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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "RECEP-

TORES DE CÉLULAS T RESTRITIVAS A HLA CLASSE II CONTRA 

RAS MUTADO". 

REFERÊNCIA CRUZADA A PEDIDO RELACIONADO 

[001] Este pedido de patente reivindica o benefício do Pedido de 

Patente Provisório dos EUA No. 62 / 560.930, depositado em 20 de 

setembro de 2017, que está incorporado no presente documento por 

referência em sua totalidade. 

DECLARAÇÃO RELATIVA A PESQUISA OU DESENVOLVIMENTO 

FEDERALMENTE PATROCINADO 

[002] Esta invenção foi feita com o apoio do governo sob o proje-

to número BC010984 pelo National Institutes of Health, National Can-

cer Institute. O governo tem certos direitos na invenção. 

INCORPORAÇÃO POR REFERÊNCIA DE MATERIAL ELETRÔNI-

CAMENTE APRESENTADO 

[003] Incorporada por referência no presente documento em sua 

totalidade é uma sequência de nucleotídeos/aminoácidos legíveis por 

computador, apresentada simultaneamente e identificada da seguinte 

forma: Um arquivo ASCII (Texto) de 59.753 bytes, denominado 

"739664_ST25.txt", datado de 5 de setembro de 2018. 

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO 

[004] Alguns tipos de câncer podem ter opções muito limitadas 

de tratamento, principalmente quando o câncer se torna metastático e 

irressecável. Apesar dos avanços em tratamentos tais como, por 

exemplo, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, o prognóstico para 

muitos tipos de câncer, tais como, por exemplo, câncer de pâncreas, 

colorretal, pulmão, endometrial, ovário e próstata, pode ser ruim. Desta 

maneira, existe uma necessidade não atendida de tratamentos adicio-

nais para o câncer. 

BREVE SUMÁRIO DA INVENÇÃO 
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[005] Uma modalidade da invenção fornece um receptor de célu-

las T isolado ou purificado (TCR), em que o TCR tem especificidade 

antigênica para uma sequência de aminoácido Ras humana mutada 

apresentada por uma molécula de Classe II de antígeno de leucocitá-

rio humano (HLA), em que a sequência de aminoácido RAS humana 

mutada é um homólogo de oncogene viral de sarcoma de rato Kirsten 

humano mutado (KRAS), um homólogo de oncogene viral de sarcoma 

de rato Harvey humano (HRAS) mutado (HRAS) ou uma sequência de 

aminoácido homóloga de oncogene viral de sarcoma de rato de neu-

roblastoma (NRAS). 

[006] Outra modalidade da invenção fornece um polipeptídeo iso-

lado ou purificado compreendendo uma porção funcional do TCR in-

ventivo, em que a porção funcional compreende as sequências de 

aminoácido de: (a) todas de SEQ ID NOs: 1-3, (b) todas de SEQ ID 

NOs: 4-6, (c) todas de SEQ ID NOs: 7-9, (d) todas de SEQ ID NOs: 

10-12, (e) todas de SEQ ID NOs: 1-6, ou (f) todas de SEQ ID NOs: 7-

12. 

[007] Ainda outra modalidade da invenção fornece uma proteína 

isolada ou purificada compreendendo pelo menos um dos polipeptí-

deos da invenção. 

[008] Modalidades da invenção fornecem ainda ácidos nucleicos, 

vetores de expressão recombinantes, células hospedeiras, populações 

de células e composições farmacêuticas relacionadas aos TCRs, poli-

peptídeos e proteínas da invenção. 

[009] Métodos para detectar a presença de câncer em um mamí-

fero e métodos de tratamento ou prevenção de câncer em um mamífe-

ro são ainda fornecidos pelas modalidades da invenção. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS VÁRIAS VISTAS DOS DESENHOS 

[0010] A Figura 1 representa dados experimentais (gráficos de 

pontos) que ilustram a detecção de células manchadas para isotipo 
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(controle) ou células machadas para expressão de PD-1 e/ou OX40 

por citometria de fluxo. Os números nos histogramas representam a 

porcentagem de células que expressam PD-1. 

[0011] A Figura 2 é um gráfico que mostra o número de pontos 

positivos para interferon gama (IFNg) por cavidade detectada na co-

cultura de culturas combinadas de células T autólogas efetoras (núme-

ros de cultura W1-W16) com DCs alvo pulsadas com os conjuntos in-

dicados de Peptídeos 25-mer (PP) ou conjuntos de peptídeos codifica-

dos por minigenes tandem 25-mer (TMGs) abrangendo várias muta-

ções específicas de tumores. Células T autólogas cultivadas isolada-

mente, com dimetilsulfóxido (DMSO) ou anticorpo OKT3 serviram co-

mo controle. O símbolo em caixa (▼) indica as culturas reunidas (7 e 

8) das quais o TCR foi isolado. 

[0012] A Figura 3 é um gráfico que mostra o número de pontos 

positivos para IFNγ por 2 x 104 (2E4) células detectadas na co-cultura 

de células T autólogas da cultura número 7 (W7) com DCs autólogas 

pulsadas com cada um dos peptídeos 1-17 (P1-P17) do conjunto pep-

tídico 1 (PP1). As células T autólogas cultivadas com dimetilsulfóxido 

(DMSO) ou anticorpo OKT3 serviram como controle. 

[0013] A Figura 4 é um gráfico que mostra a porcentagem de célu-

las T efetoras transduzidas com TCR do Exemplo 2 que expressaram 

4-1BB após co-cultura com APCs autólogas alvo pulsadas com um 

peptídeo KRAS G12V (1 ng / mL) na presença de anticorpo de blo-

queio de HLA W6 / 32 (anti-HLA-A, -B, -C), IVA12 (pan-específico, an-

ti-HLA Classe II), B7 / 21 (anti-HLA-DP), HB55 (anti-HLA-DR) ou SPV-

L3 (HLA-DQ) (célula alvo). As células transduzidas efetoras cultivadas 

sozinhas, com DMSO, ou forbol miristato acetage (PMA) serviram co-

mo controle. As células efetoras transduzidas com um vetor vazio (fal-

so) co-cultivadas com APCs autólogas alvo pulsadas com 1 ng/mL de 

peptídeo KRAS G12V serviram como ainda outro controle. 
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[0014] A Figura 5 é um gráfico mostrando (i) número de IFN-γ por 

2 x 104 células medidas por ELISPOT e (ii) a porcentagem de células 

mTCRβ + CD8 + 4-1BB + medidas por citometria de fluxo após co-

cultura de Células T transduzidas com TCR do Exemplo 2 com APCs 

autólogos (4148 MB) ou APCs de doadores com um haplótipo DRB1 

01:01 ou DRB1 07:01 pulsado com um peptídeo KRASG12V ou peptí-

deo WT KRAS. As células efetoras foram co-cultivadas com APCs de 

um doador positivo para HLA-DRB1 ("incompatibilidade de DRB") co-

mo controle. As células efetoras cultivadas sozinhas, com DMSO, ou 

com forbol miristato acetage-ionomicina (PMA: Iono) serviram como 

controle adicional. 

[0015] A Figura 6 é um gráfico mostrando (i) número de IFN-γ por 

2 x 104 células medidas por ELISPOT (barras tracejadas) e (ii) a por-

centagem de células que expressam 4-1BB e/ou OX40 medidas por 

citometria de fluxo (barras pretas) por co-cultura de células T transdu-

zidas com TCR do Exemplo 2 com DC autólogas pulsadas com lisados 

celulares de linhagens celulares de tumor que expressam uma das se-

guintes mutações em KRAS G12: G12R, G12C, G12D ou G12V. As 

células transduzidas co-cultivadas com DCs autólogas pulsadas com o 

lisado celular de uma linhagem de células de tumor que expressa WT 

KRAS serviram como controle. As células transduzidas cultivadas so-

zinhas ou com PMA ou DMSO serviram como controles adicionais. 

[0016] A Figura 7 é um gráfico que mostra a porcentagem de célu-

las mTCRβ + CD8 + 4-1BB + medidas por citometria de fluxo após co-

cultura de células T transduzidas com TCR do Exemplo 2 co-

cultivadas durante a noite com DCs autólogas pulsadas com um peptí-

deo KRASG12V (triângulos) ou peptídeo WT KRAS (quadrados) nas 

concentrações indicadas. 

[0017] A Figura 8 é um gráfico que mostra o número de IFN-γ por 

2 x 104 células medido por ELISPOT após co-cultura de células T 
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transduzidas com o TCR do Exemplo 2 com DCs autólogas pulsadas 

com os peptídeos da Tabela 9 nas concentrações indicadas. 

[0018] A Figura 9 mostra dados experimentais (gráficos de pontos) 

que ilustram a porcentagem de células que expressam uma cadeia 

beta de TCR de murino e 4-1BB após a co-cultura de células transdu-

zidas com um retrovírus MSGV-1 que codifica o TCR KRASG12C com 

DMSO (controle) ou DCs carregadas com o peptídeo WT KRAS ou 

KRASG12C indicado nas concentrações indicadas. Os gráficos de 

pontos indicam as porcentagens de células que são: mTCRβ + / 4-

1BB- (quadrante superior esquerdo (Q1)); mTCRβ + / 4-1BB + (qua-

drante superior direito (Q2)); mTCRβ- / 4-1BB + (quadrante inferior di-

reito (Q3)); mTCRβ- / 4-1BB- (quadrante inferior esquerdo (Q4)), como 

a seguir (porcentagens entre parênteses): DMSO: Q1 (71,0), Q2 

(0,96), Q3 (0,20), Q4 (27,9). WT 10 μg / ml: Q1 (64,5), Q2 (4,27), Q3 

(0,43), Q4 (30,8). WT 1 μg / ml: Q1 (70,6), Q2 (1,13), Q3 (0,20), Q4 

(28,1). G12C 10 μg / ml: Q1 (13,6), Q2 (51,7), Q3 (1,61), Q4 (33,0). 

G12C 1 μg / ml: Q1 (19,7), Q2 (46,9), Q3 (1,67), Q4 (31,7). 

[0019] A Figura 10 é um gráfico que mostra a porcentagem de cé-

lulas que expressam CD3 e 4-1BB após a co-cultura de células T 

transduzidas com TCR KRASG12C com DCs autólogas ou DCs alogêni-

cas correspondentes a HLA-DRB15: 01 ou HLA-DRB11: 01 alelos pul-

sados com o peptídeo KRASG12C 24-mer após o bloqueio de suas mo-

léculas de MHC-II de membrana usando anticorpos contra HLA-DQ, 

DR, DP ou um anticorpo contra todos os HLA-DQ, DR e DP. As célu-

las transduzidas co-cultivadas com DCs pulsadas com peptídeo WT 

KRAS serviram como controle. As células transduzidas co-cultivadas 

com PMA / íon serviram como um controle adicional. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

[0020] As proteínas da família RAS pertencem à grande família de 

pequenas GTPases. Sem estar vinculado a uma teoria ou mecanismo 
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particular, acredita-se que, quando mutadas, as proteínas RAS podem 

estar envolvidas na transdução de sinal no início da oncogênese de 

muitos cânceres humanos. Uma única substituição de aminoácidos 

pode ativar a proteína. O produto proteico RAS mutado pode ser cons-

titutivamente ativado. As proteínas RAS mutados podem ser expres-

sas em qualquer de uma variedade de cânceres humanos, como, por 

exemplo, pancreático (por exemplo, carcinoma pancreático), colorretal, 

pulmão (por exemplo, adenocarcinoma de pulmão), endometrial, ova-

riano (por exemplo, câncer epitelial de ovário) e cânceres da próstata. 

As proteínas da família RAS humana incluem o homólogo de oncoge-

ne viral do sarcoma de rato Kirsten (KRAS), o homólogo de oncogene 

viral do sarcoma de rato de Harvey (HRAS) e o homólogo de oncoge-

ne viral do sarcoma de rato de Neuroblastoma (NRAS). 

[0021] KRAS é da mesma forma referido como GTPase KRas, on-

cogene viral de sarcoma de rato V-Ki-Ras2 Kirsten, ou KRAS2. Exis-

tem duas variantes de transcrição do KRAS: a variante KRAS A e a 

variante KRAS B. A variante KRAS do tipo silvestre (WT) A possui a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 17. A variante B do KRAS 

do tipo silvestre (WT) tem a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 

18. A seguir, as referências a "KRAS" (mutadas ou não mutadas (WT)) 

se referem à variante A e à variante B, a menos que de outra maneira 

especificado. Quando ativado, KRAS mutado liga-se ao guanosina-5'-

trifosfato (GTP) e converte GTP em guanosina 5'-difosfato (GDP). 

[0022] O HRAS é outro membro da família de proteínas RAS. O 

HRAS é da mesma forma referido como oncoproteína viral do sarcoma 

de rato Harvey, homólogo de oncogene viral do sarcoma de rato Har-

vey, ou proteína H-Ras de ligação a GTP pequena da família Ras. WT 

HRAS tem a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 19. 

[0023] O NRAS é ainda outro membro da família de proteínas 

RAS. NRAS é da mesma forma conhecido como GTPase NRas, Ho-
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mólogo de oncogene viral de V-Ras de Neuroblastoma de RAS ou 

NRAS1. WT NRAS tem a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 

20. 

[0024] Uma modalidade da invenção fornece um TCR isolado ou 

purificado tendo especificidade antigênica para uma sequência de 

aminoácido de RAS humana mutada (em seguida, "RAS mutado") 

apresentada por uma molécula de Classe II de antígeno de leucocitá-

rio humano (HLA), em que a sequência de aminoácido RAS humana 

mutada é um KRAS humano mutado, um HRAS humano mutado ou 

uma sequência de aminoácido NRAS humana mutada. Em seguida, as 

referências a um "TCR" da mesma forma se referem a porções funcio-

nais e variantes funcionais do TCR, a menos que de outra maneira es-

pecificado. 

[0025] O TCR da invenção pode ter especificidade antigênica para 

qualquer proteína RAS humana mutada, polipeptídeo ou sequência de 

aminoácido peptídica. Em uma modalidade da invenção, a sequência 

de aminoácido de RAS humana mutada é uma sequência de aminoá-

cido KRAS humana mutada, uma sequência de aminoácido HRAS 

humana mutada ou uma sequência de aminoácido NRAS humana mu-

tada. Cada uma das sequências de aminoácidos da proteína KRAS, 

NRAS e HRAS humana WT possui um comprimento de 188 a 189 re-

síduos de aminoácidos e tem um alto grau de identidade entre si. Por 

exemplo, a sequência de aminoácido da proteína NRAS humana WT é 

86,8% idêntica à da proteína KRAS humana WT. Os resíduos de ami-

noácidos 1-86 da proteína NRAS humana WT e da proteína KRAS 

humana WT são 100% idênticos. A sequência de aminoácido da prote-

ína HRAS humana WT é 86,3% idêntica à da proteína KRAS humana 

WT. Os resíduos de aminoácidos 1-94 da proteína HRAS humana WT 

e da proteína KRAS humana WT são 100% idênticos. Em seguida, as 

referências a "RAS" (mutada ou não mutada (WT)) se referem coleti-
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vamente a KRAS, HRAS e NRAS, a menos que de outra maneira es-

pecificado. 

[0026] Em uma modalidade da invenção, a sequência de aminoá-

cido RAS humana mutada compreende uma sequência de aminoácido 

WT RAS com uma substituição de glicina na posição 12, em que a po-

sição 12 é definida por referência à proteína WT RAS, respectivamen-

te. A proteína WT RAS pode ser qualquer uma das proteínas WT 

KRAS (SEQ ID NO: 17 ou 18), proteína WT HRAS (SEQ ID NO: 19) ou 

proteína WT NRAS (SEQ ID NO: 20) porque, como explicado acima, 

resíduos de aminoácido 1-86 da proteína NRAS humana WT e a prote-

ína KRAS humana WT são 100% idênticos e os resíduos de aminoáci-

dos 1-94 da proteína HRAS humana WT e a proteína KRAS humana 

WT são 100% idênticos. Desta maneira, o resíduo de aminoácido na 

posição 12 de cada uma das proteínas WT KRAS, WT HRAS e WT 

NRAS é o mesmo, isto é, glicina. 

[0027] A glicina na posição 12 da sequência de aminoácido WT 

RAS pode ser substituída por qualquer resíduo de aminoácido diferen-

te de glicina. Em uma modalidade da invenção, a substituição é uma 

substituição de glicina na posição 12 da sequência de aminoácido 

RAS WT com valina ou cisteína. A este respeito, modalidades da in-

venção fornecem TCRs com especificidade antigênica para qualquer 

proteína RAS WT, sequência de aminoácido polipeptídica ou peptídica 

com uma mutação de G12V ou uma mutação de G12C. 

[0028] Mutações e substituições de RAS são no presente docu-

mento definidas por referência à sequência de aminoácido da proteína 

WT RAS. Desse modo, as mutações e substituições de RAS são no 

presente documento descritas por referência ao resíduo de aminoáci-

do presente em uma posição específica na proteína WT RAS, seguido 

pelo número da posição, seguido pelo resíduo de aminoácido pelo 

qual esse resíduo foi substituído na mutação específica ou substituição 
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em discussão. Uma sequência de aminoácido RAS (por exemplo, um 

peptídeo RAS) pode compreender menos do que todos os resíduos de 

aminoácidos da proteína WT RAS de comprimento total. Desta manei-

ra, a posição 12 é no presente documento definida por referência à 

proteína WT RAS de comprimento total (ou seja, qualquer uma de 

SEQ ID NOs: 17-20) com o entendimento de que a posição real do re-

síduo correspondente em um exemplo particular de uma sequência de 

aminoácido RAS pode ser diferente. Quando as posições são defini-

das por qualquer uma de SEQ ID NOs: 17-20, o termo "G12" refere-se 

à glicina normalmente presente na posição 12 de qualquer uma de 

SEQ ID NOs: 17-20 e "G12V" indica que a glicina normalmente pre-

sente na posição 12 de qualquer uma de SEQ ID NOs: 17-20 é substi-

tuída por uma valina. Por exemplo, quando um exemplo particular de 

uma sequência de aminoácido RAS é, por exemplo, 

TEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLI (SEQ ID NO: 29) (um peptídeo WT 

KRAS exemplar que corresponde aos resíduos de aminoácidos contí-

guos 2 a 24 de SEQ ID NO: 17), "G12V ”Refere-se a uma substituição 

da glicina sublinhada em SEQ ID NO: 29 por valina, mesmo que a po-

sição real da glicina sublinhada em SEQ ID NO: 29 seja 11. 

