo liso,

permeabilidade vascular aumentada, ativação de

leucócito e outros fenômenos inflamatórios que

incluem proliferação celular que resulta em

hipercelularidade. C5a também funciona como um

peptídeo quimiotáctico que serve para atrair

granulócitos pró-inflamatório ao sitio de ativação de
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complemento.

III. Patofisioloqia de GN

Embora GN possa acompanhar uma faixa

extraordinária de processos patológicos, em geral

esta é encontrada mais comumente no curso de doenças

infecciosas, em autoimunidade, e como uma

consequência de terapia para alguns outros processos

de doença. O mecanismo causador de GN é tipicamente o

depósito de complexos imunes circulantes nos rins. Os

fatores envolvidos na patogênese de GN incluem o

antígeno específico e o anticorpo envolvido e os

processos inflamatórios que ocorrem como uma

consequência de deposição de complexo imune.

Antígenos Envolvidos na Formação de

Complexos Imunes que Causam GN: Antígenos envolvidos
 

no desenvolvimento de GN podem ser amplamente

classificados como endógenos, infecciosos e

iatrogénicos (aqueles encontrados como uma

consequência de prática nédica). Em muitos casos o

antígeno específico é desconhecido, embora a classe

geral possa usualmente ser identificada.

O melhor exemplo conhecido da formação de

complexos imunes endógenos são os complexos DNA anti-

DNA produzidos em associação com lupus eritematoso

sistêmico (lupus, SLE). Outras fontes importantes de

antígenos endógenos incluem malignidades em que a
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formação de complexo imune pode contribuir para o

desenvolvimento de síndromes paraneoplásicas.

Infecções com organismos de muitos tipos,

particularmente infecções crônicas, estão também

associadas ao desenvolvimento de complexos imunes que

podem causar GN. Infecções bacterianas e fungais que

podem produzir tais complexos incluem infecções com

certas cepas de estreptococos, Pseudonomas, infecção

gonococal disseminada, lepra lepromatosa, endocardite

bacteriana subaguda, asperlogilose broncopulmonar,

sifilis secundária e infecções crônicas em pacientes

com fibrose cística.

Doenças virais em que a deposição de

complexo imune pode ser um aspecto proeminente inclui

infecção de hepatite B, dengue, mononucleose

infecciosa e panencefalite esclerosante subaguda. GN

é também um aspecto proeminente de muitas infestações

parasiticas tal como a GN vista em crianças com

malária quarta, assim como toxoplasmose,

tripanossomose e esquistossomose.

Antígenos iatrogênicos constituem uma

classe especial de antígenos exógenos. Estes incluem

aqueles responsáveis pela doença de complexo imune

protótipo, doença de soro, que segue a formação de

complexos imunes entre constituintes heterólogos do

soro e anticorpos autólogos. Doença de soro foi

Petição 870210072032, de 06/08/2021, pág. 98/554



10

15

20

25

38

 

regularmente observada no início deste século quando

as doenças infecciosas eram freqúentemente tratadas

com antiseros heterólogos.

Uma doença iatrogênica essencialmente

indistinguível da doença de soro clássica pode

ocorrer como uma consequência de terapia antibiótica

de alta dose. As manifestações como doença de soro de

respostas imune a estas drogas incluem GN e refletem

o fato de que certas drogas, particularmente a B-

lactama e os antibióticos sulfonamida, são haptenos

eficazes que são capazes de induzir respostas de

anticorpo em conjugação espontânea a proteínas

autólogas.

Fatores que Afetam a Formação e a Deposição
 

de Complexo Imune:

Os aspectos tanto de antígeno como de

anticorpo determinam a probabilidade de formação de

complexo imune patológico e deposição subsequente nos

rins. O mais importante entre estes são as

concentrações absolutas dos reagentes e suas

relativas razões molares.

A maioria dos antígenos apresenta epitopos

múltiplos e tipicamente estimula uma resposta de

anticorpo policlonal. Todas as moléculas de anticorpo

que ocorrem naturalmente são pelo menos bivalentes.

Estas propriedades são responsáveis pela formação de
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um reticulado antígeno-anticorpo extensivo, cujo

tamanho é determinado amplamente pela afinidade dos

anticorpos e pela razão molar de antígeno para

anticorpo.

Em geral, as respostas de anticorpo começam

sob condições em que o antígeno está presente em

excesso a anticorpo, e esta razão relativa muda

quando a resposta de anticorpo aumenta em magnitude.

Os complexos formados inicialmente são usualmente

pequenos e exibem pouca ou nenhuma atividade

patogênica. Em contraste, complexos muito grandes são

frequentemente formados quando a quantidade de

antígeno se torna limitante, tardiamente no curso de

uma resposta de anticorpo sob condições de anticorpo

em excesso. Por serem muito grandes estes complexos

são facilmente eliminados pelo sistema

reticuloendotelial no fígado, eles também são

relativamente não patogênicos.

Acreditasse que a formação de complexos

imunes que podem causar GN ocorra durante as

condições de leve excesso de antígeno ou próximo ao

ponto de equivalência anticorpo-antígeno, no qual a

formação de reticulado é máxima e o tamanho do

reticulado é grande, mas não muito grande.

Vários fatores influenciam a velocidade e a

localização de precipitação de complexo imune. As
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III. no Dunn .. u-o'o-n. na

interações entre as regiões Fc de moléculas de

anticorpo promovem precipitação rápida de complexos

imunes. O papel das interações Fc-Fc na precipitação

de complexo imune é ilustrado por estudos das

propriedades de fragmentos de anticorpo F(ab')2, que

não contêm regiões Fc. Embora a valência dos

fragmentos F(ab')2 não seja diferente daquela da

maioria das imunoglobulinas globais, os fragmentos

F(ab')2 formam reticulados mais lentamente.

A carga de antígeno desenvolve um papel na

determinação da localização do tecido de sítios de

deposição de precipitados de complexo imune. Os

complexos com uma carga positiva substancial são

preferencialmente atraídos para a forte carga

negativa de membranas de base, particularmente no

glomérulo renal.

A presença localizada de antígeno pode

largamente ser responsável por certos casos de

deposição de complexo imune específico de órgão.

Doenças tais como sindrome de Goodpasture (uma forma

rara de GN) tipicamente não são classificadas como

doenças de complexo imune porque os complexos são

formados in situ nos rins em vez de ser pré-formado

na circulação e então depositado. Uma vez formados os

complexos imunes, acreditaese que o processo

inflamatório subsequente seja essencialmente o nesmo
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que aquele observado após a deposição de complexos

pré-formados. No entanto, o modo diferente de

deposição distingue esta síndrome da GN tipica

causada pelos complexos imune circulantes.

Aspectos de fluxo sanguíneo e estrutura

vascular são tambén importantes na determinação da

localização de depósitos de complexo imune. O mais

importante entre estes é a permeabilidade capilar.

Como seu endotélio capilar e fenestrado, os

glomérulos renais são sítios preferenciais para a

deposição de complexos imunes. As variáveis

hemodinâmicas que melhoram a localização de complexo

imune incluem turbulência de fluxo e pressão

sanguinea aumentada, ambas estando presentes nos

glomérulos renais.

Complemento e Receptores de Complemento
 

como Reguladores de Deposição de Complexo Imune: Além

de suas funções pró-inflamatórias, os componentes de

complemento podem também inibir a deposição de

complexo imune e resolubilizar os precipitados de

complexo imune dos sítios de deposição. Além disso, é

sabido que os receptores de eritrócitos para C3b, por

exemplo CRl, são importantes para esvaziamento

reticuloendotelial de complexos imunes circulantes

opsonizados circulantes.

A análise do padrão clínico de doença de
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complexo imune em pacientes com deficiências de

componentes complementares particulares fornece

informação no que diz respeito ao papel normal destes

componentes na prevenção da deposição de complexo. A

incidência de doença de complexo imune em pacientes

com deficiências de Clq, Clr, Cls, C4, C2 ou C3 varia

de 60 a 90 por cento, com a maioria destes pacientes

exibindo uma síndrome semelhante a lupus. A doença de

complexo imune é raramente associada às deficiências

de componentes de ação retardada ou de percurso

alternativo.

A ligação de componentes de complemento a

complexos imunes previne a formação de grandes

reticulados antígeno-anticorpo e inibe a precipitação

imune. Este processo requer ativação via o percurso

clássico; o soro que é deficiente para Clq, C4 ou C2

não inibe eficazmente a formação de reticulado e a

precipitação de complexo. A dependência do percurso

clássico pode refletir na ligação inicial de

componentes Cl, impedindo as interações Fc-Ec entre

as moléculas IgC que contribuem para a precipitação

imune. Isto e seguido por ligação covalente de C3b

aos complexos, que inibe ainda a precipitação imune e

leva à solubilização de complexos previamente

depositados.

O processo de solubilização também depende
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da ativação de componentes do percurso alternativo.

Consequentemente, promovendo a eliminação de

complexos imunes e inibindo a sua deposição em sítios

de inflamação, os componentes complementares e seus

receptores servem como reguladores negativos de

doenças de complexo imune que podem retardar o

desenvolvimento da doença.

Deveria ser notado que a presente invenção

envolve o bloqueio das atividades de componente

complementar C5. O alvo deste complemento não altera

as funções de componentes complementares precoces e

assim não compromete os efeitos reguladores negativos

na deposição de complexo imune daqueles componentes

precoces.

Inflamação Complexo Imune-Mediada: Os

basófilos são importantes no inicio das respostas

inflamatórias complexo imune-mediadas, pois &

permeabilidade capilar e acentuadamente aumentada

pela ação de aminas vasoativas, tais como histamina e

fator de ativação de plaqueta, que são liberados por

estas celulas. A permeabilidade vascular é também

promovida por agregação de plaquetas em sítios de uma

lesão inflamatória, com a liberação de fator de

ativação de plaqueta e a formação de microtrombos.

A desgranulação dos basófilos pode refletir

os efeitos de anticorpos IgE, assim como a elaboração
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dos componentes anafilatoxinas de complemento C3a e

C5a.

Além de basófilos e plaquetas, os

efetuadores celulares primários de inflamação

complexo imune-mediada são leucócitos, monócitos e

macrófagos polimorfonucleares.

IV. Estudos Anteriores do Papel de Complemento em

Patogênese GN

Foi realizado um trabalho extenso na

tentativa de entender o possivel papel de complemento

no desenvolvimento de GN. Este trabalho incluiu

estudos de GH usando alguns modelos animais por,

entre outros, Unanue, e outros, (1964); Cochrane, e

outros, (1965); Kniker, e outros, (1965); Salant, e

outros, (1980); Groggel, e outros, (1983); Falk e

Jennette (1986); Jennette, e outros, (1987);

Passwell, e outros, (1988); Schrijver, e outros,

(1988); Baker, e outros, (1989); Schrijver, e outros,

(1990); Couser, e outros, (1991); Couser, e outros,

(1992).

Estes estudos mostraram que o complemento

tem um papel em patogênese de GN. No entanto, eles

não estabeleceram papéis inequívocos específicos para

os vários componentes de complemento. Em particular,

os papéis relativos de C3 e outra anafilatoxinas

comparadas aos papéis dos componentes complementares
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terminais em patogênese de GN não foram

inequivocamente estabelecidos. Além disso, alguns

pesquisadores registraran que o esgotamento do

complemento não diminui dano glomerular. Ver Kniker,

e outros, (1965).

O trabalho anterior inclui o de Falk e

Jennette, que apresentaram resultados de experimentos

em que foram feitas tentativas de induzir GN em

camundongos tendo um defeito genético que resultou em

uma deficiência de componente complementar C5. O

relatório conclui que C5 ou algum dependente de

componente complementar terminal em C5 tem um papel

na patogênese de GN.

Significativamente, com relação à presente

invenção, Falk e Jennette de nenhuma maneira divulgam

ou sugerem que um anticorpo para C5 pode ser usado

para tratar GN. Certamente, seria contra-intuitivo

usar um anticorpo para tratar doença que tipicamente

envolve a formação e a deposição de complexos imunes

anticorpo-antígeno circulantes. Francamente, a

criação de mais complexos imunes circulantes

pareceria ser a última maneira de ir resolver um

problema que pode ser causado por complexos imunes

circulantes. Ainda, como demonstrado pelos resultados

surpreendentes apresentados abaixo, descobriu-se que

os anticorpos CS bloqueiam eficazmente GN, mesmo que
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a criação de complexos imunes circulantes seja

inerente em seu modo de ação.

Baker e outros (1989), Couser e outros

(1991) e Couser e outros (1992) (daqui por diante

denominados coletivamente como o trabalho "C6")

discutem experimentos em que altos níveis de uma

preparação de anticorpo policlonal anti-CG foram

administrados & ratos, após o que foram formados ª

situ complexos imunes nos rins dos ratos.

Significantemente, com relação à presente invenção, a

preparação de anticorpo anti-CG não foi administrada

a animais com doença renal pré-existente, isto é, não

foi usada como um tratamento terapêutico. Além disso,

o protocolo experimental usado nos experimentos CG

não envolveram complexos imunes circulantes, mas ao

invés envolveram complexos formados in situ.

Consequentemente, os experimentos não divulgam nem

sugerem a abordagem contra-intuitiva da presente

invenção em que mais complexos imunes circulantes são

formados no processo de tratar um estado de doença

causada por complexos imunes circulantes.

Além disso, as dosagens de anticorpo anti-

C6 usadas no trabalho C6 foram demasiadamente altas

para uso médico. Especificamente, estes anticorpos

foram usados a uma dosagem de l g/kg, uma dosagem que

corresponderia a 70 g de anticorpo para um indivíduo
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de 70 kg (155 libras). Em contraste, os anticorpos

anti-CS usados na prática da presente invenção são

usados a concentrações a ou abaixo de 0,1 g/kg, isto

é, um fator de pelo menos dez vezes menores do que

usado no trabalho C6 . Certamente, como mostrado pelos

exemplos apresentados abaixo, descobriu-se que

dosagens anticorpo anti-C5 tão baixas quanto 0,03

g/kg, isto é, 33 vezes menores que aquelas usadas no

trabalho C6, conseguiram os efeitos terapêuticos da

invenção no tratamento de GH. Para um indivíduo de 70

kg, este nível de anticorpo corresponde a uma dose de

apenas 2,1 9.

Os novos anticorpos anti-KSSKC da invenção

permitem o uso de níveis de dosagens ainda menores

para tratar GN e outras condições inflamatórias.

Baseado em seu nível de atividade em sangue humano,

espera-se que eles forneçam inibição de complemento

completa a dosagens abaixo de 0,005 gfkg e forneçam

inibição de complemento terapeuticamente eficaz a

dosagens abaixo de 0,003 9 ;'kg. Esta dosagem de 3

mg/kg é um décimo da dosagem discutida abaixo nos

Exemplos 4 e 5 para os mAbs N19/8 anti-CS (cadeia

beta específica). Alguns dos mAbs anti-KSSKC de

comprimento total da invenção fornecerão vantagens

terapêuticas mesmo a dosagens abaixo de 0,0022 g/kg.

Esta é a dose mínima que fornece inibição
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complementar completa como calculada a partir dos

dados obtidos usando o mAh 561.1 anti-KSSKC em sangue

humano em um circuito CPB, como discutido abaixo no

Exemplo 9.

Consequentemente, são preferidas dosagens

de menos do que 0,005 g/kg, com dosagens de abaixo de

0,003 g/kg sendo mais preferidas, e dosagens abaixo

de 0,0022 g/kg sendo particularmente preferidas. Para

um indivíduo de 70 kg, estes niveis de dosagem de

anticorpo correspondent a uma dose de menos do que

0,35 q para a dosagem mais alta das dosagens

preferidas, menos do que 0,21 9 para a dosagem mais

preferida, e menos do que ou igual a 0,15 9 para a

dosagem mais preferida.

Evidentemente, níveis de dosagem de mAbs

recombinantes de cadeia simples e outros da invenção

devem ser ajustados de acordo com seu nível de

atividade (por exemplo, sua afinidade de ligação, sua

capacidade de bloquear a ativação de 05 e/ou sua

capacidade de bloquear atividade hemolítica

complementar), sua valência e seu peso molecular. Por

exemplo, os mAbs anti-KSSKC cst humanizados do

Exemplo 11 têm aproximadamente 27 kDa,

aproximadamente um sexto da massa de 155 kDa

aproximadamente de um anticorpo IgG nativo, de

comprimento total. Estes anticorpos bloqueiam
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completamente a atividade hemolítica complementar e a

produção de C5 a uma razão de 3:1, seis vezes maior

do que para o 5G1.1 nativo (mas apenas três vezes

maior do que visto em termos de números de sítios de

ligação anticorpo-antigeno).

Assim, o número de moléculas de cada um

destes scFvs necessário para igualar o efeito de uma

molécula simples de 5G1.1 nativo deve ser aumentado

por um fator de seis para ajustar para a razão a qual

o bloqueio e completo. Visto que a massa destas

moléculas e aproximadamente um sexto da massa de um

5G1.1 nativo, dosagens dos stvs estão na mesma faixa

que aquelas para o mAb 5G1.1 nativo.

Além da redução dos níveis de dosagem, os

anticorpos anti-CS usados na prática da presente

invenção (isto é, no tratamento de GH) conseguiram

importantes efeitos terapêuticos não conseguidos com

os anticorpos anti-CG. Especificamente, os animais

controle e teste no trabalho C6 exibiram tanto

hipercelularidade como estreitamento de lúmens de

capilaridade. Em direto contraste, não foi vista tal

hipercelularidade ou estreitamento de lúmens de

capilaridade quando individuos doentes foram tratados

com anticorpos anti-CS (ver Figura 1).

Além disso, os anticorpos anti-CS foram

usados na presente invenção conseguiram uma redução
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na hipertrofia glomerular, fornecendo assim uma clara

demonstração dos efeitos anti-inflamatórios

inesperadamente potentes dos anticorpos anti-CS

usados na prática da invenção. Em nenhum lugar do

trabalho C6 há qualquer divulgação ou sugestão de um

tal efeito anti-inflamatório potente.

V. Anticorpos Monoclonais Anti-CS Que Bloqueiam

Atividade Hemolitica & Bloqueianl a Produção de

ªªª:

mAbs anti-CS que têm a capacidade desejável

para bloquear a atividade hemolítica de complemento e

bloquear a produção de C5 (e são assim preferidos

para uso no tratamento de GN e outras condições

inflamatórias de acordo com a presente invenção) são

conhecidos na técnica desde pelo menos 1982

(Moongkarndi e outros Immunobiol. 1982, 162:397;

Moongkarndi e outros Immunobiol. 1983, 165:323).

Anticorpos conhecidos na técnica que são

imunorreativos contra C5 ou fragmentos de CS incluem

anticorpos contra a cadeia beta de C5 (Moongkarndi e

outros Immunobiol. 1982, 162:397; Moongkarndi e

outros Immunobiol. 1983, 165:323; Wurzner e outros

1991, supra; Mollnes e outros Scand. J. Immunobiol.

1988,307:312); CS (ver, por exemplo, Ames e outros J.

Immunobiol. 1994; 152:4572-4581, Patente U.S. Nº

4.686.100, e publicação da Patente Européoa Nº

ar-

l.

,,.
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0.411.306); e anticorpos contra C5 não humano (ver,

por exemplo, Giclas e outros J. Immunobiol. Meth.

1987, 105:201-209). Significativamente, nenhum destes

mAbs anti-CS tem as propriedades dos novos mAbs anti-

C5 da invenção, isto é, nenhum deles se liga à cadeia

alfa de C5 mas não ao produto C5a de clivagem CS,

nenhum deles tem a capacidade de bloquear

substancialmente tanto a atividade hemolítica de

complemento como a produção de C5a substancialmente

até a mesma extensão na mesma concentração de

anticorpo. E digno de nota que um derivado scFv do

anticorpo N19/8 de Wurzner e outros 1991, supra, foi

preparado, e que o scFv N19/8 tem 50% menos atividade

inibitória em relação à produção de C5a do que o

anticorpo N19/8 nativo (ver Exemplo 15). Isto é em

contraste ao scFv 561.1, que reteve substancialmente

toda sua atividade inibitória em relação à produção

de C5a (ver Exemplo 12).

Embora não se queira ficar preso a qualquer

teoria particular de operação, acredita-se que estas

distinções são causadas pelas características de

ligação específica dos anticorpos da invenção.

Consequentemente, acredita-se que aos anticorpos que

não se ligam a sitios dentro da cadeia alfa de C5 e

os anticorpos que se ligam a produto C5a de clivagem

CS (C5a livre) falte a capacidade de bloquear
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substancialmente tanto a atividade hemolítica

complementar como a produção de C5a substancialmente

na mesma extensão na mesma concentração de anticorpo.

DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES PREFERIDAS

Como discutido acima, a presente invenção

refere-se ao uso de anticorpos anti-CS no tratamento

de pacientes que sofrem de GN e de outras doenças, e

a anticorpos C5 específicos e a preparações de

anticorpo. Preferivelmente, e quando usados para

tratar GN, os anticorpos anti-CS são usados em uma

quantidade eficaz para reduzir substancialmente (por

exemplo, reduzir por pelo menos aproximadamente 50%)

a capacidade de lisar a célula de complemento

presente no sangue do paciente (a "capacidade de

lisar a célula de complemento presente no sangue do

paciente" é também denominada neste caso "atividade

de complemento de soro do sangue do paciente"). A

redução da capacidade de lisar & célula de

complemento presente no sangue do paciente pode ser

medida por métodos bem conhecidos na técnica tais

como, por exemplo, pelo método de hemólise de

eritrócito de galinha descrito abaixo sob o titulo

"Testes de Lise de Célula".

Para conseguir as reduções desejadas, os

anticorpos anti-CS podem ser administrados em uma

variedade de formas de dosagem unitária. A dose irá
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variar de acordo com o anticorpo particular. Por

exemplo, anticorpos diferentes podem ter diferentes

massas e/ou afinidades e assinl requerenl diferentes

níveis de dosagens. Os anticorpos preparados como

fragmentos de Fab' irão também necessitar de dosagens

diferentes das imunoglobulinas equivalentes intactas,

pois elas têm massa consideravelmente menor do que as

imunoglobulinas intactas, e assim requerem dosagens

inferiores para conseguir os mesmos niveis molares no

sangue do paciente.

A dose irá variar também dependendo da

maneira de administração, dos sintomas particulares

do paciente que está sendo tratado, da saúde global,

da condição, do tamanho e da idade do paciente e do

julgamento do médico que prescreve. Os níveis de

dosagem dos anticorpos para indivíduos humanos estão

geralmente entre aproximadamente 1 mg por kg e

aproximadamente 100 mg por kg por paciente por

tratamento, e preferivelmente entre aproximadamente 5

mg por kg e aproximadamente 50 mg por kg por paciente

por tratamento. Em termos de concentrações de plasma,

as concentrações de anticorpo estão preferivelmente

na mesma faixa de aproximadamente 25 ug/ml a

aproximadamente 500 ug/ml.

Sujeito ao julgamento do médico, um

tratamento terapêutico tipico inclui uma série de
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doses, que serão usualmente administradas

simultaneamente com o monitoramento dos pontos finais

clinicos tais como níveis de BUN, niveis de

proteinuria etc, com os níveis de dosagem ajustados

como necessário para conseguir o resultado clinico

desejado. Alternativamente, os níveis de atividade de

complemento de soro disponiveis no sangue do paciente

são monitorados usando o conjunto de técnicas adiante

apresentado abaixo sob o título "Testes de Lise de

Célula" para determinar se são necessárias doses

adicionais ou níveis de dosagem mais altos ou menores

de anticorpos, com tais doses sendo administradas

como necessário para manter pelo menos

aproximadamente uma redução de 50% e preferivelmente

uma redução de 95% ou maior de atividade de

complemento de soro. Outros protocolos podem,

evidentemente, ser usados se desejado como

determinado pelo médico.

A administração de anticorpos anti-CS irá

geralmente ser realizada por uma rota intravascular,

por exemplo via infusão intravenosa por injeção.

ºutras vias de administração podem ser usadas se

desejado. Formulações adequadas para injeção são

encontradas em Remington's Pharmaceutical Sciences,

Mack Publishing Company, Filadélfia, PA, 17. ed.

(1985). Tais formulações devem ser estéreis e não
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pirogênicas e geralmente irão incluir um veiculo

farmaceuticamente eficaz, tal como soro fisiológico,

soro fisiológico tamponado (por exemplo, fosfato

tamponado), solução de Hank, solução de Ringer,

dextrose/soro fisiológico, soluções de glicose e

similares. As formulações podem conter substâncias

auxiliares farmaceuticamente aceitáveis como

necessário, tais como agentes de ajuste de

tonicidade, agentes umidificantes, agentes

bactericidas, conservantes, estabilizadores e

similares.

As formulações da invenção podem ser

distribuídas como artigos de fabricação que

compreendem material de embalagem e os anticorpos

antisCS. Quando preparado para uso no tratamento de

GN, o material de embalagem irá incluir uma etiqueta

que indica que a formulação e para uso no tratamento

de doença renal e pode especificamente se referir à

nefrite ou glomerulonefrite.

0 anticorpo anti-CS é preferivelmente um

anticorpo monoclonal, embora anticorpos policlonais

produzidos e separados por técnicas convencionais

também possam ser usados se desejado. Como discutido

acima, os anticorpos anti-CS devem ser eficazes na

redução da capacidade de lisar células de complemento

presente no sangue humano. Como também discutido
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acima, esta propriedade dos anticorpos pode ser

determinada por métodos bem conhecidos na técnica tal

como, por exemplo, pelo método de hemólise de

eritrócito de galinha descrito abaixo sob o titulo

"Testes de Lise de Célula".

Os anticorpos anti-CS usados na prática da

invenção se ligan a C5 ou fragmentos do mesmo, por

exemplo C5a e C5b. Preferivelmente, os anticorpos

anti-CS são imunorreativos contra epitopos de cadeia

beta de componente CS de complemento humano

purificado e são capazes de bloquear a conversão de

C5 em C5a e C5b por convertase CS. Esta capacidade

pode ser medida usando as técnicas descritas em

Wurzner, e outros, Complement Inflamm 8:328-340,

1991. Preferivelmente, os anticorpos anti-CS são

usados para tratar GN em uma quantidade eficaz para

reduzir a atividade de convertase C5 disponível no

sangue do paciente em pelo menos aproximadamente 50%.

Em uma modalidade particularmente preferida

da invenção os anticorpos anti-CS não são

imunorreativos contra epitopos de cadeia beta, mas em

lugar disso são imunorreativos contra epitopos dentro

da cadeia alfa de componente CS de complemento humano

purificado. Nesta modalidade os anticorpos são também

capazes de bloquear a conversão de C5 em C5a e C5b

por convertase C5. Em um exemplo especialmente
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preferido desta modalidade eles podem fornecer este

bloqueio substancialmente nas mesmas concentrações

necessárias para bloquear a atividade hemolítica.

Dentro da cadeia alfa, os anticorpos mais

preferidos se ligam a uma região amino-terminal, no

entanto, eles não se ligam a C5a livre. Alvos

particularmente preferidos para estes anticorpos

dentro da cadeia alfa incluem o fragmento 5646k, o

fragmento 5G27k, o peptídeo 5G325aa, o peptídeo

5G200aa ou o epitopo KSSKC. O âmbito da invenção

também inclui o fragmento 5G46k, o fragmento 5G27k, o

peptídeo 5G325aa, o peptídeo SGZOOaa ou o epítopo

KSSKC que são úteis como imunogênios e ligandos de

separação para produzir os anticorpos da invenção.

Hibridomas que produzem anticorpos

monoclonais reativos com o componente CS de

complemento podem ser obtidos de acordo com os

ensinamentos de Sims, e outros, Patente U.S. Nº

5.135.916. Como discutido aqui, os anticorpos são

preparados usando componentes purificados do complexo

de ataque de membrana de complemento como

imunogênios. De acordo com a presente invenção, o

componente C5 ou C5b de complemento e preferivelmente

usado como o imunogênio. De acordo com um aspecto

preferido da presente invenção, o imunogênio é a

cadeia alfa de C5. Dentro da cadeia alfa, os
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imunogênios mais preferidos incluem o fragmento

5646k, o fragmento 5G27k, o peptídeo 56325aa ou o

peptídeo SGZOOaa. Um imunogênio menos preferido é o

epitopo KSSKC.

De acordo com a invenção, todos os

anticorpos da invenção participam de certas

propriedades funcionais necessárias. Estas são a

capacidade de inibir substancialmente a atividade

hemolítica de complemento e de inibir

substancialmente a conversão de C5 para produzir C5a.

Preferivelmente, mas não necessariamente, eles

fornecem estas funçoes quando usados a uma razão

molar de anticorpo a antígeno (CS) de 3:1 ou menos.

Um anticorpo particularmente preferido da

invenção é o anticorpo 561.1 (5G1.1, produzido pelo

hibridoma 5G1.1, designação ATCC HB-11625). Outros

anticorpos particularmente preferidos da presente

invenção participanl das propriedades funcionais

necessárias discutidas no parágrafo precedente e têm

qualquer uma das seguintes características:

(1) eles competem com 5G1.1 para ligação a

partes de C5 -- a cadeia alfa de C5, o fragmento

5646k, o fragmento 5GZ7k, o peptídeo 56325aa, o

peptídeo 5G200aa ou o peptídeo KSSKC -* que são

especificamente imuncrreativos com 561.1; e

(2) eles especificamente se ligam à cadeia
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alfa de C5, ao fragmento 5646k, ao fragmento 5627k,

ao peptídeo 56325aa, ao peptídeo SGZOOaa e/ou ao

peptídeo KSSKC. Tal ligação específica e competição

por ligação podem ser determinadas por vários métodos

bem conhecidos na técnica, incluindo o método de

ressonância de superfície de plasmon (Johne e outros,

J. Immunol. Meth. 1993, 160:191-l98).

(3) eles bloqueiam a ligação de C5 a seja

C3 ou C4 (que são componentes de convertase 05).

Também de acordo com a invenção, os

anticorpos preferivelmente deveriam prevenir a

clivagem de 05 para formar C5a e C5b, prevenindo

assim a produção da atividade anafilatóxica associada

com C5a e prevenindo a reunião do-complexo de ataque

de membrana associado com C5b. Em uma modalidade

particularmente preferida, estes anticorpos anti-CS

não prejudicam a função de opsonização associada com

a ativação de componente CB de complemento por uma

convertase C3. A atividade de convertase C3 de plasma

pode ser medida dosando o plasma para a presença de

c3a como descrito abaixo sob o título "Histologia".

Preferivelmente, o anticorpo antieCS não produz

essencialmente redução em níveis de plasma C3a.

Métodos gerais para a imunização de animais

(neste caso com C5 ou C5b ou outro imunogénio

preferido), o isolamento de anticorpos policlonais ou
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das células que produzem anticorpo, a fusão de tais

células com células imortais (por exemplo células de

mieloma) para gerar Hibridomas que secretam

anticorpos monoclonais, a separação de sobrenadantes

de hibridoma para reatividade de anticorpos

monoclonais secretados com um antígeno desejado

(neste caso com c5 ou C5b ou outro imunogênio

preferido), a preparação de quantidades de tais

anticorpos em sobrenadantes de hibridoma ou fluidos

de ascites, e para a purificação e estocagem de tais

anticorpos monoclonais, podem ser encontrados em

numerosas publicações. Estas incluem: Coligan, e

outros, eds. Current Protocols In Immunology, John

Wiley & Sons, Nova York, 1992; Harlow e Lane,

Antibodies, A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor
 

Laboratory, Nova York, 1988; Liddell e Cryer, ê

Practical Guide To Monoclonal Antibodies, John Wiley

& Sons, Chichester, West Sussex, Inglaterra, 1991;

Montz, e outros, Cellular Immunnol. 127:337-351,

1990; Wurzner, e outros, Complement Inflamm, 8:328-

340, 1991; e Mollnes, e outros, Scand. J. Immunol.

28:307s312, 1988.

Como usado aqui, o termo "anticorpos" se

refere a imunoglobulinas produzidas in vivo, assim

como aquelas produzidas in vitro por um hibridoma, e

fragmentos de ligação de antígeno (por exemplo
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preparações de Fab') de tais imunoglobulinas, assim

como as proteínas de ligação de antígeno

recombinantemente expressas, incluindo

imunoglobulinas, imunoglobulinas quiméricas,

imunoglobulinas "humanizadas", fragmentos de ligação

de antígeno de tais imunoglobulinas, anticorpos de

cadeia simples e outras proteínas recombinantes

contendo domínios de ligação de antígeno derivados de

imunoglobulinas. Como usado aqui, "anticorpos" também

se referem a peptídeos sintéticos de ligação de

antígeno que compreendem sequências derivadas das

sequências de domínios de ligação de antígeno de

imunoglobulina. Como usado aqui, o termo "mAbs

recombinantes" se refere a proteínas de ligação de

antígeno recombinantemente expressas. Como usado

aqui, o termo "sítio de ligação anticorpo-antígeno"

se refere a um sítio de ligação de antígeno de um

anticorpo que compreende pelo menos uma sequência

CDR.

Os anticorpos cujas sequências de

aminoácidos são sequências de imunoglobulina de

comprimento total que não foram truncadas (por

exemplo para produzir um scFv ou um Fab) ou mutada

(por exemplo unida para formar um anticorpo quimérico

ou humanizado) são denominados aqui anticorpos

"nativos". Publicações que descrevem métodos para a
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preparação de tais anticorpos, além daqueles

relacionados imediatamente acima, incluem: Reichmann,

e outros, Nature, 332z323-327, 1988; Winter e

Milstein, Nature, 349:293-299, 1991; Clackson, e

outros, Nature, 352:624-628, 1991: Morrison, Annu Rev

Immunol, 10:239-265, 1992; Haber, Immunol Rev,

130:189-212, 1992; e Rodrigues, e outros, J. Immunol,

151:6954-6961, 1993.