[0029] Exemplos de proteínas RAS de tamanho natural com a mu-

tação de G12V ou G12C são apresentados na Tabela 1 abaixo. 

TABELA 1 

Proteína RAS de Tamanho Natural Mutada SEQ ID NO: 
G12V KRAS variante A 21 
G12V KRAS variante B 22 
G12V HRAS  23 
G12V NRAS  24 
G12C KRAS variante A 25 
G12C KRAS variante B 26 
G12C HRAS  27 
G12C NRAS  28 
 

[0030] Em uma modalidade da invenção, o TCR tem especificida-

de antigênica para um peptídeo RAS com a mutação de G12V ou mu-
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tação de G12C descrita acima, em que o peptídeo RAS mutado tem 

qualquer comprimento. Em uma modalidade da invenção, o peptídeo 

RAS mutado tem qualquer comprimento adequado para ligação a 

qualquer uma das moléculas de HLA Classe II no presente documento 

descritas. Por exemplo, o TCR pode ter especificidade antigênica para 

um peptídeo RAS com a mutação de G12V ou mutação de G12C, o 

peptídeo RAS com um comprimento de cerca de 11 a cerca de 30 re-

síduos de aminoácidos, cerca de 12 a cerca de 24 resíduos de amino-

ácidos ou cerca de 18 a cerca de 20 resíduos de aminoácidos. O pep-

tídeo RAS mutado pode compreender quaisquer resíduos de aminoá-

cidos contíguos da proteína RAS mutado que incluem a mutação de 

G12V ou de G12C. Em uma modalidade da invenção, o TCR pode ter 

especificidade antigênica para um peptídeo RAS com a mutação de 

G12V ou mutação de G12C, o peptídeo RAS mutado tendo um com-

primento de cerca de 30 resíduos de aminoácido, cerca de 29 resíduos 

de aminoácido, cerca de 28 resíduos de aminoácido, cerca de 27 resí-

duos de aminoácidos, cerca de 26 resíduos de aminoácidos, cerca de 

25 resíduos de aminoácidos, cerca de 24 resíduos de aminoácidos, 

cerca de 23 resíduos de aminoácidos, cerca de 22 resíduos de amino-

ácidos, cerca de 21 resíduos de aminoácidos, cerca de 20 resíduos de 

aminoácidos, cerca de 19 resíduos de aminoácidos, cerca de 18 resí-

duos de aminoácidos, cerca de 17 resíduos de aminoácidos, cerca de 

16 resíduos de aminoácidos, cerca de 15 resíduos de aminoácidos, 

cerca de 14 resíduos de aminoácidos, cerca de 13 resíduos de amino-

ácidos, cerca de 12 resíduos de aminoácidos, cerca de 11 resíduos de 

aminoácidos ou um intervalo de dois dos valores anteriores. Exemplos 

de peptídeos específicos, cada um com a mutação de G12V, que pode 

ser reconhecida pelo TCR de G12V da invenção são apresentados na 

Tabela 9. 

[0031] Em uma modalidade da invenção, os TCRs da invenção 
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são capazes de reconhecer RAS mutado apresentado por uma molé-

cula HLA Classe II. A este respeito, o TCR pode provocar uma respos-

ta imune após ligação ao RAS mutado no contexto de uma molécula 

de HLA Classe II. Os TCRs da invenção são capazes de reconhecer 

RAS mutado que é apresentado por uma molécula HLA Classe II e 

pode se ligar à molécula HLA Classe II, além do RAS mutado. 

[0032] Em uma modalidade da invenção, a molécula de HLA Clas-

se II é uma molécula de HLA-DR. A molécula de HLA-DR é um hete-

rodímero de uma cadeia α e uma cadeia β. A cadeia de HLA-DR α po-

de ser codificada pelo gene HLA-DRA. A cadeia de HLA-DR β pode 

ser codificada pelo gene HLA-DRB1, pelo gene HLA-DRB3, pelo gene 

HLA-DRB4 ou pelo gene HLA-DRB5. A molécula de HLA-DR pode ser 

qualquer molécula de HLA-DR. Exemplos de moléculas HLA-DR po-

dem incluir, porém não são limitadas a, HLA-DR1, HLA-DR2, HLA-

DR3, HLA-DR4, HLA-DR5, HLA-DR6, HLA-DR7, HLA-DR8, HLA-DR9, 

HLA-DR10, HLA-DR11, HLA-DR12, HLA-DR13, HLA-DR14, HLA-

DR15 e HLA-DR16. De preferência, a molécula de HLA-DR é HLA-

DR7 ou HLA-DR11. 

[0033] Em uma modalidade da invenção, a molécula de HLA Clas-

se II é uma molécula de HLA-DRB1. A molécula de HLA-DRB1 pode 

ser qualquer molécula de HLA-DRB1. Exemplos de moléculas de HLA-

DRB1 podem incluir, porém não são limitadas a, HLA-DRB1 *01: 01, 

HLA-DRB1 *01:02, HLA-DRB1 *01:03, HLA-DRB1 *03:01, HLA-DRB1 

*04:01, HLA-DRB1 *04:02, HLA-DRB1 *04:03, HLA-DRB1 *04:04, 

HLA-DRB1 *04:05, HLA-DRB1 *04:07, HLA-DRB1 *07 :01, HLA-DRB1 

*08:01 HLA-DRB1 *08:03, HLA-DRB1 *09:01, HLA-DRB1 *10:01, HLA-

DRB1 *11:01, HLA-DRB1 *11:03, HLA-DRB1 *11:04, HLA-DRB1 

*12:01, HLA-DRB1 *13:01, HLA-DRB1 *13:02, HLA-DRB1 *13:03, 

HLA-DRB1 *14:01, HLA- DRB1 *15:01, HLA-DRB1 *15:02 e HLA-

DRB1 *16:01. De preferência, a molécula de HLA Classe II é uma mo-

Petição 870200036443, de 19/03/2020, pág. 22/158



12/65 

lécula de HLA-DRB1 *07:01 ou uma molécula de HLA-DRB1 *11:01. 

[0034] Os TCRs da invenção podem fornecer qualquer uma ou 

mais dentre uma variedade de vantagens, incluindo quando expressas 

por células usadas para transferência de células adotivas. RAS muta-

do é expresso por células cancerígenas e não é expresso por células 

normais, não cancerosas. Sem estar vinculado a uma teoria ou meca-

nismo específico, acredita-se que os TCRs da invenção vantajosamen-

te visem a destruição de células cancerígenas enquanto minimizam ou 

eliminam a destruição de células normais, não cancerígenas, reduzin-

do, por exemplo, minimizando ou eliminando a toxicidade. Além disso, 

os TCRs da invenção podem, vantajosamente, tratar ou prevenir com 

sucesso câncer positivo de RAS mutado que não respondem a outros 

tipos de tratamento, tais como, por exemplo, quimioterapia, cirurgia ou 

radiação. Por exemplo, a mutação de KRAS G12V é expressa em cer-

ca de 27% e cerca de 8% dos pacientes com câncer de pâncreas e 

colorretal, respectivamente, e a mutação de KRAS G12C é expressa 

em cerca de 15% dos pacientes com câncer de pulmão. Além disso, 

TCRs da invenção podem fornecer reconhecimento altamente ávido 

de RAS mutado, que pode fornecer a capacidade de reconhecer célu-

las tumorais não manipuladas (por exemplo, células tumorais que não 

foram tratadas com interferon (IFN)-γ, transfectadas com um vetor co-

dificando um ou ambos de RAS mutado e HLA-DRB1 *07:01, um ou 

ambos de RAS mutado e HLA-DRB1 *11:01, pulsados com um peptí-

deo RAS com a mutação de G12V, pulsados com um peptídeo RAS 

com a mutação G12C ou uma combinação do mesmo). Além disso, os 

alelos HLA-DRB1 *07:01 e HLA-DRB1 *11:01 são expressos em cerca 

de 25% e cerca de 10,5%, respectivamente, de indivíduos com etnia 

caucasiana nos Estados Unidos. Desta maneira, os TCRs da invenção 

podem aumentar o número de pacientes com câncer elegíveis para 

imunoterapia para incluir aqueles que expressam um ou ambos os ale-
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los HLA-DRB1 *07:01 e HLA-DRB1 *11:01 que podem não ser elegí-

veis para imunoterapia usando TCRs que reconhecem RAS apresen-

tado por outras moléculas de MHC. 

[0035] A frase "especificidade antigênica", quando no presente do-

cumento usada, significa que o TCR pode especificamente se ligar e 

reconhecer imunologicamente o RAS mutado com alta avidez. Por 

exemplo, um TCR pode ser considerado como tendo “especificidade 

antigênica” para RAS mutado se cerca de 1 x 104 a cerca de 1 x 105 

células T expressando o TCR secretarem pelo menos cerca de 200 

pg/mL ou mais (por exemplo, 200 pg/mL ou mais, 300 pg/mL ou mais, 

400 pg/mL ou mais, 500 pg/mL ou mais, 600 pg/mL ou mais, 700 

pg/mL ou mais, 700 pg/mL ou mais, 1000 pg/mL ou mais, 5.000 pg/mL 

ou mais, 7.000 pg/mL ou mais, 10.000 pg/mL ou mais, 20.000 pg/mL 

ou mais, ou um intervalo definido por dois dos valores anteriores) de 

IFN- na co-cultura com (a) negativo para antígeno, células alvo positi-

vas da molécula de HLA Classe II pulsadas com uma baixa concentra-

ção de peptídeo RAS mutado (por exemplo, cerca de 0,05 ng/mL a 

cerca de 10 ng/mL, 1 ng/mL, 2 ng/mL, 5 ng/mL, 8 ng/mL, 10 ng/mL ou 

um intervalo definido por quaisquer dos dois valores anteriores) ou (b) 

células alvo positivas para moléculas de HLA Classe II negativas ao 

antígeno, em que uma sequência de nucleotídeo codificando RAS mu-

tado foi introduzida, de modo que a célula alvo expresse RAS mutado. 

As células que expressam os TCRs da invenção podem da mesma 

forma secretar IFN- após co-cultura com células-alvo positivas para 

moléculas de HLA de Classe II negativas ao antígeno, pulsadas com 

concentrações mais altas de peptídeo RAS mutado. A molécula de 

HLA Classe II pode ser qualquer uma das moléculas de HLA Classe II 

no presente documento descritas (por exemplo, uma molécula de 

HLA-DRB1 *07:01 ou uma molécula de HLA-DRB1 *11:01). 

[0036] Alternativamente ou adicionalmente, um TCR pode ser 
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considerado como tendo "especificidade antigênica" para RAS mutado 

se as células T que expressam o TCR secretarem pelo menos duas 

vezes mais IFN- na co-cultura com (a) células alvo positivas para mo-

léculas de HLA II negativas ao antígeno pulsadas com uma baixa con-

centração de peptídeo RAS mutado ou (b) células alvo positivas para 

moléculas de HLA Classe II negativas ao antígeno, em que uma se-

quência de nucleotídeo codificando RAS mutado foi introduzida, de 

modo que a célula alvo expresse RAS mutado em comparação à 

quantidade de IFN-γ expressa por um controle negativo. O controle 

negativo pode ser, por exemplo, (i) células T que expressam o TCR, 

co-cultivadas com (a) células alvo positivas da molécula de HLA Clas-

se II negativas ao antígeno pulsadas com a mesma concentração de 

um peptídeo irrelevante (por exemplo, algum outro peptídeo com uma 

sequência diferente do peptídeo RAS mutado) ou (b) células alvo posi-

tivas para moléculas de HLA Classe II negativas ao antígeno, em que 

uma sequência de nucleotídeo que codifica um peptídeo irrelevante foi 

introduzida, de modo que a célula alvo expresse o peptídeo irrelevan-

te, ou (ii) células T não transduzidas (por exemplo, derivadas de 

PBMC, que não expressam o TCR) co-cultivadas com (a) células alvo 

positivas para moléculas de HLA Classe II negativas ao antígeno, pul-

sadas com a mesma concentração de peptídeo RAS mutado ou (b) 

células alvo positivas para moléculas de HLA Classe II, negativas ao 

antígeno, em que uma sequência de nucleotídeo que codifica RAS 

mutado foi introduzida, de modo que a célula alvo expresse RAS mu-

tado. A molécula de HLA Classe II expressa pelas células alvo do con-

trole negativo seria a mesma molécula de HLA Classe II expressa pe-

las células alvo que são co-cultivadas com as células T sendo testa-

das. A molécula de HLA Classe II pode ser qualquer uma das molécu-

las de HLA Classe II no presente documento descritas (por exemplo, 

uma molécula de HLA-DRB1 *07:01 ou uma molécula de HLA-DRB1 
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*11:01). A secreção de IFN-γ pode ser medida por métodos conheci-

dos na técnica, tais como, por exemplo, ensaio imunossorvente ligado 

a enzima (ELISA). 

[0037] Alternativamente ou adicionalmente, um TCR pode ser 

considerado como tendo "especificidade antigênica" para RAS mutado 

se pelo menos o dobro do número de células T que expressam o TCR 

secretarem IFN- após co-cultura com (a) células alvo positivas da mo-

lécula HLA classe II negativas ao antígeno pulsadas com uma baixa 

concentração de peptídeo RAS mutado ou (b) células alvo positivas da 

molécula HLA classe II negativas ao antígeno, em que uma sequência 

de nucleotídeo que codifica RAS mutado foi introduzida, de modo que 

a célula alvo expresse RAS mutado em comparação com o número de 

células T de controle negativo que secretam IFN-γ. A molécula de HLA 

Classe II, concentração de peptídeo e controle negativo podem ser 

como no presente documento descrito em relação a outros aspectos 

da invenção. O número de células que secretam IFN-γ pode ser medi-

do por métodos conhecidos na técnica, tais como, por exemplo, ELIS-

POT. 

[0038] Alternativamente ou adicionalmente, um TCR pode ser 

considerado como tendo “especificidade antigênica” para RAS mutado 

se as células T que expressam a expressão regulada positivamente 

para TCR de um ou mais marcadores de ativação de células T, como 

medido por, por exemplo, citometria de fluxo após estimulação com 

células alvo expressando RAS mutado. Exemplos de marcadores de 

ativação de células T incluem 4-1BB, OX40, CD107a, CD69 e citoci-

nas que são reguladas positivamente após estimulação do antígeno 

(por exemplo, fator de necrose tumoral (TNF), interleucina (IL) -2, etc.). 

[0039] Uma modalidade da invenção fornece um TCR compreen-

dendo dois polipeptídeos (isto é, cadeias polipeptídicas), como uma 

cadeia alfa (α) de um TCR, uma cadeia beta (β) de um TCR, uma ca-

Petição 870200036443, de 19/03/2020, pág. 26/158



16/65 

deia gama () de um TCR, uma cadeia delta (δ) de um TCR ou uma 

combinação das mesmas. Os polipeptídeos do TCR da invenção po-

dem compreender qualquer sequência de aminoácido, desde que o 

TCR tenha especificidade antigênica para RAS mutado. 

[0040] Em uma modalidade da invenção, o TCR compreende duas 

cadeias polipeptídicas, cada uma das quais compreende uma região 

variável compreendendo uma região determinante de complementari-

dade (CDR) 1, uma CDR2 e uma CDR3 de um TCR. Em uma modali-

dade da invenção, o TCR compreende uma primeira cadeia polipeptí-

dica compreendendo uma CDR1 compreendendo a sequência de ami-

noácido de SEQ ID NO: 1 (CDR1 da cadeia α), uma CDR2 compreen-

dendo a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 2 (CDR2 da cadeia 

α) e um CDR3 compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ ID 

NO: 3 (CDR3 da cadeia α) e uma segunda cadeia polipeptídica com-

preendendo uma CDR1 compreendendo a sequência de aminoácido 

de SEQ ID NO: 4 (CDR1 da cadeia β), um CDR2 compreendendo a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 5 (CDR2 da cadeia β) e um 

CDR3 compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 6 

(CDR3 da cadeia β). 

[0041] Em outra modalidade da invenção, o TCR compreende uma 

primeira cadeia polipeptídica compreendendo uma CDR1 compreen-

dendo a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 7 (CDR1 da cadeia 

α), uma CDR2 compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ ID 

NO: 8 (CDR2 da cadeia α) e uma CDR3 compreendendo a sequência 

de aminoácido de SEQ ID NO: 9 (CDR3 da cadeia α) e uma segunda 

cadeia polipeptídica compreendendo uma CDR1 compreendendo a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 10 (CDR1 da cadeia β), um 

CDR2 compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 11 

(CDR2 da cadeia β) e uma CDR3 compreendendo a sequência de 

aminoácido de SEQ ID NO: 12 (CDR3 da cadeia β). 
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[0042] A este respeito, o TCR da invenção pode compreender 

qualquer uma ou mais das sequências de aminoácidos selecionadas a 

partir do grupo que consiste em SEQ ID NOs:1-12. Em uma modalida-

de da invenção, o TCR compreende as sequências de aminoácido de: 

(a) todas de SEQ ID NOs:1-3, (b) todas de SEQ ID NOs: 4-6, (c) todas 

de SEQ ID NOs: 7-9, (d) todas de SEQ ID NOs: 10-12, (e) todas de 

SEQ ID NOs: 1-6 ou (f) todas de SEQ ID NOs: 7-12. Em uma modali-

dade especialmente preferida, o TCR compreende as sequências de 

aminoácido de: (i) todas de SEQ ID NOs: 1-6 ou (ii) todas de SEQ ID 

NOs: 7-12. 

[0043] Em uma modalidade da invenção, o TCR compreende uma 

sequência de aminoácido de uma região variável de um TCR compre-

endendo as CDRs mencionadas acima. A este respeito, o TCR pode 

compreender a sequência de aminoácido de: SEQ ID NO: 13 (região 

variável da cadeia a); SEQ ID NO: 14 (região variável da cadeia p); 

SEQ ID NO: 15 (região variável da cadeia a); SEQ ID NO: 16 (região 

variável da cadeia p); ambas de SEQ ID NOs: 13 e 14; ou ambas de 

SEQ ID NOs: 15 e 16. De preferência, o TCR compreende as sequên-

cias de aminoácido de (i) ambas de SEQ ID NOs: 13 e 14 ou (ii) am-

bas de SEQ ID NOs: 15 e 16. 

[0044] Os TCRs da invenção podem ainda compreender uma re-

gião constante da cadeia α e uma região constante da cadeia β. A re-

gião constante pode ser derivada de qualquer espécie adequada, co-

mo, por exemplo, humano ou camundongo. Em uma modalidade da 

invenção, os TCRs compreendem ainda regiões constantes das ca-

deias α e β de murino ou regiões constantes das cadeias α e β huma-

nas. Quando no presente documento usado, o termo "murino" ou "hu-

mano", quando se refere a um TCR ou qualquer componente de um 

TCR no presente documento descrito (por exemplo, região determi-

nante de complementaridade (CDR), região variável, região constante, 
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cadeia α e/ou cadeia β), significa um TCR (ou componente do mesmo) 

que é derivado de um camundongo ou humano, respectivamente, ou 

seja, um TCR (ou componente do mesmo) que se originou ou foi, ao 

mesmo tempo, expresso por uma célula T de camundongo ou um cé-

lula T humana, respectivamente. 

[0045] Uma modalidade da invenção fornece um TCR quimérico 

compreendendo uma região variável humana e uma região constante 

de murino, em que o TCR tem especificidade antigênica para uma se-

quência de aminoácido RAS humana mutada apresentada por uma 

molécula de HLA Classe II. A região constante de murino pode forne-

cer qualquer uma ou mais vantagens. Por exemplo, a região constante 

de murino pode diminuir o desvio do TCR da invenção com os TCRs 

endógenos da célula hospedeira em que o TCR da invenção é introdu-

zido. Alternativamente ou adicionalmente, a região constante de muri-

no pode aumentar a expressão do TCR da invenção em comparação 

com o mesmo TCR com uma região constante humana. O TCR quimé-

rico pode compreender a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 32 

(região constante da cadeia  de murino do tipo silvestre (WT)), SEQ 

ID NO: 33 (região constante da cadeia β de murino WT) ou ambas de 

SEQ ID NOs: 32 e 33. De preferência, o TCR da invenção compreen-

de as sequências de aminoácido de ambas de SEQ ID NOs: 32 e 33. 

O TCR quimérico pode compreender qualquer uma das regiões cons-

tantes de murino descritas no presente documento em combinação 

com qualquer uma das regiões de CDR como no presente documento 

descrito em relação a outros aspectos da invenção. A este respeito, o 

TCR pode compreender as sequências de aminoácido de: (a) todas de 

SEQ ID NOs: 1-3 e 32; (b) todas de SEQ ID NOs: 4-6 e 33; (c) todas 

de SEQ ID NOs: 7-9 e 32; (d) todas de SEQ ID NOs: 10-12 e 33; (e) 

todas de SEQ ID NOs: 1-6 e 32-33; ou (f) todas de SEQ ID NOs: 7-12 

e 32-33. Em outra modalidade da invenção, o TCR quimérico pode 

Petição 870200036443, de 19/03/2020, pág. 29/158



19/65 

compreender qualquer uma das regiões constantes de murino descri-

tas no presente documento em combinação com qualquer uma das 

regiões variáveis descritas no presente documento com relação a ou-

tros aspectos da invenção. A este respeito, o TCR pode compreender 

as sequências de aminoácido de: (i) ambas de SEQ ID NOs: 13 e 32; 

(ii) ambas de SEQ ID NOs: 14 e 33; (iii) ambas de SEQ ID NOs: 15 e 

32; (iv) ambas de SEQ ID NOs: 16 e 33; (v) todas de SEQ ID NOs: 13-

14 e 32-33; ou (vi) todas de SEQ ID NOs: 15-16 e 32-33. 

[0046] Em outra modalidade da invenção, o TCR compreende a(s) 

sequência(s) de aminoácidos de: SEQ ID NO: 38 (cadeia α com região 

constante de murino WT), SEQ ID NO: 39 (cadeia β com região cons-

tante de murino WT), SEQ ID NO: 40 (cadeia α com região constante 

de murino WT), SEQ ID NO: 41 (cadeia β com região constante de 

murino WT), ambas de SEQ ID NO: 38-39 ou ambas de SEQ ID NO: 

40 -41. 

[0047] Em uma modalidade da invenção, o TCR compreende uma 

cadeia α compreendendo uma região variável e uma região constante 

e uma cadeia β compreendendo uma região variável e uma região 

constante. A este respeito, o TCR pode compreender (a) uma cadeia  

compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 34, em 

que: (i) X na posição 179 de SEQ ID NO: 34 é Thr ou Cys; (ii) X na po-

sição 243 de SEQ ID NO: 34 é Ser, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, Met ou 

Trp; (iii) X na posição 245 de SEQ ID NO: 34 é Met, Ala, Val, Leu, lie, 

Pro, Phe ou Trp; e (iv) X na posição 246 de SEQ ID NO: 34 é Gly, Ala, 

Val, Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; (b) uma cadeia  compreendendo 

a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 35, em que X na posição 

189 de SEQ ID NO: 35 é Ser ou Cys; (c) uma α compreendendo a se-

quência de aminoácido de SEQ ID NO: 36, em que: (i) X na posição 

180 de SEQ ID NO: 36 é Thr ou Cys; (ii) X na posição 244 de SEQ ID 

NO: 36 é Ser, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; (iii) X na posição 
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246 de SEQ ID NO: 36 é Met, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e (iv) 

X na posição 247 de SEQ ID NO: 36 é Gly, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, 

Met ou Trp; (d) uma cadeia  compreendendo a sequência de aminoá-

cido de SEQ ID NO: 37, em que X na posição 194 de SEQ ID NO: 37 é 

Ser ou Cys; (e) ambos (a) e (b); ou (f) ambos (c) e (d). 

[0048] Em uma modalidade da invenção, o TCR compreende uma 

região constante substituída. A este respeito, o TCR pode compreen-

der a sequência de aminoácido de qualquer um dos TCRs no presente 

documento descritos com uma, duas, três ou quatro substituições de 

aminoácidos na região constante de uma ou de ambas as cadeias α e 

β. De preferência, o TCR compreende uma região constante de murino 

com uma, duas, três ou quatro substituições de aminoácidos na região 

constante de murino de uma ou de ambas as cadeias α e β. Em uma 

modalidade especialmente preferida, o TCR compreende uma região 

constante de murino com uma, duas, três ou quatro substituições de 

aminoácidos na região constante de murino da cadeia α e uma substi-

tuição de aminoácidos na região constante de murino da cadeia β. Em 

algumas modalidades, os TCRs que compreendem a região constante 

substituída vantajosamente fornecem um ou mais de reconhecimento 

aumentado de alvos RAS+ mutados, expressão aumentada por uma 

célula hospedeira, diminuição do pareamento incorreto com TCRs en-

dógenos e atividade antitumoral aumentada em comparação com o 

TCR original compreendendo uma região constante não substituída 

(tipo silvestre). Em geral, as sequências de aminoácidos substituídas 

das regiões constantes de murino das cadeias α e β de TCR, SEQ ID 

NOs: 30 e 31, respectivamente, correspondem a todas ou porções das 

sequências de aminoácidos da região constante de murino não substi-

tuídas SEQ ID NOs: 32 e 33, respectivamente, com SEQ ID NO: 30 

com uma, duas, três ou quatro substituições de aminoácidos quando 

comparadas à SEQ ID NO: 32 e SEQ ID NO: 31 com uma substituição 
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de aminoácidos quando comparadas à SEQ ID NO: 33. A este respei-

to, uma modalidade da invenção fornece um TCR compreendendo as 

sequências de aminoácido de (a) SEQ ID NO: 30 (região constante da 

cadeia α), em que (i) X na posição 48 é Thr ou Cys ; (ii) X na posição 

112 é Ser, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; (iii) X na posição 

114 é Met, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e (iv) X na posição 115 é 

Gly, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; (b) SEQ ID NO: 31 (região 

constante da cadeia p), em que X na posição 57 é Ser ou Cys; ou (c) 

ambas de SEQ ID NOs: 30 e 31. Em uma modalidade da invenção, o 

TCR compreendendo SEQ ID NO: 30 não compreende SEQ ID NO: 32 

(região constante de murino não substituída da cadeia ). Em uma 

modalidade da invenção, o TCR compreendendo SEQ ID NO: 31 não 

compreende SEQ ID NO: 33 (região constante de murino não substitu-

ída da cadeia ). 

[0049] Em uma modalidade da invenção, a região constante subs-

tituída inclui substituições de cisteína na região constante de uma ou 

de ambas as cadeias α e β para fornecer um TCR substituído por cis-

teína. As cisteínas opostas nas cadeias α e β fornecem uma ligação de 

dissulfeto que liga as regiões constantes das cadeias α e β do TCR 

substituído entre si e que não está presente em um TCR compreen-

dendo as regiões constantes de murino não substituídas. A este res-

peito, o TCR pode ser um TCR substituído por cisteína em que um ou 

ambos os Thr nativos na posição 48 (Thr48) de SEQ ID NO: 32 e o 

Ser nativo na posição 57 (Ser57) de SEQ ID NO: 33 pode ser substitu-

ído por Cys. De preferência, tanto o Thr48 nativo de SEQ ID NO: 32 

como o Ser57 nativo de SEQ ID NO: 33 são substituídos por Cys. 

Exemplos de sequências de regiões constantes de TCR substituídas 

por cisteína são apresentados na Tabela 2. Em uma modalidade da 

invenção, o TCR substituído com cisteína compreende (i) SEQ ID NO: 

30, (ii) SEQ ID NO: 31 ou (iii) ambas de SEQ ID NOs: 30 e 31, em que 
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ambas de SEQ ID NOs: 30 e 31 são como definidas na Tabela 2. Os 

TCRs substituídos com cisteína da invenção podem incluir a região 

constante substituída além de qualquer uma das CDRs ou regiões va-

riáveis no presente documento descritas. 

[0050] Em uma modalidade da invenção, o TCR quimérico substi-

tuído por cisteína compreende uma cadeia alfa de tamanho natural e 

uma cadeia beta de tamanho natural. Exemplos de sequências de ca-

deia alfa e beta de TCR quiméricas substituídas por cisteína são apre-

sentados na Tabela 2. Em uma modalidade da invenção, o TCR com-

preende (i) SEQ ID NO: 34, (ii) SEQ ID NO: 35, (iii) SEQ ID NO: 36, 

(iv) SEQ ID NO: 37, (v) ambas de SEQ ID NO: 34 e 35, ou (vi) ambas 

de SEQ ID NO: 36 e 37, em que todas de SEQ ID NO :34-37 são co-

mo definidas na Tabela 2. 

TABELA 2 

SEQ ID NO:  Definições de “X” 
SEQ ID NO: 30 
(cadeia α de região constante) 

X na posição 48 é Cys, 
X na posição 112 é Ser,  
X na posição 114 é Met, e 
X na posição 115 é Gly.  

SEQ ID NO: 31  
(cadeia β de região constante) 

X na posição 57 é Cys 

SEQ ID NO: 34 
(RASG12V- HLA-DRB1*07:01 cadeia α) 

X na posição 179 é Cys, 
X na posição 243 é Ser, 
X na posição 245 é Met, e 
X na posição 246 é Gly. 

SEQ ID NO: 35 
(RASG12V- HLA-DRB1*07:01 cadeia β) 

X na posição 189 é Cys 

SEQ ID NO: 36 
(RASG12C- HLA-DRB1*11:01 cadeia α) 

X na posição 180 Cys, 
X na posição 244 é Ser, 
X na posição 246 é Met, e 
X na posição 247 é Gly. 

SEQ ID NO: 37 
(RASG12C- HLA-DRB1*11:01 cadeia β) 

X na posição 194 Cys 

 

[0051] Em uma modalidade da invenção, a sequência de aminoá-

cido substituída inclui substituições de um, dois ou três aminoácidos 

no domínio de transmembrana (TM) da região constante de uma ou de 

ambas as cadeias α e β com um aminoácido hidrofóbico para fornecer 

um TCR substituído por aminoácido hidrofóbico (da mesma forma no 
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presente documento referido como um "TCR modificado por LVL"). 

A(s) substituição(ões) de aminoácidos hidrofóbicos no domínio de TM 

do TCR pode aumentar a hidrofobicidade do domínio de TM do TCR 

em comparação com um TCR que não possui a(s) substituição(ões) 

de aminoácidos hidrofóbicos no domínio de TM. A este respeito, o 

TCR é um TCR modificado por LVL em que um, dois ou três dos 

Ser112, Met114 e Gly115 nativos de SEQ ID NO: 32 podem, indepen-

dentemente, ser substituídos por Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met ou 

Trp; de preferência com Leu, lie ou Val. De preferência, todos os três 

Ser112, Met114 e Gly115 nativos de SEQ ID NO: 32 podem, indepen-

dentemente, ser substituídos por Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met ou 

Trp; de preferência com Leu, lie ou Val. Em uma modalidade da inven-

ção, o TCR modificado por LVL compreende (i) SEQ ID NO: 30, (ii) 

SEQ ID NO: 31 ou (iii) ambas de SEQ ID NOs: 30 e 31, em que ambas 

de SEQ ID Os NOs: 30 e 31 são como definidos na Tabela 3. Os 

TCRs modificados por LVL da invenção podem incluir a região cons-

tante substituída além de qualquer uma das CDRs ou regiões variáveis 

no presente documento descritas. 

[0052] Em uma modalidade da invenção, o TCR modificado por 

LVL compreende uma cadeia alfa de tamanho natural e uma cadeia 

beta de tamanho natural. Exemplos de sequências de cadeia alfa e 

beta de TCR modificadas por LVL são apresentados na Tabela 3. Em 

uma modalidade da invenção, o TCR modificado por LVL compreende 

(i) SEQ ID NO: 34, (ii) SEQ ID NO: 35, (iii) SEQ ID NO: 36, (iv) SEQ ID 

NO: 37, (v) ambas de SEQ ID NO: 34 e 35, ou (vi) ambas de SEQ ID 

NO: 36 e 37, em que todas de SEQ ID NO: 34-37 são como definidos 

na Tabela 3. 
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TABELA 3 

SEQ ID NO:  Definições de “X” 
SEQ ID NO: 30 (cadeia α de 
região constante) 

X na posição 48 é Thr; 
X na posição 112 é Ser, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 112 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 112 é Leu; 
X na posição 114 é Met, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 114 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 114 é Ile; e 
X na posição 115 é Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 115 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 115 é Val; 
Em que SEQ ID NO: 30 não compreende SEQ ID NO: 32 (região 
constante não substituída da cadeia alfa) 

SEQ ID NO: 31 (cadeia β de 
região constante) 

X na posição 57 é Ser 

SEQ ID NO: 34 (RASG12V- HLA-
DRB1*07:01 cadeia α) 

X na posição 179 é Thr; 
X na posição 243 é Ser, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 243 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 243 é Leu; 
X na posição 245 é Met, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 245 é Leu, Ile, ou Val; 
especialmente preferivelmente em que X na posição 245 é Ile; e 
X na posição 246 é Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 246 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 246 é Val, 
Em que SEQ ID NO: 34 não compreende SEQ ID NO: 38 (cadeia 
alfa não substituída) 

SEQ ID NO: 35 (RASG12V- HLA-
DRB1*07:01 cadeia β) 

X na posição 189 é Ser 

SEQ ID NO: 36 (RASG12C- HLA-
DRB1*11:01 cadeia α) 

X na posição 180 é Thr; 
X na posição 244 é Ser, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 244 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 244 é Leu; 
X na posição 246 é Met, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 246 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 246 é Ile; e 
X na posição 247 é Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp; 
preferivelmente em que X na posição 247 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 247 é Val; 
Em que SEQ ID NO: 36 não compreende SEQ ID NO: 40 (cadeia 
alfa não substituída) 

SEQ ID NO: 37 (RASG12C- HLA-
DRB1*11:01 cadeia β) 

X na posição 194 é Ser 

 

[0053] Em uma modalidade da invenção, a sequência de aminoá-

cido substituída inclui as substituições de cisteína na região constante 

de uma ou ambas as cadeias α e β em combinação com a(s) substitui-

ção(ões) de um, dois ou três aminoácidos no domínio de transmem-

brana (TM) da região constante de uma ou de ambas as cadeias α e β 

com um aminoácido hidrofóbico (da mesma forma no presente docu-

mento referido como "TCR modificado por LVL e substituído por cisteí-

na"). A este respeito, o TCR é um TCR quimérico modificado por LVL 

Petição 870200036443, de 19/03/2020, pág. 35/158



25/65 

e substituído por cisteína, em que o Thr48 nativo de SEQ ID NO: 32 é 

substituído por Cys; um, dois ou três dos Ser112, Met114 e Gly115 

nativos de SEQ ID NO: 32 são, independentemente, substituídos por 

Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met ou Trp; de preferência com Leu, lie ou 

Val; e o Ser57 nativo de SEQ ID NO: 33 é substituído por Cys. De pre-

ferência, todos os três Ser112, Met114 e Gly115 nativos de SEQ ID 

NO: 32 podem, independentemente, ser substituídos por Ala, Val, Leu, 

Ile, Pro, Phe, Met ou Trp; de preferência com Leu, lie ou Val. Em uma 

modalidade da invenção, o TCR modificado por LVL e substituído por 

cisteína compreende (i) SEQ ID NO: 30, (ii) SEQ ID NO: 31 ou (iii) am-

bas de SEQ ID NOs: 30 e 31, em que ambas de SEQ ID NOs: 30 e 31 

são como definidas na Tabela 4. Os TCRs modificados por LVL e 

substituídos por cisteína da invenção podem incluir a região constante 

substituída além de qualquer uma das CDRs ou regiões variáveis no 

presente documento descritas. 