Embora o tratamento de GN de acordo com o

processo da presente invenção possa ser realizado

usando anticorpos policlonais ou monoclonais, os

anticorpos monoespecificos são preferidos. Como usado

aqui, o termo "anticorpos monoespecíficos" se refere

a anticorpos que se ligam a uma região específica de

um antígeno particular. Todos os anticorpos

monoclonais são monoespecíficos, mas anticorpos

policlonais não são tipicamente monoespecificos.

Como é sabido na técnica, no entanto,

anticorpos policlonais monoespecíficos podem ser

preparados por vários métodos. Por exemplo, um

peptídeo (por exemplo um oligopeptideo *e como usado

daqui por diante e nas reivindicações, um polímero de

5 a 200 aminoácidos) pode ser usado como um

imunogênio. Um outro procedimento que permite a

preparação de anticorpos policlonais monoespecíficos

é o uso de técnicas de purificação de afinidade de
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antígeno para isolar uma população de anticorpo

monoespecífico de uma mistura de anticorpo

policlonal. De acordo COHI a presente invenção, os

peptídeos são preferidos como imunogênios para a

produção e como ligando de afinidades para a

purificação de anticorpos anti-KSSKC policlonais

monoespecíficos.

Os anticorpos monoclonais nativos (isto é,

não engenheirados) da invenção são preferivelmente

preparados por dispositivos convencionais, com o

fragmento 5646k, o fragmento 5627k, o peptídeo

56200aa, o peptídeo 56325aa e/ou o peptídeo KSSKC

(por exemplo imobilizado em uma membrana de

polipropileno como descrito abaixo no Exemplo 13)

sendo usados como ligandos de separação. Isto envolve

testagem de sobrenadantes de hibridoma para ligação a

cada ligando de separação.

Em uma modalidade preferida, os mAbs

nativos da invenção são preparados usando a cadeia

alfa de C5 humano, ou fragmentos do mesmo, como

imunogênio. Fragmentos preferidos da cadeia alfa de

C5 humano para esta finalidade incluem o fragmento

5646k, o fragmento 5627k e/ou o fragmento 56200aa.

Embora menos preferido, o peptídeo KSSKC pode também

ser usado como um imunogênio.

Um outro (embora nenos preferido)
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imunogênio e ligando de separação para a preparação

de anticorpos dentro do âmbito dos novos anticorpos

da presente invenção é o "peptídeo do sitio de

clivagem", isto é, o peptídeo que abrange os

aminoácidos 725 até 754 de SEQ ID No:2 (o sítio de

clivagem C5S), como discutido abaixo no Exemplo 13.

Em uma outra modalidade preferida da

invenção, os mAbs nativos da invenção são preparados

em camundongos transgênicos que expressam

imunoglobulinas humanas (ver, por exemplo, Green e

outros, Nature Genet. 1994, 7:13-21). Neste caso, os

mesmos imunogênios e ligandos de separação preferidos

são usados como descrito para a preparação de outros

mAbs nativos.

Em uma outra modalidade preferida da

invenção, os mAbs recombinantes da invenção são

preparados por fago de separação que apresentam

bibliotecas que expressanl polinucleotídeos mAbs

codificantes recombinantes (preferivelmente que

codificam mAbs recombinantes humanos). ver, por

exemplo, Ames e outros, 1994, ggpgª; Smith e Scott,

Meth. Enzimol. 1993, 217:228; Kay e outros, Gene,

1993, 128:59-65. Esta separação é realizada com os

ligandos de separação descritos acima para a

preparação de mAbs nativos. Os mAbs recombinantes da

invenção são preparados subclonando dos
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polinucleotídeos mAb-codificantes recombinantes em um

vetor de expressão adequado, expressando-os em um

hospedeiro adequado (como descrito abaixo), e

isolando os mAbs recombinantes.

A presente invenção fornece vetores de

expressão recombinantes que incluem os fragmentos de

ácido nucléico sintéticos, genômicos ou cDNA-

derivados da invenção, isto é, polinucleotídeos que

codificam os mAbs da invenção. A sequência de

nucleotídeo que codifica para qualquer um dos mAbs da

invenção pode ser inserida em um vetor de'expressão

apropriado, isto é, um vetor que contém os elementos

necessários para a transcrição e a translação da

sequencia proteína-codificante inserida. Os sinais

transcripcionais e translacionais necessários podem

também ser fornecidos pelo gene nativo ou fonte e/ou

suas regiões de flanqueamento.

Uma variedade de sistemas vetores

hospedeiros pode ser utilizada para expressar os

vetores de expressão recombinantes da invenção. Estes

incluem, mas não são limitados a, sistemas de célula

de mamíferos infectada com virus recombinante (por

exemplo, vírus da varíola, adenovírus, retrovírus

etc); sistemas de célula de mamífero transfectada com

plasmídeos recombinantes; sistemas de célula de

inseto infectada com vírus recombinante (por exemplo,
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baculovírus); microorganismos tal como levedura

contendo vetores de expressão de levedura, ou

bactérias transformadas com DNA de bacteriófago

recombinante, DNA de plasmideo recombinante ou DNA de

cosmideo (ver, por exemplo, Goeddel, 1990).

Vetores de expressão úteis para uso

bacteriano podem compreender um marcador selecionável

e origem bacteriana de replicação derivado dos

plasmideos disponiveis comercialmente que compreendem

elementos genéticos do vetor pBR322 de clonagem bem

conhecido (American Type Culture Collection - "Arco",

12301 Parklawn Drive, Rockville, Maryland 20852,

Estados Unidos da América; Acesso da ATCC No. 37017).

Estas "seções de cadeia principal" pBR322, ou

sequências equivalente funcionalmente, são combinadas

com um promotor apropriado e o gene estrutural a ser

expresso. Os promotores comumente usados em vetores

de expressão microbianos recombinantes incluem, mas

não são limitados a, o sistema promotor de lactose

(Chang, e outros, Nature 275-615), o promotor de

triptófano (trp) (Goeddel, e outros, 1980, Gene

Expression Technology, Volume 185, Academic Press,

Inc., San Diogo, CA) e o promotor de tac ou uma fusão

entre os promotores de tac e trp denominados como os

promotores de trc (Maniatis, 1982, Molecular Cloning:

A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory,
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Cold Spring Harbor, NY). Promotores particularmente

preferidos incluem o promotor de T7, que é usado em

associação com expressão de célula de hospedeiro de

uma polimerase PNA T7 (ver Studier e outros 1990,

Meth. Enzimol. 1185:60-89), e o promotor de trc, que

é encontrado em Vários vetores comercialmente

disponíveis, como descrito abaixo.

vetores de expressão bacterianos preferidos

incluem, mas não são limitados a, os vetores pET (ver

Studier e outros 1990, EEEEÉ) e os vetores Trc.

Muitos dos vetores pET estâo comercialmente

disponiveis pela Stratagene Cloning System (La Jolla,

CA). Um vetor particularmente preferido é o vetor pET

Trc SOS/NI descrito abaixo (SEQ ID NO:18). Um vetor

Trc, pTrc 99A, e disponível pela Pharmacia. Outros

vetores Trc incluem os vetores pSE (Invitrogen, San

Diego, CA).

Bactérias preferidas para expressão de mAbs

recombinantes incluem Bacillus subtilis e, mais

preferivelmente, Escherichia coli. Uma cepa

particularmente preferida de E. coli é a cepa W3110

(designação da ATCC 27325). Sob certas condições

incomuns pode ser necessário usar nétodos genéticos

bacterianos de padrão para preparar cepas derivadas

de W3110, por exemplo quando um bacteriófago ("fago")

contaminante está presente no laboratório no qual as

 

Petição 870210072032, de 06/08/2021, pág. 128/554



10

15

20

25

68

 

manipulações bacterianas estão sendo realizadas.

Geralmente, e particularmente para preparação em

grande escala dos mAbs anti-KSSKC recombinantes da

invenção, é preferido usar W3110 não modificado ou

uma outra cepa totalmente caracterizada.

Em casos em que a contaminação de fago é um

problema e a desinfecção nao é praticável nem

desejável, é preferível identificar o fago

contaminante e entao usar uma cepa bacteriana

totalmente caracterizada que tem uma mutação

conhecida que torna a bactéria resistente ao fago.

Preferivelmente a nmtação é um mutante nulo para o

receptor para o fago. Em alguns casos, no entanto, o

uso de produção de uma cepa derivada de fago-

resistente relativamente não caracterizado pode ser

aceitável, particularmente em trabalho experimental

de pequena escala. Quando tais cepas derivadas são

desejadas, elas podem ser preparadas usando os

métodos descritos abaixo no Exemplo 11.

Para a maioria das finalidades o uso de

W3110 não modificado ou de outra cepa bacteriana

totalmente caracterizada é geralmente preferido. Isto

é particularmente verdadeiro para a preparação de

agentes farmacêuticos que compreendem mAbs anti-KSSKC

recombinantes da invenção. Isto é por causa dos

problemas, bem conhecidos na técnica, de usar cepas
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bacterianas que contêm mutações não caracterizadas ou

parcialmente caracterizadas para a produção de

ingredientes de agentes farmacêuticos.

Os mAbs recombinantes da invenção podem

também ser expressos em hospedeiros fungais,

preferivelmente levedura do gênero Saccharomyces tal

como S. cerevisiae. Fungos de outros gêneros tais

como Aspergillus, Pichia ou Kluyveromyces podem
 

também ser empregados. Vetores fungais geralmente

conterão uma origem de replicação a partir de um

plasmídeo de levedura de 2 um ou outra sequência

replicante autonomamente (ARS), um promotor, DNA que

codifica um mAb da invenção, sequências que se

dirigem a poliadenilação e terminação de transcrição

e um gene marcador selecionável. Preferivelmente, os

vetores fungais incluirão uma origem de replicação e

marcadores selecionáveis que permitem a transformação

tanto de E. coli como de fungos.

Sistemas promotores adequados em fungos

incluem os promotores para metalotioneína, 3-

fosfoglicerato quinase ou outras enzimas glicolíticas

tais como enolase, hexoquinase, piruvirato quinase,

glucoquinase, o promotor de desidrogenase álcool

glicose-reprimivel (ADH2), o promotor constitutivo do

gene álcool desidrogenase, ADHl, e outros. Ver, por

exemplo, Schena, e outros 1991 Meth. Enzimol.
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194:389-398. Sinais de secreção, tais como aqueles

que dirigem a secreção de fator alfa de levedura de

invertase de levedura, podem ser incorporados ao

vetor fungal para promover a secreção de um mAb

recombinante solúvel no meio de crescimento fungal.

Ver Moir, e outros, 1991, Meth. Enzymol. 194:491-507.

Vetores de expressão fungais preferidos

podem ser reunidos usando sequências de DNA de pBR322

para seleção e replicação em bacterias, e sequências

de DNA. fungais, incluindo o promotor de ADHl e a

sequência de terminação de álcool desidrogenase ADHl,

como descoberto em vetor pAAH5 (Ammerer, 1983, Meth.

Enzymol. 101:192). O promotor de ADHl é eficaz em

levedura em que se avalia que o mRNA de ADHl seja 1 -

2% do RNA poli(A) total.

Vários sistemas de cultura de célula de

mamífero ou de inseto podem ser empregados para

expresssar mAbs recombinantes. Sistemas de

baculovirus adequados para produção de proteinas

heterólogas em células de inseto são revistos por

Luckow, e outros, 1988. Exemplos de linhagens de

célula hospedeira de mamífero adequada incluem a

célula COS de origem de rim de macaco, celulas L de

camundongo, células epiteliais mamíferas murinas

C127, células de camundongo Balb/3T3, células de

ovário de hamster chinês (CHO), células EBNA e HeLa
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293 humanas, mielona e células de rim de filhote de

hamster (BHK), com células de mieloma, células CHO e

com as células EBNA 293 humanas sendo particularmente

preferidas.

Os vetores de expressão de namifero podem

compreender elementos não transcritos tais como

origem de replicação, um promotor e melhorador

adequados ligados ao gene de mAb recombinante a ser

expresso, e outras sequências de flaqueamento 5' ou

3' tais como sítios de ligação de ribossomo, uma

sequência de poliadenilação, sítios de união de

doadores e de aceitantes, e sequências de terminação

transcripcional.

As sequências de controle transcripcional e

translacional em sistemas de vetores de expressão de

mamífero a ser usadas na transformação de células de

vertebrado podem ser fornecidas por fontes virais.

Por exemplo, promotores e melhoradores comumente

usados são derivados de Polioma vírus, Adenovírus,

Virus Símio 40 (SV40) e citomegalovírus humano,

incluindo o promotor e o melhorador de gene 1

imediato-precoce de citomegalovírus (CMV).

Vetores eucarióticos particularmente

preferidos para a expressão de mAbs anti-KSSKC

recombinantes são pAPEX-l (SEQ ID N0:3 e, mais

preferivelmente, pABEX-3p, SEQ ID N0:4. O vetor
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pAPEXel é um derivado do vetor pcDNAI/Amp

(Invitrogen) que foi modificado para aumentar os

niveis de expressão de proteína. Primeiro, o intron

de antígeno 3'-nao transladado SV40 t-pequeno foi

removido por deleção de um fragmento XbaI/HpaI de par

base 601 pois este intron e suscetível a junção

aberrante nas regiões que codificam a montante (Evans

e Scarpulla, 1989 Gene 84:135; Huang e Gorman, 1990,

Molec. Cell Biol. 10:1805). Segundo, um intron

híbrido de adenovírus-imunoglobulina quimérico foi

introduzido na região 5'-não trasladada por

substituição de um fragmento NdeI/NotI par base 484

com um fragmento NdeI/NotI par base 845

correspondente do vetor pRc/CMV7SE (Sato e outros,

1994, J. Biol. Chem. 269:17267). Finalmente, para

aumentar rendimentos de DNA plasmídeo provenientes de

E. coli, o cassete de expressão de promotor CMV

resultante foi transportado para o vetor pGEM-4Z

(Promega Corp. Madison, WI).

O vetor pAPEX-B é um derivado do vetor pDR2

(Clontech Laboratories, Inc. Palo Alto, CA) em que o

gene EBNA foi primeiro removido por deleção de um

fragmento ClaI/Ach de 2,4 kb. O promotor de RSV foi

então substituido com o promotor de CMV e o intron

quimérico de adenovírus-imunoglobulina por troca de

fragmento MluI/BamHI de 450 bp a partir de pDR2 com
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um fragmento MluI/BamHI de 1,0 kb a partir do vetor

pAPEX-l. Para a construção de pAPEX-l, um fragmento

BstBI/SwaI de 1,7 kb que contém o promotor de HSV tk

e gene de higromicina fosfotransferase (hyq) foi

removido de pAPEX-3 e substituído com um fragmento

SnaBI/NheI de 1,1 kb que contém o promotor precoce de

SV40 e gene de puromicina acetiltransferase (pac)

(Morgenstern e Land, 1990, Nucleic Acids Res.

18:3587-3596) mais um fragmento de Xbal/ClaI de 137

bp que contém um sinal de poliadenilação de SV40 do

vetor pAPEX-l.

Uma célula hospedeira particularmente

preferida para a expressão de inserções mAb-

codificantes recombinantes nos vetores pAPEX é a

linhagem de célula EBNA 293 humana (Invitrogen, San

Diego, CA).

Um outro vetor eucariótico preferido para a

expressão de mAbs recombinantes é pcDNAI/Amp

(Invitrogen Corporation, San Diego, Califórnia). O

vetor de expressão de pcDNAI/Amp contém os elementos

promotores e melhoradores de gene I imediatos

precoces de citomegalovirus humano, as sequências de

junção acceptoras e doadoras de intron consensus do

Simian Virus 40 (SV40) e o sinal de poliadenilação

consensus SV40. Este vetor também contém uma origem

SV40 de replicação que é responsável pela
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amplificação episomal em células (por exemplo,

células COS, células MOPB etc) transformadas com

antígeno T grande de SV40 e um gene de resistência de

ampicilina para propagação e seleção em hospedeiros

bacterianos.

Os mAbs recombinantes purificados são

preparados por cultura adequada de sistemas

hospedeiro/vetor adequados para expressar os produtos

de translação de mAb recombinante das moléculas de

ácido nucléico da presente invenção, que são então

purificados do meio de cultura ou extratos de célula

do sistema hospedeiro, por exemplo as bactérias,

células de inseto, células fungais ou de mamífero. A

fermentação células de fungos ou de mamíferos que

expressam proteínas mAb recombinantes que contêm uma

sequencia de marcação de histidina (uma sequência que

compreende um esticamento de pelo menos 5 resíduos de

histidina) como um produto secretado que simplifica a

purificação. Uma tal sequência de marcação de

histidina permite ligação sob condições específicas a

metais tal como níquel, e desse modo a colunas de

níquel (ou de outro metal) para purificação. Os mAbs

recombinantes podem também ser purificados por

cromatografia de afinidade de proteína G (Proudfoot e

outros, 1992, Protein Express. Purif. 3:368).

Sem pretender limitá-1a de qualquer

Petição 870210072032, de 06/08/2021, pág. 135/554



10

15

20

25

75

 

maneira, a presente invenção será mais completamente

descrita pelos exemplos a seguir. Os métodos e os

materiais que são comuni a vários dos exemplos são

como a seguir.

MATERIAIS E MÉTODOS

Indução de GN em Camundongos
 

Camundongos B10.D2/nSnJ fêmeas de quatro

meses de idade com aproximadamente 25 9 em média cada

um foram obtidos pelo Jackson Laboratory, Ear

Harbour, ME. Os camundongos foram injetados com 0,1

ml diariamente (seis dias por semana) de uma solução

de 40 mg/ml de apoferritina de cavalo (HAF), que foi

preparada por diluição de uma solução em soro

fisiológico de HAP (Sigma Chemical Company No. do

Catálogo A-3641) com PBS.

Anticorpos Monoclonais Anti-CS
 

Anticorpos monoclonais que se ligam ao

componente CS de complemento do camundongo foram

preparados por métodos padronizados como uma fração

de IgG proveniente de sobrenadantes de culturas de

hibridoma BB5.1 (Frei, e outros, 1987), que foi

obtido por Dr. Brigitta Stockinger do National

Institute for Medical Research, Mill Hill, Londres,

Inglaterra.

Histologia

Rins foram sujeitos a análise de
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microscopia usando técnicas de aplicação de cor

imunofluorescente histoquimica padrão e

imunofluorescência. A aplicação de cor

imunofluorescente Ácido Periódico de Schiff (PAS) de

seções de parafina de Sp foi por métodos padrões

usando um conjunto histoquimico de reação HARLECO PAS

(EM Diagnostic Systems, Gibbstown, NJ, número

64945/93) de acordo com as orientações do fabricante.

A aplicação de cor com imunofluorescência

de seções de criostato de 5u foi realizada por

métodos padronizados usando C3 anti-camundongo de

carneiro FITC conjugado (Biodesign International,

Kennebunk, ME, No. do Catálogo W90280F) para detectar

componente GB de complemento marino, ou 196, IgA e

IgM anti-camundongo de cabra FITC conjugado (Zymed

Laboratories, South San Francisco, CA, No. do

Catálogo 65-6411) para detectar complexos imunes.

Testes de Urina

Os níveis de proteína e glicose foram

determinados por aplicação de manchas de amostras de

urina em varetas 2GP CHEMSTRIP (Boehringer Mannheim

Diagnostics, Indianapolis, IN, No. do Catálogo

200743). As áreas de detecção estas tiras mudam de

cor quando expostas a urina contendo proteina ou

glicose; uma ausência de mudança de cor indica que

nenhuma proteína ou glicose detectável está presente.
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O nível de anlito na urina sendo testada e lido por

combinação das cores mudadas com os gráficos de cor

fornecidos pelo fabricante. 0 gráfico de proteína de

urina mostra cores correspondentes a traços, 30, 100

e 500 mg/dl.

Testes de Lise de Célula

A capacidade de lisar a célula de

complemento no sangue pode ser determinada usando

testes hemolíticos que são realizados como a seguir:

eritrócitos de galinha são lavados bem em GVBS

(Rollins, e outros, J. Immunol. 144:3478-3483, 1990,

Sigma Chemical Co. St. Louis, MO, No. do Catálogo

G-6514) e resuspensas a 2xloª/ml em GVBS. Anticorpo

eritrócito de anti-galinha (fração 196 de antisoro

RBC anti-galinha, Intercell Technologies, Hopewell,

NJ) é adicionado às células a uma concentração final

de 25 ug/ml e as células são incubadas durante 15

minutos a 230C. As células são lavadas 2x com GVBS e

53:106 células são resuspensas a 30 uL em GVBS. Um

volume de 100 ul de solução de teste de soro é então

adicionado para fornecer um volume de mistura de

reação final de 130 ul. Como usado neste caso, a

referência à percentagem de soro e/ou a entrada de

soro nestes testes indica a percentagem de soro no

volume de 100 ul da solução teste de soro.

Para testes de atividade de soro de
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camundongo, o volume de 100 ul da solução teste de

soro continha 50 ul de soro de camundongo diluído (em

GVBS) e 50 ul de soro deficiente de C5 humano (Quidel

Corporation, San Diego, CA). Para testes da atividade

de soro humano, a solução teste de soro pode conter

até 100% de plasma ou soro humano, com sobrenadantes

de hibridoma e/ou GVBS sendo adicionados para

fornecer volume de 100 ul. Para os testes usados para

selecionar sobrenadantes de hibridoma discutidos

abaixo no Exemplo 7, cada volume de 100 pl de solução

teste de soro continha 50 uL de sobrenadante de

hibridoma e 50 ul de uma solução a 10% de soro humano

em GVBS, fornecendo uma entrada de soro humano a 5%.

Após incubação por 30 minutos a 37ºC, foi

calculada a hemólise percentual relativa a uma

amostra controle totalmente lisada. A. hemólise foi

determinada girando as células e medindo a

hemoglobina liberada no sobrenadante como a densidade

óptica a 415 nm.

Uma redução de 50% na hemólise após o

tratamento com os anticorpos anti-CS usados na

prática da invenção significa que a hemólise

percentual após o tratamento é metade da hemólise

percentual antes do tratamento.
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EXEMPLO l

Anticorpos Anti-CS Inibem Inflamação e Hipertrofia

Glomerular

Este exemplo ilustra que anticorpos anti-CS

irão inibir inflamação e hipertrofia glomerular.

O protocolo para estes experimentos foi

como a seguir. Camundongos GNsinduzidos foram

tratados com anticorpos anti-CS ou com PBS como um

controle após 2 semanas de indução de GN. Cada

camundongo recebeu 750 pq de anticorpos monoclonais

anti-CS em PES (30 mg/kg em um camundongo de 25 g) ou

um volume igual de PES sozinho. A quantidade injetada

era de 0,25 a 0,365 ml (a concentração de anticorpos

em PES variou), que era administrada por injeção

intraperitoneal uma vez ao dia, seis dias da semana.

Após umas 2 semanas adicionais de indução e

tratamento, os animais foram sacrificados e os rins

foram coletados e preparados para exame histológico

como descrito acima. Foram tambénl obtidos rins de

camundongos com idade combinada não induzidos e de

controle não tratado.

A Figura 1 mostra seções de rins de

camundongo com um glomérulo simples localizado

centralmente entre o interstício circundate e as

seções transversais de túbulos enrolados em espiral

em cada seção. Como pode ser observado aqui, os rins
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dos camundongos GN induzidos, PBS tratados (Fig. lB)

desenvolveram patologia glomerular crescêntica grave,

incluindo hipercelularidade glomerular inflamatória,

espessamento de membrana de base aparente e

hipertrofia glomerular, enquanto que os glomérulos

dos animais GN-induzidos, anti-CS-tratados (Figura

1C) foram essencialmente indistinguíveis dos

glomérulos dos rins saudáveis normais dos camundongos

não tratados não induzidos (Figura lA).

Observe que nos glomérulos com patologia

crescêntica grave, o tamanho da rede capilar

glomerular (glomérulo de capilares) não é aumentado,

mas mostra sinais de compressão por uma proliferação

na forma crescêntica de células epiteliais e material

PAS-positivo e a cápsula de Bowman está drasticamente

aumentada. Observe-se tambénl que na seção de

glomérulo doente mostrada na Fig. lB, a rede capilar

glomerular está dividida ao meio por uma projeção da

massa crescêntica hipercelular.

O glomérulo não inflamado do camundongo não

induzido não tratado mostrado na Figura lA tem

aproximadamente 100 p de diâmetro; 0 glomérulo

inflamado do camundongo GN-induzido, tratado com PBS

mostrado na Figura 1B tem aproximadamente 175 p de

diâmetro; 0 glomérulo não inflamado do camundongo GN-

induzido, anti-CS-tratado mostrado na Fig. lC tem
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aproximadamente 90 n de diâmetro.

ªªi

Anticorpos Anti-CS Previnem/Reduzem Protoinuria

Associada com GN

Este exemplo demonstra que o tratamento com

anticorpos anti-CS resulta na prevenção/redução de

dano renal como evidenciado pela ausência de

quantidades significativas de proteína na urina (isto

é, a presença de menos do que 100 mg/dl de proteína

na urina).

O protocolo para os experimentos deste

exemplo foram os mesmos que usados nos experimentos

do Exemplo 1. Cinco camundongos PBS-tratados, GN-

induzidos, 6 anti-CS-tratados, GN-induzidos e 4

camundongos com a mesma idade não tratados não

induzidos foram usados neste estudo. Um primeiro

conjunto de amostras de urina foi analisado antes do

tratamento após o periodo inicial de indução de 2

semanas. Um segundo conjunto de amostras de urina foi

analisado após o período de tratamento de 2 semanas.

Nenhum dos animais controle não tratados não

induzidos teve proteína detectável em sua urina em

qualquer um destes instantes.

Os resultados obtidos com os camundongos

GN-induzidos são apresentados na Tabela 1. Como

mostrado aqui, no final do período de tratamento com
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PBS de 2 semanas, 4 dos 5 animais PBS tratados

(controle) desenvolveram proteinuria significativa,

isto é, pelo menos 100 mg/dl de proteína na urina. O

quinto animal (camundongo D na Tabela 1) não tinha

proteína detectável na urina em nenhum instante mas,

diferentemente dos outros camundongos no estudo,

descobriu-se ter níveis muito altos de glicose na

urina após o período de tratamento com PBS de 2

semanas, sugerindo que este animal estava

fisiologicamente comprometido.

No grupo anti-CS-tratado, GN-induzido, o

único camundongo que desenvolveu proteinuria

significativa no final do periodo de indução de 2

semanas (camundongo 6 na Tabela 1) melhorou no final

do período de tratamento com anticorpo de 2 semanas.

Além disso, em contraste com o desenvolvimento de

proteinuria significativa em 4 dos 5 camundongos PBS-

tratados, GN-induzidos, nenhum dos camundongos anti-

C5-tratados, GN-induzidos exibiram proteinuria

significativa no final do periodo de tratamento com

anticorpo de 2 semanas.

EXEMPLO 3

Anticorpos Anti-CS Não Inibem Deposição do Complexo

Imune Glomerular

Este exemplo demonstra que os anticorpos

anti-CS usados na prática da invenção conseguiram
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seus efeitos terapêuticos até mesmo se forem

depositados complexos imunes nos glomérulos dos

animais tratados em níveis equivalentes aos vistos

nos glomérulos dos animais PES-tratados. O exemplo

ilustra ainda que o mecanismo de operação destes

anticorpos anti-CS não é através da inibição de

deposição do complexo imune no glomérulo.

O protocolo usado nos experimentos deste

exemplo foi o mesmo que aquele usado nos experimentos

do Exemplo 1. A aplicação de cor com

imunofluorescência como descrito acima foi realizada

em seções dos mesmos rins coletados no Exemplo 1.

Os resultados são mostrados na Figura 2.

Como pode ser observado nesta figura, quantidades

equivalentes de complexos imunes foram depositadas

nos glomérulos dos rins tanto dos camundongos PBS-

tratados, GN-induzidos (Figura ZB) como dos

camundongos anti-CS-tratados, GNsinduzidos (Figura

2C), mas não nos controles não tratados não induzidos

(Figura 2A). Os rins de camundongos GNdinduzidos

coletados após o periodo de indução de 2 semanas, mas

antes do tratamento, mostrou depósitos do complexo

imune nos glomérulos, mas em níveis inferiores (como

indicado por intensidade de fluorescência inferior)

do que as seções dos rins na Fig. 2B e Fig. 2C.
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EXEMPLO 4

Anticorpos Anti-CS Inibem a Produção de CSD-9

Este exemplo demonstra que os anticorpos

anti-CS usados na prática da invenção inibem a

produção de C5b-9. A produção de C5b-9 foi testada de

2 maneiras: (l) testando a capacidade de lisar célula

(hemolítica) de amostras de sangue e (2) medindo os

níveis de C5b-9 solúvel em amostras de sangue.

A Fig. 3 mostra os resultados de testes de

lise de célula realizados como descrito acima, com

soro de camundongo adicionado na percentagem indicada

no eixo X ("entrada de soro em %"). Nestes testes, o

soro de animais GN-induzidos tratados tanto com

anticorpos anti-CS em PES como PBS sozinho (ver

acima) foi testado no fim do periodo de tratamento de

duas semanas. O soro do camundongos normais, não

induzidos, não injetados ("soro de camundongo

normal") obtido da Sigma Chemical Company (St. Louis,

MO, No. do Catálogo 5-3269) também foi testado como

um controle adicional. Estes resultados indicam que o

anticorpo monoclonal anti-CS administrado aos

camundongos em uma dosagem de 30 mg/Kg bloqueou

completamente a capacidade de lisar célula de sangue

de camundongo em níveis de entrada de soro 4 vezes

maiores do que os níveis de soro normal que produzem

hemólise máxima neste teste.
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Os efeitos de um anticorpo monoclonal anti-

05 elevados para C5 humano foram avaliados em sangue

humano circulante. Hibridoma N19/8 (Wurzner, e

outros, 1991) foi obtido a partir do Dr. Otto Gõtze,

Department of Immunology, University of Gõttingen,

FRG. O anticorpo monoclonal C5 foi preparado após a

imunização de camundongos com proteina C5 humana

purificada como descrito em Wurzner, e outros (1991).

O hibridoma foi propagado em camundongos, e o

anticorpo monoclonal recuperado e purificado como uma

fração IgG do fluido de ascites de camundongo

(Antibodies, A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor

Laboratory, Nova York, 1988; Current Protocols In

Immunology, John Wiley & Sons, Nova York, 1992).

Para realizar estes experimentos, assim

como outros descritos abaixo nos Exemplos 5 e 6, 300

ml de sangue humano integral foram retirados de um

doador humano saudável e adicionalmente uma amostra

de 1 ml foi removida como uma amostra controle para

análise posterior. O sangue foi diluído até 600 ml

pela adição de solução de lactato de Ringer contendo

heparina 10 U/ml. O mAb anti-CS (30 mg em PES

estéril) foi adicionado ao sangue diluído a uma

concentração final de 50 ug/ml (os resultados usando

amostras teste obtidas nesta maneira são etiquetados

"amostra +anti-C5" na Fig. 4 e Fig. 6). Em um
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controle experimental, um volume igual de PES estéril

foi adicionado a sangue diluído (os resultados usando

amostras controle obtidas nesta maneira são

etiquetados "amostra -anti-C5" na Fig. 4 e Fig. 6).

O sangue foi então usado dar a partida no

circuito extracorpóreo de uma máquina oxigenadora

(CPB) para desviar o fluxo cardiopulmonar de membrana

COBE CML EXCEL (Cobe ECT, Inc., Lakewood, Cº) e foi

iniciada a circulação pelo circuito. O circuito foi

resfriado a 280C e circulou por 60 minutos. O

circuito foi então aquecido a 3706 e circulou por 30

minutos adicionais, após cujo tempo o experimento

terminou. A circulação mecânica de sangue nesta

maneira ativa a cascata de complemento. Foram

retiradas amostras em vários instantes.

A cada instante uma alíquota de sangue foi

retirada, e subalíquotas foram centrifugadas para

remover todas as células e o plasma restante diluído

l:l em solução de conservação de amostra Quidel

(Quidel Corporation, San Diego, CA) e estocado a SOºC

para avaliação subsequente da produção de C5b-9

(sC5b-9). As subalíquotas diluídas de plasma foram

também congeladas para avaliação da produção de C3

(ver Exemplo 5, abaixo). As subalíquotas não diluídas

de plasma foram congeladas a - BOºC para análise em

testes hemolíticos para avaliar & farmacocinética dos
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efeitos dos anticorpos anti-CS na capacidade de lisar

a célula de complemento presente no sangue (ver

Exemplo 6, abaixo). Estes experimentos são também

discutidos no pedido de patente copendente Serial Nº

08/217.391, depositado em 23 de março, 1994.

Os testes de sC5b-9 foram realizados antes

da adição do anticorpo ou no início do circuito CPB

(etiquetado "Pre Tx" na Fig. 4 e Fig. 6) usando

sangue não diluido (isto é, sangue da amostra de 1 ml

retirada antes do sangue ser diluído com solução de

lactato de Ringer -- etiquetado "undil" na Fig. 4 e

na Fig. 6) e sangue diluído com solução de lactato de

Ringer (etiquetado "dil" na Fig. 4 e na Fig. 6). As

amostras de sangue diluído com solução de lactato de

Ringer às quais foi adicionado o anticorpo

(etiquetado) "Post Tx" na Fig. 4 e na Fig. 6) foram

testadas nos tempos indicados após inicio do circuito

CPB.

Como pode ser visto na Figura 4, enquanto

os niveis sC5b-9 foram mais do que 4 vezes maiores em

amostras não tratadas depois de 90 minutos de

circulação do que antes da circulação, o anticorpo

anti-CS inibiu completamente a produção de C5bs9

durante todo o tempo de 90 minutos de circulação de

modo que os níveis sC5b-9 durante a circulação foram

essencialmente equivalentes às amostras controle, não
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circuladas, em todos os instantes.