[0054] Em uma modalidade, o TCR modificado por LVL e substitu-

ído por cisteína compreende uma cadeia alfa de tamanho natural e 

uma cadeia beta de tamanho natural. Em uma modalidade da inven-

ção, o TCR modificado por LVL e substituído por cisteína compreende 

(i) SEQ ID NO: 34, (ii) SEQ ID NO: 35, (iii) SEQ ID NO: 36, (iv) SEQ ID 

NO :37, (v) ambas de SEQ ID NO: 34 e 35, ou (vi) ambas de SEQ ID 

NO: 36 e 37, em que todas de SEQ ID NO: 34-37 são como definidas 

na Tabela 4. 

TABELA 4 

SEQ ID NO:  Definições de “X” 
SEQ ID NO: 30 (cadeia α de 
região constante) 

X na posição 48 é Cys; 
X na posição 112 é Ser, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 112 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 112 é Leu; 
X na posição 114 é Met, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 114 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 114 é Ile; e 
X na posição 115 é Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 115 é Leu, Ile, ou Val; e especi-
almente preferivelmente em que X na posição 115 é Val, 
em que SEQ ID NO: 30 não simultaneamente compreende todas de 
Ser na posição 112, Met na posição 114, e Gly na posição 115. 

SEQ ID NO: 31 (cadeia β de X na posição 57 é Cys 
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SEQ ID NO:  Definições de “X” 
região constante) 
SEQ ID NO: 34 (RASG12V- 
HLA-DRB1*07:01 cadeia α) 

X na posição 179 é Cys; 
X na posição 243 é Ser, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 243 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 243 é Leu; 
X na posição 245 é Met, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 245 é Leu, Ile, ou Val; 
especialmente preferivelmente em que X na posição 245 é Ile; e 
X na posição 246 é Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 246 é Leu, Ile, ou Val; e especi-
almente preferivelmente em que X na posição 246 é Val, 
em que SEQ ID NO: 34 não simultaneamente compreende todas de 
Ser na posição 243, Met na posição 245, e Gly na posição 246. 

SEQ ID NO: 35 (RASG12V- 
HLA-DRB1*07:01 cadeia β) 

X na posição 189 é Cys 

SEQ ID NO: 36 (RASG12C- 
HLA-DRB1*11:01 cadeia α) 

X na posição 180 é Cys; 
X na posição 244 é Ser, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 244 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 244 é Leu; 
X na posição 246 é Met, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, ou Trp;  
preferivelmente em que X na posição 246 é Leu, Ile, ou Val;  
especialmente preferivelmente em que X na posição 246 é Ile; e 
X na posição 247 é Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Met, ou Trp; 
preferivelmente em que X na posição 247 é Leu, Ile, ou Val; e especi-
almente preferivelmente em que X na posição 247 é Val, 
em que SEQ ID NO: 36 não simultaneamente compreende todas de 
Ser na posição 244, Met na posição 246, e Gly na posição 247. 

SEQ ID NO: 37 (RASG12C- 
HLA-DRB1*11:01 cadeia β) 

X na posição 194 é Cys 

 

[0055] Da mesma forma é fornecido pela invenção um polipeptí-

deo compreendendo uma porção funcional de qualquer um dos TCRs 

no presente documento descritos. O termo "polipeptídeo", quando no 

presente documento usado, inclui oligopeptídeos e refere-se a uma 

única cadeia de aminoácidos conectados por uma ou mais ligações 

peptídicas. 

[0056] Com respeito aos polipeptídeos da invenção, a porção fun-

cional pode ser qualquer porção compreendendo aminoácidos contí-

guos do TCR do qual faz parte, contando que a porção funcional es-

pecificamente se ligue ao RAS mutado. O termo "porção funcional", 

quando usado em referência a um TCR, refere-se a qualquer parte ou 

fragmento do TCR da invenção, cuja parte ou fragmento retém a ativi-

dade biológica do TCR do qual faz parte (TCR original). As porções 

funcionais abrangem, por exemplo, as partes de um TCR que retêm a 

capacidade de especificamente se ligar ao RAS mutado (por exemplo, 
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dentro do contexto de uma molécula de HLA-DRB1*07:01 ou de uma 

molécula de HLA-DRB1*11:01), ou detectar, tratar ou prevenir o cân-

cer, em uma extensão similar, na mesma extensão ou em maior ex-

tensão que o TCR original. Em referência ao TCR original, a porção 

funcional pode compreender, por exemplo, cerca de 10%, cerca de 

25%, cerca de 30%, cerca de 50%, cerca de 68%, cerca de 80%, cer-

ca de 90%, cerca de 95% ou mais, do TCR original. 

[0057] A porção funcional pode compreender aminoácidos adicio-

nais no terminal amino ou carbóxi da porção, ou em ambos os termi-

nais, cujos aminoácidos adicionais não são encontrados na sequência 

de aminoácido do TCR original. Desejavelmente, os aminoácidos adi-

cionais não interferem com a função biológica da porção funcional, por 

exemplo, especificamente a ligação ao RAS mutado; e/ou ter a capa-

cidade de detectar câncer, tratar ou prevenir câncer, etc. Mais desejá-

vel, os aminoácidos adicionais aumentam a atividade biológica, em 

comparação com a atividade biológica do TCR original. 

[0058] O polipeptídeo pode compreender uma porção funcional de 

uma ou de ambas as cadeias α e β dos TCRs da invenção, como uma 

porção funcional que compreende um ou mais CDR1, CDR2 e CDR3 

da região variável (s)) da cadeia  e/ou cadeia  de um TCR da inven-

ção. Em uma modalidade da invenção, o polipeptídeo pode compre-

ender a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 1 (CDR1 da cadeia 

α), SEQ ID NO: 2 (CDR2 da cadeia α), SEQ ID NO: 3 (CDR3 da ca-

deia α), SEQ ID NO: 4 (CDR1 da cadeia ), SEQ ID NO: 5 (CDR2 da 

cadeia ), SEQ ID NO: 6 (CDR3 da cadeia ) ou uma combinação dos 

mesmos. Em outra modalidade da invenção, o polipeptídeo pode com-

preender a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 7 (CDR1 da ca-

deia α), SEQ ID NO: 8 (CDR2 da cadeia α), SEQ ID NO: 9 (CDR3 da 

cadeia α), SEQ ID NO: 10 (CDR1 da cadeia ), SEQ ID NO: 11 (CDR2 

da cadeia ), SEQ ID NO: 12 (CDR3 da cadeia ) ou uma combinação 
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dos mesmos. 

[0059] A este respeito, o polipeptídeo da invenção pode compre-

ender qualquer uma ou mais das sequências de aminoácidos selecio-

nadas a partir do grupo consistindo em SEQ ID NOs: 1-12. Em uma 

modalidade da invenção, o TCR compreende as sequências de ami-

noácido de: (a) todas de SEQ ID NOs: 1-3, (b) todas de SEQ ID NOs: 

4-6, (c) todas de SEQ ID NOs: 7-9, (d) todas de SEQ ID NOs: 10-12, 

(e) todas de SEQ ID NOs: 1-6 ou (f) todas de SEQ ID NOs: 7-12. Em 

uma modalidade preferida, o polipeptídeo compreende as sequências 

de aminoácido de: (i) todas de SEQ ID NOs: 1-6 ou (ii) todas de SEQ 

ID NOs: 7-12. 

[0060] Em uma modalidade da invenção, o polipeptídeo inventivo 

pode compreender, por exemplo, a região variável do TCR inventivo 

compreendendo uma combinação das regiões de CDR mencionadas 

acima. A este respeito, o polipeptídeo pode compreender a sequência 

de aminoácido de (i) SEQ ID NO: 13 (região variável da cadeia α), (ii) 

SEQ ID NO: 14 (região variável da cadeia β), (iii) ambos de ID SEQ 

NOs: 13 e 14, (iv) SEQ ID NO: 15 (região variável da cadeia α), (v) 

SEQ ID NO: 16 (região variável da cadeia β) ou (vi) ambas de SEQ ID 

NOs: 15 e 16. De preferência, o polipeptídeo compreende as sequên-

cias de aminoácido de (i) ambas ou SEQ ID NOs: 13 e 14 ou (ii) am-

bas de SEQ ID NOs: 15 e 16. 

[0061] Em uma modalidade da invenção, o polipeptídeo inventivo 

pode ainda compreender a região constante do TCR inventivo menci-

onado acima. A este respeito, o polipeptídeo pode ainda compreender 

a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 32 (região constante de 

murino WT da cadeia α), SEQ ID NO: 33 (região constante de murino 

WT da cadeia β), SEQ ID NO: 30 (região constante de murino substitu-

ída da cadeia α), SEQ ID NO: 31 (região constante de murino substitu-

ída da cadeia β), ambas de SEQ ID NOs: 32 e 33 ou ambas de SEQ 
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ID NOs: 30 e 31. De preferência, o polipeptídeo compreende ainda as 

sequências de aminoácido de ambas de SEQ ID NOs: 30 e 31 ou am-

bas de SEQ ID NO: 32 e 33 em combinação com qualquer uma das 

regiões de CDR ou regiões variáveis no presente documento descritas 

em relação a outros aspectos da invenção. Em uma modalidade da 

invenção, uma ou ambas de SEQ ID NOs: 30 e 31 do polipeptídeo são 

como definidas em qualquer uma das Tabelas 2-4. 

[0062] Em uma modalidade da invenção, o polipeptídeo inventivo 

pode compreender todo o comprimento de uma cadeia α ou β do TCR 

no presente documento descrito. A este respeito, o polipeptídeo inven-

tivo pode compreender a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 34, 

SEQ ID NO: 35, SEQ ID NO: 36 e SEQ ID NO: 37. Alternativamente, o 

polipeptídeo da invenção pode compreender ambas as cadeias dos 

TCRs no presente documento descritos. 

[0063] Por exemplo, o polipeptídeo da invenção pode compreen-

der (a) a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 34, em que: (i) X na 

posição 179 de SEQ ID NO: 34 é Thr ou Cys; (ii) X na posição 243 de 

SEQ ID NO: 34 é Ser, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; (iii) X na 

posição 245 de SEQ ID NO: 34 é Met, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe ou 

Trp; e (iv) X na posição 246 de SEQ ID NO: 34 é Gly, Ala, Val, Leu, lie, 

Pro, Phe, Met ou Trp; (b) a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 

35, em que X na posição 189 de SEQ ID NO: 35 é Ser ou Cys; (c) a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 36, em que: (i) X na posição 

180 de SEQ ID NO: 36 é Thr ou Cys; (ii) X na posição 244 de SEQ ID 

NO: 36 é Ser, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; (iii) X na posição 

246 de SEQ ID NO: 36 é Met, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e (iv) 

X na posição 247 de SEQ ID NO: 36 é Gly, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, 

Met ou Trp; (d) a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 37, em que 

X na posição 194 de SEQ ID NO: 37 é Ser ou Cys; (e) ambos (a) e (b); 

ou (f) ambos (c) e (d). Em uma modalidade da invenção, qualquer uma 

Petição 870200036443, de 19/03/2020, pág. 40/158



30/65 

ou mais de SEQ ID NOs: 34-37 do polipeptídeo são como definidas 

em qualquer uma das Tabelas 2-4. 

[0064] A invenção ainda fornece uma proteína compreendendo 

pelo menos um dos polipeptídeos no presente documento descritos. 

Por "proteína" é pretendida uma molécula compreendendo uma ou 

mais cadeias polipeptídicas. 

[0065] Em uma modalidade, a proteína da invenção pode compre-

ender (a) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo as se-

quências de aminoácido de SEQ ID NOs: 1-3 e uma segunda cadeia 

polipeptídica compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ ID 

NOs: 4-6; ou (b) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo as 

sequências de aminoácido de SEQ ID NOs: 7-9 e uma segunda cadeia 

polipeptídica compreendendo as sequências de aminoácido de SEQ 

ID NOs: 10-12. 

[0066] Em outra modalidade da invenção, a proteína pode com-

preender (i) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo as se-

quências de aminoácido de SEQ ID NO: 13 e uma segunda cadeia po-

lipeptídica compreendendo as sequências de aminoácido de SEQ ID 

NO: 14; ou (ii) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo as 

sequências de aminoácido de SEQ ID NO: 15 e uma segunda cadeia 

polipeptídica compreendendo as sequências de aminoácido de SEQ 

ID NO: 16. 

[0067] A proteína da invenção pode ainda compreender qualquer 

uma das regiões constantes no presente documento descritas em re-

lação a outros aspectos da invenção. A este respeito, em uma modali-

dade da invenção, a primeira cadeia polipeptídica pode ainda compre-

ender a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 30 ou SEQ ID NO: 

32 e a segunda cadeia polipeptídica pode ainda compreender a se-

quência de aminoácido de SEQ ID NO: 31 ou SEQ ID NO: 33. Em uma 

modalidade da invenção, uma ou ambas de SEQ ID NOs: 30 e 31 da 
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proteína são como definidas em qualquer uma das Tabelas 2-4. 

[0068] Alternativamente ou adicionalmente, a proteína de uma 

modalidade da invenção pode compreender (a) uma primeira cadeia 

polipeptídica compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ ID 

NO: 34, em que: (i) X na posição 179 de SEQ ID NO: 34 é Thr ou Cys; 

(ii) X na posição 243 de SEQ ID NO: 34 é Ser, Ala, Val, Leu, lie, Pro, 

Phe, Met ou Trp; (iii) X na posição 245 de SEQ ID NO: 34 é Met, Ala, 

Val, Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e (iv) X na posição 246 de SEQ ID NO: 

34 é Gly, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; (b) uma segunda ca-

deia polipeptídica compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ 

ID NO: 35, em que em X na posição 189 de SEQ ID NO: 35 é Ser ou 

Cys; (c) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo a sequên-

cia de aminoácido de SEQ ID NO: 36, em que: (i) X na posição 180 de 

SEQ ID NO: 36 é Thr ou Cys; (ii) X na posição 244 de SEQ ID NO: 36 

é Ser, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; (iii) X na posição 246 de 

SEQ ID NO: 36 é Met, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e (iv) X na 

posição 247 de SEQ ID NO: 36 é Gly, Ala, Val, Leu, lie, Pro, Phe, Met 

ou Trp; (d) uma segunda cadeia polipeptídica compreendendo a se-

quência de aminoácido de SEQ ID NO: 37, em que X na posição 194 

de SEQ ID NO: 37 é Ser ou Cys; (e) ambos (a) e (b); ou (f) ambos (c) 

e (d). Em uma modalidade da invenção, uma ou mais de SEQ ID NOs: 

34-37 são como definidas em qualquer uma das Tabelas 2-4. 

[0069] A proteína da invenção pode ser um TCR. Alternativamen-

te, se, por exemplo, a proteína compreende uma única cadeia polipep-

tídica compreendendo as sequências de aminoácido de ambas de 

SEQ ID NOs: 34 e 35, ambas de SEQ ID NOs: 36 e 37, ou se a primei-

ra e/ou a segunda cadeia polipeptídica (s)) da proteína compreende 

ainda outras sequências de aminoácidos, por exemplo, uma sequência 

de aminoácido que codifica uma imunoglobulina ou uma porção dela, 

em seguida a proteína inventiva pode ser uma proteína de fusão. A 
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este respeito, a invenção da mesma forma fornece uma proteína de 

fusão compreendendo pelo menos um dos polipeptídeos da invenção 

no presente documento descritos, juntamente com pelo menos um ou-

tro polipeptídeo. O outro polipeptídeo pode existir como um polipeptí-

deo separado da proteína de fusão, ou pode existir como um polipep-

tídeo, que é expresso na estrutura (em conjunto) com um dos polipep-

tídeos da invenção no presente documento descritos. O outro polipep-

tídeo pode codificar qualquer molécula peptídica ou proteica, ou uma 

porção dela, incluindo, porém não limitado a uma imunoglobulina, 

CD3, CD4, CD8, uma molécula de MHC, uma molécula de CD1, por 

exemplo, CD1a, CD1b, CD1c, CD1d, etc. 