EXEMPLO 5

Anticorpos Anti-CS Não Inibem a Deposição de C3

Este exemplo demonstra que o tratamento com

anticorpos anti-CS não resulta na inibição da

ativação de componente CS de complemento ou na

deposição de C3 ou de seus fragmentos ativados em

glomérulos.

A deposição de CS, ou dos fragmentos

produzidos por sua ativação (por exemplo, 3a e C3b),

nos glomérulos de camundongos GN-induzidos e GN-não

induzidos foi visualizada por aplicação de corante

por imunofluorescência com preparação de anticorpo C3

anti-camundongo de carneiro FITC-conjugado usando

metodos padronizados, como descrito acima. Como pode

ser visto na Fig. 5, os rins dos camundongos GN-

induzidos PBS-tratados (Fig. SE) e dos anti-CS

anticorpo-tratados (Fig. 5C) tinham niveis

aproximadamente equivalentes de material C3

imunorreativo nos glomérulos, enquanto os camundongos

não induzidos não tratados de controle tinham apenas

traços de material C3 imunorreativo em seus rins

(Fig. SA).

Observe que a impressão mostrada na Fig. 5A

estava superexposta comparada àquela das Fig. SB e

Fig. 5C para mostrar os níveis muito muito baixos de
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reatividade presentes em rins normais não induzidos.

Os rins de camundongos GN-induzidos coletados após

periodo de indução de 2 semanas, mas antes do

tratamento, mostraram materiais C3 imunorreativos nos

glomérulos, mas em níveis inferiores (como indicado

por intensidade de fluorescência inferior) do que nas

seções de rins mostradas nas Fig. SE & Fig. 5C.

Os anticorpos CS anti-humano foram também

testados para possível inibição da ativação de C3 em

sangue humano preparado e circulado como descrito

acima no Exemplo 4. A ativação de componente GB de

complemento foi indicada pela presença no sangue de

produto C3a de ativação de C3. Os testes de C3a foram

realizados como a seguir.

As amostras de plasma que foram diluídas

previamente em solução de conservação de amostra

Quidel e congeladas (ver Exemplo 4) foram testadas

para a presença de C3a usando o kit EIA Quidel C3a

(Quidel Corporation, San Diego, CA) de acordo com as

especificações dos fabricantes. As concentrações de

C3a nas amostras é expressa como ng/bem como

determinadas por comparação a uma curva padrão gerada

& partir de amostras que contêm quantidades

conhecidas de C3a humano.

Como visto na Fig. 6, a adição do mAb anti-

C5 não tinha efeito inibitório na produção de C3a
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durante a circulação de sangue humano neste

experimento.

EXEMPLO 6

Farmacocinética de anticorpos anti-CS

A duração in vivo de ação de mAb BB5.1, e

um fragmento Fab' de mAB BB5.l (preparado por

processos padrões) foi determinada em camundongos

BALB/cByJ fêmeas, normais, (na média de

aproximadamente 20 q cada), que foram obtidos do

Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME. Os camundongos

receberam uma injeção intravenosa única (a 35 mg/kg

de peso do corpo) de fragmento mAB ou Fab' de mAb (ou

um volume igual de PBS como um controle). As amostras

de sangue foram coletadas do plexo retro-orbital em

1, 4, 24, 96, e 144 horas depois da administração de

PBS; 4, 16, e 24 horas depois da administração do

fragmento Fab' de mAb BB5.1; e 4, 24, 48,72, 96, e

144 horas depois da administração de mAb BB5.l

intacto.

Fig. 7A mostra o curso de tempo de inibição

de capacidade de lise de célula complementar no

sangue do camundongo (determinado por teste do soro

obtido do sangue e diluído a 2,5%, como descrito

acima) após a administração in vivo de mAh, o

fragmento Fab' ou PBS. Como mostrado na figura, o mAb

quase completamente inibiu a atividade hemolítica de
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sangue em todo o periodo de teste do dia 6. O Fab',

no entanto, tem uma meia vida de aproximadamente 24

horas.

Alénl das experiências acima, no final do

periodo de teste do dia 6, todos os camundongos foram

sacrificados. Os rins, pulmões, e fígados foram

coletados e examinado por inspecção grosseira, assim

como exame ao microscópio de seções manchadas. Todos

os orgãos de anticorpo anti-CS dos animais tratados

pareceram iguais aos dos animais tratados com

controle PBS. A aparência global dos camundongos de

teste e de controle tambén nao foram distinguíveis

antes da necrópsia.

Os anticorpos 05 anti-humano fora“ também

testados para propriedades farmacocinéticas em sangue

humano circulante como descrito acima no Exemplo 4.

Como aqui descrito, os efeitos inibidores de hemólise

de um anticorpo monoclonal C5 anti-humano foi testado

em um periodo de 90 minutos de circulação. Os

resultados destes testes são mostrados na figura 7B,

e mostram que mAb anti-CS N19/8 essencialmente

completamente inibiu a capacidade de lise de célula

do sangue humano durante todo o periodo de 90 min de

circulação.

Os resultados destas experiências

demonstram que os anticorpos anti-CS irão sobreviver
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na corrente sanguínea durante um período substancial

de tempo, assim tornando a administração prática.

EXEMPLO 7

Preparação de anticorpos monoclonais antieCS
 

Um anticorpo monoclonal apropriado para uso

na prática da presente invenção foi preparado de

acordo com os ensinamentos de Sims, et al., Patente

US Nº. 5.135.916, como a seguir.

Camundongos Balb/c foram imunizados três

vezes por injeção intraperitonela com proteína C5

hjmana (Quidel Corporation, San Diego, CA, Cat #

A403). A primeira injeção continha 100 mg de proteína

C5 em uma emulsão de adjuvante de Freund completa, a

segunda imunização continha 100 pg de proteina C5 em

uma emulsão de adjuvante de Freund incompleta e a

terceira imunização foi de 100 mg de proteína em PES.

Os camundongos foram injetados em quase 2 nmses de

intervalo.

As fusões de esplenócitos para células de

mieloma para gerar hibridomas foram realizadas

essencialmente como descrito em Current Protocols in

Immunology (John Wiley & Sons, New York, 1992,

páginas 2,5,1 a 2,5,17). Um dia antes da fusão, os

camundongos receberam reforço IV com 100 mg de

proteína C5. Um dia de fusão, os camundongos

imunizados foram sacrificados e os baços coletados.
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As células de mieloma 2/0-A614 (AICC CRL#1581) foram

usadas como o parceiro de fusão. As culturas de

SPZ/0-AGl4 foram divididas no dia antes da fusão para

induzir a divisão celular ativa. Uma relação de 1:1)

(células mieloma: esplenócitos) foi usada nas fusões.

As células foram fundidas usando PEG 1450

em PES sem calcio (Sigma Chemical Company, St. Louis,

MO, Nº. cat. 7181) e colocadas em placas a l-2,5 x

105 células por reservatório. A seleção em meio 300

EX CELL (JRH Biosciences, Lexena, KS, Nº.cat. 14337-

78?) suplementado com 10% soro bovino fetal inativado

por calor (PBS); glutamina; penicilina e

estreptomicina (GPS); e HAT (Sigma Chemical Company,

St. Louis, MO, Nº. cat. H-0262) foi iniciada no

seguinte dia. As fusões foram então alimentadas a

cada outro dia com meio novo suplementado com FES,

GPS, e HAI. A morte de células foi vista como tão

prematura como 2 dias e grupamentos de células

viáveis poderam ser vistos em 5 dias após iniciar a

seleção. Após 2 semanas de seleção em HAT, os

hibridomas sobreviventes escolhidos para outro estudo

foram transferidos para meio EX CELL 300 suplementado

com FBS, GPS, e HT (Sigma Chemical Company, St.

Louis, No, Nº. cat. H-0137) durante 1 semana e

cultivados em meio EX CELL 300 suplementado com FES e

GPS.
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Os hibridomas foram triados para

reatiVidade com C5 e inibição de hemólise mediada por

complemento 10-14 dias depois da fusão, e foram

transportados pelo menos até os resultados de triagem

serem analisados. A triagem para inibição de hemólise

foi o teste de lise de eritrócitos de galinha acima

mencionados. A triagem para reatividade C5 foi uma

ELISA, que foi realizada usando o seguinte protocolo.

Uma alíquota de 50 ml de uma solução 2

mg/ml de C5 (Quidel Corporation, San Diego, CA) em

tampão carbonato de sódio/ bicarbonato, pH 9,5 foi

incubada a 4ºC em cada reservatório de teste de uma

placa de 96 reservatórios (Nunc-Immune F96 Polysorp,

A/s Nunc, Roskilde, Dinamarca). Os reservatórios

foram então submetidos a uma etapa de lavagem. (Cada

etapa consistia de três lavagens com TEST). A seguir,

os reservatórios de teste foram bloqueados com 200 ml

de solução de bloqueio, 1% BSA em TBS (BSA/TBS),

durante 1 hora a 37ºC. Depois de uma etapa de lavagem

adicional, uma alíquota de 50 ml de sobrenadante de

hibridoma foi incubada em cada reservatório de teste

durante 1 h 37ºC com uma etapa de lavagem

subsequente. Como um anticorpo secundário (detecção),

50 mg de uma diluição 1:2000 de peroxidase de raiz

forte (HRP) IgG anti-camundongo de cabra conjugado em

BSA/TBS foi incubado em cada reservatório de teste
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durante 1 hora a 37ªC, seguido por uma etapa de

lavag3em. Seguindo as instruções dos fabricantes, 10

mg de O-fenilenediamina (Sigma Chemical Company, St.

Louis, MO, Nº. cat. P-8287) foram dissolvidos em 25

ml de tampão fosfato-citrato (Sigma Chemical Company,

St. Louis, MO, Nº. cat. P-4922), e 50 ul. desta

solução de substrato foram adicionados a cada

reservatório para permitir detecção de atividade

peroxidase. Finalmente, para parar a reação de

detecção de peroxidase, uma alíquota de 50 ml de

ácido clorídrico 3N foi adicionada a cada

reservatório. A presença de anticorpos reativos com

CS nos sobrenadantes de hibridoma foi lida por uma

determinação OD espectrofotométrica a 490 nm.

o sobrenadante de um hibridoma designado

como 5G1.1 testou positivo por ELISA e reduziu

substancialmente a capacidade de lise de célula

complementar presente em sangue humano normal em

teste de hemólise de eritrócitos de galinha. Outras

análises revelaram que anticorpo 5Gl.l reduz a

capacidade de lise de células complementar presente

em sangue humano normal de modo que eficientemente,

mesmo quando presente em quase a metade da

concentração molar de C5 humano no teste hemolítico,

pode-se quase completamente neutralizar a atividade

hemolítica do soro.
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A análise de imunoblot foi realizada para

ainda caracterizar 0 561.1 mAb. C5 humano (Quidel

Corporation, San Diego, CA, Nº.cat. A403) foi

submetida a eletroforese de gel poliacrilamida sob

condições de redução, transferido para uma membrana

de nitrocelulose, e sondado com o 5G1.1 mAb como uma

preparação de IgG purificado. Duas bandas foram

imune-reativas com 0 561.1 mAb em pesos moleculares

aparentes correspondendo aos das cadeias alfa e beta

de proteína C5 humana. As duas bandas imune-reativas

5G1.1 vistas neste western blot foram

subsequentemente encontrdas como resultando na

ligação do anticorpo 561.1 da cadeia alfa CS de 115

kDa e em um grande fragmento da cadeia afla que tinha

o mesmo peso molecular aparente (aproximadamente 75

kDa) como a cadeia beta de C5 e presente nas

preparações de C5 usadas para a experiência.

Os testes foram realizados para determinar

a atividade relativa de N19/8 mAb discutida nos

exemplos 4 e 5 com o 5G1.1 mAh em testes hemoliticos

funcionais e para avaliar se estes mAbs bloquearam a

clivagem de C5 para dar C5a. Para isto, os N19/8 e

5Gl.l mAbs foram diretamente comparados em testes de

liberação de C5a e hemoliticos complementares humano.

Os testes hemoliticos realizados na

presença de 20% v/V soro humano revelaram que 0 561.1
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mAb efetivamente bloqueara“ atividade hemolítica de

soro em uma concentração final de 6,25 pg/ml (relação

molar 0,5/ 1 de 561.1 /C5), enquanto o N19/8 mAb

bloqueou em maior concentração de 25,0 mg/ml (2,0 /1

relaçâo molar de N19/8/C5). Quando os sobrenadantes

destes testes foram testados para a presença de C5a,

0 561.1 mAb foi verificado como tendo efetivamente

inibido a geração de C5a em doses idênticas às

requeridas para o bloqueio de atividade hemolítica

mediada por ch-Q.

Em contraste, o N19/8 mAb foi 10 vezes

menos eficaz em bloqueio da liberação de C5a nestes

testes quando comparado com 0 561.1 mAh. Além disso,

a capacidade de N19/8 mAh de bloquear hemólise

mediada por complemento não foi equivalente a esta

capacidade de bloquear a geração de C5a nesta dose de

25 mg/ml de N19/8 completamente bloqueou a hemólise

enquanto somente reduzindo a geração de C5a em 37%.

o hibridoma 5G1.1 foi depositado junto ao

American Type Tissue Culture Collection, 12301

Parklawn Drive, Rockville, MD 20852, Estados Unidos

da América, em 27 de Abril de 1994, e recebeu a

designação HB- 11625. Este depósito foi feito sob o

Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento

Internacional do Depósito de Microorganismos para os

Fins de Procedimento de Patentes (1977).
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EXEMPLO 8

Determinação das constantes de afinidade (Kb) para os

anticorpos monoclonais C5 anti-humanos 561.1 e N19/8

O procedimento utilizado para determinar a

constante de dissociação de (KD) de equilíbriode

anticorpo-antígeno em solução foi o descrito por

Friguet et al., J. Immunol. Meth. 1985, 77:305-319.

Este processo foi usado apra determinar 0 KB para os

anticorpos monoclonais C5 anti-humanos N12 N19/8 e

561.1. Os anticorpos monoclonais foram incubados com

o antígeno (C5) em solução até alcançar equilíbrio. A

proporção de anticorpo que permaneceu não ligado

(livre) em equilíbrio foi medida usando um teste

imunossorvente ligado a enzima convencional (ELISA).

Os valores experimentais de K,, obtidos por este

processo foram mostrados como sendo equivalentes aos

obtidos por outros processos (imunoprecipitação de

antígeno radio-rotulado e transferência

fluorescente). Este processo oferece a vantagem de

tratar com antígeno não modificado.

As figuras 8 e 9 mostra os gráficos

Scatchard da ligação de anticorpos monoclonais C5

anti-humano 561,1 e 1519/8 para C5 humano, como medido

por ELISA. Em cada grupo (v) representa a fração de

anticorpo ligado e (a) representa a concentração de

antígeno livre em equilíbrio. O KD calculado para o
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5G1.l mAb foi 30 pM enquanto 0 Kb calculado para o

NIS/8 mAb foi 42 pM. Estes resultados indicam que o

KD para o 5G1,l e N19/8 mAB' são similares, e assim

a disparidade funcional entre os dois anticorpos não

pode ser explicada simplesmente pelas diferenças na

afinidade para o antígeno C5.

EXEMPLO 9

Efeito de 5G1.l mAh em ativação do complemento
 

durante CPB

As experiências envolvendo a recirculação

de sangue humano em um circuito CPB, como descrito

acima, nos exemplos 4 e 5, foran realizadas usando

três doses de 5Gl.l mAb (15 mg, 7,5 mg, 3,75 mg)

assinl como controles na ausência de 5Gl.l mAb. Em

cinco destas experiências de controle realizadas

nesta série, os niveis de C3a (Fig. 10) e sC5b-9

(Fig. 11) aumentaram durante os primeiros 30 min e

continuaram a se elevar em toda a experiência. A

adição de 5G1.1 mAb a circuito CPB não tinha efeito

sobre a geração de C3a nestas experiências.

Inversamente, a adição de duas doses

maiores (15mg e 7,5mg) de 561.1 mAb bloqueou

completamente a geração de sC5b-9 nestas experiências

enquanto a menor dose (3,75mg) somente bloqueou

parcialmente a geração de sC5b-9. Os testes

hemolíticos realizados em amostras de soro tiradas
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durante o curso do tempo destas experiências revelou

que a atividade complementar de soro total não foi

afetada em experiências de controle (Fig. 12). Em

contraste, a maior dose de 561.1 mAb (15 mg)

completamente bloqueou a atividade hemolítica

complementar, enquanto as duas doses menores (7,5mg e

3,75mg), deixaram de bloquear a atividade hemolítica.

Estes resultados mostram que a dose de 7,5

mg efetivamente bloqueou a geração de C5be9 no

circuito CPB mas deixou de bloquear atividade

hemolítica complementar C5b-9-, sugerindo que os

testes hemoliticos sozinhos não podem refletir com

precisão a ativação do complemento que ocorre durante

CPB. Estes resultados ainda indicam que 0 561.1 mAb

pode bloquear completamente a ativação complementar

em sangue humano, como medido por um critério, em uma

dose de 15mg/500m1, uma dose que é aproximadamente

equivalente a uma dose de 150 mg para um paciente de

70 kg.

EXEMPLO 10

Clonagem de genes de região variável anti-KSSKC

recombinante anti-CS

Sequenciação de aminoácidos
 

Para determinar a sequência de aminoácidos

N-terminal de 5Gl.l mAb, um gel acrilamida a 12%

(37,5:1 acrilamida/ N,N'- metileno- bisacrilamida)

u nvn- v.- .nlol-ol .

.. .
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foi preparada e preesubmetida a eletroforese durante

45 min a 10 mA usando tampão 1x pre-eletroforese (123

mM gig-Tris, pH 6,6, com o reservatório do tampão do

catodo suplementado com lmM glutationa reduzida). O

dia seguinte, o tampão de pré-eletroforese no

reservatório do catodo foi substituído com tampão de

reservatório de catodo (44 mM N-tris-(hidroximetil)-

metil-2-aminoetanosulfônico, 113 mM ºiª-Tris, 0,1%

(p/V), 0,1% (p/v) dodecil sulfato de sódio (SDS),

0,067% (p/v) ácido tioglicólico), e o tampão de pré-

eletroforese no reservatório do anodo foi substituído

com tampão de reservatório de anodo (63 mM gig-Tris,

pH 5,9).

75 ug 5Gl,l de anticorpo monoclonal foi

adicionado a tampão de amostra de Laemmli (30 mM

Tris-HCl pH 6,8, 3% (p/v) SDS, 10 mM EDTA, 0,02%

(p/v) azul bromofenol, 5% (v/v) glicerol, 22,5% (v/v)

beta-mercaptoetanol) e submetido a eletroforese a 10

mA até o corante de trilha de azul bromofenol

alcançar o fundo do gel. A proteína foi transferida

para uma membrana PROBLOTT (Applied Biosystems,

Foster City, CA) usando tampão de transferência 1x

(10 mM ácido sulfõnico ciclo-hexilamino propano,

0,05% (p/v) ditiotreitol, 15% (v/v) metanol) a 50 V

durante uma hora.

As bandas de proteina foram localizadas por
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manchamento com 0,2$ Ponceau s (em 3% ácido

tricloroacético, 3% acido sulfosalicilico) seguido

por remoção da mancha em água. As bandas foram

excisadas e submetidas a análise da sequência de

aminoácidos usando química de Edman, realizada em um

sequenciador de proteina liquida pulsada (ABI modelo

477A), com aminoácidos PTH assim obtidos sendo

analisados em um sistema HPLC de micro-orifícios em

linha (modelo ABI 120A).

Para desbloquear o término amino da cadeia

pesada 561.1, 10 mg 5G1.1 anticorpo monoclonal foram

trocados com tampão redutor (5 M guanidinaeHcl, 50 mM

Tris-HCl, 10 mM ditiotreitol, pH 8,5) usando uma

coluna PD-10 (Pharmacia, Piscataway, NJ). Após uma

hora de incubação em temperatura ambiente, 50 mM

iodoacetamida foram adicionados e a incubação deixada

continuar durante 30 min. A luz carbamidometilada e

cadeias pesadas assim obtidas foram separadas por

cromatografia de exclusão de tamanho em coluna

SUPEROSE 12 (Pharmacia) equilibrada com 5 M

guanidina-HCI, 50 mM Tris-HCl pH 8,5. A cadeia pesada

carbamidometilada foi trocada com fosfato de sódio 50

mM, pH 7,0 usando uma coluna PD-lO, submetida a

digestão com aminopeptidase de piroglutamato

(PanVera, Madison, WI; 0,5 mU por nmol de proteína de

cadeia pesada) e sequenciada como descrito acima.

Petição 870210072032, de 06/08/2021, pág. 163/554



10

15

20

25

103

   

Para determinação de uma sequência de

aminoácidos interna, a cadeia leve 5Gl.1

carbamidometilada foi trocada en] 2 M uréia, 25 mM

Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0 e incubada com Lys-C

endoproteinase (Promega, Madison, WI; relação

protease: proteína de 1:40) a 37ºC durante a noite. O

material digerido foi ciclado em uma coluna HPLC em

fase reversa C18 (Beckman Instruments, Fullerton, CA)

e eluida usando um gradiente de acetonitrila 0-50%

linear em ácido trifluoroacético 0,1%. Os picos foram

submetidos a análise da sequência de aminoácidos como

descrito acima.

Clonagem de PCR

A clonagem da região pesada variável 561.1

foi realizada usando um conjunto de iniciadores

comercialmente disponíveis (Mouse Ig-PRIMER SET, no.

catálogo 69831el, Novagen, Madison, WI). O RNA total

foi isolado de células de hibridoma 561.1 usando a

técnica de ácido/ tiocianato de guanidínio

(Chomczynski e Sacchi, Anal. Biochem. 1987, 162:156-

159). Para a síntese de cDNA de primeiro filamento,

dez microgramas de RNA total foram desnaturadas em

65ºc durante 5 min., resfriadas em gelo, e

adicionadas & uma reação de 100 ml contendo 10 HM

Tris pH 8,3, 50 mM KCl, 1,5 mM MgClz, 10 mM

ditiotreitol, 250 uM cada dNTP, 20 unidades AMV
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transcriptase reversa (Seikagaku America, Rockville,

MD), e 10 pmoles de iniciador 3' apropriado (como

descrito no protocolo do kit Ig-PRIMER SET). Após

incubação a 37ºC durante uma hora, cinco microlitros

de reação de síntese de cDNA foram adicionados a uma

reação PCR de 100 microlitros contendo: 10 mM Tris-

HCl pH 9,0 a 25ºC, SO mM KCl, 1,5 mM MgClz, 0,1%

(p/v) gelatina, 1,0% (v/v) Triton X-lOO, 200 uM cada

dNTP, 2,5 U polimerase de DNA AMPLITAQ (Perkin-Elmer-

Cetus. Norwalk, CT) e 25 pmoles de iniciadores 5'e 3'

apropriados (como descrito no protocolo do kit Ig-

PRIMER SET). As condições de reação foram 1 minuto a

95ºC, 1 minuto a 42ºC, e 1 minuto a 72ºC durante 30

ciclos, seguido por uma extensão final a 72ºC durante

10 minutos.

Os produtos PCR tendo o tamanho esperado

(aproximadamente 450 bp) foram clonados no pCRII do

vetor (Invitrogen, San Diego, CA) usando um kit de

clonagem T/A (Invitrogen). A análise da sequência de

DNA de fragmentos de DNA clonados foi realizada pelo

processo de terminação de cadeia dideoxi usando DNA

plasmídeo de filamento duplo como um gabarito. Uma

região variável de cadeia pesada única foi isolada

por este procedimento, com o plasmídeo resultante

designado pSGl.1 VH 2-1-3. Vários clones obtidos de

reações PCR em réplica independentes foram
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sequenciados para detectar quaisquer mutações

introduzidas durante a ampliação PCR desta região

variável.

Para clonar a região variável de cadeia

leve 561.1, os iniciadores PCR foran designado por

usao de UWGCG programa TFASTA (University of

Wisconsin, Madison, WI) para pesquisar o subdiretório

de roedores do GenBank com a sequência de aminoácidos

de 19 meros Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu

Ser Ala Ser Val Gly Glu Thr Val Thr, que foi obtida

pela sequenciação de aminoácidos como descrito acima.

Nenhum casamento exato desta sequência foi localizado

no gene de linhagem primordial dos murinos

codificando a região variável v-kappa k2 (Seidman et

al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1978 75:3881-3885). A

sequência de DNA deste gene de linhagem primordial

foi usada para designar o oligonucleotídeo UDEC 690

(SEQ ID N0:5) para uso como uma região variável de

iniciador 5'. Um iniciador de região constante de

gene kappa de murinos, UDEC395 (SEQ ID N0:6) foi

também sintetizada e usada nesta reação. A clonagem

de região leve variável 5G1.l foi realizada usando a

região variável UDEC690 de iniciador 5' e o iniciador

de região constante de gene kappa de murinos UDECBQS.

MRNA PoliA foi isolado de hibridoma 5G1.1.

O procedimento de tiocianato de guanidínio/ ácido
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(Chomczynski and Sacchi, supra) foi usado para isolar

RNA total, e foi seguido por cromatografia de

oligo(dT) celulose, de 1 mg de RNA total. Para

síntese de cDNA de primeiro filamento, um microlitro

de 25 microlitros de eluado de oligo(dT)-celulose

(contendo aproximadamente 2 microgramas de mRNa 561.1

purificado) foi desnaturado a 65ºC durante 5 min.,

resfriado em gelo e incubado em tampão de extensão

(10 mM Tris pH 8,3, 50 mM KCl, ]. mM dititreitol, 240

M cada dN'IP) contendo 100 nM UDEC395 (SEQ ID NO:6) e

25 unidades transcriptase reversa AMV (Seikagaku

America, Rockville, MD) a 42ºC durante uma hora.

Cinco microlitros da reação de primeiro filamento

completada foram submetidos a ampliação PCR usando

tampão de ampliação suplementado com 2,5 unidades de

polimerase AMPLITAQ DNA (Perkin Elmer, Foster City,

CA) e 500 nM cada de iniciador UDEC690 (&'-EQ ID N0:5)

e UDEC395 (SEQ ID NO:6). A ampliação foi realizada

usando 30 ciclos de cada consistindo de 1 min a 95ªc,

1 minuto a 52ºC, e 1 minuto a 72ªC, seguido por

incubação de dez min a 72ºC.

0 produto PCR resultante foi purificado

usando GENECLEAN, de acordo com as instruções dos

fabricantes (Bio 101, La Jolla, CA), digerido com

Sse8387 I e Hind III, purificado com gel e ligado no

vetor Bluescript II SK+ (Stratagene, La Jolla, CA).
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Os plasmídeos ligados foram transformados na cepa

bacteriana DHlOB por eletroporação.

O DNA do plasmídeo foi purificado das

culturas de bactérias transformadas por processos

convencionais incluindo cromatografia em coluna

usando coluna QUIAGEu-TIP-SOO de acordo com as

instruções dos fabricantes (Quiagen, Chatsworth, CA)

e sequenciados por processo de terminação de cadeia

dideoxi Sanger usando enzima SEQUEMASE (U.S.

Biochemical, Cleveland, OH). Os clones obtidos de uma

segunda reação PCr independente verificaram que

nenhuma mutação foi introduzida durante o processo de

ampliação. O plasmideo resultante contendo a região

variável clonada foi designado SK (+) 690/395. Este

inserto codificando cadeia leve neste plasmídeo

codificou tanto para N-terminal como sequências de

cadeia leve interna determinadas por sequenciação de

aminoácidos de 5G1.1, como descrito acima.

%%

Construção e expressão de mAbs recombinantes

As construções de DNA recombinantes

codificando os mAbs recombinantes compreendendo os

561.1 CDRs foram preparadas por processos de DNA

recombinantes convencionais incluindo subclonagem de

fragmento de restrição e sobreposição dos

procedimentos PCR. Os DNAs codificando mAb
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recombinantes resultantes incluiam:

(1) um codificando um scFV (murinos) não

humanizados designados 561,1M1 scFv (SEQ ID NO:7), em

que CDR Ll é resíduos de aminoácidos 28-34 de SEQ ID

NO:7, CDR L2 é resíduos de aminoácidos 52-54 de SEQ

ID NO:7, CDR L3 é resíduos de aminoácidos 93-98 de

SEQ ID NO:7, CDR Hl é resíduos de aminoácidos 156-159

de SEO ID NO:7, CDR H2 é resíduos de aminoácidos 179-

183 de SEQ ID NO:7, e CDR H3 é resíduos de

aminoácidos 226-236 de SEQ ID NO:7;

(2) um codificando um scFv humanizado

(enxertado com CDR) designado 561,1 scFv CB (SEQ ID

NO:8), em que CDR Ll é resíduos de aminoácidos 26-36

de SEQ ID No:8, CDR L2 é resíduos de aminoácidos 52-

58 de SEQ ID N0:8, CDR L3 é resíduos de aminoácidos

91-99 de SEQ ID NO:8, CDR H1 é resíduos de

aminoácidos 152-161 de SEQ ID NO:8, CDR HZ é residuos

de aminoácidos 176-192 de SEQ ID NO:8, H3 é resíduos

de aminoácidos 225-237 de SEQ ID NO:8;

(3) um codificando uma cadeia leve

quimérica (que pode formar a porção de cadeia leve de

um Fab) designado 5G1,1M1 Vl HuK (SEQ ID N0:9);

(4) um codificando um Fd quiméico (a porção

de cadeia pesada de um Fab) designado 561,1M1 VH HuGl

(SEQ ID NO:10);

(5) um codificando um Fd humanizado (CDR
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enxertado & sequência de armação alterada ) designado

5G1,1 VH + IGHRL (SEQ ID NO:11), em que CDR Hl é

resíduos de aminoácidos'26-35 de SEQ ID NO:11, CDR H2

é resíduos de aminoácidos 50-60 de SEQ ID NO:11, e

CDR H3 é resíduos de aminoácidos 99-111 de SEQ ID

NO:11;

(6) um codificando um Fd humanizado (CDR

enxertado, sem armação alterada), designado 5G1,1 VH

+ IGHRLC (SEQ ID NO:12), CDR Hl é resíduos de

aminoácidos 26-35 de (SEQ 1D NO:12, CDR H2 é resíduos

de aminoácidos 50-66 de SEQ ID NO:12, e CDR H3 é

residuos de aminoácidos 99-111 de SEQ ID NO:12;

(7) um codificando uma cadeia leve

humanizada (CDR enxertado e sem sequência de armação

alterada) designado 561,1 VL + KLV56 (SEQ ID NO:13),

em que CDR Ll é resíduos de aminoácidos 26-36 de SEQ

ID NO:13, CDR L2 é residuos de aminoácidos 52-58 de

SEQ ID NO:13, e CDR L3 é resíduos de aminoácidos 91-

99 de SEQ ID No: 13;

(8) um codificando uma cadeia leve

humanizada (CDR enxertado e sem sequência de armação

alterada) designado 5G1,1 VL + KLVSGB (SEQ ID NO:14),

em que CDR Ll é resíduos de aminoácidos 26-36 de SEQ

ID NO:14, CDR L2 é resíduos de aminoácidos 52-58 de

SEQ ID NO:14, e CDR L3 é resíduos de aminoácidos 91-

99 de SEQ ID NO:14;
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(9) um codificando uma cadeia leve

humanizada (CDR enxertado e sem sequência de armação

alterada) designado 5G1,1 VL + 012 (SEQ ID NO:15), em

que CDR Ll é resíduos de aminoácidos 24-34 de SEQ ID

NO:15, CDR L2 é resíduos de aminoácidos 50-56 de SEQ

ID NO:15, e CDR L3 é resíduos de aminoácidos 89-97 de

SEQ ID NO: 15; e

(10) um codificando um Ed humanizado (CDR

enxertado e sem armação alterada) designado 561,1 VH

+ IGHRLD (SEQ ID NO:16), em que CDR H1 é resíduos de

aminoácidos 26-35 de SEO ID No: 16, CDR H2 é residuos

de aminoácidos 50-60 de SEQ ID NO:16, e CDR HS é

resíduos de aminoácidos 99-111 de SEQ ID NO: 16.

(11) um codificando um scFV humanizado (CDR

enxertado e sem armação alterada) designado 5G1,1

scFv D012 (SEQ ID NO:17), em que CDR Ll é resíduos de

aminoácidos 26-36 de SEQ ID NO:17, CDR L2 é resíduos

de aminoácidos 52-58 de SEQ ID NO:17, CDR L3 é

resíduos de aminoácidos 91-99 de SEQ ID NO:17, CDR H1

é resíduos de aminoácidos 152-161 de SEQ ID NO:17,

CDR H2 é resíduos de aminoácidos 176-186 de SEQ ID

NO:17, e CDR H3 é resíduos de aminoácidos 225-237 de

SEQ ID NO:17.

De acordo com a invenção, um de cada de

vários L1, L2 e L3 CDRs discutidos em (1) a (11)

acima, podem ser combinados com qualquer outro CDRs
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de cadeia leve de modo a fazer um conjunto de 3 CDRs

de cadeia leve compreendendo um CDR Ll, um L2 e um

L3, como parte de um anticorpo recombinante ou

anticorpo de peptídeo sintético (isto é, um peptídeo

sintético com a sequência de um peptídeo recombinante

da invenção).

De acordo com a invenção, um de cada dentre

os Vários CDRs H1, H2 e H3 discutidos em (1) a (11)

acima pode ser combinado com qualquer umdos outros

CDRs de cadeia leve demodo a fazer um conjunto de 3

CDRs de cadeia leve compreendendo um CDR HI, um H2, e

um H3, de um anticorpo recombinante ou anticorpo de

peptídeo sintético (isto é, um peptídeo sintético com

a sequência de um peptídeo recombinante da invenção).