[0070] A proteína de fusão pode compreender uma ou mais cópias 

do polipeptídeo inventivo e/ou uma ou mais cópias do outro polipeptí-

deo. Por exemplo, a proteína de fusão pode compreender 1, 2, 3, 4, 5 

ou mais cópias do polipeptídeo inventivo e/ou do outro polipeptídeo. 

Os métodos adequados para produzir proteínas de fusão são conheci-

dos na técnica e incluem, por exemplo, métodos recombinantes. 

[0071] Em algumas modalidades da invenção, os TCRs, polipeptí-

deos e proteínas da invenção podem ser expressos como uma única 

proteína compreendendo um peptídeo ligante que liga a cadeia α e a 

cadeia β. A este respeito, os TCRs, polipeptídeos e proteínas da in-

venção podem ainda compreender um peptídeo ligante. O peptídeo 

ligante pode facilitar vantajosamente a expressão de um TCR, polipep-

tídeo e/ou proteína recombinante em uma célula hospedeira. O peptí-

deo ligante pode compreender qualquer sequência de aminoácido 

adequada. Por exemplo, o peptídeo ligante pode ser um ligante de fu-

rin-SGSG-P2A compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ ID 

NO: 54. Sob expressão da construção incluindo o peptídeo ligante por 

uma célula hospedeira, o peptídeo ligante pode ser clivado, resultando 

em cadeias α e β separadas. Em uma modalidade da invenção, o 
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TCR, polipeptídeo ou proteína pode compreender uma sequência de 

aminoácido compreendendo uma cadeia α de tamanho natural, uma 

cadeia β de tamanho natural e um peptídeo ligante posicionado entre 

as cadeias α e β. 

[0072] A proteína da invenção pode ser um anticorpo recombinan-

te, ou uma porção de ligação ao antígeno, compreendendo pelo me-

nos um dos polipeptídeos da invenção no presente documento descri-

tos. Quando no presente documento usado, "anticorpo recombinante" 

refere-se a uma proteína recombinante (por exemplo, geneticamente 

modificada) compreendendo pelo menos um dos polipeptídeos da in-

venção e uma cadeia polipeptídica de um anticorpo ou uma porção de 

ligação ao antígeno do mesmo. O polipeptídeo de um anticorpo, ou 

sua porção de ligação ao antígeno, pode ser uma cadeia pesada, uma 

cadeia leve, uma região variável ou constante de uma cadeia pesada 

ou leve, um fragmento variável de cadeia única (scFv) ou um Fc, Fab 

ou Fragmento F(ab)2' de um anticorpo, etc. A cadeia polipeptídica de 

um anticorpo, ou uma sua porção de ligação ao antígeno, pode existir 

como um polipeptídeo separado do anticorpo recombinante. Alternati-

vamente, a cadeia polipeptídica de um anticorpo, ou uma porção de 

ligação ao antígeno do mesmo, pode existir como um polipeptídeo, 

que é expresso na estrutura (em conjunto) com o polipeptídeo da in-

venção. O polipeptídeo de um anticorpo, ou uma porção de ligação ao 

antígeno, pode ser um polipeptídeo de qualquer anticorpo ou qualquer 

fragmento de anticorpo, incluindo qualquer um dos anticorpos e frag-

mentos de anticorpo no presente documento descritos. 

[0073] Incluídas no escopo da invenção são variantes funcionais 

dos TCRs inventivos, polipeptídeos ou proteínas no presente docu-

mento descritos. O termo "variante funcional", quando no presente do-

cumento usado, refere-se a um TCR, polipeptídeo ou proteína com 

identidade ou similaridade de sequência substancial ou significativa ou 
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similar a um TCR, polipeptídeo ou proteína parental, cuja variante fun-

cional retém a atividade biológica do polipeptídeo TCR ou proteína da 

qual é uma variante. As variantes funcionais abrangem, por exemplo, 

aquelas variantes do TCR, polipeptídeo ou proteína no presente do-

cumento descritos (TCR, polipeptídeo ou proteína original) que retêm a 

capacidade de especificamente se ligar ao RAS mutado para o qual o 

TCR original tem especificidade antigênica ou ao qual o polipeptídeo 

ou proteína original se liga especificamente a uma extensão similar, a 

mesma extensão ou em maior extensão que o TCR, polipeptídeo ou 

proteína original. Em referência ao TCR, polipeptídeo ou proteína ori-

ginal, a variante funcional pode, por exemplo, ser pelo menos cerca de 

30%, cerca de 50%, cerca de 75%, cerca de 75%, cerca de 80%, cer-

ca de 90%, cerca de 95%, cerca de 96%, cerca de 97%, cerca de 

98%, cerca de 99% ou mais idêntico na sequência de aminoácido ao 

TCR, polipeptídeo ou proteína parental, respectivamente. 

[0074] A variante funcional pode, por exemplo, compreender a se-

quência de aminoácido do TCR, polipeptídeo ou proteína original com 

pelo menos uma substituição conservadora de aminoácidos. As substi-

tuições conservadoras de aminoácidos são conhecidas na técnica e 

incluem substituições de aminoácidos em que um aminoácido com 

certas propriedades físicas e/ou químicas é trocado por outro aminoá-

cido que tem as mesmas propriedades químicas ou físicas. Por exem-

plo, a substituição conservadora de aminoácidos pode ser um aminoá-

cido ácido substituído por outro aminoácido ácido (por exemplo, Asp 

ou Glu), um aminoácido com uma cadeia lateral não polar substituída 

por outro aminoácido com uma cadeia lateral não polar (por exemplo, 

Ala, Gly, Val, Ile, Leu, Met, Phe, Pro, Trp, Val, etc.), um aminoácido 

básico substituído por outro aminoácido básico (Lys, Arg, etc.), um 

aminoácido com uma cadeia lateral polar substituído por outro amino-

ácido com uma cadeia lateral polar (Asn, Cys, Gln, Ser, Thr, Tyr, etc.), 
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etc. 

[0075] Alternativamente ou adicionalmente, as variantes funcionais 

podem compreender a sequência de aminoácido do TCR, polipeptídeo 

ou proteína original com pelo menos uma substituição de aminoácidos 

não conservadora. Neste caso, é preferível que a substituição não 

conservadora de aminoácidos não interfira ou iniba a atividade biológi-

ca da variante funcional. De preferência, a substituição não conserva-

dora de aminoácidos aumenta a atividade biológica da variante funcio-

nal, de modo que a atividade biológica da variante funcional seja au-

mentada em comparação com o TCR, polipeptídeo ou proteína origi-

nal. 

[0076] O TCR, polipeptídeo ou proteína pode consistir essencial-

mente na sequência ou sequências de aminoácidos especificadas no 

presente documento descritas, de modo que outros componentes do 

TCR, polipeptídeo ou proteína, por exemplo, outros aminoácidos, não 

alterem materialmente a atividade biológica do TCR, polipeptídeo ou 

proteína. A este respeito, o TCR, polipeptídeo ou proteína da invenção 

pode, por exemplo, consistir essencialmente na sequência de aminoá-

cido de SEQ ID NO: 34, SEQ ID NO: 35, SEQ ID NO: 36, SEQ ID NO: 

36, SEQ ID NO: 37, ambos das SEQ ID NOs: 34-35 ou ambas de SEQ 

ID NO: 36-37. Além disso, por exemplo, os TCRs, polipeptídeos ou 

proteínas da invenção podem consistir essencialmente na(s) sequên-

cia(s) de aminoácidos de (i) SEQ ID NO: 13, (ii) SEQ ID NO: 14, (iii) 

SEQ ID NO: 15, (iv) SEQ ID NO: 16, (v) ambas de SEQ ID NOs: 13 e 

14, ou (vi) ambas de SEQ ID NOs: 15 e 16. Além disso, os TCRs, poli-

peptídeos ou proteínas da invenção podem consistir em essencialmen-

te das sequências de aminoácido de (a) qualquer uma ou mais de 

SEQ ID NOs: 1-12; (b) todas de SEQ ID NO: 1-3; (c) todas de SEQ ID 

NO: 4-6; (d) todas de SEQ ID NO: 7-9; (e) todas de SEQ ID NOs: 10-

12; (f) todas de SEQ ID NOs: 1-6; ou (g) todas de SEQ ID NOs: 7-12. 
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[0077] Os TCRs, polipeptídeos e proteínas da invenção podem ter 

qualquer comprimento, ou seja, podem compreender qualquer número 

de aminoácidos, desde que os TCRs, polipeptídeos ou proteínas rete-

nham sua atividade biológica, por exemplo, a capacidade de especifi-

camente se ligar a RAS mutado; detectar câncer em um mamífero; ou 

tratar ou prevenir o câncer em um mamífero, etc. Por exemplo, o poli-

peptídeo pode estar na faixa de cerca de 50 a cerca de 5000 aminoá-

cidos, como cerca de 50, cerca de 70, cerca de 75, cerca de 75, cerca 

de 100, cerca de 125, cerca de 150, cerca de 175, cerca de 200, cerca 

de 300, cerca de 400, cerca de 500, cerca de 600, cerca de 700, cerca 

de 800, cerca de 900, cerca de 1000 ou mais aminoácidos de compri-

mento. A este respeito, os polipeptídeos da invenção da mesma forma 

incluem oligopeptídeos. 

[0078] Os TCRs, polipeptídeos e proteínas da invenção podem 

compreender aminoácidos sintéticos no lugar de um ou mais aminoá-

cidos de ocorrência natural. Tais aminoácidos sintéticos são conheci-

dos na técnica e incluem, por exemplo, ácido aminocicloexano carbo-

xílico, norleucina, ácido -amino n-decanoico, homosserina, S-ace-

tilaminometil-cisteína, trans-3- e trans-4-hidroxiprolina, 4-aminofenila-

lanina, 4-nitrofenilalanina, 4-clorofenilalanina, 4-carboxifenilalanina, -

fenilserina -hidroxifenilalanina, fenilglicina, -naftilalanina, cicloexila-

lanina, cicloexilglicina, ácido indolina-2-carboxílico, ácido 1,2,3,4-

tetraidroisoquinolina-3-carboxílico, ácido aminomalônico, monoamida 

de ácido aminomalônico, N'-benzil-N'-metil-lisina, N',N'-dibenzil-lisina, 

6-hidroxilisina, ornitina, ácido -aminociclopentano carboxílico, ácido 

-aminocicloexano carboxílico, ácido -aminocicloeptano carboxílico, 

ácido -(2-amino-2-norbornano)-carboxílico, ácido ,-diaminobutírico, 

ácido ,-diaminopropiônico, homofenilalanina e -terc-butilglicina. 

[0079] Os TCRs, polipeptídeos e proteínas da invenção podem ser 

glicosilados, amidados, carboxilados, fosforilados, esterificados, N-
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acilados, ciclizados via, por exemplo, uma ponte de dissulfeto, ou con-

vertidos em um sal de adição de ácido e/ou opcionalmente dimerizado 

ou polimerizado ou conjugado. 

[0080] O TCR, polipeptídeo e/ou proteína da invenção podem ser 

obtidos por métodos conhecidos na técnica, tais como, por exemplo, 

síntese de novo. Além disso, polipeptídeos e proteínas podem ser pro-

duzidos de forma recombinante usando os ácidos nucleicos no presen-

te documento descritos usando métodos recombinantes padrões. Veja, 

por exemplo, Green e Sambrook, Molecular Cloning:A Laboratory Ma-

nual, 4ª ed., Cold Spring Harbor Press, Cold Spring Harbor, NY (2012). 

Alternativamente, os TCRs, polipeptídeos e/ou proteínas no presente 

documento descritos podem ser sintetizados comercialmente por em-

presas, como Synpep (Dublin, CA), Peptide Technologies Corp. 

(Gaithersburg, MD) e Multiple Peptide Systems (San Diego, CA). A es-

te respeito, os TCRs, polipeptídeos e proteínas da invenção podem ser 

sintéticos, recombinantes, isolados e/ou purificados. 

[0081] Incluídos no escopo da invenção são conjugados, por 

exemplo, bioconjugados, compreendendo qualquer um dos TCRs, po-

lipeptídeos ou proteínas da invenção (incluindo qualquer uma das por-

ções funcionais ou variantes dos mesmos), ácidos nucleicos, vetores 

de expressão recombinantes, células hospedeiras, populações de cé-

lulas hospedeiras ou anticorpos ou porções de ligação de antígeno do 

mesmo. Conjugados, bem como métodos de sintetizar conjugados em 

geral, são conhecidos na técnica. 

[0082] Uma modalidade da invenção fornece um ácido nucleico 

compreendendo uma sequência de nucleotídeos codificando qualquer 

um dos TCRs, polipeptídeos ou proteínas no presente documento 

descritos. "Ácido nucleico", quando no presente documento usado, in-

clui "polinucleotídeo", "oligonucleotídeo" e "molécula de ácido nucleico" 

e geralmente significa um polímero de DNA ou RNA, que pode ser de 
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de filamento único ou duplo, que pode conter nucleotídeos naturais, 

não naturais ou alterados e que podem conter uma ligação internu-

cleotídica natural, não natural ou alterada, como uma ligação de fosfo-

ramamidato ou uma ligação de fosforotioato, em vez do fosfodiéster 

encontrado entre os nucleotídeos de um oligonucleotídeo não modifi-

cado. Em uma modalidade, o ácido nucleico compreende DNA com-

plementar (cDNA). É geralmente preferido que o ácido nucleico não 

compreenda inserções, deleções, inversões e/ou substituições. Entre-

tanto, pode ser adequado, em alguns casos, como discutido no pre-

sente documento, para o ácido nucleico compreender uma ou mais 

inserções, deleções, inversões e/ou substituições. 

[0083] De preferência, os ácidos nucleicos da invenção são re-

combinantes. Quando no presente documento usado, o termo "recom-

binante" refere-se a (i) moléculas que são construídas fora das células 

vivas, unindo-se segmentos de ácido nucleico naturais ou sintéticos a 

moléculas de ácido nucleico que podem se replicar em uma célula vi-

va, ou (ii) moléculas que resultam da replicação daquelas descritas em 

(i) acima. Para os propósitos no presente documento, a replicação po-

de ser replicação in vitro ou replicação in vivo. 

[0084] Os ácidos nucleicos podem ser construídos com base em 

síntese química e/ou reações de ligação enzimática usando procedi-

mentos conhecidos na técnica. Veja, por exemplo, Green e Sambrook 

e outro, supra. Por exemplo, um ácido nucleico pode ser quimicamente 

sintetizado usando nucleotídeos de ocorrência natural ou nucleotídeos 

modificados de várias maneiras designados para aumentar a estabili-

dade biológica das moléculas ou para aumentar a estabilidade física 

do duplex formado após a hibridação (por exemplo, derivados de fos-

forotioato e nucleotídeos substituídos por acridina). Exemplos de nu-

cleotídeos modificados que podem ser usados para gerar os ácidos 

nucleicos incluem, porém não são limitados a, 5-fluorouracila, 5-
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bromouracila, 5-clorouracila, 5-iodouracila, hipoxantina, xantina, 4-

acetilcitosina, 5-(carboxiidroximetil)uracila, 5-carboximetilaminometil-2-

tiouridina, 5-carboximetilaminometiluracila, diidrouracila, beta-D-ga-

lactosilqueosina, inosina, N6-isopenteniladenina, 1-metilguanina, 1-me-

tilinosina, 2,2-dimetilguanina, 2-metiladenina, 2-metiladenina 3-me-

tilcitosina, 5-metilcitosina, adenina N6-substituída, 7-metilguanina, 5-

metilaminometiluracila, 5-metoxiaminometil-2-tiouracila, beta-D-mano-

silqueosina, 5'-metoxicarboximetiluracila, 5-metoxiuracila, 2-metiltioacil 

isopenteniladenina, ácido uracil-5-oxiacético (v), vibutoxosina, pseu-

douracila, queosina, 2-tiocitosina, 5-metil-2-tiouracila, 2-tiouracila, 4-

tiouracila, 5-metiluracila, metil éster de ácido uracil-5-oxiacético, 3- (3-

amino-3-N-2-carboxipropil) uracila e 2,6-diaminopurina. Alternativa-

mente, um ou mais dos ácidos nucleicos da invenção podem ser ad-

quiridos de empresas, tais como Macromolecular Resources (Fort Col-

lins, CO) e Synthegen (Houston, TX). 

[0085] O ácido nucleico pode compreender qualquer sequência de 

nucleotídeo que codifica qualquer um dos TCRs, polipeptídeos ou pro-

teínas no presente documento descritos. Em uma modalidade da in-

venção, o ácido nucleico pode compreender as sequências de nucleo-

tídeo de qualquer uma de SEQ ID NOs: 42-45 (Tabela 5). Em uma 

modalidade da invenção, o ácido nucleico compreende as sequências 

de nucleotídeo de ambas de SEQ ID NOs: 42-43 ou ambas das SEQ 

ID NOs: 44-45. 

TABELA 5 

TCR ID cadeia de TCR Sequência de nucleotídeo 

RASG12V- HLA-DRB1*07:01 Alfa (TRAV13-1) SEQ ID NO: 42 

Beta (TRBV20-1) SEQ ID NO: 43 

RASG12C- HLA-DRB1*11:01 Alfa (TRAV24) SEQ ID NO: 44 

Beta (TRBV12-4) SEQ ID NO: 45 

 

[0086] Em uma modalidade da invenção, o ácido nucleico com-
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preende uma sequência de nucleotídeo otimizada por códon que codi-

fica qualquer um dos TCRs, polipeptídeos ou proteínas no presente 

documento descritos. Sem estar ligado a nenhuma teoria ou mecanis-

mo particular, acredita-se que a otimização do códon da sequência de 

nucleotídeo aumenta a eficiência da tradução dos transcritos de 

mRNA. A otimização do códon da sequência de nucleotídeo pode en-

volver a substituição de um códon nativo por outro códon que codifica 

o mesmo aminoácido, porém pode ser traduzido por tRNA que está 

mais facilmente disponível dentro de uma célula, desse modo aumen-

tando a eficiência da tradução. A otimização da sequência de nucleotí-

deo pode da mesma forma reduzir estruturas secundárias de mRNA 

que interfeririam na tradução, desse modo aumentando a eficiência da 

tradução. 

[0087] A invenção da mesma forma fornece um ácido nucleico 

compreendendo uma sequência de nucleotídeo que é complementar à 

sequência de nucleotídeo de qualquer um dos ácidos nucleicos no 

presente documento descritos ou uma sequência de nucleotídeo que 

hibridiza sob condições rigorosas com a sequência de nucleotídeo de 

qualquer um dos ácidos nucleicos no presente documento descritos. 

[0088] A sequência de nucleotídeo que hibridiza sob condições 

rigorosas preferencialmente hibridiza sob condições de alta severida-

de. Por "condições de alto rigor", é pretendido que a sequência de nu-

cleotídeo hibridize especificamente com uma sequência alvo (a se-

quência de nucleotídeo de qualquer um dos ácidos nucleicos no pre-

sente documento descritos) em uma quantidade que é detectável mais 

forte que a hibridização inespecífica. Condições de alta rigidez incluem 

condições que distinguiriam um polinucleotídeo com uma sequência 

complementar exata, ou uma contendo apenas algumas incompatibili-

dades dispersas de uma sequência aleatória que passou a ter algu-

mas regiões pequenas (por exemplo, 3-10 bases) que correspondiam 
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à sequência de nucleotídeo. Tais pequenas regiões de complementa-

ridade são mais facilmente fundidas do que um complemento de ta-

manho natural de 14 a 17 ou mais bases, e a hibridização de alta rigi-

dez as torna facilmente distinguíveis. Condições de rigidez relativa-

mente alta incluem, por exemplo, condições de baixo sal e/ou alta 

temperatura, tais como as fornecidas por NaCl de 0,02-0,1 M ou equi-

valente, a temperaturas de cerca de 50-70 °C. Tais condições de alta 

rigidez toleram pouca ou nenhuma incompatibilidade entre a sequên-

cia de nucleotídeo e o modelo ou a filamento alvo e são particularmen-

te adequadas para detectar a expressão de qualquer um dos TCRs da 

invenção. É geralmente apreciado que as condições podem ser torna-

das mais rigorosas pela adição de quantidades crescentes de forma-

mida. 

[0089] A invenção da mesma forma fornece um ácido nucleico 

compreendendo uma sequência de nucleotídeos que é pelo menos 

cerca de 70% ou mais, por exemplo, cerca de 80%, cerca de 90%, 

cerca de 91%, cerca de 92%, cerca de 93%, cerca de 94%, cerca de 

95%, cerca de 96%, cerca de 97%, cerca de 98% ou cerca de 99% 

idêntico a qualquer um dos ácidos nucleicos no presente documento 

descritos. A este respeito, o ácido nucleico pode consistir essencial-

mente em qualquer uma das sequências de nucleotídeo no presente 

documento descritas. 

[0090] Os ácidos nucleicos da invenção podem ser incorporados 

em um vetor de expressão recombinante. A este respeito, a invenção 

fornece um vetor de expressão recombinante compreendendo qual-

quer um dos ácidos nucleicos da invenção. Em uma modalidade da 

invenção, o vetor de expressão recombinante compreende uma se-

quência de nucleotídeo que codifica a cadeia , a cadeia  e o peptí-

deo ligante. 

[0091] Para propósitos no presente documento, o termo "vetor de 
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expressão recombinante" significa um construtor de oligonucleotídeo 

ou polinucleotídeo geneticamente modificado que permite a expressão 

de um mRNA, proteína, polipeptídeo ou peptídeo por uma célula hos-

pedeira, quando o construtor compreender uma sequência de nucleo-

tídeos que codifica o mRNA, a proteína, o polipeptídeo ou o peptídeo, 

e o vetor é contatado com a célula sob condições suficientes para que 

o mRNA, a proteína, o polipeptídeo ou o peptídeo sejam expressos 

dentro da célula. Os vetores da invenção são de ocorrência não natu-

ral como um todo. Entretanto, partes dos vetores podem ser de ocor-

rência natural. Os vetores de expressão recombinantes da invenção 

podem compreender qualquer tipo de nucleotídeo, incluindo, sem limi-

tação, DNA e RNA, que podem ser de filamento único ou duplo, sinte-

tizados ou obtidos em parte de fontes naturais e que podem conter nu-

cleotídeos naturais, não naturais ou alterados. Os vetores de expres-

são recombinantes podem compreender ligações de internucleotídeo 

de ocorrência natural e ocorrência não natura, ou ambos os tipos de 

ligações. De preferência, os nucleotídeos de ocorrência não natural ou 

alterados ou ligações de internucleotídeo não impedem a transcrição 

ou replicação do vetor. 

[0092] O vetor de expressão recombinante da invenção pode ser 

qualquer vetor de expressão recombinante adequado e pode ser usa-

do para transformar ou transfectar qualquer célula hospedeira ade-

quada. Os vetores adequados incluem aqueles projetados para propa-

gação e expansão ou para expressão ou ambos, como plasmídeos e 

vírus. O vetor pode ser selecionado a partir do grupo que consistindo 

na série pUC (Fermentas Life Sciences), a série pBluescript (Stratage-

ne, LaJolla, CA), a série pET (Novagen, Madison, WI), a série pGEX 

(Pharmacia Biotech, Uppsala, Suécia) e a série pEX (Clontech, Palo 

Alto, CA). Vetores de bacteriófagos, tais como λGT10, λGT11, λZapII 

(Stratagene), λEMBL4 e λNM1149 da mesma forma podem ser usa-
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dos. Exemplos de vetores de expressão de plantas incluem pBI01, 

pBI101.2, pBI101.3, pBI121 e pBIN19 (Clontech). Exemplos de vetores 

de expressão animal incluem pEUK-Cl, pMAM e pMAMneo (Clontech). 

De preferência, o vetor de expressão recombinante é um vetor viral, 

por exemplo, um vetor retroviral. Em uma modalidade especialmente 

preferida, o vetor de expressão recombinante é um vetor MSGV1. 

[0093] Os vetores de expressão recombinantes da invenção po-

dem ser preparados usando técnicas de DNA recombinante padrão 

descritas em, por exemplo, Green e Sambrook e outro, supra. Cons-

truções de vetores de expressão, que são circulares ou lineares, po-

dem ser preparadas para conter um sistema de replicação funcional 

em uma célula hospedeira procariótica ou eucariótica. Os sistemas de 

replicação podem ser derivados, por exemplo, de ColEl, 2 μ plasmí-

deo, λ, SV40, papilomavírus bovino e similares. 

[0094] Desejavelmente, o vetor de expressão recombinante com-

preende sequências reguladoras, tal como códons de iniciação e ter-

minação da transcrição e translação, que são específicos para o tipo 

de célula hospedeira (por exemplo, bactéria, fungo, planta ou animal) 

em que o vetor deve ser introduzido, como apropriado, e levando em 

consideração se o vetor é baseado em DNA ou RNA. 

[0095] O vetor de expressão recombinante pode incluir um ou 

mais genes marcadores, que permitem a seleção de células hospedei-

ras transformadas ou transfectadas. Os genes marcadores incluem 

resistência a biocidas, por exemplo, resistência a antibióticos, metais 

pesados, etc., complementação em uma célula hospedeira auxotrófica 

para fornecer prototrofia e similar. Os genes marcadores adequados 

para os vetores de expressão da invenção incluem, por exemplo, ge-

nes de resistência a neomicina / G418, genes de resistência a higro-

micina, genes de resistência a histidinol, genes de resistência a tetra-

ciclina e genes de resistência a ampicilina. 
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[0096] O vetor de expressão recombinante pode compreender um 

promotor nativo ou não nativo operacionalmente ligado à sequência de 

nucleotídeo que codifica o TCR, polipeptídeo ou proteína, ou à se-

quência de nucleotídeo que é complementar ou que hibridiza com a 

sequência de nucleotídeo que codifica o polipeptídeo de TCR ou prote-

ína. A seleção de promotores, por exemplo, forte, fraca, induzível, es-

pecífica de tecido e específica de desenvolvimento, está dentro da ex-

periência ordinária do técnico. Da mesma forma, a combinação de 

uma sequência de nucleotídeo com um promotor está da mesma for-

ma dentro da experiência do técnico. O promotor pode ser um promo-

tor não viral ou um promotor viral, por exemplo, um promotor de cito-

megalovírus (CMV), um promotor de SV40, um promotor de RSV e um 

promotor encontrado na repetição de terminal longo do vírus de célula 

tronco de murino. 

[0097] Os vetores de expressão recombinantes da invenção po-

dem ser designados para expressão transitória, para expressão está-

vel ou para ambos. Da mesma forma, os vetores de expressão recom-

binantes podem ser feitos para expressão constitutiva ou para expres-

são induzível. 

[0098] Além disso, os vetores de expressão recombinantes podem 

ser feitos para incluir um gene suicida. Quando no presente documen-

to usado, o termo "gene suicida" refere-se a um gene que causa a 

morte da célula que expressa o gene suicida. O gene suicida pode ser 

um gene que confere sensibilidade a um agente, por exemplo, um 

fármaco, sobre a célula em que o gene é expresso e faz com que a 

célula morra quando a célula é contatada ou exposta ao agente. Os 

genes suicidas são conhecidos na técnica e incluem, por exemplo, o 

gene da timidina quinase (TK) do vírus do Herpes Simplex (HSV), cito-

sina desaminase, fosforilase de nucleosídeo de purino, nitroredutase e 

o sistema genético da caspase 9 induzível. 
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[0099] Outra modalidade da invenção fornece ainda uma célula 

hospedeira compreendendo qualquer um dos vetores de expressão 

recombinantes no presente documento descritos. Quando no presente 

documento usado, o termo "célula hospedeira" refere-se a qualquer 

tipo de célula que pode conter o vetor de expressão recombinante da 

invenção. A célula hospedeira pode ser uma célula eucariótica, por 

exemplo, planta, animal, fungo ou alga, ou pode ser uma célula proca-

riótica, por exemplo, bactérias ou protozoários. A célula hospedeira 

pode ser uma célula cultivada ou uma célula primária, isto é, isolada 

diretamente de um organismo, por exemplo, um humano. A célula 

hospedeira pode ser uma célula aderente ou uma célula suspensa, 

isto é, uma célula que cresce em suspensão. As células hospedeiras 

adequadas são conhecidas na técnica e incluem, por exemplo, DH5α 

células de E. coli, células de ovário de hamster chinês, células VERO 

de macaco, células COS, células de HEK293 e similares. Para propó-

sitos de amplificação ou replicação do vetor de expressão recombinan-

te, a célula hospedeira é preferencialmente uma célula procariótica, 

por exemplo, uma célula DH5. Para propósitos de produção de um 

TCR, polipeptídeo ou proteína recombinante, a célula hospedeira é 

preferencialmente uma célula de mamífero. Mais preferencialmente, a 

célula hospedeira é uma célula humana. Embora a célula hospedeira 

possa ser de qualquer tipo celular, pode se originar de qualquer tipo de 

tecido e estar em qualquer estágio de desenvolvimento, a célula hos-

pedeira é preferencialmente um linfócito do sangue periférico (PBL) ou 

uma célula mononuclear do sangue periférico (PBMC). Mais preferen-

cialmente, a célula hospedeira é uma célula T. 

[00100] Para propósitos deste documento, a célula T pode ser 

qualquer célula T, como uma célula T cultivada, por exemplo, uma cé-

lula T primária ou uma célula T de uma linhagem de células T cultiva-

da, por exemplo, Jurkat, SupT1, etc., ou uma célula T obtida de um 
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mamífero. Se obtida de um mamífero, a célula T pode ser obtida de 

várias fontes, incluindo, entre outras, sangue, medula óssea, linfonodo, 

timo ou outros tecidos ou fluidos. As células T podem da mesma forma 

ser enriquecidas ou purificadas. De preferência, a célula T é uma célu-

la T humana. A célula T pode ser qualquer tipo de célula T e pode es-

tar em qualquer estágio de desenvolvimento, incluindo, porém não li-

mitado a, células T positivas duplas para CD4+ / CD8+, células T auxili-

ares de CD4+, por exemplo, células Th1 e Th2, células T CD4+, células 

T CD8+ (por exemplo, células T citotóxicas), linfócitos infiltrantes de 

tumor (TILs), células T de memória (por exemplo, células T de memó-

ria central e células T de memória efetora), células T ingênuas e simi-

lares. 

[00101] Da mesma forma é fornecida pela invenção uma população 

de células compreendendo pelo menos uma célula hospedeira no pre-

sente documento descrita. A população de células pode ser uma popu-

lação heterogênea compreendendo a célula hospedeira compreen-

dendo qualquer um dos vetores de expressão recombinante descritos, 

além de pelo menos uma outra célula, por exemplo, uma célula hos-

pedeira (por exemplo, uma célula T), que não compreende quaisquer 

dos vetores de expressão recombinantes ou uma célula que não seja 

uma célula T, por exemplo, uma célula B, um macrófago, um neutrófi-

lo, um eritrócito, um hepatócito, uma célula endotelial, uma célula epi-

telial, uma célula muscular, uma célula cerebral, etc. Alternativamente, 

a população de células pode ser uma população substancialmente 

homogênea, em que a população compreende principalmente células 

hospedeiras (por exemplo, consistindo essencialmente em) compre-

endendo o vetor de expressão recombinante. A população pode da 

mesma forma ser uma população clonal de células, em que todas as 

células da população são clones de uma única célula hospedeira com-

preendendo um vetor de expressão recombinante, de modo que todas 
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as células da população compreendam o vetor de expressão recombi-

nante. Em uma modalidade da invenção, a população de células é 

uma população clonal compreendendo células hospedeiras compre-

endendo um vetor de expressão recombinante como no presente do-

cumento descrito. 

[00102] Em uma modalidade da invenção, o número de células na 

população pode ser rapidamente expandido. A expansão do número 

de células T pode ser realizada por qualquer um de vários métodos, 

como são conhecidos na técnica, como descrito em, por exemplo, Pa-

tente U.S. 8.034.334; Patente U.S. 8.383.099; Publicação de Pedido 

de Patente U.S. No. 2012/0244133; Dudley e outro, J. Immunother., 

26:332-42 (2003); e Riddell e outro, J. Immunol. Methods 128:189-201 

(1990). Em uma modalidade, a expansão do número de células T é 

realizada cultivando as células T com anticorpo OKT3, IL-2 e PBMC 

alimentador (por exemplo, PBMC alogênico irradiado). 

[00103] Os TCRs, polipeptídeos, proteínas, ácidos nucleicos, veto-

res de expressão recombinantes e células hospedeiras da invenção 

(incluindo suas populações), podem ser isolados e/ou purificados. O 

termo "isolado", quando no presente documento usado, significa ter 

sido removido de seu ambiente natural. O termo "purificado", quando 

no presente documento usado, significa ter aumentado em pureza, em 

que "pureza" é um termo relativo, e não deve ser necessariamente in-

terpretado como pureza absoluta. Por exemplo, a pureza pode ser pe-

lo menos cerca de 50%, pode ser maior que cerca de 60%, cerca de 

70%, cerca de 80%, cerca de 90%, cerca de 95% ou pode ser cerca 

de 100%. 

[00104] Os TCRs, polipeptídeos, proteínas, ácidos nucleicos, veto-

res de expressão recombinantes e células hospedeiras da invenção 

(incluindo populações dos mesmos), todos os quais são coletivamente 

referidos como "materiais de TCR inventivos" a seguir, podem ser for-

Petição 870200036443, de 19/03/2020, pág. 58/158



48/65 

mulados em uma composição, tal como uma composição farmacêuti-

ca. A este respeito, a invenção fornece uma composição farmacêutica 

compreendendo qualquer um dos TCRs, polipeptídeos, proteínas, áci-

dos nucleicos, vetores de expressão e células hospedeiras (incluindo 

suas populações), no presente documento descritos, e um veículo 

farmaceuticamente aceitável. As composições farmacêuticas da in-

venção contendo qualquer um dos materiais de TCR da invenção po-

dem compreender mais de um material de TCR da invenção, por 

exemplo, um polipeptídeo e um ácido nucleico, ou dois ou mais TCRs 

diferentes. Alternativamente, a composição farmacêutica pode com-

preender um material de TCR inventivo em combinação com outro(s) 

agente(s) ou fármaco(s) farmaceuticamente ativo(s), tais como agen-

tes quimioterapêuticos, por exemplo, uma esparaginase, bussulfano, 

carboplatina, cisplatina, daunorrubicina, doxorrubicina, fluorouracila, 

gencitabina, hidroxiureia, metotrexato, paclitaxel, rituximabe, vinblasti-

na, vincristina, etc. 

[00105] De preferência, o veículo é um veículo farmaceuticamente 

aceitável. Com respeito às composições farmacêuticas, o transporta-

dor pode ser qualquer um dos convencionalmente usados para o ma-

terial de TCR inventivo particular em consideração. Os métodos para 

preparar composições administráveis são conhecidos ou aparentes 

para aqueles versados na técnica e são descritos em mais detalhes, 

por exemplo, Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 22ª 

Ed., Pharmaceutical Press (2012). É preferido que o veículo farmaceu-

ticamente aceitável seja um veículo que não tenha efeitos colaterais 

ou toxicidade prejudiciais nas condições de uso. 