De acordo com a invenção, pares casados de

regiões variáveis (por exemplo uma região VL e uma

VH) de varias moléculas de anticorpos, Fds, e cadeias

leves acima mencionadas podem ser combinados com

domínios de regiao constante por DNA recombinante ou

outros processos conhecidos na arte para formar

anticorpos de comprimento completo da invenção. As

regiões constantes particularmente preferidas para

este fim são as regiões 196 que podem ser inalteradas

ou construídas de uma mistura de domínios constantes

para IgGs de vários subtipos, por exemplo IgGl e

IgG4.
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Os pares casados de Ed e cadeia leve

codificando DNAs acima mencionados, isto é, e (4),

(5) e (7), (6) e (8), e (6) e (9), foram subclonados

juntos no vetor APEX-BP, essencialmente como descrito

abaixo no exemplo 15 para N19/8. As construções scE“v

de (1) e (2) foram subclonadas ent pET Trc SOS/NI

usando técnicas convencionais.

Os plasmídeos assim obtidos foram

introduzidos na cepa bacteriana MEZ (plasmídeos pE'I')

por eletroporação convencional, ou em células EBNA

293 humanbas (plasmídeos APEX) por lipofecção usando

2-3 microlitros de reagente TRANSFECTAM (Promega,

Madison, WI) por micrograma de DNA de acordo com as

instruções dos fabricantes. As cepas bacterianas MEI

e MEZ são derivados de cepa Escherichia coli W3110

(designação ATCC 27325) preparada como acima.

Preparação de derivados W3110 MEl e MEZ

0 561.1 scFv de murinos, não quimérico, nao

humanizado, "mSGl.1- scFv" --- feito de cadeia leve

(3) e Fd(4) -, foi expresso em um derivado de

Escherichia coli KlZ cepa W3110. Este derivado foi

preparado por inativação de um gene não caracterizado

para prover proteção contra infecções por uma

bacteriófago lítico. A cepa de E. coli W3110 é uma

cepa particularmente preferida porque é completamente

caracterizada e é comumente usada para fermentações
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de produtos DNA recombinantes.

Uma única colônia de cepa de E. coli W3110

foi cultivada durante a noite em meio L a 30ºC. As

células foram coletadas por centrifugação e

recolocads em suspensão em 10 mM MgSO4. Um total de

0,1 ml de cultura foi adicionado a 2,5 ml 0,7% L de

agar mole a 45ºC e rapidamente despejado em placa L.

Alíquotas de 50 ml de um lisado de fato purificado em

placa, não diluído lºª e diluído diluído 104, foram

manchados sobre a superfície do agar. Os lisados de

fagos tinham sido previamente filtrados através de

membranas de 0,45 um e armazenados em tubos estéreis

com uma gota de clorofórmio a 4ºC. Os pontos foram

deixados secar na superfície do agar e incubados

durante a noite a 37ºC.

0 próximo dia, placas L foram espalhadas

com PFU de fago 10s e deixadas secar. Usando um

palito, estéril, células foram isoladas de colônias

crescendo nas zonas de lise de fagos nas placas foram

riscados para colônias únicas nas placas espalhadas

com PFU de fato 109 e incubadas durante a noite a

37ºC. As colónias únicas foram re-verificadas para

resistência a fagos por riscamento cruzado após

purificação de colônia única. O teste de risca

cruzada para sensibilidade do fago foi realizado como

a seguir: 50 ml de fago (10ª pfn/ml) foram espalhados
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em uma linha vertical na porção à esquerda da placa

usando uma pipeta Pasteur. Fago adicional foi testado

paralelo ao primeiro e à direita. A placa foi deixada

secar, e cepas a serem verificadas para sensibilidade

ou resistência foram espalhadas perpendiculares a e

através de linhas de todos os fagos em um conjunto

único da esquerda a direita. As cepas resistentes

cresceram na área das riscas de fagos enquanto cepas

sensiveis lisaram.

A cepa MEl mutante resistente a fagos foi

testada para produção de fagos após crescimento

durante a noite em meio L e tratamento com o agente

danificador de DNA , mitomicina C. A cepa deixou de

produzir fago viável utlizando um teste de placa

padrão e E. coli W3110 como a cepa indicadora

sensível ao fago. Estes resultados sugerem que a cepa

MEI não abriga um profago residente.

A. cepa MEZ foi construída por integração

específica para o sitio de profago lambda DE3.

(Studier et al. 1990, Meth. Enzymol. 185:60-89) no

cromossoma MEI. A expressão de polimerase RNA T7,

dirigida pelo pro-fago permite a expressão de genes

de marcação clonados em vetores pET (Studier et al.,

supra) sob o controle de promotor T7 no hospedeiro

lisogenizado. A lisogenizaçâo foi obtida em uma

infecção de três vias com lambda DE3. o fago auxiliar
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lambda, lambdaBlO, e o fago de seleção, lambdaB482

(Studier et al., supra).

lambdaDE3 (imm21) foi construído por

Studier e colegas (1990, Meth. Enzymol. 185:60-89)

por inserção do gene polimerase RNA T7 atrás do

promotor 1acUV5 de E. coli no sítio de clonagem BamHI

de lambdaD69 (imm21). Porque a clonagem de sítio

BamHI de lambdaD69 interrompe o gene integrase,

lambdaDE3 nao pode integrar ou excisar do cromossomo

por si mesmo. O fago auxiliar lambdaBlO prove a

função integrase que lambda DE3 falta mas não pode

formar um lisogene por si mesmo. O fago de seleção,

lambdaB482, lisa qualquer mutantes de faixa

hospedeira lambdaDE3 que de outra foram estariam

dentre as células sobreviventes, mas não podem nem

integrar em células suscetíveis nem lisar lisogenes

lambdaDE3, porque tem a mesma região de imunidade que

lambdaDE3 (imm21).

Protocolo de lisogenização

Cepa MEI foi cultivada em meio L

suplementado com 0,2% maltose e 10 mM Mgsºq a 37ºc a

uma densidade de aproximadamente 10ª células /ml. um

ml de células MEI foi incubado com 2 x 10ª unidades

formadoras de placas (pfu) de lambdaDE3 e 108 pfu de

lambdaBlO e lambdaB482. A mistura de hospedeiro/faço

foi incubada a 37ºc durante 20 min para permitir a
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adsorção de fagos em células MEI. Várias diluições de

suspensão célula/faço foranl espalhadas ent placas L

para produzir placas contendo aproximadamente 30-200

lissogenes candidatos como colónias isoladas. As

placas foram invertidas e incubadas a 37ºc durante a

noite. Várias colônias isoladas foram triadas para a

aquisição de profago de lambdaDE3 como descrito

abaixo.

Verificação de lissogenes lambdaDE3

Os candidatos de lissogenes de lambdaDE3

foram testados por sua capacidade de suportar o

crescimento de fago 4107 T7, um mutante de deleção de

fago T7, que é completamente defeituoso salvo se a

polimerase de RNA T7 ativa for provida em trans.

Somente lissogenes de lambda DE3 irão sustentar o

crescimento normal do fago na presença de IPTG

(isopropil beta-tiogalactopiranosideo). O fago T7

produz placas muito grandes em lissogenes de

lambdaDE3 na presença de IPTG, enquanto placas muito

pequenas são observadas na ausência de indutor. O

tamanho da placa na ausência de IPTG é uma indicação

do nivel basal de expressão de polimerase RNA T7 no

lissogene. Os lissogenes lambdaDE3 putativos foram

cultivados em caldo L suplementado com 0,2% maltose e

10 mM Mgsoq a 37ºC em uma densidade de células de

aproximadamente 108 células/ml. Um total de 0,5 ml de
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células foi centrifugado e a pelota recolocada em

suspensão em 0,2 ml de um lisado de fago T7 contendo

2 x 104 pfu. O fago foi deixado adsorver durante 30

min a 37ºC. Uma metade da suspensão (0,1 ml) foi

adicionada a 3,0 ml de agarose de topo em fusão a

47ºC e despejado em placas L. A alíquota restante de

suspensão de faço/célula foi despejada sobre uma

placa L suplementada com 0,4 mM IPTG para verificar a

indução de polimerase de RNA T7. As placas foram

invertidas e incubadas a 37ºC durante a noite.

As cepas também foram testadas para a

presença de lambdaDE3 por demonstração de que cada

cepa foi resistente a infecção pelo fago lambdaB482,

que está no mesmo grupo de imunidade (imm21), pelo

processo de riscamento cruzado acima mencionado. Um

lissogene foi escolhido em um baixo nível de

expressão basal para produção de proteína de vetores

pET. A cepa resultante, designada ME2, é resistente a

fagos e super-expressa polimerase de RNA T7 na

presença de IPTG.

Purificação de 5G1.1-scFv humanizado de E. coli

A construção de cDNA 561.1-scFV (h5Gl.l-

scFv) foi clonada no plasmídeo de expressão

bacteriano pET Trc SOS/NI (SEQ ID No:18) e

transformado em cepa MEl de E. coli. A cepa

resultante expressando h5Gl,1 scFV foi cultivada a
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37ºc em fermentadores de vaso de vidro Applikon de 2.

litros contendo caldo Terrific % (p/v) bacto-

triptona, 2,4% (p/v) extrato de levedo-bacto, 0,4%

(v/v) glicerol, 90 mM KPOq, pH 7,0) suplementado com

ampicilina 100 ug/ml. A produção de scEv recombinante

foi induzida pela adição de 1 mM IPTG quando o º.D.Ho

de cultura alcançou 10. Após mais 3 h de incubação a

37ºC, as células foram coletadas por centrifugação e

as pelotas de células armazenadas a -80ºC.

As células foran recolocadas em suspensão

em 1 mM EDTA, pH 5,0 a 10 ml por grama peso e lisadas

por “El passe simples através de ummicrofluidizador

(modelo M110T, Microfluidics Corp., Newton, MA). Após

centrifugação a x 9 durante 15 min, a pelota do corpo

de inclusão resultante foi lavada por recolocação em

suspensão em 20 mM Tris-HCL pH 8,0, 1 mM EDTA, 100 mM

NaCl, 0,15% (p/v) deoxicolato a 10 ml por grama corpo

de inclusão, usando um POLYTRON da Tekmar. Os corpos

de inclusão foram novamente pelotizados por

centrifugação a 17.500 x 9 durante 15 min e

recolocados em suspensão em 20 mM Tris-HCI pH 9,0, 8

M uréia a 10 ml por g. Após agitar durante 1 h, a

amotra foi centrifugada a 14.000 9 3 durante 30 min

para pelotizar o material insolúvel restante.

O sobrenadante do extrato foi diluído 10

vezes em 20 mM Tris-HCL pH 9,0 7 M uréia, 50 uM
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sulfato cúprico e deixado agitar durante pelo menos

16 horas a 4ªC para reduplicar o scFv. Apóa adição de

Biocryl BPA-1000 (TosoHaas, Montgomeryville, PA) como

um agente gloculante a 3 ml por ml, a amostra foi

centrifugada a 15.000 x 9 durante 10 minutos para

remover o material insolúvel. A mistura de

recuplicação foi trocada com 20 mM Tris, pH 9,0, 1 mM

EDTA por diafiltragem e concentrada por

ultrafiltragem usando uma célula agitada equipada com

uma membrana YMlO (Amicon, Beverly, MA).

O scFv apropriadamente reduplicado foi

então separado do material agregado e proteínas

contaminantes por cromatografia de troca aniônica

usando Q Sepharose de fluxo rápido (Pharmacia,

Piscataway, NJ). ScFv ligado foi eluido com 20 nm

Tris-HCl pH 9,0, 1 mM EDTA contendo um gradiente NaCl

linear (0 a 0,5 M). As frações contendo o scFv foram

combinadas, concentradas por ultrafiltragem usando

mawmmawmàewmwammmammmnmm,e

aplicada a uma coluna Sephacryl 8200 HR 26/100

(Pharmacia) equilibrada em 20 mM Tris-HCl pH 9,0, 1

mM EDTA, 150 mM NaCl. As frações contendo o scFv

foram combinadas, trocadas com solução salina

tamponada com fosfato por diafiltragem, concentradas

por ultrafiltragem, filtradas em um filtro Millex GV

0,2 um (Millipore, Bedford, MA), e armazenadas a 4C.
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Purificação de m5G1.1-scFv a partir de E. coli

A pasta de célula bacteriana congelada foi

descongelada e recolocada em suspensão em 2,5 ml de 1

mM EDTA (pH 5) por grama de pasta. Esta suspensão de

celulas foi lisada por passagem através de um

Microfluidizador (Microfluidics) com a câmara de

interação em linha e uma retro-pressão de

aproximadamente 126 kg/an. 0 lisado de células foi

então centrifugado a 10.000 rpm em um rotor de

centrífuga JÁ-IO a 4ºC durante 15 min. O sobrenadante

foi decantado e descartado.

A pelota foi recolocada em suspensão em 10

ml de 20 mM Tris, pH 8,0, 100 mM NaCl, 1 nmi EDTA,

0,15% de deoxicolato de sódio por grama de pelota.

Esta suspensão foi centrifugada como acima durante 10

min. Novamente, o sobrenadante foi decantado e

descartado. Esta pelota lavada com detergente foi

então recolocada em suspensão em 10 ml de 8 M uréia,

20 mM Tris-HCl, pH 9, 1 mM EDTA. A suspensão foi

agitada a 4ºC durante 1 h, e então diluída 10 vezes

com 7 M uréia, 20 mM Tris-HCl, pH 9 e agitada a 4ºC.

Cu504 foi então adicionado a uma concentração final

de 50 uM e agitação continuada durante a noite a 4ºC.

A naior parte das proteínas contaminantes

(incluindo versões incorretamente reduplicadas de

m561.1 scFV) foi então removida por precipitação por
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adiluição (com agitação) da amostra reduplicada cinco

vezes com tampão de modo que as concentrações finais

após diluição foram 1,4 M uréia, 25 mM NaCl, 1 mM

EDTA, e 20 mM acetato de sódio a 4ªC. O pH do tampão

de diluição quando preparado em temperatura ambiente

foi pH 5,0. Antes da diluição, o pH do tampão de

diluição é determinado e 4ºC. Após a diluição, o pH

da amostra foi maior do que pH 5,5. O pH da amostra

foi então ajustado com 6 H HCl para o pH inicial 5,0

do tampão. A solução imediatamente se tornou turva e

foi deixada agitando a 4-8ºC durante 0,5 a 24 horas.

O precipitado foi removido por filtragem da

amostra através de uma membrana de ultrafiltragem de

corte de 300 kDa (Millipore Corporation, Bedford,

MA). O permeado foi coletado e concentrado 5 vezes

usando uma membrana de ultrafiltragem de corte de 300

kDa (Millipore). Este retido concentrado foi então

diluído 2 vezes com 20 mM acetato de sódio, 1 um

EDTA, pH 5,0 a fim de abaixar a concentração em NaCl

a 12,5 mM.

O retido diluído foi então carregado a 4ºC

sobre uma coluna SP Sepharose FF (Pharmacia)

equilibrado a 0,7 M uréia, 1 mM EDTA, 10 mM NaCl, 20

mM acetato de sódio, pH 5,0, em uma taxa de fluxo

linear de 5 cm/min. A altura do leito foi igual a ou

maior que 3,5 cm. Após carga, a coluna foi lavada com
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40 volumes de coluna (CV) de tampão de equilibrio. A

coluna foi então lavada com 20 CV de 20 mM acetato de

sódio, pH 5,0, 1 mM EDTA. O scFv ligado foi então

diluído usando 20 mM citrato de sódio, pH 5,8, 1 mM

EDTA. Um pico único foi coletado em aproximadamente 4

volumes de coluna.

0 eluado de Sepharose SP foi ajustado a 20

mM Tris-HCl por adição de 1 M Tris-HCl, pH 8. O pH da

amostra foi ajustado a 8,0 por adição de 1 N NaOH.

Esta amostra foi carregada sobre coluna Q Sepharose

FF (Pharmacia) equilibrada em 20 mM Tris-HCl, pH 8,0,

1 mM EDTA em temperatura ambiente em uma taxa de

fluxo de 5 cm/min. A fração do fluxo contendo o scFv

foi coletada.

A fração do fluxo através de Q Sepharose

foi então ajustada a 150 mM NaCl e concentrada da 10

me descFv por ml usando uma membrana de

ultrafiltragem de corte de 10 kDa. Esta amostra

concentrada foi carregada em uma coluna Sepharcryl

5220 equilibrada em solução salina tamponada com

fosfato, pH 7,4 e eluída a 0,4 cm/min. As frações

foram analisadas por SDS-PAGE e manchamento com

prata. As frações de pico foram combinadas após

descarte das frações frontal e traseira que continam

a maior parte dos contaminantes.
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Análise funcional de m561.1 scFv

A titulação de mSGl.1 scFv em testes

hemoliticos revelaram que o m5G1.1 scFv inibiu a lise

mediada por complemento humano em.um modo dependente

de dose (figura 13). A comparação direta de eficácia

de m5G1.1 scFv para 561.1 mAb e Fab demonstrou que o

m5G1.1 scFv completamente bloqueou a hemólise mediada

por C5b-9* em soro humano a 20% a 0,15 uM enquanto 0

561.1 mAb e Fab bloquearam a 0,06-0,08uM. A análise

da geração de C5a neste testes revelou resultados

similares em que 0 561.1 scFv completamente bloqueou

a geração de C5a a 0,15 uM enquanto o 5G1.1 mAb e Fab

bloquearan & 0,06-0,08uM (Fig. 14). Tomadas juntas,

estas experiências indicanl que diferente de N19/8,

que perdeu metade de sua eficácia no bloqueio de

geração de CSa, quando sendo engenheirado como um

scFv (SEQ ID N0:19), o scFV de murinos 561.1 reteve a

capacidade de bloquear a geração tanto de C5a como de

C5b-9.

Alénl disso, estes dados demonstram que o

mSGl.1 scFV reteve atividade similar à da nmlecula

originária (0 561.1 mAb de murinos nativos) em que a

concentração molar de scFv de murinos 561.1 requereu

o bloqueio completo de C5a e C5b-9 (0,15 MM) e dentro

de duas vezes o requerido para 0 561.1 mAb e Fab
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(0,06-0,08pM).

A fim de determinar se o m5G1.1 scFv reteve

a capacidade de bloquear a ativação do complemento no

modelo ex vivo de desvio cardiopulmonar, 4,5 mg de

scEv de murinos 5G1.1 produzido bacterialmente,

purificado, foram adicionados ao circuito CPB e

ativação complementar monitorada. Em experiências de

controle, ambos os níveis de C3a e C5b-9 aumentaram

completamente o curso de tempo da experiência. Em uma

experiência única, a adição de 4,5 mg de m5G1.1 scFv

para o circuito CPB não teve efeito sobre a geração

de C3a (figura 15). Inversamente, a atividade

hemolítica complementar, assim como a geração de

sC5b-9 foi completamente bloqueada nesta experiência

(Fig. 16 e Fig. 17).

EXEMPLO 13

Caracterização de epítopo reconhecido por 561.1
 

Digestão trigtica: 20 microgramas de C5

humano purificado (Advanced Technologies, San Diego,

CA) foram submetidos a digestão enzimática com 1 mg

de tripsina tratada com TPCK (Worthington Biochemical

Corp., Freehold, NJ). A digestão foi deixada

continuara durante 3 Juin, após este tempo ela foi

parada pela adição de 20 mg de inibidor de tripsina

de soja (Worthington). A reação foi então desnaturada

e reduzida por adição de tampão de amostra de
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proteína e imediatamente fervida durante 5 min. Os

fragmentos digeridos foram fracionados em tamanho em

um SDS- PAGE em 12% gel. O gel foi então

eletroborrado em tampão de transferência (20% (Vlv)

metanol, 25 mM Tris-base pH 8,0, e 192 mM glicina)

para nitrotrocelulose (BioRad Laboratories, Hercules,

CA) e submetido a análise de western blot ECL usando

ou 561.1 ou um anticorpo monoclonal específico para

C5a (G25/2 obtido do Dr. Otto Gotze, Departamento de

Imunologia, Universidade de Gottingen, Alemanha).

Os filtros foram incubados duas vezes

durante 30 min cada em solução de bloqueio (500 mM

NaCl, 5 mM Tris pH 7,4, 10% (v/v) leite em pó

desengordurado, e 0,2% (v,/v) Tween 20). Os filtros

foram então mudados para solução de bloqueio nova (20

ml) contendo o anticorpo primário e incubado durante

40 min em uma plataforma móvel. Os filtros foram

enxaguados brevemente com solução de lavagem (500 mM

NaCl, 35 mM Tris pH 7,4, 0,1% SDS, 1% NE,-40, e 0,5%

ácido deoxicólico) para remover o leite e então

solução de lavagem nova foi adicionada e incubada

durante dois intervalos de 20 min em um agitador

orbital. Os filtros foram enxaguados brevemente com

10 a 20 ml de solução anticorpo secundária (500 mM

NaCl, 5 mM Tris pH 7,4, 10% (v/v). Leite em pó

desengordurado, 0,2% (v/v) 5 mM Tris pH 7,4, 10%
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(v/v) de leite em pó desengordurado, 0,2 % (v/v)

tweene20, e e 1% NP-40) e então incubados com solução

anticorpos secundária nova contendo uma diluição

l:2.000 de anti-camundongo de cabra conjugado a HRP

durante 20 min em uma plataforma móvel. Os filtros

foram então lavados como descrito acima, incubados em

reagente ECL (Amersham Corp., Arlington Heights, IL)

durante 1 minuto e então expostos a Hyperfilm ECL

(Amersham).

Hidrólise de ácido: 20 microgramas de C5

humano purificado (Advanced Technologies) foram

submetidos a hidrólise em lN ácido acético. Os 20 ug

de C5 humano (1 mg/ul) foram adicionados a 20 ul de

ácido acético 2N e incubados durante 10 min a looºc.

A amostra foi desnaturada e reduzida com tampão de

amostra de proteina, também a lOOºC, durante 5

minutos. O ácido foi neutralizado por adição em gotas

de uma solução de base tris, saturada, até a amostra

ficar azul. Os produtos de clivagem foram então

fracionados em tamanho por SDS-PAGE e western blot

como descrito acima. Para sequenciação N-terminal, o

hidrolisado de ácido fracionado por gel foi

transferido para uma membrana PVDF. A sequência N-

terminal foi obtida por excisão de banda de fragmento

de hidrólise de ácido de 46 kDa de uma membrana PVDF

e submetendo a mesma a análise da sequência de
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aminoácidos como descrito acima no exemplo 10.

Desglicosilação: Fragmentos trípticos ou

hidrolisados de ácido desnaturado e reduzido de C5

humano foram submetidos a desglicosilação com

ILglicosidase F (Peptídeo-N-glicosidase E', Boehringer

Mannheim Corp., Indianapolis, IN) de acordo com as

instruções dos fabricantes.

Resultados: A hidrólise de ácido de C5 deu

um fragmento com um peso molecular aparente por SDS-

PAGE de 46 kDa que foi imune-reativo para tanto anti-

C5a mAh G25/2 como mAh 5G1.1 de cadeia alfa anti-CS.

As impressões de western blot sondadas com ambos os

anticorpos simultaneamente, assim como análise SDS-

PAGE da mancha de prata, confiraram a presença de um

único fragmento de 46 kDa que foi imune-reativo com

ambos os anticorpos. A presença de fragmento imuno-

reativo único contendo sitios de ligação para tanto

561.1 como 625/2 fortemente sugeriram que o epítopo

5Gl.l estava contido em aproximadamente os primeiros

46 kDa do N-término de cadeia alfa de C5.

Como discutido acima na descrição do

sistema complemento sob o cabeçalho "Antecedentes de

Fisiologia e Patologia", um composto (por exemplo um

anticorpo) que liga a um sítio em ou imediatamente

adjacente ao sítio de clivagem C5a deve ter o

potencial de agir como um inibidor complementar
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terminal. A atividade inibitória em potencial de

anticorpos ligando a este sítio levou a expectativa

de que o anticorpo 5G1.l ligando a cadeia alfa C5

deve ligar a um epítopo em ou próximo do sitio de

clivagem C5a. A descoberta de que 5G1.1 liga ao

fragmento de hidrólise de ácido 46 kDa de C5 oferece

suporte para esta expectativa.

A análise de western blot de produtos de

digestão tríptica identificou um fragmento

proteolítico migrando em aproximadamente 27 kDa que

foi imune-reativo com 561.1. Do mesmo modo, um

fragmento proteolítico imune-reativo migrando em

aproximadamente 29 kDa foi observado após a análise

do western blot com o mAb 625/2 anti-C5a. As

experiências em que um blot foi simultaneamente

sondado com tanto 561.1 como 625/2 demonstrou que

cada banda foi distinta e que sua mobilidade

diferencial aparente não foi um gel de modo anomalo.

Isto foi surpreendente, porque 5G1.1 mAb foi pesnado

provavelmente como ligando ao sitio de clivagem

convertase C5. 5G1.1 foi assim esperado como sendo

imunºsreativo com qualquer fragmento de CS de acima

de 12 kDa que demonstrou imuno-reatividade com 625/2.

Este fragmento deve conter suficiente do aminae

término extremo de cadeia alfa GB para ligar

especificamente ao mAb anti-C5a. e o suficiente além
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do que engloba uma região incluindo e se estendendo

além do sítio de clivagem convertase C5.

A imuno-reatividade de G25/2 com o

fragmento de 29 kDa indicou que este fragmento contém

a região N-terminal de cadeia alfa de C5 que é

clivada para dar C5a. Além disso, porque 561.1 não

foi imune-reativo com esta banda, o epítopo 5G1.1 não

estava provavelmente contido dentro de

aproximadamente os primeiros 29 kDa de N-término de

cadeia alfa de C5, e assim não deve estar localizado

próximo do sitio de clivagem de convertase C5.

Esta digestão tríptica e dados do

mapeamento de hidrólise de ácido sugerem que o

epítopo de 561.1 estava contido em uma região

partindo em cerca de 29 kDa (incluindo modificações

pós-translacionais) do N-térmiino da cadeia alfa de

C5 e continuando 17 kDa em uma direção C-terminal,

isto e, terminando 46 kDa do N-término, uma

descoberta surpreendente em vista da expectativa,

como descrito acima, mas o anticorpo deve ligar em ou

imediatamente adjacente ao ponto em que C5a é clivado

da cadeia alfa SC isto é, em ou imediatamente

adjacente ao resíduo de aminoácido 733 da SEQ ID

NO:2.

As modificações pós-translacionais podem

alterar a mobilidade de proteinas durante a
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eletroforese de SDS-PAGE. Um tal modificação e a

adição de carboidrato via glicosilação N-ligada. Como

descrito acima sob o cabeçalho "Antecedentes de

Fisiologia & Patologia", CS e glicosilado como é CSa.

C5a é glicosilado em um resíduo asparagina

correspondendo a número aminoácido 723 do precursor

pro-CS de comprimento completo de C5 humano (SEQ ID

NO:2).

A análise de computador de cadeia alfa C5

humana sugere sítios de glicosilação N-ligados em

potencial em posições correspondendo & números de

aminoácidos 893, 1097, e 1612 da SEQ ID No:2. A fim

de determinar a contribuição de carboidratos para a

mobilidade eletroforética de ambos os fragmentos de

ácido e trípticos, a desglicosilação enzimática de

fragmentos foi realizada e seguida por análise de

western blot. Determinou-se que cada fragmento

triptico perde aproximadamente 3 kDa em peso

molecular aparente enquanto o fragmento de ácido

perde aproximadamente 6 km.

Este resultado foi interpretado como

indicando que os fragmentos trípticos foram cada

glicosilados em um sitio único e que o fragmento de

ácido de 46 kDa foi glicosilado em dois sitios (um do

qual foi o sítio de glicosilação conhecido em C5a

referido acima). A mobilidade diminuída observada
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após a desglicosilação está de acordo com a previsão

computada de um segundo sitio de glicosilação N-

ligado dentro dos primeiros 233 aminoácidos da cadeia

alfa C5.

A análise de sequência N-terminal

determinou que os primeiros quatro aminoácidos do

fragmento de 46 kDa gerados por tratamento com ácido

acético IN foi Thr Leu Gln Lys. Esta sequência é

encontrada somente na molecuila precursora pro-CS

humana de comprimento completo - em uma posição

correspondendo a aminoácidos 660 a 663 de SEO ID

NO:2. Esta sequência de quatro aminoácidos também

corresponde a sequência de amino-término de cadeia

alfa de cs humano e, assim, ao término amino de C5a

humano.

A fim de mapear mais precisamente o sítio

de ligação de 5G1.1, & análise de peptídeo em

sobreposição foi realizada. A sequência prevista a

etar contida na seção de 17 kDa de C5 humano acima

mencionado (SEQ ID NO: 2, aminoácidos 892 a 1019)

juntos com uma extensão de 43 aminoácidos para o N-

término e 30 aminoácidos para o C-término (um total

de 200 aminoácidos) foi sintetizada como uma série de

88 peptídeos de sobreposição por síntese em fase

sólida em filtros de polipropileno (Research Genetics

Inc., Huntsville, AL).

' n'. ":III .. -'-=="l .-

n
o
n
o
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As extensões de aminoácidos 42 e 30 foram

adicionadas para permitir possíveis imprecisões na

previsão do alcance desta região de 17 kDa. Estas

imprecisões foram provavelmente devido a incerteza de

extensão específica de glicosilação de cada uma das

várias regiões de C5a, assim como a mobilidade de gel

anormal que é comumente vista quando polipeptídeos

altamente carregadas (como um fragmento de 5646k e o

fragmento de 5G27k) foram analisados por SDS-PAGE.

Como descrito acima no Sumário da Invenção, um

peptídeo de 200 aminoácidos correspondendo a região

coberta por estes peptídeos de sobreposição é

referida aqui como o peptídeo "5G200aa".

Devido a expectativa de que o anticorpo

5G1.1 deve ligar no sítio de clivagem C5a, um

conjunto adicional de 8 peptídeo sobrepostos foi

sintetizado que abriu uma seção de 30 aminoácidos

aumentando o sítio de clivagem de C5a (aminoácidos

725 a 754 de SEO ID N0:2). Um peptídeo tendo a

sequência desta seção de 30 aminoácidos é referido

aqui como o "peptídeo de sítio de clivagem". Um

peptídeo de 325aa abrigando os resíduos de

aminoácidos 725-1049 de SEQ ID NO:2 (este peptídeo

engloba a região coberta pelo peptídeo do sítio de

clivagem e o peptídeo 56200aa) é referido como o

peptídeo "5G325aa".
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Estes filtros foram sondados com 561.1 como

descrito acima, para analise de western blot ECL, e

um conjunto de 4 peptídeos em sobreposição englobando

a região correspondendo aos resíduos de aminoácidos

3el9 de peptídeo KSSKC (SEQ ID NO:1) cada deram um

sinal positivo indicativo de ligação de anticorpo

monoclonal , enquanto os peptídeos correspondendo ao

sítio de clivagem C5a não ligam ao anticorpo 5G1.1.

EXEMPLO 14

Teste de ligação de C3/C4
 

C3 e C4 são ambos componentes chave de

convertase C5 clássica, e C3 e também um componente

chave de convertase C5 alternativa. Estas convertases

C5 são requeridas para a conversão de CS para C5a e

C5b ativos. A capacidade para bloquear a ligação de

C5 para C3 e C4 e assim uma propriedade desejável

para um anticorpo a ser usado no tratamento de

doenças mediadas por complementos de acordo com a

presente invenção.

Placas de microtitulação de 96

reservatórios foram revestidas com 50 ul/

reservatório, 10 mg/ml de ou C3 ou C4 humano

purificado (Quidel) durante 1 h a 37ºC. As placas

foram então bloqueadas com 200 ml / reservatório de

TBS contendo 1% BSA durante 1 h em temperatura

ambiente. Após três lavagens em TBS. 1% BSA, C5
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humano purificado (Quidel, ZOug/ml em TBS 1% BSA) foi

adicionado às placas na presença (20ug/ml) ou

ausência de um 561.1 Fab (derivados de 561.1 por

digestão de papaina convencional) e deixadas incubar

durante 1 h a 37ºC. Após três lavagens em TBS/1% ESA,

um anticorpo nmnoclonal dirigido contra uma cadeia

beta C5 (NlS/B, 5pg/ml) foi adicionado aos

reservatórios para detectar CS ligado a ou C3 ou C4.

Após três lavagens finais em TBS/0,1% BSA, a placa

foi revelada usando um anticorpo secundário conjugado

a peroxidase de raiz forte e o substrato apropriado.

Os resultados destes testes mostraram que o

5Gl.l mAh inibiu a ligação de C5 humano purificado a

ou C3 ou C4 em pelo menos 60% a 90%. Como usado aqui

e nas reivindicações, como redução de 60% a 90% em

ligação C3 ou C4 é uma "redução substancial" em

ligação de C3 ou C4.

EXEMPLO 15

Construção e análise funcional de N19/8 Fab quimérico
 

As regiões variáveis de cadeia leve e

cadeia pesada de N19-8 hibridoma foram clonadas por

PCr usando o sistema lg-Prime (Novagen) como descrito

pelo fabricante. Os clones de reações PCR

independentes múltiplos foram sequenciados para

detectar mutações introduzidas durante a ampliação

PCR. Um cDNA quimérico de região constante Kappa N19-
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8 VI./humano foi criado por usado de um plasmídeo

contendo a região variável de cadeia leve N19-8 e o

plasmideo pHuCk (Hieter et al., 1980 Cell, 22:197-

207) como gabaritos em uma reação PCR de

sobreposição .

Similarmente, um cDNa quimérico Hls-8

VH/humano 1961 Ed foi criado usando um plasmídeo

contendo a região variável de cadeia pesada N19-8 e

um plasmideo contendo o gene IgGl humano (obtido de

Ilan R. Kirsch, National Cancer Institute, Bethesda,

MD) como gabaritos. Esta construção Fd continha os

primeiros nove aminoácidos da região de gancho IgGl

incluindo o resíduo cisteina que normalmente forma

uma ligação dissulfeto com o resíduo de cisteina

terminal da cadeia leve kappa.