[00106] A escolha do transportador será determinada em parte pelo 

material de TCR inventivo particular, bem como pelo método específi-

co usado para administrar o material de TCR inventivo. Desta maneira, 

existe uma variedade de formulações adequadas da composição far-
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macêutica da invenção. Formulações adequadas podem incluir qual-

quer uma para administração parenteral, subcutânea, intravenosa, in-

tramuscular, intraarterial, intratecal, intratumoral ou interperitoneal. 

Mais de uma rota pode ser usada para administrar os materiais de 

TCR inventivos e, em certos casos, uma rota específica pode fornecer 

uma resposta mais imediata e mais eficaz do que outra rota. 

[00107] Preferencialmente, o material de TCR da invenção é admi-

nistrado por injeção, por exemplo, por intravenosamente. Quando o 

material de TCR da invenção é uma célula hospedeira (ou população 

da mesma) que expressa o TCR da invenção, o veículo farmaceutica-

mente aceitável para as células para injeção pode incluir qualquer veí-

culo isotônico, como, por exemplo, solução salina normal (cerca de 

0,90% p / v de NaCl em água, cerca de 300 mOsm / L NaCl em água 

ou cerca de 9,0 g NaCl por litro de água), solução de eletrólito de 

NORMOSOL R (Abbott, Chicago, IL), PLASMA-LYTE A (Baxter, Deer-

field, IL), cerca de 5% de dextrose em água ou lactato de Ringer. Em 

uma modalidade, o transportador farmaceuticamente aceitável é su-

plementado com albumina de soro humano. 

[00108] Para propósitos da invenção, a quantidade ou dose (por 

exemplo, número de células quando o material de TCR inventivo é 

uma ou mais células) do material de TCR inventivo administrado deve 

ser suficiente para efetuar, por exemplo, uma resposta terapêutica ou 

profilática, no indivíduo ou animal durante um período de tempo razoá-

vel. Por exemplo, a dose do material de TCR inventivo deve ser sufici-

ente para se ligar a um antígeno do câncer (por exemplo, RAS muta-

do) ou detectar, tratar ou prevenir o câncer em um período de cerca de 

2 horas ou mais, por exemplo, 12 a 24 ou mais horas, a partir do mo-

mento da administração. Em certas modalidades, o período de tempo 

pode ser ainda maior. A dose será determinada pela eficácia do mate-

rial de TCR inventivo específico e pela condição do animal (por exem-
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plo, humano), bem como pelo peso corporal do animal (por exemplo, 

humano) a ser tratado. 

[00109] Muitos ensaios para determinar uma dose administrada são 

conhecidos na técnica. Para propósitos da invenção, um ensaio, que 

compreende comparar até que ponto as células alvo são lisadas ou 

IFN- é secretado pelas células T que expressam o TCR, polipeptídeo 

ou proteína da invenção após a administração de uma determinada 

dose dessas células T a um mamífero entre um conjunto de mamíferos 

dos quais cada um recebe uma dose diferente das células T, pode ser 

usado para determinar uma dose inicial a ser administrada a um ma-

mífero. A extensão em que as células alvo são lisadas ou o IFN- é 

secretado após a administração de uma certa dose pode ser analisada 

por métodos conhecidos na técnica. 

[00110] A dose do material de TCR inventivo da mesma forma será 

determinada pela existência, natureza e extensão de quaisquer efeitos 

colaterais adversos que possam acompanhar a administração de um 

material de TCR da invenção em particular. Tipicamente, o médico 

atendente decidirá a dosagem do material de TCR inventivo em que 

para tratar cada paciente individualmente, levando em consideração 

uma variedade de fatores, como idade, peso corporal, saúde geral, 

dieta, sexo, material de TCR inventivo a ser administrado, rotina de 

administração e a severidade do câncer em tratamento. Em uma mo-

dalidade em que o material de TCR inventivo é uma população de cé-

lulas, o número de células administradas por infusão pode variar, por 

exemplo, de cerca de 1 x 106 a cerca de 1 x 1012 células ou mais. Em 

certas modalidades, menos de 1 x 106 células podem ser administra-

das. 

[00111] Alguém versado na técnica facilmente apreciará que os ma-

teriais de TCR da invenção podem ser modificados de várias manei-

ras, de modo que a eficácia terapêutica ou profilática dos materiais de 
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TCR da invenção seja aumentada através da modificação. Por exem-

plo, os materiais de TCR da invenção podem ser conjugados direta ou 

indiretamente através de uma ponte com um agente quimioterapêuti-

co. A prática de conjugar compostos com um agente quimioterapêutico 

é conhecida na técnica. Alguém de experiência ordinária na técnica 

reconhece que os sítios nos materiais de TCR inventivos, que não são 

necessários para a função dos materiais de TCR inventivos, são sítios 

adequados para ligar uma ponte e/ou um agente quimioterápico, con-

tanto que a ponte e/ou agente quimioterápico, uma vez ligado aos ma-

teriais de TCR inventivos, não interfere com a função dos materiais de 

TCR inventivos, ou seja, a capacidade de se ligar a RAS mutado ou de 

detectar, tratar ou prevenir câncer. 

[00112] É contemplado que as composições farmacêuticas da in-

venção, TCRs, polipeptídeos, proteínas, ácidos nucleicos, vetores de 

expressão recombinantes, células hospedeiras e populações de célu-

las podem ser usadas em métodos de tratamento ou prevenção de 

câncer. Sem ser ligado a uma teoria particular, acredita-se que os 

TCRs da invenção especificamente se ligam ao RAS mutado, de modo 

que o TCR (ou polipeptídeo ou proteína inventiva relacionada), quando 

expresso por uma célula, é capaz de mediar uma resposta imune con-

tra uma célula alvo expressando RAS mutado. A este respeito, a in-

venção fornece um método de tratamento ou prevenção de câncer em 

um mamífero, compreendendo a administração ao mamífero de qual-

quer uma das composições farmacêuticas, TCRs, polipeptídeos ou 

proteínas no presente documento descritas, qualquer ácido nucleico 

ou vetor de expressão recombinante compreendendo uma sequência 

de nucleotídeo que codifica qualquer um dos TCRs, polipeptídeos, pro-

teínas no presente documento descritas, ou qualquer célula hospedei-

ra ou população de células compreendendo um vetor recombinante 

que codifique qualquer um dos TCRs, polipeptídeos ou proteínas no 
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presente documento descritos, em uma quantidade eficaz para tratar 

ou prevenir o câncer no mamífero. 

[00113] Uma modalidade da invenção fornece qualquer uma das 

composições farmacêuticas, TCRs, polipeptídeos ou proteínas descri-

tas no presente documento, qualquer ácido nucleico ou vetor de ex-

pressão recombinante compreendendo uma sequência de nucleotídeo 

que codifica qualquer um dos TCRs, polipeptídeos, proteínas no pre-

sente documento descritas ou qualquer célula hospedeira ou popula-

ção de células compreendendo um vetor recombinante que codifica 

qualquer um dos TCRs, polipeptídeos ou proteínas no presente docu-

mento descritos, para uso no tratamento ou prevenção de câncer em 

um mamífero. 

[00114] Os termos "tratar" e "previnir", bem como as palavras de-

correntes, quando no presente documento usadas, não necessaria-

mente implicam 100% ou tratamento ou prevenção completa. Pelo 

contrário, existem vários graus de tratamento ou prevenção, dos quais 

alguém de experiência ordinária na técnica reconhece como tendo um 

benefício potencial ou efeito terapêutico. A este respeito, os métodos 

inventivos podem fornecer qualquer quantidade de qualquer nível de 

tratamento ou prevenção de câncer em um mamífero. Além disso, o 

tratamento ou prevenção fornecido pelo método inventivo pode incluir 

tratamento ou prevenção de uma ou mais condições ou sintomas do 

câncer que está sendo tratado ou prevenido. Por exemplo, tratamento 

ou prevenção pode incluir a promoção da regressão de um tumor. 

Além disso, para os propósitos no presente documento mencionados, 

"prevenção" pode incluir atraso no início do câncer, ou um sintoma ou 

condição do mesmo. Alternativamente ou adicionalmente, "prevenção" 

pode abranger a prevenção ou o atraso da recorrência do câncer, ou 

um sintoma ou condição do mesmo. 

[00115] Da mesma forma é fornecido um método para detectar a 
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presença de câncer em um mamífero. O método compreende (i) entrar 

em contato com uma amostra compreendendo uma ou mais células do 

mamífero com qualquer um dos TCRs, polipeptídeos, proteínas, áci-

dos nucleicos, vetores de expressão recombinantes, células hospedei-

ras, populações de células ou composições farmacêuticas no presente 

documento descritas, desse modo formando um complexo e detecção 

do complexo, em que a detecção do complexo é indicativa da presen-

ça de câncer no mamífero. 

[00116] Com relação ao método inventivo de detectar câncer em 

um mamífero, a amostra de células pode ser uma amostra que com-

preende células inteiras, lisados dos mesmos ou uma fração de todos 

os lisados celulares, por exemplo, uma fração nuclear ou citoplasmáti-

ca, uma fração proteica inteira ou fração de ácido nucleico. 

[00117] Para propósitos do método inventivo de detecção de cân-

cer, o contato pode ocorrer in vitro ou in vivo com respeito ao mamífe-

ro. De preferência, o contato é in vitro. 

[00118] Além disso, a detecção do complexo pode ocorrer por qual-

quer número de maneiras conhecidas na técnica. Por exemplo, os 

TCRs, polipeptídeos, proteínas, ácidos nucleicos, vetores de expres-

são recombinantes, células hospedeiras ou populações de células, no 

presente documento descritos, podem ser rotulados com um rótulo de-

tectável, tal como, por exemplo, um radioisótopo, um fluoroforo (por 

exemplo, isotiocianato de fluoresceína (FITC), ficoceritrina (PE)), uma 

enzima (por exemplo, fosfatase alcalina, rábano picante peroxidase) e 

partículas de elementos (por exemplo, partículas de ouro). 

[00119] Para propósitos dos métodos da invenção, em que células 

hospedeiras ou populações de células são administradas, as células 

podem ser células alogênicas ou autólogas ao mamífero. De preferên-

cia, as células são autólogas ao mamífero. 

[00120] Com respeito aos métodos inventivos, o câncer pode ser 
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qualquer câncer, incluindo câncer linfocítico agudo, leucemia mieloide 

aguda, rabdomiossarcoma alveolar, câncer ósseo, câncer do cerebro, 

câncer de mama, câncer do ânus, canal anal ou anorreto, câncer do 

olho, câncer do ducto biliar intra-hepático, câncer das articulações, 

câncer do pescoço, vesícula biliar ou pleura, câncer do nariz, cavidade 

nasal ou orelha média, câncer da cavidade oral, câncer da vagina, 

câncer da vulva, leucemia linfocítica crônica, câncer mieloide crônico, 

câncer de cólon, câncer colorretal, câncer endometrial, câncer de esô-

fago, câncer de colo uterino, tumor carcinoide gastrointestinal, glioma, 

linfoma de Hodgkin, câncer de hipofaringe, câncer de rim, câncer de 

laringe, câncer de fígado, câncer de pulmão, mesotelioma maligno, 

melanoma, mieloma múltiplo, câncer de nasofaringe, linfoma não-

Hodgkin, câncer de orofaringe, câncer de ovário, câncer de pênis, 

câncer pancreático, peritônio, omento e mesentério, câncer de faringe, 

câncer de próstata, câncer retal, câncer renal, câncer de pele, câncer 

do intestino delgado, câncer de tecidos moles, câncer de estômago, 

câncer de testículo, câncer da tireoide, câncer do útero, câncer de ure-

ter e câncer de bexiga. Um câncer preferido é o câncer de pâncreas, 

colorretal, pulmão, endometrial, ovariano ou de próstata. De preferên-

cia, o câncer de pulmão é adenocarcinoma de pulmão, o câncer de 

ovário é câncer epitelial de ovário e o câncer de pâncreas é adenocar-

cinoma de pâncreas. Em uma modalidade da invenção, o câncer ex-

pressa uma sequência de aminoácido RAS humanos mutados, em que 

a sequência de aminoácido RAS humanos mutados é um KRAS hu-

mano mutado, um HRAS humano mutado ou uma sequência de ami-

noácido NRAS humano mutado. O KRAS humano mutado, o HRAS 

humano mutado e o NRAS humano mutado expressos pelo câncer 

podem ser como no presente documento descritos com respeito a ou-

tros aspectos da invenção. 

[00121] O mamífero referido nos métodos da invenção pode ser 
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qualquer mamífero. Quando no presente documento usado, o termo 

"mamífero" refere-se a qualquer mamífero, incluindo, porém não limi-

tado a, mamíferos da ordem Rodentia, tal como camundongos e 

hamsters, e mamíferos da ordem Logomorpha, tal como coelhos. É 

preferível que os mamíferos sejam da ordem Carnivora, incluindo feli-

nos (gatos) e caninos (cães). É mais preferido que os mamíferos se-

jam da ordem Artiodactyla, incluindo bovinos (vacas) e suínos (porcos) 

ou da ordem Perssodactyla, incluindo equinos (cavalos). É mais prefe-

rido que os mamíferos sejam da ordem dos primatas, ceboides ou si-

moides (macacos) ou da ordem dos antropoides (humanos e maca-

cos). Um mamífero especialmente preferido é o humano. 

[00122] Os exemplos a seguir ilustram ainda mais a invenção, po-

rém, é claro, não devem ser interpretados como limitantes de seu es-

copo. 

EXEMPLO 1 

[00123] Este exemplo demonstra o isolamento de um TCR tendo 

especificidade antigênica para KRAS humano com a mutação de 

G12V apresentada por uma molécula de HLA-DRB1 *07:01. 

[00124] Um TCR com especificidade antigênica para KRAS humano 

com a mutação de G12V apresentada por uma molécula de HLA-

DRB1*07:01 foi isolado de uma amostra de tumor endometrial de um 

paciente. Resumidamente, a amostra do tumor foi picada, digerida e 

congelada. Antes da triagem celular, a digestão do tumor foi descon-

gelada e repousada durante a noite sem citocinas. As células T foram 

classificadas a partir da digestão do tumor com base na expressão de 

PD-1 e \ ou OX40 (Fechado em PI- (células vivas)> CD3+) usando 

FACS. Os resultados de FACS são mostrados na Figura 1. As células 

manchadas para o isotipo serviram como controle. 

[00125] Os números de células classificadas foram expandidos de 

acordo com o protocolo de expansão rápida (REP) por 3,5 semanas. 
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Para REP, as células T foram cultivadas em placas de microtitulação 

de 96 cavidades (3 células \ cavidade) na presença de anticorpo 

OKT3, IL-2 e PBMC alogênico irradiado. 

[00126] Os números expandidos de células foram agrupados e tes-

tados quanto à reatividade contra células dendríticas autólogas (DC) 

pulsadas com peptídeos de 25-mer agrupados ou peptídeos codifica-

dos por minigenes em tandem de 25-mer (TMGs), abrangendo várias 

mutações específicas de tumor que foram detectadas no tumor do pa-

ciente. Cada conjunto continha 17-21 peptídeos ou TMGs cada. A se-

creção de interferon gama (IFN-γ) foi medida por ImmunoSpot ligado a 

enzima (ELISPOT). Os resultados são mostrados na Figura 2. Como 

mostrado na Figura 2, células T autólogas efetoras agrupadas nos 

números de cultura 7 e 8 reconhecidas DCs alvo pulsadas com o con-

junto de peptídeos 1 (PP1) e o conjunto de peptídeos 2 (PP2). 

[00127] As culturas de células T reativas a mutação foram testadas 

contra DCs autólogas pulsadas com cada único peptídeo do conjunto 

peptídico relevante. A Figura 3 mostra os resultados obtidos após a 

co-cultura do número de cultura de células T autóloga 7 (W7) com DCs 

autólogas pulsadas com cada um dos peptídeos 1-17 (P1-P17) do 

grupo de peptídeos 1 (PP1). Como mostrado na Figura 3, as células T 

da cultura número 7 mostraram alta especificidade contra o peptídeo 

P17. O peptídeo 17 (P17) codifica para a mutação de KRAS G12V. 

[00128] O RNA total foi isolado das células da cultura de célula T 

autóloga número 7 (W7). O RNA total em seguida submetido à amplifi-

cação rápida das extremidades de DNA 5' complementares (5' RACE) 

usando os iniciadores constantes das cadeias TCR-alfa e -beta. Os 

produtos de TCR PCR foram em seguida isolados por eletroforese em 

gel de agarose padrão e extração em gel. O produto foi diretamente 

sequenciado. As sequências de nucleotídeo das regiões variáveis da 

cadeia alfa e beta de TCR foram SEQ ID NO: 42 e 43, respectivamen-
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te. As sequências de aminoácidos das regiões variáveis das cadeias 

alfa e beta de TCR são mostradas na Tabela 6. As regiões de deter-

minação da complementaridade (CDRs) são sublinhadas. 

TABELA 6 

TCR ID cadeia de TCR Regiões de determinação de complementaridade de 
sequência de aminoácido (CDRs) são sublinhadas 

KRASG12V- HLA- 
DRB1*07:01 

Alfa (TRAV13-1) MTSIRAVFIFLWLQLDLVNGENVEQHPSTLSVQEGDSA 
VIKCTYSDSASNYFPWYKQELGKGPQLIIDIRSNVGEKKD 
QRIAVTLNKTAKHFSLHITET-
QPEDSAVYFCAASTGGGNKLTFGTGTQLKVEL  
 
(SEQ ID NO: 13) 

Beta (TRBV20-1) MLLLLLLLGPAGSGLGAVVSQHPSRVICKSGTSVKIECR 
SLDFQATTMFWYRQFPKQSLMLMATSNEGSKATYEQ 
GVEKDKFLINHASLTLSTLTVTSAHPEDSSFYICSAREGA 
GGMGTQYFGPGTRLLVL  
 
(SEQ ID NO: 14) 

 

EXEMPLO 2 

[00129] Este exemplo demonstra que o TCR isolado no Exemplo 1 

reconhece o antígeno de peptídeo KRAS G12V apresentado no con-

texto de uma molécula de HLA-DR. 