Os cDNAs quiméricos resultantes foram

separadamente clonados no vetor APEX-1 usando sítios

de enzima de restrição de flanco apropriado

introduzidos durante o procedimento de ampliação PCR

e sequenciados. Um fragmento contendo o promotor,

intron, e inserto de cDNA de um destes vetores APEX

foi subsequentemente subclonado no poliligador do

outro para produzir um único vetor dirigindo a

expressão de tanto a cadeia leve como EU. O cassete

de expressão em tandem deste vetor APEX-l foi

subsequentemente subclonado em APEX-319, que foi
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transfectado em células 292 EBNA para expressão do

Fab quimérico.

Quando testado para a capacidade de

bloquear atividade hemolítica complementar e geração

de C5a, o N19/8 Fab quimérico reteve a capacidade de

bloquear a atividade hemolítica, mas perdeu 50% de

sua capacidade de bloqueio de geração de C5a.

Em todo este pedido várias publicações e

descrições de patentes foram referidos. Os

ensinamentos e descrições dos nmsmos, em sua

totalidade, são aqui incorporados por referência

neste pedido para descrever mais completamente o

estado da arte à qual a presente invenção pertence.

Apesar de formas de realização preferidas e

outras da invenção terem sido descritas aqui, outras

formas de realização podem ser percebidas pelos

versados na arte sem sair do escopo da invenção, como

definida nas seguintes reivindicações.
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Tabela 1

Comglement Inflammation. &,

Prevenção/redução de proteinuria por tratamento com

anticorgos anti-CS

 

Antes do Tratamento Após Tratamento
 

Proteina na Urina Proteina na Urina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(mg/dL) (mg/dL)

Controle PBS

Camundongo A sem 100

Camundongo E sem 500

Camundongo C sem 500

Camundongo D* traço traço

Camundongo E 100 100

Tratado com Anti-CS

Camundongo 1 sem sem

Camundongo 2 sem 30

Camundongo 3 30 traço

Camundongo 4 30 30

Camundongo 5 30 30

Camundongo 6 100 30
 

* camundongo D tinha mais de 500 nm/dl glucose na

urina após o tratamento.
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LISTAGEM DA SEQUENCIA

(1) INFORMAÇÃO GERAL:

(i) REQUERENTE: Evans, Mark J.

Matis, Louis A.

Mueller, Eileen Elliott

Nye, Steven H.

Rollins, Scott

Rother, Russell P.

Springhorn, Jéremy p.

Squinto, Stephen P.

Thomas, Thomas C.

Wang, Yi

Wilkins, James A.

(ii) TÍTULO DE INVENÇÃO: PROCESSO E

COMPOSIÇÓES PARA O TRATAMENTO

DEGLOMERULONEFRITE E OUTRAS DOENÇAS

INFLAMATÓRIAS

(iii) NÚMERO DE SEQUENCIAS: 19

(iv) ENDEREÇO PARA CORRESPONDÉNCIA:

(A) DESTINATÁRIO: Maurice M. Klee

(B) RUA: 1951 Burr Street

(C) CIDADE: Fairfield

(D) ESTADO: Connecticut

(E) PAÍS: USA

(F) CEP: 06430

(V) FORMA LEGÍVEL POR COMPUTADOR:
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(A) TIPO SUPORTE: 3,5", 1,4 Mb

armazenamento

(B) COMPUTADOR: Macintosh Cetris 610

(C) SISTEMA OPERAÇÃO: System 7

(D) SOFTWARE: WordPerfect 3.0

(Vi) DADOS PEDIDO ATUAL:

(A) NÚMERO DO PEDIDO:

(B) DATA DE DEPÓSITO:

(C) CLASSIFICAÇÃO:

(vii) DADOS DO PEDIDO ANTERIOR:

(A) NÚMERO DO PEDIDO: us 08/236.208

(B) DATA Do DEPÓSITO: 02/05/1994

(viii) INFORMAÇÃO SOBRE O ADVOGADO/AGENTE:

(A) NOME: Klee, Maurice M.

(E) NÚMERO DE REGISTRO: 30.399

(C) Nº DE REFERENCIA/EXTRATO: ALX-138

(ix)INFORMAÇÃO PARA TELECOMUNICAÇÃO:

(A) TELEFONE: (203) 255-1400

(B) TELEFAX: (203) 254-101

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:1:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 21 Aminoácidos

(B) TIPO: Aminoácido

(C) TIPO DE FILAMENTO: Simples
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(D) TOPOLOGIA: Linear

(A) DESCRIÇÃO: Peptídeo KSSKC

(iii) HIPOTÉTICO: Não

(iv) ANTI-SENSO: Não

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:1:

Vªl Ile Asp His Gln Gly th Lys Ser Ser

5 10

Lys Cys Val Arg Gln Lys Val Glu Gly Ser Ser

15 20

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:2:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 1658 Aminoácidos

(B) TIPO: Aminoácido

(C) TIPO DE FILAMENTO: Simples

(D) TOPOLOGIA: Linear

(A) DESCRIÇÃO: Polipeptídeo Pro-CS

(iii) HIPOTÉTICO: Não

(iv) ANTI-SENSO: Não

(Vi) FONTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: Homo sapiens

(x) INFORMAÇÃO SOBRE A PUBLICAÇÃO:

(A) AUTORES: Haviland, D.L.

Haviland, J.C.
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Fleischer, D.T.

Hunt, A.

Wetsel, R.A.

(B) TÍTULO Complete cDNA Sequence of

Human Complet Pro-CS

(C) JORNAL: Journal of Immunology

(D) VOLUME: 146

(F) PAGINAS: 362-368

(G) DATA: 1991

(Xi) DESCRIÇÃO DA SEQUÉNCIA: SEQ ID NO:2:

Met Gly Leu Leu Gly Ile-Leu Cys Phe Leu

-15 -10

Ile Phe Leu Gly Lys Thr Trp Gly Gln Glu.Gln Thr Tyr val

-5 -1 5

Ile Ser Ala Pro Lys Ile Phe Arg Val Gly Ala Ser Glu Asn

10 15 20

Ile val Ile Gln val Tyr Gly Tyr Thr Glu Ala Phe Asp Ala

25 30

Thr Ile Ser Ile Lys Ser Tyr Pro Asp lys Lys Phe Ser Tyr

35 40 45

Ser Ser Gly His Vªl His Leu Ser Ser Glu Asn Lys Phe Gln

50 55 60

Asn Ser Ala Ile Leu Thr Ile Gln Pro Lys Gln Leu Pro Gly

65 70 75
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Gly Gln Asn Pro Val Ser Tyr Val Tyr Leu Glu Val Val Ser

80 85 90

Lys His Phe Ser Lys Ser Lys Arg Met Pro Ile Thr Tyr Asp

95 100

Asn Gly Phe Leu Phe Ile His Thr Asp Lys Pm Val Tyr Thr

105 110 115

Em Asp Gln Ser Val Lys Val Ang Val Tyr Ser Leu Asn Asp

120 125 130

Asp Leu Lys Pro Ala Lys Arg Glu Thr Val Leu Thr Phe Ile

135 140 145

Asp Pro Glu Gly Ser Glu Val Asp Met Val Glu Glu Ile Asp

150 155 160

His Ile Gly Ile Ile Ser Phe Pro Asp Phe. Lys Ile Pro Ser

165 170

Asn Pro Arg Tyr Gly Met Trp Thr Ile Lys Ala Lys Tyr Lys

175 180 180

Glu Asp Phe Ser Thr Thr Gly Thr Ala Tyr Phe Glu Val Lys

190 195 200

Glu Tyr Val Leu Pro His Phe Ser Val Ser Ile Glu Pro Glu

205 210 215

Tyr Asn Phe Ile Gly Tyr Lys Asn Phe Lys Asn Phe Glu Ile

220 225 230

Thr Ile L 15 Ala Arg Tyr Phe Tyr Asn Lys Val Val Thr Glu

235 240

Ala Asp Val 'Iªyr Ile “Ihr Phe Gly Ile Arg Glu Asp Leu Lys

245 250 255
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Asp Asp Gln Lys Glu Met Met Gln Th: Ala Met Gln Asn 'I'hr

260 265 270

Met Leu Ile Asn Gly Ile Ala Gln Val 'I'hr Phe Asp Ser Glu

275 280 285

Thr Ala Val Lys Glu Leu Ser Tyr Ty-r Ser Leu Glu Asp Leu

290 295 300

Asn Asn Lys Tyr leu Tyr Ile Ala Val Thr Val Ile Glu Ser

305 310

Thr Gly Gly Phe Ser Glu Glu Ala Glu Ile Pro Gly Ile Lys

315 320 325

Tyr Val Leu Ser Pro Tyr Lys Leu Asn Leu Val Ala Thr Pro

330 335 340

Leu Phe Leu Lys Pro Gly Ile Pro Tyr Pro Ile Lys Val Gln

345 350 355

Val Lys Asp Ser Leu Asp Gln Leu Val Gly Gly Val Pm Val

360 365 370

Ile Leu Asn Ala Gln Thr Ile Asp Val Asn Gln Glu Thr Ser

375 380

Asp Teu Asp Pro Ser Lys Ser Val Thr Arg Val Asp Asp Gly

385 390 395

Val Ala Ser Phe Val Leu Asn Leu Pro Ser Gly Val Thr Val

400 405 410

Leu Glu Phe Asn Val Lys Thr Asp Ala Pro Asp Leu Pro Glu

415 420 425

Glu Asn Gln Ala Arg Glu Gly Tyr Arg Ala Ile Ala Tyr Ser

430 435 440
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Ser Leu Ser Gln Ser Tyr Leu Tyr Ile Asp Trp Thr Asp Asp

445 450

His Lys Ala Leu Leu Val Gly Glu His Leu Asn Ile Ile Val

455 460 465

Thr Pro Lys Ser Pro Tyr Ile Asp Lys Ile Thr His Tyr Asn

470 475 480

Tyr Leu Ile Leu Ser Lys Gly Lys Ile Ile His Phe Gly Thr

485 490 495

Arg Glu Lys Phe Ser: Asp Ala Ser Tyr Gln Ser Ile Asn Ile

500 505 510

Pro Val Thr Gln Asn Met Val Pro Ser Ser Arg leu Leu Val

515 520

Tyr Tyr Ile Val Thr Gly Glu Gln Thr Ala Glu Leu Val Ser

525 530 535

Asp Ser Val Trp Leu Asn Ile Glu Glu Lys Ws Gly Asn Gln

540 545 550

Leu Gln Val His Leu Ser Pro Asp Ala Asp Ala Tyr Ser Pro

555 560 565

Gly Gln Thr Val Ser Leu Asn Met Ala Thr Gly Met Asp Ser

570 575 580

Trp Val Ala Leu Ala Ala Val Asp Ser Ala Val Tyr Gly Val

585 590

Gln Arg Gly Ala Lys Lys Pro Leu Glu Arg Val Phe Gln Phe

595 600 605

Leu Glu Lys Ser Asp Leu Gly Cys Gly Ala Gly Gly Gly Leu

610 615 620
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Asn Asn Ala Asn Val Phe His Eu Ala Gly Leu Thr Phe Leu

625 630 635

Thr Asn Ala Asn Ala Asp Asp Ser Gln Glu Asn Asp Glu Pro

640 645 650

Cys Lys Glu Ile Leu Arg Pro Arg Arg Thr Leu Gln Lys Lys

655 660

Ile Glu Glu Ile Ala Ala Lys Tyr Lys His Ser Val Val Lys

665 670 675

Lys Cys Cys Tyr Asp Gly Ala Cys Val Asn Asn Asp Glu Thr

680 685 690

Cys G1u Gln Arg Ala Ala Arg Ile Ser Leu Gly Pro Arg Cys

695 700 705

Ile Lys Ala Phe Thr Glu Cys Cys Val Val Ala Ser Gln Leu

710 715 720

Arg Ala Asn Ile Ser His Lys Asp Met Gln Leu Gly Arg Leu

725 730

His Met Lys Thr Leu Leu Pro Val Ser Lys Pro Glu Ile Arg

735 740 745

Ser Tyr Phe Pro Glu Ser Trp Leu Trp Glu Val His Leu Val

750 755 760

Pro Arg Arg Lys Gln Leu Gln Phe Ala Leu Pro Asp Ser Leu

765 770 775

Thr Thr Trp Glu Ile Gln Gly Ile Gly Ile Ser Asn Thr Gly

780 785 790

Ile Cys Val Ala Asp Thr Val Lys Ala Lys Val Phe Lys Asp

795 800

 

o
t
º
-
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Val Phe Leu Glu Met Asn Ile Pro Tyr Ser Va]. Val Arg Gly

805 810 815

Glu Gln Ile Gln Leu Lys Gly Thr Val Tyr Asn Tyr Arg Thr

820 825 830

Ser Gly Met Gln Phe Cys Val Lys Met Ser Ala Val Glu Gly

835 840 845

Ile Cys Thr Ser Glu Ser Pro Val Ile Asp His Gln Gly Thr

850 855 860

Lys Ser Ser Lys Cys Val Arg Gln Lys Val Glu Gly Ser Ser

865 870

Ser His Leu Val Thr Phe Thr Val Leu Pro Leu Glu Ile Gly

875 880 885

Leu His Asn Ile Asn Phe Ser Leu Glu Thr Trp Phe Gly Lys

890 895 900

Glu Ile Leu Val Lys Thr Leu Arg Val Val. Pro Glu Gly Val

905 910 915

Lys Arg Glu Ser Tyr Ser Gly Val Thr Leu Asp Pro Arg Gly

920 925 930

Ile Tyr Gly Thr Ile Ser Arg Arg Lys Glu Phe Pro Tyr Arg

923 940

Ile Pro Leu Asp Leu Val Pro Lys Thr Glu Ile Lys Arg Ile

945 950 955

Leu Ser Val Lys Gly Leu Leu Val Gly Glu Ile Leu Ser Ala

960 965 970

Val Leu Ser Gln Glu Gly Ile Asn Ile Leu th His Leu Pro

975 980 985
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Lys Gly Ser Ala Glu Ala Glu Leu Met Ser Val Val Pro Val

990 995 1000

Phe Tyr Val Phe His Tyr Leu Glu Thr Gly Asn His Trp Asn

1005 1010

Ile Phe His Ser Asp Pro Leu Ile Glu Lys Gln Lys Leu Lys

1015 1020 1025

Lys Lys Leu Lys Glu Gly Met Leu Ser Ile Met Ser Tyr Arg

1030 1035 1040

Asn Ala Asp Tyr Ser Tyr Ser Val Trp Lys Gly Gly Ser Ala

1045 1050 1055

Ser Thr Trp Leu Thr Ala Phe Ala Leu Ang Val Leu G1y Gln

1060 1065 1070

Val Asn Lys Tyr Val Glu Gln Asn Gln Asn Ser Ile Cys Asn

1075 1080

Ser Leu Leu Trp Leu Val G1u Asn Tyr Gln Leu Asp Asn Gly

1085 1090 1095

Ser Phe Lys Glu Asn Ser Gln Tyr G1n Pro Ile Lys Leu Gln

1100 1105 1110

Gly Thr Leu Pro Val Glu Ala Arg Glu Asn Ser Leu Tyr Leu

1115 1120 1125

Thr Ala Phe Thr Val Ile Gly Ile Arg Lys Ala Phe Asp Ile

1130 1135 1140

Cys Pro Leu Val Lys Ile Asp Thr Ala Leu Ile Lys Ala Asp

1145 1150

Asn Phe Leu Leu Glu Asn Thr Leu Pm Ala G1n Ser Thr Phe

1155 1160 1165
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Thr Leu Ala Ile Ser Ala Tyr Ala Leu Ser Leu Gly Asp Lys

1170 1175 1180

Thr His Pro Gln Phe Arg Ser Ile Val Ser Ala Leu Lys Arg

1185 1190 1195

Glu Ala Leu Val Lys Gly Asn Pro Pro Ile Tyr Arg Phe Trp

1200 1205 1210

Lys Asp Asn Leu Gln His Lys Asp Ser Ser Val Pro Asn Thr

1215 1220

Gly Thr Ala Arg Met Val Glu Thr Thr Ala Tyr Ala Leu Leu

1225 1230 1235

Thr Ser Leu Asn Leu Lys Asp Ile Asn Tyr Val Asn Pro Val

1240 1245 1250

Ile Lys Trp Leu Ser Glu Glu Gln Arg Tyr Gly Gly Gly Phe

1255 1260 1265

Tyr Ser Thr Gln Asp Thr Ile Asn Ala Ile Glu Gly Leu Thr

1270 1275 1280

Glu Tyr Ser Leu Leu Val Lys G1n Leu Arg Leu Ser Met Asp

1285 1290

Ile Asp Val Ser Tyr Lys His Lys Gly Ala Leu His Asn Tyr

1295 1300 1305

Lys Met Thr Asp Lys Asn Phe Leu Gly Arg Pro Val Glu Val

1310 1315 1320

Leu Leu Asn Asp Asp Leu Ile Val Ser th Gly Phe Gly Ser

1325 1330 1335

Gly Leu Ala Thr Val His Val Thr Thr Val Val His Lys Thr

1340 1345 1350
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Ser Thr Ser Glu Glu val Cys Ser Phe Tyr Leu Lys Ile Asp

1355 1360

Thr Gln Asp Ile Glu Ala Ser Ser His Tyr Gly Tyr Gly Asn

1365 1370 1375

Ser Asp Tyr Lys Arg Ile val Ala Cys Ala Ser Tyr Lys Pro

1380 1385 1390

Ser Arg Glu Glu Ser Ser Ser Gly Ser Ser His Ala Val Met

1395 1400 1405

Asp Ile Ser Leu Pro Thr Gly Ile Ser Ala Asn Glu Glu Asp

1410 1415 1420

Leu Lys Ala Leu Val Glu Gly Val Asp Gln Leu Phe Thr Asp

1425 1430

Tyr Gln Ile Lys Asp Gly His Val Ile Leu Gln Leu Asn Ser

1435 1440 1445

Ile Pro Ser Ser Asp Phe Leu Cys Val Arg Phe Arg Ile Phe

1450 1455 1460

Glu Leu Phe Glu Val Gly Phe Leu Ser Pro Ala Tlm Phe Thr

1465 1470 1475

val Tyr Glu Tyr His Arg Pro Asp Lys Gln Cys Thr Met Phe

1480 1485 1490

Tyr Ser Thr Ser Asn Ile Lys Ile Gln Lys Val Cys Glu Gly

1495 1500

Ala Ala Cys Lys Cys val Glu Ala Asp Cys Gly Gln Met Gln

1505 1510 1515

Glu Glu Leu Asp Leu Thr Ile Ser Ala Glu. Thr Arg Lys G1n

1520 1525 1530
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Thr Ala Cys Lys Pro Glu Ile Ala Tyr Ala Tyr Lys Vãl Ser

1535 1540 1545

Ile Thr Ser Ile Thr Val Glu Asn Val Phe Val Lys Tyr Lys

1550 1555 1560

Ala Thr Leu Leu Asp Ile Tyr Lys Thr Gly Glu Ala val val

1565 1570

Glu Lys Asp Ser Glu Ile th Phe Ile Lys Lys Val yhr Cys

1575 1580 1585

Thr Asn Ala Glu Leu val Lys Gly Arg Gln Tyr Leu Ile Met

1590 1595 1600

Gly Lys Glu Ala Leu Gln Ile Lys Tyr Asn Phe Ser Phe Arg

1605 1610 1615

Tyr Ile Tyr Pro Leu Asp Ser Leu Thr Trp Ile Glu Tyr Trp

1620 1625 1630

Pro Arg Asp Thr Thr Cys Ser Ser Cys Gln Ala Phe Leu Ala

1635 1640

Asn Leu Asp Glu Phe Ala Glu Asp Ile Phe Leu Asn Glu Cys

1645 1650 1655

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:3:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 4059 pares de base

(E) TIPO: Ácido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Circular

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico
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(A) DESCRIÇÃO: Vétor de expressão

eucariótico Apex-1

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUÉNCIA: SEQ ID HO:3:

AEEKEHTGAC AETGATTATT GACTAGTTAT TAATAGTAAT CAATTACGGG

GKHHTHET CHEMKXXÉE HHHGGHHT GJKIHEÉGÁTÉACEHKEG

TAAHHãKXE GKXHGGCTG.ACGXIXZEE GHÚXXKECC CHEHÉKXHC

AATAHHÉEE THREEKXIÃ.ZN3HHEEIC AAIHKHÉKT THXÉETGAC

GHÚUEEEGT GHKEHHHÃ OGGBHEKHG GJJKHHEEC.HEHEÉECAA

GBHHMKEEA.T&13VKHÉC GGKIIHÉET GHGÉKZUEG ADGEHHHHG

GCOGRIHEG CHIHÚEIXE AGTACAEGAÇ CTTAIGGGAC TPHIIHEHT

GGCAGTACAT CTADGIHEHÃGHIZECGCTA TTACCHBEST GHHKIKHET

“EKHKHÉCA.TCAHHIIIB TGGHHMXEB TEKEKHCÉC GHIEÚHÉTC

AAGTCTOCAC OCCATTGACG TCAAIGGGAG TFBSITPBQS CACCAAAATC

ARLEEEECTT TCEAAAAIGT CGTAACAACT CCEKIKIETT GACGCAÃAIG

GGCGGTAGGC GTGTACGGTG GGAGGTCTAT AEAAGCAGAG CETEHÉTãGT

GAACKEHCAG AAETCTGTTG GGCTOGCGGT TGATTACAAA CTCEKIªXãS

TTHHTÉXÉGT ACTCTTGAAT oaauumxxs TOGKXHKXG AACGGTACTC
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(XKXHKXXÉNE GGACIHÉEGC GAGTCCGCHP CGACCGGATC GGAAAACCTC

IÉEEIHÉHTG GGGTGAGTAC TCIXHK3K3UÃIHKZIHKRSHP GACTTCEÉKG

CúEUEÉEEHFT CAEHÍÚKXEHÃIVVKIHXHHNE GAITÚIªgmªr 1TE£XIH330C

CEKXKEHHXHS CIHHHKEHHãE TEEKXIEJÉTC CEHXIRÉÉHZA GAAAAGACAA

TCHHHHHKEFI GTCAAGCTTG 1K33R3H33CA.GGCTTGEGAT CHXKKXJNIAC

113rTEHMEÚ3A CIKEHSAEHKH: CAQHHHXKIZE ITTHXIHJCAC I&RÉIEHKXE“:

I(XXHKKEHDC AAEHIKHMHST GGAAEIXKRÍYT GEDÉKIJSAGC TÍXK$£HJCAC

TAGTAADCGC CEKXDMEKEÚS CTGGAATTCT GCAGATÃECC ATCACACTGG

GãKXIKECG AGCATGCATC TÃGAACTTGT TTAETGKZGC TTATAATGGT

TACAAAEAAA GCAAIAGCAT CACAAAETTC ACAAAIAAAG CAITTTTTTC

IXITEKYEEHSI IKFEIEHKREFI ícnxxzuuuzr CAEÉEHXDÉIA.1KIEEAE(EXH3

ITHKXHXHJSA.TC£IXKXFER3 GTAJTÉUXZHC CATAJÚHKIEA TÚHHKHMFEAG

GGACCEÉHTC GHHKIHÉIEGG JEKIIÃZHSIA TTCCTAGGGA.AAH?E?IAGAG

GCA££HTGAA CHEHIKKÉXE CAGCCATAIA GCÍIXXIKHG TTCGACTTAC

AAACACAGGA ACAGTACTGA CAAACKKEUHÁZKHÉHKKTCT GAAAJELXIBX

TWKÉKHRIIAG GEKHKHKIRJ: GAALETEEPIA CAÇIIHYXZHXZKEXEKÉMRZP

GTAATTTOGC CEHÉÉAGGGC AGOGAGGGCT Tcntxyxaámxzuuunuazmm:

ÚXKIISAEEKÉP CIIIÉIAAEIÉE IÉEEAEZXZPTC IKECIAAJTIJZ EKJEAJIªMEÉF
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CTACTAGAAT AEHKEKHEÉG GKÃKXXEHHÉ'TGAAAAETCA CEÚEKHHÉEE

CALKÍTTTÉKEA AEªXHSGKXKSA EKãECIHKIZHÃ CA£1“32APUIE TÚKIZICXIIEA

CHÉHHEVVHXP AGAAAATGTC AAEHKÉXEPIA.AGCAGGAAGT GGACTAACTG

AEIXHMRIHÉE CIXÉHRJEACA ÉCIHKIPFTIA RETÉMEERÉJI AGGCAACGCX

CHKXHMªàããã CEHEHKKÉPPT TEKEVKZKKEÃIKKÉQÚVKKKZ TTHKXHKXXEÃ

GGCCTAGAAT GTEKIHKIC AATCATTACT ATGACAACAG CHEEHEEPFI

IÉKÉIATTAAG CEEEKKKIIQE GGACKIXIHKE GCEXXRZFIAC I(HX33K3&H&

AAGAAGAGAG GCHTHEHMHÃG£KHHKIÉGA GGCAACTEST CAAAACGGA

CTGCTTCTAT TTCEGTCACA CTGTCTGGAA CTGTCACAHG GHCXAGCACC

ITXZGHKXIJ: CTTTAAEAAG CPEHT1KK1311£IKKZK3133 GTCTTHCTCC

GIIEHKIIG OGIÉEACTC OÉXIEEHTC OãJJÉWHÉT OJKXIIÉTG

GCHIFKÉEAAT TTTTÍTHHXPT T?EÉKÉK3E33 CKXªMKEIJSC CHXIIRIIHSP

GHãIHEHÍC AGAHEHKHG AGGHZXDHT TPHãHãKEE THHRHHHTG

CAAAAAGGAG CETIKÉGCAA AAGGKKZGGA ACCGTAAAAA GGCCGOGPHS

cnxaaxyrrrw 1TXEÚEE133I CÍEKXXXXJÉF GACIEMFZATC ACAAAAAECE

ACGCTCAAGT CAGAGGTGGC GAAACCCGAC AGGACTAIAA AGA5?£IEEE

CEHJÚKXXKJS TKKÉÚKEZICC CICEHKKIRST CãKIIRÉITOC GAEIXHKKXJE

CTTTíxlãããT IXJCITHKXIãl CEÉHKHXIJZT EKIKJSAAEXJE IÉEIIEIPPIC
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IKEUUKKIHZA OGCEÉHHXJÉT AEKHKÉªãfrc GGTCHY“33IC GTTCKKHKXHÃ

IKRIHEÉRIHE TGHÉKEKJSAA CEIXXXIÉFTC ZKKXJIQMKJE CHKKIRJÉPIA

TTIGGTAACT AIÉEHCETGA GTCCAAEKKE GTAAGACACG ACTTHHJKXZ

IKHEEKEGCA GCCACTGGTA ACAEGATTAG CEGAGOGAGG THHEHKXRJS

GTGCTACAGA GTTCTTGAAG TGGTGGCCTA ALHEKIKÉÉIA CACTEGAAGG

JKYKHHXEEHS GTATÉHKKIB: TÉHIKZEEAAG CIFíÉPIACCT UKIJEAAAAAG

IKIEKãEIAGC TCTTGAICKG GCAÃACAAAC CÉKKXXIHÉBT IKKIRZKããrI

TPPPHEPFHS CAAGCAGCAG ATTACGOGCA GAAAAAAAGG AECHÉÉAGAA

GAETIIEPDSA TTHHHHKITAC GGGEDKIHGAC GKHTÉXEHHEA ALIEVUVXJIC

ACETTAAGGG ATTTTGGTCA TGEGAETATC AAAAAGGAIC TTCACCTAGA

ICEETTTAAA TTAAAAATGA AGTTTTAAAT CAAICTAAAG TAIATAIGAG

IÉVHMIERHST CHÉEKZKÉPIA CIÉUXKKIPIA AJTEKÉKHKKS CACCTATCTC

IKKIHXHIDÉT CHEÚHHKIEPT CAJCXIHBXFP TÉKIHÍRKIH: CXIIEHJEEET

AGAIAACTAC GAIAGGGGAG GGCTTACCAT CHKKXXIÉG TGCTGCAATG

ZUÉXIECGAG AEEKZCGCTC AEEEEKHÍIÃ GHITTAICAG CAATAAACCA

GKXÉKKKIKHÃIKZããJJSAGC GCAEEHKEKÉS TÉXHIKHUMIF TTAEÍIIKJZT

CIYÚKXHXÉBC TATTAAETGT TÉKKEEEEAG CTAGAGTAAG TAGTTCGCCA

GTTAAEYªEPP TEKIKÉVKJHT TEHÉÍKIEEPT GCTACAGGCA IÉEHXIZFSTC
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ALEKHXXEHJE TTTGGHEÚKKB CTTCAEÚKEMS CHKXIKÉPIOC CAAíEªHIFHÁ

GGCEEKEPIAC AEEFGKIXXJS AEÉHHXÉHHCA AAAAPEKIKÉI TAGCTCEETC

GEHKXHKXJSA I(IEPHSTCAG AAEHHHHFTTG Gxxxxnaanyr TAETEMÉTCAT

GEHHEERKECA GKE£3H3CATA PHTTHTHHEM: TEHKFDKKXJÃ TCIIHHVMEXF

GCITHHKIÚSI GACHKKZKHHS TAEHKEUEJZA AEEKYEEICEG PEEKIRHÉHEE

AEÉKEEKEEC OGAGTTGCTC TTEKIKGGCG TCAATAOGGG ATARIAOCGC

GCCACAEÃGC AGAACTTIAA AAGTÉKHÉBT CZTTGGAAAA OSRHIERJãS

(ZKJEAAAAíIE CHKEVKKHQFC GHBXJJSCHXFP TKQEEAJKIEES TTTXHEHSAJEã

CÉIÉKÃXIZÚE CAEXIÉVKÉDG ATÍETYÉKEÚÃ TÉHÉHHÉMIPF TÍÉNJZAGOGT

TTCTGGGTGA GCAAAAACAG GAAGGCAAAA TEKXEKYUUURIVKKãÉMNIAA

GEKKXÉKHXJE GAAAEGTTGA AIACECZEAC TTÚHXXIPPFE TCAATATTAT

TGFVMSCEKFIT IXTCÉKKKSTÚHÃ THXÉTCHTÉEÚS INSCXKSAEVKHÁ TV&PITEEJXHS

JBZFITAEVVU&IEKIAAA£ZHQX TAEXKJÉITCC (KIR:A£É£FIT CXXIJSAAAAG

TÉKXÉEXIÚS

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:4:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 8540 pares bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo
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(D) TOPOLOGIA: Circular

 

(A) DESCRIÇÃO: vetor de expressão

eucariótico Apex-BP

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUÉNCIA: SEQ ID NO:4:

GKHKXGGTA CAAAACAAAA GOGCCÍIECG TACCAGCGAA GAAGGGGCÉG

AEHHKIIEÚRGHTEGGTTTA GTTÉEHÉKEG CGGOGGGGGA TCHEHUEEE

GGNIKHKÉG BNYMWIEGC MIKHEEIIE CHHKHHÉAG CGNEHÚKHG

CECIITGCTT GHEKHÉGGA GGHIXBEEG THEKZIKGA GCAAAATTTA

AGCIACAACA.AGGCAAGGCT TGACEGACAA TTGCATGAAG AAECEGCTTA

GGGEEEÉKE TTPREIKEG CEHIKIEEG THJXKKCÃG AEHHKXIGT

HÉKEHHGAT THFHÉKHZG TIHEHQHÉG TAHRHVGTÃ GGEKHTETT

AEHTÉETAGC CEEEÉTATGG AEHHIXEKEE TACATAACTT ZKIKEHHªEHE

GKIXIRIIH33 CTGACKEEIC AACEHKIIIC GKIÉITGAC GTCAATRATG

ZKXIUXHEPIA OCEIAGTAAC GCCAATAGGG ACTTTCCATT GADGTCAATG

GGHEÉKHÉT THKXEHÉAA CKKIIÉCTT GGCHEHíEE CAHEHEEHC

ATAIGOCAAG TADGCCIIIE AJÚIÉKIEDCA AIGAÇEEHYÉXIEEEKIKEKE

TGGCATTAIG CIKÉGTACRP GAQXET$EGG GACTTTCCTA CFRããJNÉIA

50

100

150

200

250

350

400

450

500

550

600

650

Petição 870210072032, de 06/08/2021, pág. 220/554



10

15

160

CAJKHHXJSEA IÚEXÉICEKHJS CHEXPIAEKFET GXEHEAETKIKE 1135113343?

IKINICAAJKRS GCEHXZEAJHMS CXRÉITÚIHMZT CÉKIKEÉSATT TÉXFHãEHZIC

CZKIXXJEEHE ALEHKFVXBJS G#EZEEHSPPP TtKKBMJCAAA AETYVKIZKHÁ

CTTTOCAAAA TKHKXHEH&ÉÃZKDKI113333 AEÚIEKIKHUXJEHHÉÉJHSIA

GÉKISTEHEKIS GHKKESAEKEHZ TEXEAJEHMSCA GQMSCEÍIEEPT IKEHEAAEIXFF

CNÉHEHTEG THKKKHKEC GÉEKHEHÉC AAACHZÚKG GEEKHHHKE

1£FIÃCTKIEHE GAJKIãEAAAC CXIÉICEKKIZI (I]EAAIIEÉIA.CHKXIRJZACC

GªKããSACCTG IKEJEAEHYXIE CATCEªMJJÃS ADKXHEAAAAC CHÍHKXQKIHE

TTGGGGTGAG TACICKIETT CAAAAGCGGG CATGACTTCT GOGCTAAGAT

TÉHIFXEFFH: CAAAAAKXªaã GAEEEÉFPFGA.1?HÚKHKJIBS GCKXXKIKEHE

AEÉKXIEEHEA GKKHKKãJJGC GHKIEXRIKKS TCAGAAAAGA CEUEHZPTPPT

GHHIÉFCAAGC THKÉKREHIHE GCZEKKIFHSA GAEÉHKKEJSA 17K301EHEHS

TGACAATGAC RETXHKIPTTG (IIPTTCTCTC CEKEMKEHÉIC CZEHXXXHXÉE

TYKZAAEHXZZA CXEHJEALXXBE CTTÍKEIAIIIE AEEHKIKEETC CHKJEAEEKERS

GAEXHXKÉããS CAECKÉJM??? TGGCACTGGC CIEHJÉPITIA CAACEHKXIHS

AEHKKESAAAA CIXHKEKIEPE AíIIXRRJPTA AETXKXÍPFGC AGCACAECIE

CXHÚÚKIKXHÃ GCEEKKIÉIAA TAEKIFUMHNS GCKXXKBKIJS ATCCAGACAT

GATAAGAIAC ATTGATGAGT TTGGACAAAC CYKÉVKHHXÉÃIUKKFXEHEHÃ
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AAAAAEGCTT THPFHEKBMXIÚHHIHEEEG CTATTGCTTT AETTGTAACC

IXFIAEÉVERSI CKHUXEAAPLEàlªãrlêkíªuM: AAEZVXFICKEX TITHãPPPTAT

GTTÉTjaããrT CEMKEEEGAGG TEEEEKEâãÉP ETTHHEBUMEC ZEKÉEAAAACC

TCTACAAAEG TGGTAIGGCT GAJÚEÚKªUKICIKEGGAEGC TTXÉtEEHEE

CETCATAAAC CCTAAÇXECC TCTACETGAG AGGACATTCC AATCATAGGC

TEKIIÉTCCA CIXHKIRÉHÉP OCTCCTGTTA ATTAGGTCAC TTAACAAAAA

GGAAATTGGG THKIRQEPTTT nxzuzxauxxa CTTTCHEVuJE GTAATTTEYHR

AAEZHKIKKHE AAGHKXIÍTTC CFLHXKIRÉHE ÍTKIÉKÉUXET GHHKKEIAAAC

IKKXIHK34321EHÍZACAGC AGAAACATAC APEEHÉHÉÉG CETTGCACAA

GGGCKKEVMIÁ CCKEEKHIBXE CAAGAAGCAC ÉKEKHEPHSCT GTCHÚEKEEHÃ

TEHKKÉAAAC AGGAGGCACA TTEKIXKÉC CHEREEáEE TCCAAAAIHP

CHÉMEÚÉPTTI CATTTTTACT TEEEHIEXXEÃZKXIEMKJMÉI CCAÇTGGATA

IKFZAIÚYKBJC TÚEUKXHUVHX CAGCIE1IIH3 EHKÉªãHEPTC AEKHEKHKÉ“:

EÉEIZHKIHÉI AGCATTTTTT GGGGTTACAG TTTGAGCAEG AIATTTGGTC

CHKHHKZEPHB CTAACACACC CEGCAGCTCC AAAGGTTCCC CACCAACAGC

AAAAAAAEGA AAATTTGACC CíTGAAEGGG TTTTÍEEGCA CCAITTECET

CHMETTITÚHKE ÍÉHKXXIHEAA TKKEHMEPPIA IKÉNEAEKEKÉE TAEKKXEUNTA

ALIÉKEKZFFF EÉBKjàãrAAC AGCHÚKXJCAC AEÉÉEEHNEAT ITÉXÉKÉEKÉP
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TAAEHTXHKHÃ TTTÉHÉKHUXT TÉEKXIMJSAC IKEHRETCGAC CI3KZKKEXB3

TÉHÉHÉÉ£ET AGGGHÉHKEÁIQÉHKXIXÉG GCTCECCAGC AGGCAGAAGT

AIGCAAAGCA TGCATCTCAA TTAGTCAGCA AEXFEXãHEBS GAAAEHTXKC

AGGCTCÉECA GCAGGCAGAA GTAEGCAAAG CAECKÉECEC AATTAGTCAG

CAAKXÉUÉXEI CKIEKIXXIEA AíHtXIKXXÉÃ TÉIIIKIJJZT AEKHKXXEJOC

AGTEIIKXÉ AETCEÉIEEC CKÉEGGCTGA CTAATTTTTT TTATTTATGC

1K3113333AG GKXIRIIHJSG CKHKHIHMRSI AITTIZKªuªã TAEHKHKZªªã

GCTTTTTTGG AGGOCTAGGC TTTTGCAAAA GCTTACCATG PKXXHMEHK31

AEEXXZKIEÉP GKIRIIUUSCC A£KXXEJEACG AEEHÍXXXJIE GEKXIHHMJÉS

AEXXHKXKXG CKEKEHTCGC CEEKHYKIIC GKXZKIKJEJSIKEKXIEHIHÃ

CIXIIÉKIIEZ C3K3€RJEAGC GEEHXHXIJEA GKHKKFUKHHK CAEEJÉXHÍÉÃ

(IKIRJÉRJHS GCTOGACATC GGEZHMIEHÉI GªEHKIKIãSA (Iªªlããããj:

GKIKERKRIHE 113113K12ª3 GKXIIÉMHMEZ GHIXÉUMÉJRS GEKKIKIHSPP

CEKIIÉXHNTC GEKIIIKIRJA TíízllªããfT GªKRJKÉTTCC CEEKHÉKKXJE

CEEÃGCAACA GAIGGAAGGC CTEXEGGOGC CEKEKXXKKXZCEAGGAGCCC

CRIEIKRSIÚKJC TYãSCXEKIJST CEKKIÉICHKJS EXIJGRLXEKJZ AEXISCÉUMÉSG

I(HKKXHZAGC GKXIEHIEHR: TÉXIXXKEMÉT GEFKKÉJHSOC GAGCEKXKIJE

GXKEDGCXKJEC CHUKXIHãSAG IXJZICKIKIEC (XXI?:AALXÍT CIXXIEHSIAC
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GAEKXKKIKJE GEHÚKFKIIET CACCGCOGAC GHTIHâEHK]: CGAAGGACCA

CEKEFKIIHãE IEKEXHSAÇCC cxnuxaxxxas TEKXHÍZªlãc crzxxxxznns

ZKXIIKBKRJS CEKXÉKXIªvãlíãªâãIZHH: GAEIKXIERÉ: AEEEFÚHVHUÃ

TAAAAGAETT TAETTAGTCT CKÉGAAAAAG GGGGGAAEGA AEGAíEEKZC

CEGTAGGTTT GGCAAGCTAG AACTBEEEH1TÉG£ZGCTTA.TAATGGTTAC

AAAIAAAGCA ATAGCAECÃC AAATTTCACA AATAAAGCAT TTTTTTCACT

GCAETtHHKÉP ZKHKEÉTTÚKFF CXZVV%II(ÉXE CAAEKÉTAEKZE TAECZUXEHZT

GGHJYIENICC (IKXIXRJÉIA.TCAACEKXÉEP AITITHYEPPI PKZKEHMKXHÃ

CKHTHHKISPT GTEHYK332AC CXXIÉKEPPCG AAAETIÉBXPT CEKXÉEUIªª:

IHK3K131H33 GKXKXKEPTTG TÉHIZ£HZAIA.GAA£H?UHKHÁ CATGCAAAIA

TATTTTHTCC GGGGACACCG CCAGCAAAÇG CIHKKÉQKJRS GOCAOGGGGA

TGAAGCAGCC OGGCGGCACC TCGCTAADGG ATTCACCACT CCAAGAHFHE

GAEKXEHMICZXIXPTCHHKRJEG INEAAKHKEBEA AETEJEC?HV&3 CAAEIXIPDGG

CAGAACATAT CKFÚKXEJÉIC CEKXÉXÚZICC IKKÚMRJBGCA CEKIKKXKÉXP

CHKIKKJECXIS ACEKXEZIExãã (azularcnzns CTEKKISIÚKIB CI?&JSCEHK33

CTGGATGGCC ITTIXXETTA TGAITCHTCT CGCTTCCGGC GGCAICGGGA

IÉKIIXKIEFI GCAEEKXÉKBE CIÉHKIEKãHS AEEHÉMEXÚSA CEEKIHHXHES

GGACAGCTTC AAGGAICGCT GEIKXHÉET AOCAGOGOCA GCAAAAGGCC
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AGGAACCGTA AAAAGGCEGC GTTGCTGGCG TTTTTTXEHEXGKXãKIIKIE

CIIHXÉKIÉNS CAETEKFWUUXIUKJEACGCTC APEHIEKEXES IEIKIÉQHKJZ

cxyxnxlaazr ATAAAGAEAC CEEEKIFPPTC CIKIHKIÉUXE CICKXHTIÉHS

CIKHKHKXIHS TTTIIEMJZZT GCXXKIFIACC GEÉÚHKIIHET CKEKXIEEHZI

CIXIEHJÉÉSA AGOGTGGOGC TTTCTCATAG CHKHKIKIHET AGGTATCTCA

GTTÉXKEHEIA GEHKIÉFIOGC TTXZVIKÉXEE GEHKERIHFSA CGAAíIIXIJC

GTTTEKKXJJE ACEEKDKKXZC CHHEHKXIEST AACHÉHXIÉH: TÚKHKÉTOCAA

CEKEGTAAGA CACGACTTAT CEKKÉCTGGC AGCAGCCACT GGTAACAGGA

TTAGCAGAGC GÉGGTADÉDÃGEKEEHGCTA CAGAGTTCTT GAAGTGGTGG

CCTAACTACG GCTACACTAG AAGGACAGTA TTTGGTATCT GCGCTCHÉKT

GAAEKXFÉFFT AííHHKIKHUÃIHªEHKEEHãS TAGCJTHHIÉÃ I(XIKEZAAAC

AAACERCCGC JKKHEKXXKEP GGTTTTTTTG TTTGCAAGCA GCAGATTACG

OGCAGAAAAA.AAGGATCTCA AGAAGATCCT TTEHUKIFPPP CHHÉXEZKÉFS

TEECGCTCAG TGGAADGAAA A£HÍEKXHHHXIMKKHÚHHTG GTCAIGAGAT

TAICAAAAAG GAEÉÉTÉECC TAGATCCTTT TAAAEHEHHHàIDKHUMÉTTTT

AAATCAATCT AAAGTAIATA TGAGTAAACT TÉEHEEGACA GTTACCAAEG

CEUVÚKEGT GNHKHKIHÃ.TCKZKKEÉT CKHKHÃTTT GÉEKHHKEA

TAGTTGCCTG P(HTXXXEEC GTGTAGATAA CTAQGATACG GGAGGGCTTA

4300

4350

4400

4450

4500

4550

4600

4650

4700

4750

4800

4850

4900

4950

5000

5050

5100

5150
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CIBXECHXESCC CIBMFIÉIZHEC IHXHEAEEKJJS CXBNSAKIXHU: GEHKHKIJHSC

ICERGATTTA TCAGCAATAA ACCAGCCAGC CGGAAGGGCC GEEKEKEGAA

GTGGTCCTGC AACTTTAECC GKXHKIPECC AGTCTATTAA TTGTÍGKÉGG

G#HKRÍIEEEKS TZHMHIAEHHXZ GKXJXÉTTYUXT IMEPTTEKXJZA A&XãrTEHIHSC

CAEÚKKIHECA GEKÉEKIÉDGG TÉHKFKIEZIC EHKIEEEHHST RJKKãÉTTCAT

TÉEKRIKIIHS TEÉXXEUXJEA TÍEUªZKIHME TTAIEUIHNIC CIXXHEKEEHE

TGCAAAAAAG CGGTTAGCTC CHHKIKEHJZT CCGAIÍEETG TCÉEFÚKHHQÃ

GTHKKIEKÃ.GHEEHUIZC TCHEIHH$T GGCHKHEHG CHDHÚHIHC

TTÉCEÉHÉET GEKEWKXIEEXIEÉEHEIFPPE CTGTGACTGG TGHÉTACTCA

AílEHMSTCYxE I(HKHNEAAJÉX GHXSTAJXKIKS CGAKXIºªãfr GCTÉHHIKJB:

GGCGTCAACA CGGGAEAATA CKEKEKEACA TASCAGAACT TTAAAAGEEE

TCZTCATTGG AAAAEEHTCT ICEEXXKIHHXIUKHCECÃAG GAICTTAEKG

CEÉDHXHNEAT CIEMEEÚJEAT enzuxxxnxzr CGTGCAKXXJÃIKHKÉXHZITC

ZMJCAEÍÚIPPT IKIPIIÍEKXDÁ GKXZPIÍÉHKKS GTTHEKIAAPÉLIKIKKHHKHSC

AAAATGCCGC AAAAAAGGGA.ATAAGGGGGA CÃCGGAÃAEG TTGAATACTC

IUBKHIHHIE TTTTTCAATA TTAETGAAGC ATTTAECÉGG GTTAETGTCT

CÉIGAGOGGA TACAEATTTG AAEGTAETTA GABAAATAAA CAAAIÃGGGG

TTTXXKJECAC JXPTTCXXXIFXZUHXEHSCIEMZ CHÍÉKIFTCHEKIXEAAPLIEKFI

5200

5250

5300

5350

5400

5450

5500

5550

5600

5650

5700

5750

5800

5850

5900

5950

6000

6050
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ATTATCAEGA CATTAACCTA TAAAAAEAGG CGTATCAOGA GGãIIEEKIE

TCTTCAAGAA TTCHÍEEGTT TÉEEÃGCTTA TOGTAGACAT CATGOGTGCT

GHÚKKSTGHHXP TÚKZHEGKXHEE CHXEICHHXEH: AKIHXPTTWYIB TCKHKKJCAAC

IWIKKKKIHâIÉHãããIHEACC CEEEHTEHÉC CEHTZKHÍAG CHTXEKIKHÉ

IVKÉKIHTCT CIKIÉEKKBHÃIQKEHHÉGGG ACATTTACCT GGTGAGCAAT

GAGACATGOG ACGGCTTTAG CCTGGCCTCC TTAAAITCAC CTAAGAATGG

GAGCAAEKEKS CAGGAAAAGG ALZEKKÉKEJB AAAAITTHKIH CKIXIHHIKKS

IKKIHQQJSSC A&ÉTGCAAAG GATAGCACTC CCAíHTHãíT ACTGGGTAIC

ATATGCTGAC TGTAEATGCA TGAGGAEAGC AEATGCTACC CGGAEACAGA

TTAGGATAGC AIÉTACTACC CAGATAEAGA TTAGGAIAGC ATAEGCTACC

CAGAIAEAGA TTAGGATAGC CTAIGCTACC CAGATATAAA TTAGGATAGC

ATATACTAEC CAGATAIAGA TTAGGAIAGC AEATGCTACC CZGATATAGA

TTAGGAEAGC CTEEGCTACC CRGATAEAHA TTAGGATAGC ATATGCTACC

CAGAEAEAGA TTAGGAEÉGC AEEEGCTATC CAGAEATTTG GGTAGTATAT

GCTAEIXEKEÃ TAIAAAJÉEES GAEZERJNEAT HEHEMIJIEAA I(HKHEXPEAG

GATAGCATAT GCTACCCGGA TACAGATTAG GATAGCATAT PLHBKXIÉGA

IÉHEKEAEÚÉMS GPHÉMBZAEÉXP GCTAEXXEKHÁ TAJEªEAEÚEKE GAEYKKJZIAT

GCTACCCAGA TATAAAITAG GATAGCATAT ACTACKEÉGA TATAGETTAG

6100

6150

6200

6250

6300

6350

6400

6450

6500

6550

6600

6650

6700

6750

6800

6850

6900

6950
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GHEMKÉHÉT GCHKIIEGA THHlEÚHÉG GHHMKXHÉT GCHKXIBGA

THHEEUHEG GEDMKZHÉT GCUHÉKEGA THEEHXKHR GTAIEHZHÉ

CIIÃTGGCAA CHTHâKIIA OGEKKHTEC AGOÉMIHÉG TGAATATGAG

GACCAACAAC CÉZEHÉKTTG GOGCTCAGGC GCAAGTGTGT GTAETTTGTC

CTCCAGATCG CAGCAATCGC GKIXIHHXKIP TGGCCCGCCC AÇXEÉKÃTÉE

GKZKHÉTATTC CXXXZãHEHBC CAIQYXIHÉÉT TÚHXEHãQECA.AEHIIEEFD3A

CXXKHXEHHEP TAGCIZÃHETT ACAAECAGCC JHHETTAETAC AEIXHÉBEPPI

IYKEMETCCAA AAíKIKFMEãE CEKZXÉHEHãã GKXRIHEACGC GHÉKXXIIDNC

TCEACAAETT CAAAAAAAAG AGTGGCCACT TGTCTTTGTT THBKZKXIÉ

IXEKXRJEHES AEKXXXIÉFPT AASTÚHKIããã APJÚÚHXXXKE GGTEHHÉXªªã

GAGTÉXXRIHE CTGTÉIKRJST (XFKIHIHZPT TTXXIZFHEPT ACAAAJEKHMS

TGTAACAACA EIKEEHHMJZT GTEHHIãEH]: CHKKXIRÉKHÁ CACAICEÚHUÃ

TAACKIEÃGT ATCAEÉETGC ACTAGGATTA TGTGTTGCCC PEÉÉKKÃTAA

PHHKIEHÉHEA GATGGACAIC CAEHKHTTÉC GEKHTEECEE CÉLXXKEEGG

AETTCTATTG TTAAAGAIAT TCAGAAEGTT TÉÃETCETAC ACTAGTATTT

AETÉKXI3AG GGGTTTGTGA GGGTTAIATT GGTGTCATAG CACAAIGOCA

CCAEHXHWXJC CKKKEHKIHHXIEHHHEXETCT EXIKKEJHDCA CXIHBAAAEKE

TXÉPPTTCIQME CAEIHKÉKEKT ALEMIIPIACT GHSKÉKFUªÍT CAEKH£?TTAT

6700

7050

7100

7150

7200

7250

7300

7350

7400

7450

7500

7550

7600

7650

7700

7750

7800

7850
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TCTATTAGCT AAAÇGAAGGA.GAATGAAGAA GCAGGCGAAG ATTCAGGÉGA

GEKJKEGCC CEIEIXHTGA TCTTCAGCCA CTGCCCTTGT GACTAAAAIG

GTTCACTACC CHXIZHHSAAT CKHÍHMIXIÉÃ TGTAAAEÉHUXIKIIHKÉMÉME

CHKEEHEKEÉT GGGAGATATC GCTGTTEXET AGGACEKHTT TÉKHHHKIXIP

AAETCGAIAG CATATGCTTC CKIHHXKEEHÃIKÉHZUIRÉEA TTGAATTAGG

GTTAEHKIBãã AJEEEYHHXEA CTACHYKXXIS GGAPEKYUHXF GKHEKXIJÉFT

TEKXKEPIAAC IÚKKKIKRJJI GEEEVUXHMZI AETÉKHEUXHS CXIHKHHIHKB

GEEKXIEÍPIA TKXÉÉIAGCTA CEMZKKRJJEZ TCEEJKFHEAC GHÚYIÉRETAG

CCIEXXIEEAG EXIBICIHXREG (XXXIchlªâã GHENZAEEHK]: CIIÉMKHEFHE

GHÉHEUMEAGC TTÍEKKIHVXE AEHÚHKHM38P AAAEEKZHEÚE TÚKIHÉTHSCA

GHKXEKHKHNC TÉXÉUVXEÚZE GKHKXÉKKEEI GAAAGCXIKZP CAEHKEEHBSC

IMBEBÉHSCAC AJTIJXPPIAI ZHKKEXHEICA A£HTI2K£HIÁ GAGAACESKE

IÚKZHÉTITXIE TÉIXXXXXXIS TCHKEKÉXHST GEEUKEªããGC CXZãIEHãSCA

]KEERÉIACCA AíKEMMIBEAA GGGATTACAT GKFMIRKIIJ:

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:5:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 30 Bases

(B) TIPO: Ácido nucleico

7900

7950

8000

8050

8100

8150

8200

8250

8300

8350

8400

8450

8500

8540
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(C) TIPO DE FILAMENTO: Único

(D) TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: Indicador de

oligonucleotideo UDEC395

(iii) HIPOTÉTICO: Não

(iv) ANTITSENTIDO: Não

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:5:

CGCCTGCAGG ACATCCAGAT GACTCAGTCT 30

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:6:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 30 Bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Único

(D) TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: Indicador de

oligonucleotídeo UDEC395

(iii) HIPOTÉTICO: Não

(iv) ANTI-SENTIDO: Sim

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:6:
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CCCAAGCTTA CTGGATGGTG GGAAGATGGA

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:7:

Ubu :. ou"

I v- I l l l

' I I ". l

." l l

'

30

(i) CARACTERISTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 747 Pares de bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: 561.1M1 scFV (murino)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUEI-TCIA: SEQ ID NO:7:

ATGGCCGACATCCÃGATGACTCAG'ICI'CCA30

Met Ala Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro

1 5 10

GCITC'ACI'GTCI'GCATCTGIGGGAGAAPEI'GO

Ala Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly Glu Thr

15 20

GI'CACEPJCACATGI'GGAGCAAGTGAGATT 90

Val Thr Ile Thr Cys Gly Ala Ser Glu Asn

25 30

AITTACGGI'GCI'TTAAATTGGTATCPBG'GlZO

Ile Tyr Gly Ala Leu Asn Trp Tyr Gln An;

35 40
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AAACAGGGAAAATCI'OCI'CAGCI'CCI'GATC

Lys Gln Gly Lys Ser Pm Gln Leu Leu Ile

45 50

TATGGI'GCAACCAAC'ITGGCAGATGGCATG

Tyr Gly Ala Thr Asn Leu Ala Asp Gly Met

55 60

TCATCGAGG'ITCAGI'GGCAGTGGATCI'GGT

Ser Ser Ang Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly

65 70

AGACAGTATTATCI'CAAGATCAGI'ªCK-i

Arg Gln Tyr Tyr Leu Lys Ile Ser Ser Leu

75 80

CZECCIGACGAEGITGCAPmTATTAC'IGI'

His Em Asp Asp Val Ala Thr Tyr Tyr Cys

85 90

CAA AAT GI'G TIA AAT ACI' OCI' CI'C ms 'ITC

Gln Asn Val Leu Asn Thr Pro Leu Thr Phe

95 100

GGI“ GCT GGG ACC AAG 'ITG GAG CIG AAA (BG

Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu [eu Lys Arg

105 110

150

180

210

240

270

300

330

AOCGGAGGI'GGCGGG'ICGGGI'GÉGGGGGABGO

Thr Gly Gly Gly Glu Sel: Gly Gly Gly Gly

115 120

   

IGI. Il CII-"'" '. .

ll ln . .-
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TCG GGI“ GGC GGA GGG TCG CAG GTIl CAG CTG

Ser Gly Gly G *; Gly Ser Gln Val Gln Leu

125 130

CAG CAG TCI“ GGA GOC GAG CIG A'I'G AAG OCI'

Gln Gln Ser Gly Ala Glu Leu Met Lys Pro

135 140

GGGGOCTCAGI'GAAGATG'IOC'IGCAAGGCE

Gly Ala Ser Val Lys Met Ser Cys Lys Ala-

145 150

390

420

450

ACIGGC'EACATATTCAGTAACTACTGGATAHIBO

Thy Gly Tyr Ile Phe Ser Asn Tyr Trp Ile

155 16Cl

CAG'IGGATAAAGCPSAGGOCIGGACATGGC

Gln sz Ile Lys Gln Arg Pro Gly His Gly

165 170

CI'I'GAG'I'GGATTGGTGAGATI'TI'AOCI'GGA

Leu Glu T::p Ile Gly Glu Ile Leu Pro Gly

175 180

.AGI'GGTTCI'ACIGABTACACIGAGAACTTC

Ser Gly Ser 'Ihr Glu Tyr Thr Glu Asn Phe

185 190

AAG GAC AAG GCC GCA 'I'I'C ACI' GC'A GAT ACA

Lys Asp Lys Ala Ala Phe Thr Asp Asp Thr

195 200

510

540

570

600
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TCC TCC AAC ACA GGC TAC ATG CAA CTC AGC 630

Se: Ser Asn Thr Ala Tyr Met Gln Leu Ser

205 210

AEC CTG ACA TCA GAG GAC TCT GCC GTC TAT 660

Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala val Tyr

215 220

TAC TGT GCA.AGA TAT TTC TTC GGT AGT AGC 690

Tyr Cys Ala Arg Tyr Phe Phe Gly Ser Ser

225 230

CIC AAC TGG TAC TTC GAT GTC TGG GGC GCA 720

Pro Asn Trp Tyr Phe Asp val Trp Gly Ala

235 240

GG ACC ACG GTC ACC GEC TCC TCA TGA 747

Gly Thx Thr Vªl The val Ser Ser

245

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:8:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 747 Pares de bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: 561.1 scFV CB

(humanizado)
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(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:8:

ATG GCC GAT ATC CAG ATG AOC CAG TCC COG

Met Ala Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro

1 5 10

'IOCTCECI'GTCCGOCTCI'GIGGGCGATAGG

Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly Asp Arg

15 20

GI'CACCATCACCTGCGGCGCCAGCGAAAAC

Val Thr Ile Thz: Cys Gly Ala Ser Glu Asn

25 30

ATC TAT GGC GCG CTG AAC TGG TAT CAA CGT

Ile Tyr Gly Ala Leu Asn Trp Tyr Gln Arg

35 40

AAA OCI' GGG AAA GCI“ OCG AAG CIT CI'G ATI'

Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu Leu Ile

45 50

TACGGIGOGAÇGAACCI'GGCAGATGGAGTC

Tyr Gly Ala Thr Asn Leu Ala Asp Gly Val

55 60

30

60

90

120

150

180

CCI'TCI'mCTTCTCI'GGATCEGGCTCCGC-IAZIO

Pro Ser Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly

65 70

AWGAT'ITCACI'CI'GACCATCAGCAGI'CI'G

Thr Asp Phe 'I'hr Leu Thr Ile Ser Ser Leu

75 80

240
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GEOCI'GAAGACTTCGCI'AKHTATTACTGI'

Gln Pro Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys

85 90

CAG AAC GET TTA.AAT ACT CTG TFS ACT TTC

Gln Asn val Leu Asn Thr Pro Leu Thr Phe

95 100

GGA.CAG GGT ACC AAG GTG GAA.ATA AAA CGT

Gly Gln Gly Thr Lys val Glu Ile Lys Arg

105 110

270

300

330

ACI'GGCGGI'GGI'GGI'TCI'GGI'GGCGGPGGA360

Thr Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly

115 120

TCI'GGI'GGI'GGCGGI'TCBCãAGICCAACI'G

Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln val Gln Leu

125 130

GIGCAATCCGGCGOCGAGGI'CAAGAAGCCA

val Gln Ser Gly Ala Glu val Lys Lys Pro

135 140

GGG GCC TCA GTC AAA.GTG TCC TGT AAA GCT

Gly Ala Ser Val Lys val Ser Cys Lys Ala

145 150

AEC GGC TAT ATT TTT TCT AAT TAT IGG ATT

Ser Gly Tyr Ile Phe Ser Asn Tyr Trp Ile

155 160

390

420

450

480
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CAA'IGGGIJGCGICAGGCCCDGGSGCPG GGE 510

Gln Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly

165 170

CI'GGEA'I'GGATGGGTGAGATCTTAOCAGGCSi-IO

Leu Glu Trp Met Gly Glu Ile Leu Pm Gly

175 180

TCI'GGI'AGCI-DCGAATATAOCGAAAATTTI' 570

Ser Gly Ser Thr G1u Tyr Thr Glu Asn Phe

185 190

AAAGACOGI'GITMI'ATGACGOGI'GACACI' 600

Lys Asp Arg Val 'I'hr Met Thr Arg Asp Th:

195 200

MACTAGI'ACAGIATPEAIGGAGCI'CTCCGSO

Ser 'Ihr Ser Thr Val Tyr Met Glu Leu Ser

205 210

WCIGGEATCGGAGGACMEGCCGIC'IÃTGGO

Ser Leu Arg Ser Glu Asp th Ala Val Tyr

215 220

TAT'IGCGCGCXBTTPE'TITTI'TGGI'TCI'AGCGQO

Tyr Cys Ala Arg Tyr Phe Phe Gly Ser Ser

225 230

CCEAATTGGTATTITGATGITTGGGGI'GAA720

Pro Asn Trp Tyr Phe Asp Val Trp Gly Gln

235 240
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GEÃZKÉ CTG GTC ACT GTC TCG AGC TGA 747

Gly Thr Leu val Thr val Ser Ser

245

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:9:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(AJ COMPRIMENTO: 726 Pares de bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: 5G1.1M1. vl HuK (cadeia

leve quimérica)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID N0:9:

ATG GGA ATC CAA GGA GGG TCT GTC CTG TCC 30

Mkt Gly Ile Gln Gly Gly Ser val Leu Phe

-25 -20

GGG CTG CTG CTC GTC CTG GCT GTC TTC TGC 60

Gly Leu Leu Leu Vàl Leu Ala val Phe (as

-15 -10

CAT TCA GGT CAT AGC CTG CAG GAC ATC CAG 90

His Ser Gly His Ser Leu Gln Asp Ile Gln

-5 1 5
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HIGAÇ'I'CAGICTOCÃGCI'ICACIGTCEGCAIZO

Met Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ser Ala

10 15

TCTGI'GGGAGAAACIGI'CAOCAICACATGI'

Ser Val Gly Glu Thr Val Thr Ile Thr Cys

20 25

GGA GQA AGT GAG AAT ATI“ I:IlAC GGE GCI 'ITA

Gly Ala Ser Glu Asn Ile Tyr Gly Ala Leu

30 35

AAT TGG TAT CAG OGG AAA CAG GGA AAA 'I'CT

Asn Trp Tyr Gln Arg Lys Gln Gl),r Lys Ser

40 45

OCI'CAGCI'CCIGATCTATGGI'GCAALCAAC

Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Gly Ala Thr Asn

50 55

TI'GGCAGATGGCAIGTCATmAGGTTCAGI'

Leu Ala Asp Gly Met Ser Ser Arg Phe Ser

60 65

GGCAGEGGATCI'GGI'AGACAGTATTATCI'C

Gly Ser Gly Ser Gly Ang Gln Tyr Tyr Leu

70 75

AAGATCAG'I'AGCCIGCI'EOCI'GACGATGI'T

Lys Ile Ser Ser Leu His Pro Asp Asp Val

80 85

150

180

210

240

270

300

330
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GCA HJG TAT 'mc TGI“ CAA AAT GIG TTA AAT

Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Asn Val Leu Asn

90 95

ACI“ OCI' CTC ACG 'ITC GGI' GCI' GGG ACC AAG

Thr Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys

100 105

'I'IGGAGCIGAAAOGAACI'GTGGCI'GCAOCA

Leu Glu Leu Lys Arg Thr Val Ala Ala Pro

110 115

TCTGI'CTTCATCTI'COOGOCATCI'GATGAG

Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu

120 125

CAG 'I'I'G AAA TCI' GGA ACT GGI TCT GI'I' GI'G

Gln Leu Lys Ser Gly th Ala Ser Val Val

130 135

TGC CTG CTG AAT AAC TTC TAT OGC AGA GAG

Cys leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu

140 145

GOC AAA GTA CAG TGG AAG GIG GAT AAC GCC

Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala

150 155

CTCGAATOGGGI'APCTCCCAGGAGAGI'GI'C

Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val

160 165

360

390

420

450

480

510

540

570
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ACAGAGCAGGACHBCAAGGACAGCACCTACGOO

Thr Glu Aln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr

170 175

AGC m AGC M ACC CTG ADG CI'G AGC AAA

Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys

180 185

630

GQAGMZTACGAGAAACACAAAGI'CTACGGI660

Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys Val Tyr Ala

190 195

TGC GAA GTC ACC CAT CAG GGC CI'G AGC TCG

Cys Glu Val thr His Gln Gly Leu Ser Ser

200 205

690

OOCGI'CACAAAGPGCTI'CAACAGGGGAGAG720

Pro Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu

210 215

TGI' TAG 726

Cys

(2) INFOPMAÇÃO PARA SEQ ID NO:10:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

  

:" .. n.- ..n- u-

. ' ' l l

. l

. .

- .

(A) COMPRIMENTO: 750ª Pares de bases

(B) TIPO: Acido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: 5G1.1Ml VH + HuGl (Fd
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quimérico)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:10:

MGAÁATGGAGCTGGGITATI'CI'CTI'CCI'C30

Met Lys Trp Ser Trp Val Ile Leu Phe Leu

-15 -10

CI'GTCAGI'AACI'GCAGGI'GECCACTOCCAGGO

Leu Ser Val thr Ala G y Val His Ser 6111

-5 1.

GI'I'CAGCI'GCAGCAGTCI'GGAGCTGAGCIGQO

Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Ala Glu Leu

5 10

ATGAAGOCI'GGGGCCTCAG'IGAAGAIGTOCIZO

Met Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Met Ser

15 20

TGCAAGGCI'ACTGGC'EACATA'ITCPGTAAC 150

Cys Lys Ala Thr Gly Tyr Ile Phe Ser Asn

25 30

TACTGSATACAGTGGAIAAAGCAGPGGCCI 180

Tyr Trp Ile Gln sz Ile Lys Gln Arg Pro

35 40

GGACATGGCCH'AGTGGATTGGI'GAGPTI' 210

Gly His Gly Leu Glu Trp Ile Gly Glu Ile

45 50
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TIAOCIGGAAGTGC-H'TCI'ACI'GAGTACACI' 240

Leu Ero Gly Ser Gly Ser Thr Glu Tyr Thr

55 60

GPBAACTI'CAAGGACAPGGOCGCA'ITCACI' 270

Glu Asn Phe Lys Asp Lys Ala Ala Phe Thr

65 70

GCAGATACATCCTOCAACACAGOCTACATC3OO

Ala Asp Thr Ser Ser Asn Thr Ala Tyr Dht

75 80

CAACI'CAGCAGCCI'GACATCAGAGGACTCI' 330

Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser

85 90

GOCGICTPIE'ILAC'IGTGCAAGATATTICTICSGO

Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg Tyr Phe Phe

95 100

GGTAGTAGCOOCAAC'IGGTACTI'CGATGI'C390

Gly Ser Ser Pro Asn Trp Tyr Phe Asp Val

105 110

'IGGGGCGCAGGGAOCAOGGTCAOCG'I'CTCC 420

Trp Gly Ala Gly Thr Thr Val Thr Val Ser

115 120

TCAGCCTOCMCAAGGGCCCATOGGICTICdSO

Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pm Ser Val Phe

125 130
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OCCCTGGWOOCTOCTOCAAGAGCACCTCIÁSO

Pro Leu Ala Em Ser Ser Lys Ser Thx Ser

135 140

GGGGGCACAGCGGOCCTG GGC'IGCGEGGI'CSlO

Gly Gly Thr Ala Ala Leu Gls,r Cys Leu Val

145 150

APGGACTAC'I'ICOCCGAAWEIGI'GAKBGIGSilo

Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pm Val Thr Val.

155 160

TWTGGAACTCGGGCGOCCI'GACCAGCGGC57O

Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thz: Ser Gly

165 170

GIGC'ACACCTICOWGCI'GTCCTACEGTCCGGO

Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser

175 180

TCÁGGACIC'EAGTOCCTCAGCAGCGIGGTGôw

Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val

185 190

ACCGIGOCCTCCAGCIGCTI'GGGCAWCZGGGO

Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr Gln

195 200

ACCTACATCTGCAACGI'GAAT CACAAGOCC 690

Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys Pro

205 210
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AGC AAC ACC AAG GTG GAC AAG AAA GPT GAG 720

Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Lys Val Glu

215 220

CEC AAA TCT IGT GAC AAA.ACT CAC ACA TAA 750

Pm Lys Ser Cys Asp Lys Thr His Thr

225

(2) INFORMACAO PARA SEQ ID NO:11:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 750 Pares de bases

(B) TIPO: Acido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Linea]:

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(AJ DESCRIÇÃO: 5G1. VH + IGHRL (Fd

humanizado)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:11:

ATGAAGTGGAGC'IGGGTTATI'ÇTCTTCCICBO

Met Lys Trp Ser sz Val Ile Leu Phe Leu

-15 -10

CEG TCA GHÃZKT GCC GGC GTC CAC TCC CAA 60

Leu Ser Val Thr Ala Gly Val His Ser Gln

-5 1
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GTC CAA CTG GIG CAA TOC GGC GCC GAE GTC

Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val

5 10

AAGAAGOC'AGGGGOCTCAGI'CPAAGTGTOC

Lys Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Val Se]:

15 20

TGT AAA GCI“ AGC GGC TAT ATI“ TIT 'ICT AAT

Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ile Phe Ser Asn

25 30

TAT 'IGG A'IT CAA TGG GIG GI“ CAS GCC CEC

Tyr Trp Ile Gln Trp Val Arg Gln Ala Pro

35 40

GJG CAG GGC CEG GAA 'IGG A'IG GGI“ GAG ATC

Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met Gly Glu Ile

45 50

TTA (XE GGC TCI' GGT AGC Am GAA TAT GCC

leu Pro Gly Ser Gly Ser Thr Glu Tyr Ala

55 60

CAA AAA TTC CAG GGC GGI GTI' ACI' AIG ACT

Gln Lys Phe Gln Gly Arg Val Thr Met Thr

65 70

GCGGACACI'TGSACI'AGI'ACAGOCTACATG

Ala Asp Thr Ser Thr Ser Thr Ala Tyr Met

75 80

90

120

150

180

120

240

270

300
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GAGCI'CTCCAGCCI'GCBATCBGIJGGACAWBBO

Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr

85 90

GOCGI'CTAT'EAT'IGCGCGCEI'TAT'ITI'TITBGO

Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg Tyr Phe Ene

95 100

GGI'TCEAGCG'GAPETGGTATTITGPIGIT390

Gly Ser Ser Pro Asn Trp Tyr Phe Asp Val

105 110

TGGGGI'CAAGGAACCCL'GGTCACI'GICTCG42O

Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser

115 120

PBCGCCTCCPQCAAGGGCCCATOGTGCTI'C450

Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe

125 130

COCCI'GGOGTCCTOCAAGAGCAOC'ICI'IiSO

Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser

135 140

GGGGGCACAGCBGGICEGGGCTGCCTGGTCSlO

Gly Gly Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val

145 150

AAGGACTACITcmCGAAOCBGI'GACBGIGSLIO

Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val

155 160
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TCG TGG AAC TCA GGC GCC CEG ACC AGC GGC 570

Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly

165 170

EEG CAC ACC TTC COG GCT GEC CTA CAG TCC 600

val His Ihr Phe Pro Ala Vªl Leu Gln Ser

175 180

TCA GGA CTC TAC TCC CTC AGC AGC GTG GHS 630

Ser Gly leu Tyr Ser Leu Ser Ser val val

185 190

ACC GTG CCC TCC AGC AGC TTG GGC ACC CAG 660

Thx Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr Gln

195 200

ACE TAC ATC TGC AAC GTG AAT CAC AAG OCC 690

Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys Pro

205 210

AGC AAC ACC AAG GTG GAC AAG AAA GTT GAG 720

Ser Asn Thz Lys val Asp Lys Lys Val Glu

215 220

CCC AAA TCT TGT GAC AAA ACT CAC ACA TAA 750

Pro Lys Ser Cys Asp Lys Thr His Thr

225 230

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:12:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(AJ COMPRIMENTO: 750 Pares de bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico
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(C) TIPO DE FILPMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: 5Gl.1 VH + IGHRL (Fd

humanizado)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:12:

ATGAAGTGGAGCTGGGITATTCI'CTI'CCI'CSO

Met Lys Trp Ser sz Va]. Ile Leu Phe Leu

-15 -10

CIG'ICÁG'E.ACTGOCGGÇGTCCACTOCGEA 60

Leu Ser Val Thz: Ala Gly Val His Ser Gln

-5 ].

GTCCAACIGGIGCAA'IOCGGCGOCGAGGTCQO

Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val

5 10

AAGAPGOCAGGGGCCTCAGI'CAAAGIGTOCIZO

Lys Lys Pro Gly Ala Ser Va]. Lys Val Ser

15 20

TGIAAAGCI'AGCGGCTATATI'TITTCIAAT 150

Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ile Phe Ser Asn

25 30

TAT'IGGATTCAATGGGI'GOGI'CÃGGOCOCCISO

Tyr Trp Ile Gln 'Irp Val Arg Gln Ala Pro

35 40
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GGGCAGGGCCIGGAA'IGGA'IGGGI'GAGMC 210

Gly Gln Gly Leu Glu np Met Gly Glu Ile

45 50

TIAOJEGGCTCI'GGI'AGCACCGAATATAOC24O

Leu Pm Gly Ser Gly Ser Thr Glu Tyr Thr

55 60

GAAAATTITAPAGACCÉI'GITACI'AIGM27O

Glu Asn Phe Lys Asp Arg Val Thr Met Thr

65 70

CGI“ GACACI'TGACTAGI'AGAGTATACATG 300

Arg Asp Thr Ser Thr Ser Thr Val Tyr Met

75 80

GAGCI'CTOCAGCCI'GOGATOGGAGGACAOGSBO

Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr

85 90

GOCGICTATTATTGCGCGCGTTATTITT'ITSGO

Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg Tyr Phe Phe

95 100

GGI'TCTAGCCCGAÃTTGGTAT'ITTGATGI'TBSO

Gly Ser Ser Pro Asn Trp Tyr Phe Asp Val

105 110

IWGGTCAAGGAACCCI'GGI'CAÇT GI'CTCG420

Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser

115 120
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AGCGGCTOCAOCAAGªOCATOGGICTTCdSO

Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe

125 130

CCCCI'GGmCOCTCCTCCAAGAGCACCTCI 480

Pro Leu.A1a Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser

135 140

GGGGGCACAGCGGOCCI'GGGC'IGCCIGGTC510

Gly Gly Thr Ala Ala Leu Gly Cys Leu Val

145 150

AAGGACTACTTCOOCGAAOOGGTGAOGGI'GS-IO

Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro val Thr val

155 160

TCGTGGAACTCÁGGCGOCCIGAOCAGCGGCWO

Ser Trp Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly

165 170

GI'GCACACC'ITCOGGCTGICCI'ACAG'ICCGOO

Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu Gln Ser

175 180

TCAGGACI'CTACTOCCICAGCAGCGTGGTG 630

Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val

185 190

ACCGI'GCOCTCEAGCAGCTIGGGCACCCÁGGGO

Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly Thr G1n

195 200

ACCATCATC'IGCAACGTGAATCÃCAASOOC 690

Thz: Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys Pro

 

t
e
l
l

,

.e-

.
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AGC AAC ACC AAG GTG GAC AAG AAA GTT GAG 720

Ser Asn Thr Lys Vªl Asp Lys Lys Val Glu

215 220

CCC AAA.TCT TGT GAC AAA.ACT CAC ACA TAA 750

Pro Lys Ser Cys Asp Lys Thr His Thz

225 230

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:13:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A)

(B)

(C)

(D)

COMPRIMENTO: 726 Pares de bases

TIPO: Acido Nucleico

TIPO DE FILAMENTO: Duplo

TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: 5G1.1 VL + KLV56 (cadeia

leve humanizada)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:13:

AEG GEÁZHC CAA GGA GGG TCT GTC CTG TTC 30

met Gly Ile Gln Gly Gly Ser val Leu Phe

-25
-70

GGG CTG CTG CTC GTC CTG GCT GTC TTC TGC 60

Gly Leu Leu Leu val Leu Ala Val Phe Cys

-15 -10
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CATTCAGGI'CATASCCTGCAGGZH'ATCCAG

His Ser Gly His Ser Leu Gln Asp lle Gln

-5 1 5

ATG ACC CAG TCC 0GB TCC TCC CIG TOC GCC

Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala

10 15

TCI' GTG GGC GAT Am GTC AOC AIC AOC TGC

Ser Val Gly Asp Arg Val Thr Ile th CW

20 25

GGCGOCAGCGAAAACATCTATWGCBCI'G

Gly Ala Ser Glu Asn Ile Tyr Gly Ala Leu

30 35

AAC TGG TAT CAA CGT AAA ocr GGG AAA GCI'

Asn Trp Tyr Gln Arg Lys Pro Gly Lys Ala

40 45-

COGPAGCITCIGAT'I'TACGGTGCGACEAAE

Em Lys Leu Ieu Ile Tyr Gly Pla Thr Asn

50 55

CIG GCA GAT GGA GI'C OCT TCI' GCG 'I'I'C TCI'

Leu Ala Asp Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser

60 65

GGATOCGGCTOCGGAPMGAT TACASTCDG

Gly Ser G :: Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu

70 75

90

120

150

180

210

240

270

300
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ACC ATC AGC AGE CTG CAA CST GAG GAC TTC

Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe

80 85

GCI'AOSTATTACTGI'CAGAAEGITTI'AAAT

Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Asn Val Leu Asn

90 95

ACICOG'I'IGACI'TI'CGGACAGGGI'ACCAAG

Thr Pm Leu Th]: Phe Gly Gln Gly Thr Lys-

100 105

330

360

390

TGI'GAAATAAAAGAACI'GIGGCI'GG-XOCA420

Val Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala Pro

105 110

TCI“ GTC TIC ATC TIC 003 CCA TCI“ GAT GAG

Ser Va]. Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu

120 125

CAGTI'GAAATCI'GGAACI'GCCTCI'GI'TGI'G

Gln Leu Lys Ser Gly Th]: Ala Ser Val Val

130 135

TGCCI'GCIGAATAACTI'CTATCOCAGAGAG

Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu.

140 145

GOCAAAGI'ACÁGTGGAAGGI'GGATPPEGG?

Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala

150 155

450

1180

510

540
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CTC CAA.TCG GGT AAC TCC CAG GAG AGT GTC 570

Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val

160 165

ACA GAG CAG GAC AGC AAG GAC AGC ACC TAC

Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr

170 175

AGC CTC AEC AGC ACC CTG AOE CTG AEC AAA

Ser Leu Ser Ser Th]: Leu Thx: Leu Ser Lys

180 185

GCAGACTACGAGAAACACAAAGICTACGCC

Ala Asp Ty]: Glu Lys His Lys Val Tyr Ala

190 195

TGC GAA GTC ACC CAT CAG GGC CTG AGC TOS

Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser

200 205

CEC GTC ACA.AAG AGC TTC AAC AGG GGA GAG

Pro Val Th]: Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu

210 215

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID N0:14:

660

630

660

690

720

726

  

(i) CARACTERISTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 726 Pares de bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo
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(D) TOPOLOGIA: Linear

 

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: 5G1 . ]. VL

(cadeia leve- humanizada)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:14:

ATGGGAATCCFAGGAGGGTCI'GTCCTGTIC

Met Gly Ile Gln Gly Gly Ser Val Leu Phe

-25 -20

GGC-í CTG CIG CI'C GTC CI'G GCT GIC TIC TGC

Gly Leu Leu Leu Val leu Ala Val Phe Cys

-15 -10

CAETCAGG'I'CPEPBCCTGCAGGATATCCAG

His Ser Gly His Ser Leu Gln Asp Ile 6111

-5 1 5

ATGAOCCAG'ICCCCGTOCTOCCE'G'ICCGCC

Het Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala

10 15

TCI“ GIG GGC GAT AGG GTC ACC ATC AOC TGC

Ser Val Gly Asp Arg Val Th]: Ile Thx: Cys

20 25

GGC GGC AGC GAA AAC ATC TAT GGC GOG CTG

Gly Ala Ser Glu Asn Ile Tyr Gly Ala Leu

30 35

30

60

90

120

150

180

+
KLVSGB
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AAC TOC TAT CAA WT AAA CCI“ GGG AAA GÇT

Asn Trp Tyr Gln Arg Lys Pro Gly Lys Ala

40 45

CCE“: AAG CTT CTG ATT TAC GGI' GCE AOS AAC

Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Gly Ala Thr Asn

50 55

CEG GCA GAT GGA GTC CCT TCT OGC TTC TCT

leu Ala Asp Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser

60 65

GGA.TCC GGC TCC GGA ACG GAT TTC ACT CTG

Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu

70 75

AOCATCAGCAGTCI'GCAGOCI'GAA'GACTTC

Thr Ile Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe

80 85

GCI'ACETAT'H-XCTG'I'CAGAACGTI'TI'AAAT

Ala Thz: Tyr Tyr Cys Gln Asn Val Leu Asn

90 95

ACI'CCGT'IGACITTCGGACAGGGIACCAAG

Thr Pro Leu Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys

100 105

GI'GGAAATAAAACGAACT GIGGCI'GC'ACCA

Val Glu Ile Lys Arg Thr Val Ala Ala Pro

110 115

210

240

270

300

330

360

390

420
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TCT GTC TTC AEC TEC CCG OCA TCT GAT GAG

Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu

120 125

CAG TTG AAA TCT GGA ACT GCC TCT GTT GTG

Gln Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val

130 135

'IGCCIGCI'GAATAACTTCTATOCCAGAGAGZ

Cys Leu Leu Asn Asn Phe Tyr Pro Arg Glu

140 145

GOCAAAGI'ACAG'IGGAAGGIGGATAACGCC

Ala Lys Val Gln Trp Lys val Asp Asn Ala

150 155

CI'CCAATOGGGTAACTCÉCAGGAGAGTGIC

Leu Gln Ser Gly Asn Ser Gln Glu Ser val

160 165

ACAGAGCAGGACAGCPAGGACAGCACCTAC

Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser Thr Tyr

170 175

AGC CTC AGC AGC ACC CTG ACG CEG AGC AAA

Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys-

180 185

GCA GAC TAC GAG AAA CAC AAA GTC TAC GCC

Ala Asp Tyr Glu Lys His Lys val Tyr Ala

190 195

450

480

510

540

570

600

630

660
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TGC GAA GTC ACC CAT CAG GGC CTG AGC TCG 690

Cys Glu val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser

200 205

CCC GTC ACA AAG AGC TTC AAC AGG GGA GAG 720

ETO val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu

210

TGT mas

Cys

215

726

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:15:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A)

(B)

(C)

(D)

COMPRIMENTO: 711 pares de bases

TIPO: Ácido Nucleico

TIPO DE FILAMENTO: Duplo

TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: 5G1.1 VL + 012 (cadeia

leve humanizada)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEO ID NO:15:

AEG GAC AIG AGG GTC CCC GCT CAG CTC CRS 30

Met Asp Met Arg val Pro Ala Gln Leu Leu

-20 -15
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GGGCTCCIGCI'ACICTGGCICCGAGGI'GGCGO

Gly Leu Leu Leu Leu Trp Leu Arg Gly Ala

-10 -5

AGATGI'GATATCC'AGATGAOCCAGTOCCXE 90

An; Cys Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro

1 5

TCCTCCCIGTCCGCCTCI'GI'GGSCGATPGGIZO

Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly Asp Ang

10 15

GICMCATCACCTGCGGCGCCAGCGAAAAC 150

Val Thr Ile Tru: Cys Gly Ala Ser Glu Asn

20 25

ATC'LATGGCGOGCIGAACTGGTATCAACAGISO

Ile Tyr Gly Ala Leu Asn sz Tyr Gln Gln

30 35

AAACWGGGAAAGCI'CCGAAGCITCIGAITZIO

Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu Leu Ile.

40 45

WGGI'GCGAOGAACCIGGCAGATGGAGICHO

Tyr Gly Ala Thr Asn Leu Ala Asp Gly Val

50 55

CG'TCI'WCTI'C'ICI'GGATCCÉCTOCGGA27O

Pro Ser Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser 613;

60 65
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AOGGAT'I'ICACI'CIGACCATCAECAGI'CIG 300

Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu

70 75

CAGOCI'GAAGACTI'CGCI'AOGTPETAC'IGI'SSO

Gln Pro Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys

80 85

CAGAACGITTI'AAATMI'OCGTI'GACTTIC360

Gln Asn Val Leu Asn Thr Pro Leu Thr Phe

90 95

GGACÃGGGI'AOCÃAGGI'GGAAATAAAACGABQO

Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg

100 105

ACTGIGGCI'GC'ACCATCTGIC'ITCATCTIC420

Thr Val Ala Ala Em Ser Val Phe Ile Phe

110 115

OCGOCATCI'GATGAGCAGTTGAAA'ICI'GGALISO

Pro Peo Ser Asp Glu Gln Leu Lys Ser Gly

120 125

ACIGOCTCL'GITGIGTGCCI'GCI'GPATPAC 480

Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn

130 135

TICIATOOCAGAGAGGCCAAAGI'ACAG'IGGSlO

Phe Tyr Pm Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp

140 145

.. a-.

.
.
.
o

'
n
a
:
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AAG GTG GAT AAC GGC CTC CAA.TCG GGT AAC 540

Ias val Asp Asn Ala Leu Gln Ser Gly Asn

150 155

TCC CAG GAG AST GTC ACA AGA CAG GAC AGC 570

Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser

160 165

AAG GAC AGC ACC TAC AGC CTC AGC AGC ACC 600

Ias Asp Ser Thr Tyr Ser Leu Ser Ser Thr

170 175

CTG ACG CEG AGC AAA GCA GAC TAC GAG AAA 630

Leu Thr Leu Ser Lys Ala Aso Tyr Glu Lys

180 185

CAC AAA.GTC TAC GCC TGC GAA GTC ACC CAT 660

His Lys Vªl tyr Ala Cys Glu val Thr His

190 195

CAG GGC CTG AGC TCG CEC GHKIIKHTJTTEIMHS 690

Gln Gly Leu Ser Ser Pro val Thr Lys Ser

200 205

TTC AAC AGG GGA GAG TGT TAG 711

Phe Asn Arg Gly Glu Cys

210

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID N0:16:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(A) COMPRIMENTO: 750 Pares de bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico
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(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: 561.1 VH + IGHRLD

humanizado)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:16:

ATGAAG'I'GGAGCTGGGITAITCICTTCCTCSO

Met Lys Txp Ser sz Val Ile Ieu Phe Leu

-15 -10

CI'GTC'AGTAACI'GCCWG'ICCACTCCCAAGO

Leu Ser Val Thr Ala Gly Val His Ser Gln

-5 1

GI'CCAACI'GGTGCAAICCGGCGCEGAGGICQO

Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val

5 10

APGAAGCCAGGGGOC'ICAGI'CAAAGIGTOC 120

Lys Lys Pm Gly Ala Se]: Val Lys Val Ser

15 20

TGI'AAAGCI'AGCGGCTATAIT TIT TCI'AAT' 150

Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ile Phe Ser Asn

25 30

TATIGGATI'CAATGGGI'GGFICAGGCCGJCIBO

Tyr Txp Ile Gln Trp Val Arg Gln Ala Pro

35 40

(Fd
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GGGCAGGGCCIGGAA'IGGAIGGGTGAGPICHO

Gly Gln Gly Leu Glu 'I'rp Met Gly Glu Ile

45 50

TETAOGBGGCTCI'GGTAGCACCGAA'ILBEGCCZAIO

Leu Pro Gly Ser Gly Ser Thr Glu Tyr Ala

55 60

CAAAÁA'ITCU-XGGGCCGI'GTI'PL'I'ATGACT 270

Gln Lys Phe Gln Gly Arg Val Thr Met Thr

65 70

OGTGACACI'IOGmrmI'ACI-LGI'ATACA'IGBOO

Arg Asp Thr Ser Thr Ser Thr Val Tyr Met

75 80

GAGCECTOCAGCCIGCXEATCEGPGGACACG 330

Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr

85 90

GOCGI'CTATTPETGCGCXECGI'TPE'ITI'TH'BSO

Ala Val Tyr Tyr Cys Ala Arg Tyr Phe Phe

95 100

GGTTCTAGCCOGAAT'IC-GTATTI'TGATGLT390

Gly Ser Ser Pro Asn Trp Tyr Phe Psp Val

105 110

'I'GÉGGTC'AAGGAAGICIGGI'CPCI'GICTCX-ilºº

Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser '

115 120
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AGCGOCTCCADCAAGGGCOCA'IOSGI'CTIC450

Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe

125 130

OOCCE'GGGÉOCXITCCTOCAAGAGCAOCMIIBO

Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser 1113: Ser

135 140

GGGwCIAEAGOGGOCCI'GWCTGCCIGGI'CSIO

Gly Gly Th]: Ala Ala Leu Gl); Q's Leu Val

145 150

APGGACTACITCCOCGAAOGEGIGPCGGIGSLIO

Lys Asp Tyr Phe Pm Glu Pro Val Thr Val

155 160

TGTGGAACTCAGGCGOCCTGAOCAGCGGCWO

Ser Trp Psn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly

165 170

GI'GCACAOCTI'CCWGCI'GBCCI'ACAGTOCGOO

Val His Thr Phe Pm Ala Val Leu 6111 Ser

175 180

TCAGGACI'CTACTCCCICAGCAGCGTGGIG630

Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val

185 190

ACCGIGOOCTCCAGCAGCTI'GGGCHJCCAGGGO

Thr Val Pro Ser Ser Ser Leu Gly 'I'hr Gln

195 200
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PEC TAC AEC TGC AAC GTG AAT CAC AAG CCC 690

Thr Tyr Ile Cys Asn val Asn His Lys Pro

205 210

AGC AAC ACC AAG GIG GAC AAG AAA GTI GAG 720

Ser Asn Thr Lys val Asp Lys Lys Val Glu

215 220

CEC AAA TCT TGT GAC AAA.ACT CAC ACA TAA 750

Pro Lys Ser cys Asp Lys Thr His Thr

225 230

(2) INFORMAÇÃO PARA SEO ID NO:17:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

 

(A) COMPRIMENTO: 747 Pares de bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: 561.1 scE'v

humanizado)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:17:

AEG GCC GAT AEC CAG AIG ACC CAG TCC CEE 30

Met Ala Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro

1 5 10

D012 (scFv
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TCC TOC CTG TOC GCC TCI“ GI'G GGC GAT AGG

Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly Asp Arg

15 20

GICADCATCACCTGCGGCGCCAGC GAAAAC

Val Thr lle Thz: Cys Gly Ala Ser Glu Asn

25 30

ATC TAT GGC GCG CI'G AAC 'IGG TAT CAA CAG

Ile Tyr Gly Ala Leu Asn Trp Tyr Gln Gln

35 40

AAA CCI” GGG AAA GCI.1 OKI“: AAG CIT CI'G A'IT

Lys Pro Gly Lys Ala Pro Lys Leu Leu Ile

45 50

ATCGGI'GtX-IACGAACCI'GGCAGATGGAGIC

Tyr Gly Ala Thr Asn Leu Ala Asp Gly Val

55 60

CCI' TCI' CISC 'I'I'C TCI' GGA TOC GGC TOC GGA

Pro Ser Arg Phe Ser Gly ser Gly Ser Gly

65 70

AOG GAT TI'C ACT CI'G AOC ATC AGC AGI' CTG

Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Ser Leu

75 80

CAGOCI'GAAGACTI'CACI'ACGTATTACTGI'

Gln Pro Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys

85 90

60

90

120

150

180

210

240

.... ..

<ul
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CAGAACG'ITTIAAAEACTOCGTTGPCITI'C3OO

Gln Asn Val Leu Asn Thr Pro Leu Thr Phe

95 100

GGACAGGGTAOCAAGGTGGAAATAAAACGI'

Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys Arg

105 110

ACT GGC GGI' GGI' GGT TCI' GGI' GGC GGT GGA

Thr Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly

115 120

TCI' GGI GGI' GGC GG'I' TCI' CAA GTC CAA CTG

Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gln Val Gln Leu

125 130

330

360

390

GIGCAATCCGGCGOCGAGGICAAGGGAOCAAZO

Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro

135 140

GGG GCC TCA G'IC AAA GITG TOC 'IGT AAA GCI'

Gly Ala Ser val Lys val Ser Cys Lys Ala

145 150

AGCGGCTATATTTTT'ICI'AATTA'I'TGGATT

Ser Gly Tyr Ile Phe Ser Asn Tyr Trp Ile

155 160

450

480

CPAIGGGIGCGTCAGGOCCCCGSGCAGGGCSIO

Gln Trp Val Arg Gln Ala Pro 613] Gln Gly

165 170
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CTG GAA 'I'GG ATG GGT GAG ATC TTA CCB GGC

Leu Glu Trp Met Gly Glu Ile Leu Pro Gly

175 180

TCT GGT AGC AEC GGA 'TAT GOG CAA AAA 'I'TC

Ser Gly Ser Thr Glu Tyr Ala Gln Lys Phe

185 190

CAGGGCGTGI'TACTATGAWOGTGACAM

Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Arg Asp Thr

195 200

TOGACTAGTPHàGTATZ-“EATGGAGCTCTCC

Ser Thr Ser Thr Val Tyr Met Glu Leu Ser

205 210

AGC CTG Q&A Tai GAG GAC zm GCC GTC TAT

Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr

215 220

TATTGCGCXE'rOGTTATTI'TTTTGGT'TCTAGC

Tyr Cys Ala Arg Tyr Phe Phe Gly Ser Ser

225 230

CGEAATTGGTAT'ITTGATGI'TTGGGGTCAA

Pro Asn Trp Tyr Phe Asp Val Trp Gly Gln

235 240

GGA ACC CTG GTC ACT GTC TCG AGC TGA

Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser

245

540

570

600

630

660

690

720

747
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(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:18:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

(AJ COMPRIMENTO: 5248 Pares de bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Circular

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

(A) DESCRIÇÃO: Vetor de expressão

procariótico pET Trc SOS/NI

(Xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID N0:18:

TGGOGAAIGG GACGOGCCCT GTAGOGGOGC ATTAAGCGCG GGããSBSHãE 50

TGGRHKIIG CHÉIHÉECC GCHKÉIHTG CCHHJRKIT AGOãXXBCT 100

CCTEKXKET TCEKXXHTC CFERBIEKC AOGTHIKXE GCPEKIXIG 150

ICBAGCTCTA.AHHIIIEEE TCKETTTAEG GTHXIÉUHT AGTGCTTTAC 200

GKZKIHÉEA GIXEAAAAA CKHHUHÉGG GH?EK£HTC.AOEHKHGGG 250

CCHKIIIIT GHHMÉKEGT TTEHIKIXE THÉKIHHEE AGHIHKIET 300

CJÉTÉAIÉGT GGHCTCTIGT TCCAAALTGG AACAACACTC AAÇCCTHFST 350

OEZKJHÚEC TTTTGEPEHÃTÉAGGGATTT TÉEEGATTTC GGCCTEPHHS 400

TTAAAAAATG AGCTGHPPHÃIEFUQUHEHT AACGCGAATT TTAACAAAHI 450
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HEHVKEHHT ACAKÚHIBG GRXKZKETT FJKKEEAAT GFKIIIKÉA

CKEIHÉTTTG TTTAITTTTC TAAAIACATT CAAAIHHÉEA TCCGCTGHRE

AGACAATAAC CCTGATAAAT GCTTCÃATAA TATTGAAAAA.GGAAGAGTHE

GAGTATTCAA CÉJÚHKXIEHE TXIãIJJPTAT TTIXIPFTTTT GCEKKFXPPPT

GKXÃHKXIHÉF TTTTGCTCAC CIEMEAAADGC TEKHKªÚMMÉP IHVVK3£H33T

GRAEFHKHãEI TCIKHKKHâJE PEHKKKEPIAC AECXÉUXZHEG ATCTCAACAG

CEEHÉAGATC CTTGAGAGTT TTKXKXXXIHÃIEªUKIEPPPT CCAATGATGA

GCACTTTIAA AGTTCIGCTA ÉÉHXKKIKJES TATTÃTCEKG TATTGACGCC

GGGCAAGAGC AACTÉEÉHÉG CCGCATACAC TAETÍECZGA AEGACFRÃÉE

IEEGTACTCA CCAGTCACAG AAAAGCATCT TACGGATGGC ATGACAGTAA

GAGAATTAEG CAEHEKHÉKC AIAACEREGA GIGAIAACAC IEKXKRDCAAC

TTAEEÚÍEGA CAACGAECGG AGGACCGAAG GAGCTAACDG CTTTTTTGCA

CAAEEÚXKRãS GAJTFKHSIAA CTCEKXHHIHÁ TCEHHKKããAA cxxxaaazn3A

JUKEVKKXEE ÃííâAAÇGAC GAGOGTGACA CCACGATGCC TGCAGCAATG

EXEEEHUªlãT ECK133AAACT AEÉÉVMIHQSC GAAEHEHÍPIA CHÍHHMEZPTC

500

550

600

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200
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OOGGCAACAA TÚEªÚEEHKÍP GGATGGAGGC GGAIAAAEHT GCAGGACCAC

TÚKÉKKIEIHS GGOCCTTCCG GKHKXKHXKÉT TTÉGHIKIHEA TAAAETHKKÉÃ

GCGãEKÉGC GEEKEKXCG OHEHHKEET GCHKIKEGG GalíãªEGG

TAAEKXETCC CGTHTCGTAG TTATCTACAC GAOGGGGAGT CAGGCAACTA

TGGAEGAACA AAAEÃGACAG AEÍEKEGAGA TAGGTEIETC ACTGATTAAG

CAETGGIAAC TGTCAGACCA AGTTTACTCA TAEÉTAÇTTT AGATTGATTT

AAAACTTCÃÍ TTTTAATTTA AAAGGATCTA GGTGAAGAIC CTTTTTGAIA

AICHÍHXDSAC CAAAAJTXXZT TYHKIIKEQÉT ITÍTIÉPTCCA CEÉZKRJÉHZA

G#KXXXIHÉG AAAAGATCAA AGGATCTTCT TGAGAECCTT TTTTTCTGOG

OGTAATCTGC TGCTTGCAAA CAAAAAAACC P(KEKEÉCCA GKIKIHKEEPT

GTTTGCCGGA TCAAGAGCEA OCAACTCTTT IÚKXXÉUEEEEIÚMIRÉQTPTC

ZWSCAEHMRJEC IKENTACXZHUà IÉMIHETEXIPI CãEXÉIEHHKÉZ CXÉEAEHHHKEE

EXFKXH&IPDC AAGAACTCTG TAGGACCGCC TACATAÇCTC GCTCTGCTAA

TCXHEHHEXJZZEEREKIHHCT GCKZKEKKKE AIAAGTCGTG ICHTÉLKEEE

TTGGACTCAA GACGATAGTT ACOGGATAAG GCGCEGOGGT OGGGCTGAAC

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950
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GGGGGGTTCG TGCACACAGC OCAGCTTGGA GOGAAÇGACC TACACDGAAC

TÉEKEXEACCT AEPEIXHKHXS CTAEEEEEVUX GCEKXÉKIKÉF ítxxxyuuays

IKÉUEKKKIKEEKHÉEHÉECC GGTAAGCGGC AGGGTCGGAA CAEGAGAGCG

CEKIÉMÉFEAG CHHKXHKãããã GAAACÉKXIHS GEFEWIFFIAT AEHKIIHÉHJS

GGTEHIKXÃ OZHIKªííT GHKIHKEET TTTFEHEHG CHIEKÉGGS

GGGCGGAGCC JªânããAAAAA CEKXFKKJHN: GKIKXJIPPTT EÉKXKEEHJIP

G&KXIPFTTGC IGREJIFFTTG CHKFKHXHSPT CTTIÍIHKKJS TTAEÉXXXIHE

AEÚKIHEHHSA TAALXXHHKPP AEIXKXIPITG ZKEHEAGCHXÉÃ TAEIXKIRJSC

(XXF&KIXÉHXCIÉK113£KJE CÉGCGAGTCA GHTEKXIÉKKEJVKKIKEHKHÃ

GKXKXHKEXHS (IZEHNPTTTC TXIIPEACGCA I(HXERKIÃET PJTTCÉLPEC

GCATATAEGG TGCECTCTCA GTACAAEEEG CECHCFEGGC GCHEHEFEAA

GCXFK?EEBH&: AEHKXJSCTYEE CEKHEKIEHEA CHKKHSIÉYXÚE GKHKIIRSCCC

GACACCCGCC EEKHKXXIKIP GACAKFKIXIT GAEIXKRZEHS TCTGCTCCCG

GCTUKXJECTT 1K303A£EHX33 TIÉHEALXIZBS I(XIÉBSAEKZP GKZXHÉHSTCA

G#KJSITÚHXÚÃ CIXÉTCAETHNZ cxauuuxaasc CÉKXZJMSCTG CXKÉIAPGâãZI

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700
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CHHÚKIEEG GHJHEEEGC GHPKHKEGA FGHIKKXHG TKÉÚXXEKG

TCCÃGCHIIEP TÉZXZPPTCTC (HãªyããlãrT ZUEÚÉTCTGGC TTYHÉHÚHHHÃ

GOGKKIÉEG TTAHÉKIEE TTTTEHIHG TTBKZKZKT GHRÉIHXXE

IGTAAGGGGG AJTÉÉHGTTC AIGGGGGIAA TGAIACCGAT GAAAOGAGAG

AGGATGCTCA CGAIACGGGT TAííÉªEÉEE GRACAEGKKC GGTTECEGGA

IKIEEHEHEMS GGTAAACAAC TKZKIKIHNHS GAETKXXKIJE GACXEKEKÉHÃ

AAAEÍEHIIÉEX GGEHKHVXHEC (E&EJSCHHXIB íiªuXTAKÉHEA ÉKHEEIEKÉTT

CXEKJKKJFEA GKXFXKÉXBCA TCIHKKIHKRE CAEEUKIKKHXIKEUYHXH33T

GCHÉãKIIE GACERIXKG TTRIIªâíT THKEEAACA GãHHVKIGA

IKEAEXHXPICEX TCHÉIHHXãIT (B&HÉICEK303 ALIFPITTTKJX GKZKHZAEHKIS

C51T3411PIC GCTTIKIÉTAT CIKIHEAEÚKFA TÉÍHKQZIAAC CBKÉFAAEKIHX

IKXXIJKJGAG CXHEªKIXXãS CETHKHUNJEA CEKREAGCACG AEÉYÚKK]3:A

CIIIERHHHSC CXKIH£H3333 GCEEHHVWKES CKHKKZPICTC GKIXªUHKIEP

TÚIKEHããZHS GAEKEKFDSAC GEVEKEZPHSA GKXHZZKEIÉI GEÉEKHEEHZZ

GEU3EA£KEKEK1MKJEA£20333 CEEKPCAETXÉD CXKIFCTCKÉES CIHVBMKJHÉT

2750

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450
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1£H3XEAAAGA AGACAGTCAT JUKERHIKKJE AKEEHEEÉTCA TÉKXXIXRJH:

CCACOGGAAG GHRIRÉKHG GGTTGAAGGC TCTCÃAGGGC ATOGGTOGAG

AETXIIãEHSC CHEHXKHMÉDG IEKIIAAÇHHÉÃ CAEÚÉHEEBGC GHÉEKXIHKJX

CECKXXIKIFI ITXHXEHIÉQE AAALXHXEHJS EEKXEKRZBHC ATTAAIÉEUXP

GKKIÃACGC GÚHIKÉÉEG GOHEEEKKB THPKKKKEE CNHXHGGPT

TTTCTTTTCA CCAGTGAGAC GGGCAACAGC TGAETGCCCT TCACKEKIEG

GCIXHKHKHNE AEHHXKÚMHCA PÉKIKÉICCAC GKHÍKEFPTGC CíXÉãKÉKKR:

GAAAAECKEG TTTGHBHÉHS GTTAACGGCG GGATAEAACA TGAGCTGTCT

TTIKEDNH33T CGTPJCKIÉC TACOGAGATA TCCGCACCAA CEKEEÃGCCC

GKEMIHJKEHàIHKKKIKXKJXUHKKXKXXÃG CEIIÉTCTGA TCEETGGCAA

CCHKÉEKGC osnãaauxn HHKIXHIET TCHHZUTTG CRHKEHTGT

TGAAAACCGG ACATGGCACT CCNEKXIIT TCIKEHÚKXG CTHHIKKHG

AATTTGAITG CGAGTGAGAT AETTATGOCA GCCAEEEBGA CGCAGACGCG

CÉGAGACAGA ACTTAAIGGG CíKGCTAACA Guaxamnnc CBHEKÉEXÉ

 

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

4100

4150

4200
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AHHKXJEIA GRHKBIÉAC GOGÉKHCGC GHKXIHKHT CHKKEÉGAA

ARIAATACTG TTGATGGGTG TCEGGTCAGA.GACAIÉRAGA AATGGCGCOG

GARíZHHHKIF GCAGEKFKXÉT TCXHMÉKKBQÃ TÉEKZXRJIHE GTCAEÍXEMBC

GEAIAGTTAA TGAICPEKIC ZíHKªKIãJÉT TGCEKEAGAA GATÍÉHEKEC

OEIXKHHTA.CH3133ÉEA GãXIKHHCG THHEKIÉIC GHZKIÃCCA

OGCTGGCACC CAGTTGATCG GCGCGAGAIT TAAECGCCGC GACAATTTGC

GAEGGCGOGT GACGGGCCAG AEHKKÉKXÉHS GCAACGCCAA TCAGCAACGA

CTGTTTGCCC EKXEMÉEHFPT GTGCCACGCG GTTGGGAAEG TAAETCAGCT

CKXKXZXRIJC CXKHHTXIMIP ÉTHEIXKIEIS TTT1IEKEM341341ZH333E3

GCCTGGTTCA CKZIIKXKÉEA AACGGTCTGA TAAGAGACAC OGGCAIAÇTC

TGGHKÉÚIG THHHKEETA CEREHHKÉC HTKJKIÉDC CHHVDHGAC

TTHÍHHKIIZE GOGCTAECAT GCCAEACCGC GAAAGGTTTT GCGCCATTCG

AJXKSIÉHKIIS GKEEKIECIªª: GCJTDKIJCTT IXDHÚSAKHKI: TÉKHEFTAEKÉÁ

AEKEKãllªªã TAEHEKKÉFFE P&IKIIEFHEA GCACOGGOGC CIKEÚâãEAAT

GEHEJÚEKG GINJJKKHG TTGACAHPHÁIHKÉHIIEGC EÍEHPEÉAEA

 

4250

4300

4350

4400

4450

4500

4550

4600

4650

4700

4750

4800

4850

4900

4950
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GÍACTGIGI'G GAAT'I'GI'GAG CGCI'CZ-XCAAT TCCACACATC TAGAGGI'AAT 5000

'ITTGI'ITAAC 'ITI'AAGAAGG AGATATAOCA IGGAGA'ICI'G GATCC'ATCGA 5050

'IGAATTCXEAG CIOCGKGAC APGÇTIGOGG OÇGCACIU-EA GCAOCACCÃC 5100

CACCAOCACI' GAGATOCGGC 'I'GCTAACAAA GOWGAAAGG AAGCTGAGIT 5150

5 GGCI'GCTGCCACCGCTGAGCAATAACIAGCATAAGXZCIT GGGGOÇ'ICI'A 5200

AACEGG'I'CIT GAGGSGITTT TIGCIGAAT-G GPGGAMII'AT A'ICCBGAT 5248

(2) INFORMAÇÃO PARA SEQ ID NO:19:

(i) CARACTERÍSTICAS DA SEQUENCIA:

10 (A) COMPRIMENTO: 813 Pares de bases

(B) TIPO: Ácido Nucleico

(C) TIPO DE FILAMENTO: Duplo

(D) TOPOLOGIA: Linear

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: Outro ácido nucleico

15 (A) DESCRIÇÃO: NlQ/S scFv (His

rotulado)

(xi) DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA: SEQ ID NO:19:

ATGGOCAATATTGIGCTGADCCPATCI'OCA30

20 Met Ala Asn Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro

1 5 10
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GCTICI'TIGGCE'GIGICI'CI'AGGGCAGAEG

Ala Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly Gln Arg

15 20

60

GCCACCATATCCTGCAGAGCCAGTGAAAGTIZO

Ala Thr Ile Ser Cys Ang Ala Ser Glu Ser

25 30

GLT GAT AGI“ TAT GAC AAT AGE TTT ATG CAC

Val Asp Ser Tyr Asp Asn Ser Phe Met His

35 40

'I'GGTACCAECAGAPAOCAGGACAGCCAODC

sz Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Pro Pro

45 50

150

180

AAACTCCTCATCTTTCEI'GCATOCAACCTAZlO

Lys Leu leu Ile Phe Leu Ala Ser Asn Leu

55 60

GAATCTGGGGTCOCTGOCAGGTTCAGTGGC

Glu Ser Gly Val Pro Ala Arg Phe Ser Gly

65 7D

AGTGGGTCTAGGMAGAETICACCCTCAOC

Ser Gly Ser Ang Thr Asp Phe Thr Leu Thr

75 80

240

270

ATTGATCCI'GI'GGAGGCEGATGATGCTGCA300

Ile Asp Pro Val Glu Ala Asp Asp Ala Ala

85 90
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MCTATTACIGI'CAGCAAAATAATGAGGIT

Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Asn Asn Glu val

95 100

CGAÁCAQBTTCGGAGGGGGGACCGGACI'G

Pro Asn Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu

105 110

GAAATAAAACGGACCGGAGGTGC-CGGG'ICG

Glu Ile Lys Arg Thr Gly Gly Glu Glu Ser

115 120

GGI'GGCGGGGGATCGGGI'GGCGGÁGGG'ICG

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser

125 130

GACGI'CAAGCI'CGI'GGAG'I'ÇTGGGGGAGAC

Asp Vªl Lys Leu val Glu Ser Gly Gly Asp

135 140

TTAGIGAAGCITGGAGGG'ICCCIGAAACI'C

Leu val Lys Leu Gly Gly Ser Leu Iys Leu

145 150

TOC'IGTGC'AGCCTCI'GGATICACCTI'CAG'I'

Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser

155 160

330

360

390

420

450

480

510

AGCTATTATATGTCI'TGGGH'CECCAGATISZIO

Ser 'I'yr Tyr Met Ser 'I'rp Val Arg Gln Ile

165 170
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TCAGAGAAGAGGCTGGAGTIGGI'CGCAGCC57O

Ser Glu Lys Arg leu Glu Leu val Ala Ala

175 180

A'ITAATAGTAATGETGATAGCAOZTAETAT

Ile Asn Ser Asn Gly Asp Ser Thr Tyr Tyr

185 190

OCA GAC ACI“ GIG AAG GGC CGA 'I'I'C ACC ATC

Pro Asp Thr Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile

195 200

TCCAGAGACAATGOCAAGAGCACÉCTGGAT

Ser Arg Asp Asn Ala Lys Ser Thr Leu Asp

205 210

CTG CAA ATG AGC AGI“ CTG AAG TCT GAG GAC

Ieu Gln Met Ser Ser Leu Lys Ser Glu Asp

215 220

ACAGOC'ITG TAT TTCTGI'GTAAGAGAGACT

Thr Ala Leu Tyr Phe Cys Val Arg Glu Thr

225 230

TATTACTAcmGATI'AGTOOCGTCTTCGAT

Tyr Tyr Tyr Gly Ile Ser Pm Val Phe Asp

235 240

GTC'I'GGGGCACAGGGAOCAOGGTCAOCGTC

Val Trp Gly Thr Gly Thr Thr Val Thr Val

245 250

600

630

660

690

720

750

780
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220

TCCTCACICGAGCACCACCACGÁCCACCACSIO

Se: Ser Leu Glu His His His His His His

255 260

TGP.
813
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REIVINDICAÇÓES
 

1 . Processo para o tratamento de

glomerulonefrite em um paciente necessitando deste

tratamento, CARACTERIZADO pelo fato de compreender

introduzir um anticorpo que se liga ao componente

complementar C5 na corrente sanguínea do paciente em

uma quantidade eficaz para reduzir substancialmente a

capacidade de lise celular do componente presente no

sangue do paciente.

2. Processo, de acordo com a reivindicação l

CARACTERIZADO pelo fato de que o anticorpo reduz a

conversão do componente complementar C5 nos

componentes complementares C5a e C5b.

3. Processo, de acordo com a reivindicação

1, CARACTERIZADO pelo fato de que o anticorpo se liga

a CSI).

4. Processo, de acordo com a reivindicação

1, CARACTERIZADO pelo fato de que o anticorpo não

inibe substancialmente a formação do componente

complementar C3b.

5. Processo, de acordo com a reivindicação
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1, CARACTERIZADO pelo fato de que o anticorpo é

introduzido na corrente sanguínea do paciente em uma

dose que não é maior que 0,1 q por kg.

6. Artigo de fabricação, CARACTERIZADO pelo

fato de compreender material de embalagem e um agente

farmacêutico contido em referido material de

embalagem, em que:

(a) referido agente farmacêutico compreende

um anticorpo no componente complementar CS, referido

anticorpo sendo eficaz para reduzir substancialmente a

capacidade de lise celular do complemento presente no

sangue do paciente; e

(b) referido material de embalagem

compreende um rótulo que indica que referido agente

farmacêutico e para uso no tratamento de doença renal.

7. Artigo de fabricação, de acordo com a

reivindicação 6, CARACTERIZADO pelo fato de que o

rótulo indica que referido agente farmacêutico e para

uso no tratamento de nefrite.

8. Artigo de fabricação, de acordo com a

reivindicação 7, CARACTERIZADO pelo fato de que o

rótulo indica que referido agente farmacêutico e para

uso no tratamento de glomerulonefrite.

9. Artigo de fabricação, de acordo com a

reivindicação 6, CARACTERIZADO pelo fato de que o

agente farmacêutico deve ser usado em um nivel de dose
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não maior que 0,1 q por kg.

10. Anticorpo, CARACTERIZADO pelo fato de

compreender pelo menos um sitio de ligação anticorpo-

antigeno demonstrando ligação eficaz ano componente

complementar C5 humano, referida ligação especifica

sendo marcada na cadeia alfa do componente

complementar CS humano, em que o anticorpo inibe a

ativação complementar em um fluido do corpo humano e

não se liga especificamente ao produto de ativação do

complemento humano isento de C5a.

ll. Anticorpo, de acordo com a reivindicação

10, CARACTERIZADO pelo fato de que a inibição da

ativação complementar no fluido do corpo humano é

medivel como um incremento substancial de bloqueio da

geração de C5a e um incremento substancial de bloqueio

da atividade hemolítica complementar no fluido do

corpo, referido incremento de bloqueio da geração de

C5a sendo substancialmente igual a referido incremento

de bloqueio da atividade hemolítica complementar.

12. Anticorpo, de acordo com a reivindicação

10, CARACTERIZADO pelo fato de que, quando da ligação

a 05 humano, o anticorpo inibe substancialmente a

capacidade de C5 se ligar ao componente complementar

C3 humano.

13. Anticorpo, de acordo com a reivindicação

10, CARACTERIZADO pelo fato de que, quando da ligação

.:

nlll.

.

cru o--- v-

, u
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a C5 humano, o anticorpo inibe substancialmente a

capacidade de C5 se ligar ao componente complementar

C4 humano.

14. Anticorpo, de acordo com a reivindicação

10, CARACTERIZADO pelo fato de que o anticorpo se liga

especificamente com um fragmento 5G46k.

15. Anticorpo, de acordo com a reivindicação

10, CARACTERIZADO pelo fato de que o anticorpo se liga

especificamente a um fragmento 5627K.

16. Anticorpo, de acordo com a reivindicação

10, CARACTERIZADO pelo fato de que o anticorpo se liga

especificamente a um peptídeo 5G325aa.

17. Anticorpo, de acordo com a reivindicação

10, CARACTERIZADO pelo fato de que o anticorpo se liga

especificamente a um peptídeo SGZOOaa.

18. Anticorpo, de acordo com a reivindicação

10, CARACTERIZADO pelo fato de que o anticorpo se liga

especificamente a um peptídeo KSSKC.

19. Anticorpo, de acordo com a reivindicação

10, CARACTERIZADO pelo fato de que a inibição da

ativação complementar no fluido do corpo humano é

medivel como um bloqueio substancialmente completo da

geração de CSa no fluido do corpo e um bloqueio

substancialmente completo da atividade hemolítica

complementar no fluido do corpo, quando o anticorpo é

adicionado ao fluido do corpo a uma concentração dando
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uma relação igual a ou menor do que 10 moles de sítios

de ligação anticorpo-antígeno do anticorpo a 1 mol de

C5 humano no fluido do corpo.

20. Anticorpo,de acordo com a reivindicação

19, CARACTERIZADO pelo fato de que a concentração dá

uma relação igual ou menor que 3 moles de sítios de

ligação anticorpo-antígeno do anticorpo para um mol de

CS humano no fluido do corpo.

21. Hibridoma 5Gl.1, CARACTERIZADO pelo fato

de ter a designação ATCC HB-11625.

22. Anticorpo, CARACTERIZADO pelo fato de

ser produzido pelo hibridoma da reivindicação 21.

23. Anticorpo, CARACTERIZADO pelo fato de

que pode competir com o anticorpo da reivindicação 22

para ligar a cadeia alfa de C5 humano.

24. Molécula de ácido nucleico,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender uma sequência

de nucleotídeo codificando um polipeptídeo scFv

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 1 até o aminoácido 248 da

SEQ ID NO: 7.

25. Molécula de ácido nucleico,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender uma sequência

de nucleotídeo codificando um polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia leve variável correspondendo ao aminoácido 3
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até o aminoácido 110 da SEQ ID NO: 9.

26. Molécula de ácido nucleico,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender uma sequência

de nucleotídeo codificando um polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da regiao

de cadeia pesada variável correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID HO: 10.

27. Proteína isolada, CARACTERIZADA pelo

fato de compreender:

(a) uma primeira região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia leve variável correspondendo ao aminoácido 3

até o aminoácido 110 da SEQ ID 9; e

(b) uma segunda região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia pesada variável correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID NO: 10.

28. Polipeptídeo isolado, compreendendo uma

sequência de aminoácidos codificada pela molécula de

ácido nucleico da reivindicação 24, reivindicação 25

ou reivindicação 26, CARACTERIZADO pelo fato de que o

polipeptídeo é um anticorpo.

29. vetor de ácido nucleico, CARACTERIZADO

pelo fato de compreender uma primeira molécula de

ácido nucleico covalentemente e operativamente ligada

a uma segunda molécula de ácido nucleico, de modo que
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um hospedeiro contendo o vetor expressa c- polipeptídeo

codificadc pela primeira molécula de ácido nucleico,

em que a primeira molécula de ácido nucleico é a

molécula de ácido nucleico da reivindicação 2-1,

reivindicação 25 ou reivindicação 26.

30 . Célula hospedei ra recombinante ,

CARACTERIZADA pelo fato de conter um vetor de ácido

nucleico da reivindicação 29.

31. Processo para produzir um polipeptídeo

de anticorpo C5 isolado, CARACTERIZADO pelo fato de

compreender cultivar a célula hospedeira recombinante

da reivindicação 30, de modo que o polipeptídeo

codificado pela primeira molécula de ácido nucleico do

vetor é expresso pela célula hospedeira, e isolar o

polipeptídeo expresso, em que o polipeptídeo expresso

é um anticorpo anti-CS.

32. Anticorpo anti-CS isolado, CARACTERIZADO

pelo fato de ser como na reivindicação 31.

33 . Molécula de ácido nucleico,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender uma sequência

de nucleotídeo codificando um scFv compreendendo uma

sequência de aminoácidos correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 248 da SEQ ID NO: 8.

34 . Molécula de ácido nucleico,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender uma sequência

de nucleotídeo codificando um scFv compreendendo uma
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sequência de aminoácidos correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 248 da SEQ ID No: 17.

35. Molécula de ácido nucleico,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender uma sequência

de nucleotídeo codificando um polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia leve variável correspondendo ao aminoácido 1

até o aminoácido 108 da SEQ ID NO: 15.

36. Molecula de ácido nucleico,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender uma sequência

de nucleotídeo codificando um polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia leve variável correspondendo ao aminoácido 3

até o aminoácido 110 da SEQ ID NO: 14.

37. Molécula de ácido nucleico,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender uma sequência

de nucleotídeo codificando um polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia pesada variável correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID No: 16.

38. Molécula de ácido nucleico,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender uma sequência

de nucleotídeo codificando um polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia pesada variável correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID NO: 12.

 
Petição 870210072032, de 06/08/2021, pág. 289/554



10

15

25

 

39. Molécula de ácido nucleico,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender uma sequência

de nucleotídeo codificando um polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia pesada variável correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID NO: 11.

40. Proteina isolada, CARACTERIZADA pelo

fato de compreender:

(a) uma primeira região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia leve variável correspondendo ao aminoácido 1

até o aminoácido 108 da SEQ ID NO: 15; e

(b) uma segunda região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia pesada variável correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID NO: 16.

41. Proteina isolada, CARACTERIZADA pelo

fato de compreender:

(a) uma primeira região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia leve variável correspondendo ao aminoácido 1

até o aminoácido 108 da SEQ ID NO: 15; e

(b) uma segunda região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia pesada variável correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID NO: 12.
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42. Proteína isolada, CARACTERIZADA pelo

fato de compreender:

(a) uma prímeíra região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia leve variável correspondendo ao aminoácido 1

até o aminoácido 108 da SEQ ID No: 15; e

(b) uma segunda região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia pesada variavel correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID No: 11.

43. Proteina isolada, CARACTERIZADA pelo

fato de compreender:

(a) uma primeira região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da regiao

de cadeia leve variavel correspondendo ao aminoácido 3

até o aminoácido 110 da SEC ID NO: 14; e

(b) uma segunda região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia pesada variável correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID NO: 16.

44. Proteína isolada, CARACTERIZADA pelo

fato de compreender:

(a) uma primeira região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia leve variavel correspondendo ao aminoácido 3

até o aminoácido 110 da SEQ ID No: 14; e
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(b) uma segunda região de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia pesada variável correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID No: 12.

45. Proteína isolada, CARACTERIZADA pelo

fato de compreender:

(a) uma primeira regiao de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da regiao

de cadeia leve variável correspondendo ao aminoácido 3

até o aminoácido 110 da SEQ ID NO: 14; e

(b) uma segunda regiao de polipeptídeo

compreendendo uma sequência de aminoácidos da região

de cadeia pesada variável correspondendo ao aminoácido

1 até o aminoácido 122 da SEQ ID NO: 11.

46. Proteina isolada, CARACTERIZADA pelo

fato de compreender a sequência de aminoácidos

codificada pela molécula de ácido nucleico da

reivindicação 33, reivindicação 34, reivindicação 35,

reivindicação 36, reivindicação 37, reivindicação 38

ou reivindicação 39, em que a proteína isolada e um

anticorpo anti-CS.

47. Vetor de ácido nucleico, MENEADO

pelo fato de compreender uma primeira molécula de

ácido nucleico covalentemente e operativamente ligada

a uma segunda molécula de ácido nucleico, de modo que

o hospedeiro contendo o vetor expressa o polipeptídeo
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codificado pela primeira molécula de ácido nucleico,

em que a primeira molécula de ácido nucleico é a

molécula de ácido nucleico da reivindicação 33,

reivindicação 34, reivindicação 35, reivindicação 36,

reivindicação 37, reivindicação 38 ou reivindicação

39.

4 8 . Célula hospedeira recombinante,

CARACTERIZADA pelo fato de conter um vetor de ácido

nucleico da reivindicação 47.

49. Processo para produzir uma proteína de

anticorpo anti-CS isolado, CARACTERIZADO pelo fato de

compreender cultivar a célula hospedeira recombinante

da reivindicação 48, de modo que uma proteína

codificada pela molécula de ácido nucleico e expressa

pela célula hospedeira, e isolar a proteína expressa,

em que a proteína expressa é um anticorpo anti-CB.

50. Anticorpo anti*C5 isolado, CARACTERIZADO

pelo fato de ser como na reivindicação 47.

51. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZAM pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região leve variável CDR3

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 93 até o aminoácido 98 da

SEQ ID NO: 7;

(b) uma sequência complementar a (a); ou
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(c) tanto (a) como (b).

52. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região leve variável CDR3

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 91 até o aminoácido 99 da

SBD ID NO: 8:

(b) uma sequência complementar a (a); ou

(c) tanto (a) como (b).

53. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDRl

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 156 até o aminoácido 159

da SEQ ID NO: 7;

(b) uma sequência complementar a (a); ou

(c) tanto (a) comm (b).

54. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variavel CDRl

aminoácidoscompreendendo uma sequência de

correspondendo ao aminoácido 152 até o aminoácido 161

da SEQ ID NO: 8;

.ICÍIIJ "

.' .. '
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(b) uma sequencia complementar a (a); ou

(c) tanto (a) como (b).

55. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDR2

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 179 até o aminoácido 182

da SEQ ID NO: 7;

(b) uma sequência complementar a (a); ou

(c) tanto (a) como (b).

56. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDR2

ccmpreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 176 até o aminoácido 186

da SEQ ID NO: 8;

(b) uma sequência complementar a (a); ou

(c) tanto (a) como (b).

57. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDR3

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 226 até o aminoácido 236
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da SEQ ID NO: 7;

(b) uma sequência complementar a (a); ou

(c) tanto (a) como (b).

58. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDR3

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 225 até o aminoácido 237

da SEQ ID NO: 8;

(b) uma sequência complementar a (a); ou

(c) tanto (a) como (b).

59. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região leve variável CDR3

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 91 até o aminoácido 99 da

SEQ ID NO: 8;

(b) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDRl

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 152 até o aminoácido 161

da SEQ ID NO: 8;

(c) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDR2
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compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 176 até o aminoácido 186

da SEQ ID NO: 8; e

(d) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDR3

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 225 até o aminoácido 237

da SEQ ID NO: 8.

60. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região leve variável CDR3

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 91 até o aminoácido 99 da

SEQ ID NO: 8;

(b) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDRl

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 152 até o aminoácido 161

da SEQ ID NO: 8;

(c) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDRZ

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 176 até o aminoácido 192

da SEQ ID No: 8; e

(d) uma sequência de nucleotídeos
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codificando uma região pesada variável CDR3

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 225 até o aminoácido 237

da SEQ ID NO: 8.

61. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região leve variável CDR3

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 91 até o aminoácido 99 da

SEQ 1D NO: 8;

(b) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDRl

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 152 até o aminoácido 161

da SEQ ID NO: 8;

(c) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDRZ

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 179 até o aminoácido 182

da SEQ ID NO: 7; e

(d) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDR3

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 225 até o aminoácido 237

da SEQ 1D NO: 8.
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62. Proteína isolada, CARACTERIZADA pelo

fato de compreender a sequência de aminoácidos

codificada pela molécula de ácido nucleico da

reivindicação 51, reivindicação 52, reivindicação 53,

reivindicação 54, reivindicação 55, reivindicação 56,

reivindicação 57, reivindicação 58, reivindicação 59,

reivindicação 60 ou reivindicação 87.

63. Proteina isolada, de acordo com a

reivindicação 62, CARACTERIZADA pelo fato de que a

proteína é um anticorpo anti-CS.

64. vetor de ácido nucleico, CARACTERIZADO

pelo fato de compreender uma primeira molécula de

ácido nucleico, referida primeira molécula de ácido

nucleico correspondendo à molécula de ácido nucleico

da reivindicação 51, reivindicação 52, reivindicação

53, reivindicação 54, reivindicação 55, reivindicação

56, reivindicação 57, reivindicação 58 ou

reivindicação 87, covalentemente e operativamente

ligada a uma segunda molécula de ácido nucleico, de

modo que um hospedeiro contendo o vetor expressa a

proteína codificada pela primeira molécula de ácido

nucleico.

65. Célula hospedeira recombinante,

CARACTERIZADA pelo fato de conter o vetor de ácido

nucleico da reivindicação 64.

66. Processo para produzir um anticorpo
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anti-CS, CARACTERIZADO pelo fato de compreender

cultivar a célula hospedeira recombinante da

reivindicação 65, de modo que a proteína codificada

pela molécula de ácido nucleico e expressa pela célula

hospedeira, e isolar a proteína expressa, em que a

proteína expressa e um anticorpo anti-CS.

67. Anticorpo anti-CS, CARACTERIZADO pelo

fato de ser como na reivindicação 66.

68. Fragmento 5G46k, CARACTERIZADO pelo fato

de ser isolado do componente complementar C5 humano.

69. Fragmento SGZ7k, CARACTERIZADO pelo fato

de ser isolado do componente complementar CS humano.

70. Peptídeo 5G325aa isolado.

71. Peptídeo 5G200aa isolado.

72. Oligopeptídeo isolado, CARACTERIZADO

pelo fato de compreender uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 8 até o aminoácido 12 da

SEQ ID NO: 1.

73. Processo para induzir um animal a

produzir um anticorpo anti-CS, CARACTERIZADO pelo fato

de compreender imunizar repetidamente um animal com a

cadeia alfa isolada de C5 humano.

74. Processo para induzir um animal a

produzir um anticorpo anti-CS, CARACTERIZADO pelo fato

de compreender imunizar um animal com o fragmento

5G46k isolado da reivindicação 68.
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75. Processo para induzir um animal a

produzir um anticorpo anti-CS, CARACTERIZADO pelo fato

de compreender imunizar um animal com o fragmento

5627]: isolado da reivindicação 69.

76. Processo para induzir um animal a

produzir um anticorpo anti-CS, CARACTERIZADO pelo fato

de compreender imunizar um animal com o peptídeo

5G325aa isolado da reivindicação 70.

77. Processo para induzir um animal a

produzir um anticorpo anti-05, CARACTERIZADO pelo fato

de compreender imunizar um animal com o peptídeo

SGZOOaa isolado da reivindicação 71.

78. Processo para induzir um animal a

produzir um anticorpo anti-CS, CARACTERIZADO pelo fato

de compreender imunizar um animal com o oligopeptídeo

isolado da reivindicação 72.

79. Processo para identificar um anticorpo

anti-Cã, CARACTERIZADO pelo fato de compreender triar

anticorpos candidato com a cadeia alfa isolada de C5

humano.

80. Processo para identificar um anticorpo

anti-CE, CARACTERIZADO pelo fato de compreender triar

anticorpos candidato com o fragmento 5G46k isolado da

reivindicação 68.

81. Processo para identificar um anticorpo

anti-CS, CAMCTERIZADO pelo fato de compreender triar
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anticorpos candidato com o fragmento 5G27k isolado da

reivindicação 69.

82. Processo para identificar um anticorpo

anti-Cã, CARACTERIZADO pelo fato de compreender triar

anticorpos candidato com o peptídeo 56325aa isolado da

reivindicação 70.

83. Processo para identificar um anticorpo

anti-CS, CARACTERIZADO pelo fato de compreender triar

anticorpos candidato com o peptídeo 5G200aa isolado da

reivindicação 71.

84. Processo para identificar um anticorpo

anti-CS, CARACTERIZADO pelo fato de compreender triar

anticorpos candidato com o oligopeptideo isolado da

reivindicação 72.

85. Processo para tratar um paciente

necessitando de inibição complementar, CARACTERIZADO

pelo fato de administrar o anticorpo da reivindicação

10, reivindicação 22, 23, 28, 32, reivindicação 46,

sequência de aminoácidos 50, reivindicação 63 ou

reivindicação 67 ao paciente, em uma quantidade eficaz

para reduzir substancialmente a atividade hemolítica

em um fluido do corpo do paciente.

86. Anticorpo, de acordo com a reivindicação

10, CARACTERIZADO pelo fato de que o anticorpo é um

anticorpo recombinante que compreende um dominio

constante humano .
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87. Molécula de ácido nucleico isolada,

CARACTERIZADA pelo fato de compreender:

(a) uma sequência de nucleotídeos

codificando uma região pesada variável CDR2

compreendendo uma sequência de aminoácidos

correspondendo ao aminoácido 176 até o aminoácido 192

da SEQ ID NO: 8;

(b) uma sequência complementar a (a); ou

(c) tanto (a) como (D).
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R E S U M O

Patente de Invenção “PROCESSO PARA O

TRATAMENTO DE GLOMERULONEFRITE EM UM PACIENTE

NECESSITANDO DESTE TRATAMENTO; ARTIGO DE FABRICAÇÃO;

ANTICORPO; HIBRIDOMA 561.1; MOLÉCULA DE ÁCIDO

NUCLEICO; PROTEÍNA ISOLADA; POLIPEPTÍDEO ISOLADO;

VETOR DE ÁCIDO NUCLEICO; CÉLULA HOSPEDEIRA

RECOMBINANTE; PROCESSO PARA PRODUZIR UM POLIPEPTÍDEO

DE ANTICORPO C5 ISOLADO; ANTICORPO ANTI-C5 ISOLADO;

PROCESSO PARA PRODUZIR UMA PROTEÍNA DE ANTICORPO

ANTI-CB ISOLADO; MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO ISOLADA;

PROCESSO PARA PRODUZIR UM ANTICORPO ANTI-CB;

ANTICORPO ANTI-CB; FRAGMENTO 5G46K; FRAGMENTO 5627Kí

PEPTÍDEO 5G325aa ISOLADO; PEPTÍDEO 5G200aa ISOLADO;

OLIGOPEPTÍDEO ISOLADO; PROCESSO PARA INDUZIR UM

ANIMAL A PRODUZIR UM ANTICORPO ANTI-CS; PROCESSO PARA

IDENTIFICAR UM ANTICORPO ANTI-C5; E PROCESSO PARA

TRATAR UM PACIENTE NECESSITANDO DE INIBIÇÃO

COMPLEMENTAR”

A invenção refere-se ao uso de anticorpos

anti-CB, por exemplo anticorpºs monoclonais, para
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tratar glomerulonefrite (GN) é descrito. A

administração destes anticorpos em baixos níveis de

dosagem foi verificada como reduzindo de modo

significante a inflamação/aumento glomerular e outras

condições patológicas associadas com GN. Tambénl se

descrevem novos anticorpos anti-GS e moléculas de

ácido nucleico codificando anticorpo anti-GS. Estes

anticorpos são utilizáveis no tratamento de GN e

outras condições inflamatórias envolvendo ativação

patológica do sistema complementar.
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