[00130] Uma sequência de ácido nucleico que codifica o TCR reati-

vo a G12V isolado do Exemplo 1 (compreendendo as sequências de 

nucleotídeo de SEQ ID NO: 42 e SEQ ID NO: 43) e incluindo uma re-

gião constante de murino modificada por LVL e substituída por cisteína 

foi clonada em um vetor de expressão retroviral. A região constante de 

murino da cadeia  compreendeu a sequência de aminoácido de SEQ 

ID NO: 30, em que X na posição 48 é Cys, X na posição 112 é Leu, X 

na posição 114 é lie e X na posição 115 é Val. A região constante da 

cadeia  compreendeu a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 31, 

em que X na posição 57 é Cys. Um ligante compreendendo a sequên-

cia de aminoácido de SEQ ID NO: 54 foi posicionado entre a região 

constante da cadeia  e a região variável da cadeia . As células T 

alogênicas foram transduzidas com o vetor de expressão retroviral. 

[00131] As células transduzidas (células efetoras) foram co-cul-

Petição 870200036443, de 19/03/2020, pág. 68/158



58/65 

tivadas com células apresentadoras de antígeno autólogo alvo (APCs) 

pulsadas com peptídeo de KRASG12V (1 ng/mL) com anticorpo de blo-

queio de HLA W6/32 (anti-HLA-A, -B, -C), IVA12 (pan-específico, anti-

HLA classe II), B7 / 21 (anti-HLA-DP), HB55 (anti-HLA-DR) ou SPV-L3 

(HLA-DQ) (célula alvo). As células transduzidas efetoras cultivadas 

sozinhas, com DMSO, ou acetage de miristato de forbol (PMA) servi-

ram como controle. As células efetoras transduzidas com um vetor va-

zio (falso) co-cultivado com APCs autólogas alvo pulsadas com 1 

ng/mL de peptídeo KRAS G12V (SEQ ID NO: 53) serviram como ainda 

outro controle. 

[00132] A reatividade das células efetoras contra as células alvo foi 

medida pela expressão de 4-1BB detectada por citometria de fluxo 

(bloqueada em CD3+ cadeia beta mTCR+ células). Os resultados são 

mostrados na Figura 4. Como mostrado na Figura 4, os anticorpos 

IVA12 e HB55 bloquearam a reatividade das células efetoras contra as 

células alvo, indicando que as células efetoras transduzidas reconhe-

ceram o antígeno de peptídeo KRAS G12V apresentado no contexto 

de uma molécula de HLA-DR. 

EXEMPLO 3 

[00133] Este exemplo demonstra que o TCR do Exemplo 2 reco-

nhece o antígeno de peptídeo KRAS G12V apresentado no contexto 

de uma molécula de HLA-DRB1 *07:01. 

[00134] Células T alogênicas transduzidas com o TCR do Exemplo 

2 (células efetoras) foram co-cultivadas com APCs autólogas ao paci-

ente do Exemplo 1 ou APCs de doadores com um haplótipo DRB1 

01:01 ou DRB1 07:01 (células alvo). As células alvo foram pulsadas 

com peptídeo KRASG12V (SEQ ID NO: 53) ou peptídeo WT KRAS 

(SEQ ID NO: 55). As células efetoras foram co-cultivadas com APCs 

de um doador positivo para HLA-DRB1 (em que um, porém não am-

bos, dos alelos do doador é DRB1 *07:01) ("incompatibilidade de 
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DRB") como controle. As células efetoras cultivadas sozinhas, com 

DMSO ou com PMA-ionomicina serviram como controle adicional. A 

secreção de IFN-γ foi medida por ELISPOT. Os números de cavidades 

positivas foram contados. Os resultados são mostrados na Tabela 7 e 

na Figura 5. Na Tabela 7, "TNTC" significa "muito numeroso para con-

tar". A percentagem de células que expressam mTCR que expressam 

4-1BB foi da mesma forma medida por citometria de fluxo. Os resulta-

dos são mostrados na Figura 5. Os resultados mostram que o TCR é 

reativo especificamente contra o KRAS mutado apresentado por HLA-

DRB *07:01. 

TABELA 7 

 Autólogo (Paci- 
ente 4148) 

DRB1 01:01 
Doador 

DRB1 07:01 
Doador 

HLA-DRB1 doa- 
dor incompatível 

KRAS WT Cerca de (~) 354 2 ~291 58 
KRAS G12V TNTC 27 TNTC 41 
DMSO 102 2 123 ~180 
Células sozinhas 12 3 1 1 
OKT3 ~1122 ~1019 ~1007 ~983 

 

EXEMPLO 4 

[00135] Este exemplo demonstra o isolamento de um TCR com es-

pecificidade antigênica para KRAS humano com a mutação de G12C 

apresentada por uma molécula de HLA-DRB1 *11:01. 

[00136] Um TCR reativo ao KRASG12C foi identificado usando sensi-

bilização repetida in vitro (IVS) de subconjuntos de células T do san-

gue periférico de um paciente com câncer de ovário com um tumor 

que expressa KRASG12C. 

[00137] DCs autólogas foram pulsadas com um peptídeo mutado de 

G12C (SEQ ID NO: 56) e co-cultivadas com subconjuntos de células T 

classificados por 10 dias e, em seguida, a reatividade foi testada, co-

mo descrito no Exemplo 1. 

[00138] Para enriquecer as células reativas também, a fração reati-

va contra o peptídeo KRAS mutado foi classificada com base na ex-

pressão 4-1BB / OX40 e estimulou novamente com o peptídeo muta-
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do. As células T reativas foram classificadas com base na expressão 

4-1BB / OX40 e sequenciadas. 

[00139] O RNA total foi isolado das células. O RNA total foi em se-

guida submetido à amplificação rápida das extremidades de DNA 

complementares 5' (5' RACE) usando os iniciadores constantes das 

cadeias TCR-alfa e -beta. Os produtos de TCR PCR foram em seguida 

isolados por eletroforese em gel de agarose padrão e extração em gel. 

O produto foi diretamente sequenciado. As sequências de nucleotídeo 

das regiões variáveis das cadeias alfa e beta do TCR foram SEQ ID 

NO: 44 e 45, respectivamente. As sequências de aminoácidos das re-

giões variáveis das cadeias alfa e beta do TCR são mostradas na Ta-

bela 8. As regiões determinantes da complementaridade (CDRs) estão 

sublinhadas. 

TABELA 8 

TCR ID Cadeia de 
TCR 

Regiões de determinação de complementaridade de sequên-
cia de aminoácido (CDRs) são sublinhadas 

KRASG12C- HLA-
DRB1*11:01 

Alfa 
(TRAV24) 

MEKNPLAAPLLILWFHLDCVSSILNVEQSPQSLHVQEGDSTN-
FTCSFPSSNFYALHWYRWETAKSPEALFVMTLNGDEKKKGRI-
SATLNTKEGYSYLYIKGSQPEDSATYLCAFTTGNQFYFGTGTS-
LTVIP    
 
(SEQ ID NO: 15) 

Beta 
(TRBV12-4) 

MGSWTLCCVSLCILVAKHTDAGVIQSPRHEVTEMGQEVTLRCK-
PISGHDYLFWYRQTMMRGLELLIYFNNNVPIDDSGMPE-
DRFSAKMPNASFSTLKIQPSEPRDSAVYFCASSSYGGYSN-
QPQHFGDGTRLSILED   
 
(SEQ ID NO: 16) 

 

EXEMPLO 5 

[00140] Este exemplo demonstra que o TCR isolado no Exemplo 4 

reconhece o antígeno de peptídeo KRAS G12C apresentado no con-

texto de uma molécula de HLA-DR. 

[00141] Uma sequência de ácido nucleico que codifica o TCR reati-

vo a G12C isolado do Exemplo 4 (compreendendo as sequências de 

nucleotídeo de SEQ ID NO: 44 e SEQ ID NO: 45) e incluindo uma re-

gião constante de murino modificada por LVL e substituída por cisteína 
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foi clonada em um vetor de expressão retroviral. A região constante de 

murino da cadeia  compreendeu a sequência de aminoácido de SEQ 

ID NO: 30, em que X na posição 48 é Cys, X na posição 112 é Leu, X 

na posição 114 é lie e X na posição 115 é Val. A região constante da 

cadeia  compreendeu a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 31, 

em que X na posição 57 é Cys. Um ligante compreendendo a sequên-

cia de aminoácido de SEQ ID NO: 54 foi posicionado entre a região 

constante da cadeia  e a região variável da cadeia . As células T 

alogênicas foram transduzidas com o vetor de expressão retroviral. 

[00142] As células transduzidas (células efetoras) foram co-

cultivadas com DCs autólogas alvo ou DCs alogênicas corresponden-

tes aos alelos HLA-DRB15:01 ou HLA-DRB11:01 pulsados com peptí-

deo KRASG12C 24-mer (SEQ ID NO: 56) após o bloqueio de suas mo-

léculas de MHC Classe II de membrana usando anticorpos contra 

HLA-DQ, HLA-DR ou HLA-DP, ou um anticorpo pan-específico contra 

todos os HLA-DP, HLA-DR e HLA-DQ. As células transduzidas efeto-

ras cultivadas com acetage miristato de forbol (PMA) ou WT KRAS 

(SEQ ID NO: 55) serviram como controle. 

[00143] A reatividade das células efetoras contra as células alvo foi 

medida pela expressão de 4-1BB detectada por citometria de fluxo 

(bloqueada em CD3 + cadeia beta de mTCR + células). Os resultados 

são mostrados na Figura 10. Como mostrado na Figura 10, o TCR é 

reativo especificamente contra o KRASG12C apresentado por HLA-

DRB *11:01. 

EXEMPLO 6 

[00144] Este exemplo demonstra que PBMC transduzido com o 

TCR KRASG12C do Exemplo 5 reconhece DC autólogas pulsadas com 

peptídeos KRASG12C. 

[00145] As células T alogênicas foram manipuladas geneticamente 

com MSGV-1-retrovírus que codifica o TCR KRASG12C do Exemplo 5. 

Petição 870200036443, de 19/03/2020, pág. 72/158



62/65 

As DCs autólogas foram carregadas com o peptídeo WT KRAS (SEQ 

ID NO: 55) ou KRASG12C (SEQ ID NO: 56) e co-cultivadas com as célu-

las transduzidas por TCR por 18 horas, seguidas de análise por cito-

metria de fluxo para a regulação positiva de 4-1BB. Os resultados são 

mostrados na Figura 9. Como mostrado na Figura 9, o PBMC transdu-

zido com o TCR KRASG12C do Exemplo 5 DC autólogos reconhecidos 

pulsados com peptídeo KRASG12C. 

EXEMPLO 7 

[00146] Este exemplo demonstra que a proteína mutada KRAS 

G12V é processada e apresentada por DC e reconhecida pelo TCR do 

Exemplo 2. 

[00147] As células T alogênicas transduzidas com o G12V-DRB1 

*07:01 do Exemplo 2 foram co-cultivadas durante a noite com DCs au-

tólogas pulsadas com lisados celulares de linhagens celulares de tu-

mor que expressam uma das seguintes mutações de KRAS G12: 

G12R, G12C, G12D, ou G12V. As células transduzidas co-cultivadas 

com DCs autólogas pulsadas com lisado celular de uma linhagem ce-

lular de tumor que expressa WT KRAS serviram como controle. As cé-

lulas transduzidas cultivadas sozinhas ou com PMA ou DMSO servi-

ram como controles adicionais. A percentagem de células que regulam 

positivamente 4-1BB e/ou OX40 foi medida por citometria de fluxo. O 

número de células que expressam IFN (manchas por 2 x 104 células) 

foi medido por ELISPOT. Os resultados são mostrados na Figura 6. 

Como mostrado na Figura 6, a proteína mutada KRAS G12V é proces-

sada e apresentada por DC e reconhecida pelo TCR do Exemplo 2. 

EXEMPLO 8 

[00148] Este exemplo demonstra que as células transduzidas com o 

TCR G12V-DRB1 *07:01 do Exemplo 2 reconhecem especificamente o 

peptídeo KRASG12V. 

[00149] Células T alogênicas transduzidas com o TCR G12V-DRB1 
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*07:01 do Exemplo 2 foram co-cultivadas durante a noite com DC au-

tólogas pulsadas com peptídeos de 24 mer KRASG12V (SEQ ID NO: 

53) ou WT KRAS (SEQ ID NO: 55) em várias concentrações. A por-

centagem das células mTCRβ+CD8+4-1BB+ foi medida por citometria 

de fluxo. Os resultados são mostrados na Figura 7. Como mostrado na 

Figura 7, as células transduzidas com o TCR G12V-DRB1 *07:01 do 

Exemplo 2 especificamente reconheceram o peptídeo KRASG12V. 

EXEMPLO 9 

[00150] As células transduzidas com o TCR G12V-DRB1 *07:01 do 

Exemplo 2 reconhecem especificamente uma variedade de peptídeos 

KRASG12V. 

[00151] As células T alogênicas transduzidas com o TCR G12V-

DRB1 *07:01 do Exemplo 2 foram co-cultivadas durante a noite com 

DC autólogas pulsadas com os peptídeos listados na Tabela 9 abaixo 

em várias concentrações. A secreção de IFNγ foi medida por ELIS-

POT. Os resultados são mostrados na Figura 8. Como mostrado na 

Figura 8, enquanto as células transduzidas com o TCR G12V-DRB1 

*07:01 do Exemplo 2 especificamente reconheciam todos os peptídeos 

KRASG12V, SEQ ID NO: 52 era a melhor.  

TABELA 9 

Nome Sequência SEQ ID NO: 
KRAS G12V 11mer LVVVGAVGVGK 46 
KRAS G12V 12mer_1 KLVVVGAVGVGK 47 
KRAS G12V 12mer_2 LVVVGAVGVGKS 48 
KRAS G12V 13mer_1 YKLVVVGAVGVGK 49 
KRAS G12V 13mer_2 KLVVVGAVGVGKS 50 
KRAS G12V 13mer_3 LVVVGAVGVGKSA 51 
KRAS G12V 15mer_3 EYKLVVVGAVGVGKS 52 
KRAS G12V 24mer MTEYKLVVVGAVGVGKSALTIQLI 53 

 

[00152] Todas as referências, incluindo publicações, pedidos de 

patentes e patentes, citadas neste documento estão no presente do-

cumento incorporadas por referência na mesma extensão como se ca-

da referência fosse individual e especificamente indicada para ser in-
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corporada por referência e foi apresentada em sua totalidade no pre-

sente documento. 

[00153] O uso dos termos "um" e "uma" e "o" e "pelo menos um" e 

referentes similares no contexto da descrição da invenção (especial-

mente no contexto das reivindicações a seguir) devem ser interpreta-

dos para abranger igualmente o singular e o plural, a menos que de 

outra maneira indicado no presente documento ou claramente contra-

dito pelo contexto. O uso do termo "pelo menos um" seguido de uma 

lista de um ou mais itens (por exemplo, "pelo menos um de A e B") de-

ve ser interpretado como um item selecionado entre os itens listados 

(A ou B) ou qualquer combinação de dois ou mais dos itens listados (A 

e B), a menos que de outra maneira indicado no presente documento 

ou claramente contradito pelo contexto. Os termos "compreendendo", 

"tendo", "incluindo" e "contendo" devem ser interpretados como termos 

em aberto (isto é, significando "incluindo, porém não limitado a"), a 

menos que de outra maneira notado. A recitação de faixas de valores 

no presente documento contidas serve apenas como um método abre-

viado de se referir individualmente a cada valor separado dentro da 

faixa, a menos que de outra maneira indicado no presente documento, 

e cada valor separado é incorporado à especificação como se fosse no 

presente documento recitado individualmente. Todos os métodos no 

presente documento descritos podem ser realizados em qualquer or-

dem adequada, a menos que de outra maneira indicado no presente 

documento ou claramente contradito pelo contexto. O uso de todo e 

qualquer exemplo, ou linguagem exemplar (por exemplo, "tal como") 

no presente documento fornecida, visa meramente iluminar melhor a 

invenção e não apresenta uma limitação no escopo da invenção, a 

menos que de outra maneira reivindicado. Nenhuma linguagem na es-

pecificação deve ser interpretada como indicando qualquer elemento 

não reivindicado como essencial para a prática da invenção. 
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As modalidades preferidas desta invenção são descritas no presente 

documento, incluindo o melhor modo conhecido pelos inventores para 

realizar a invenção. Variações dessas modalidades preferidas podem 

se tornar aparentes para aqueles versados na técnica após a leitura da 

descrição anterior. Os inventores esperam que técnicos versados em-

pregem tais variações quando apropriado, e os inventores pretendem 

que a invenção seja praticada de outra forma que não especificamente 

no presente documento descrita. Desta maneira, esta invenção inclui 

todas as modificações e equivalentes do objetivo recitado nas reivindi-

cações anexas, como permitido pela lei aplicável. Além disso, qualquer 

combinação dos elementos acima descritos em todas as variações 

possíveis é abrangida pela invenção, a menos que de outra maneira 

indicado no presente documento ou claramente contradito pelo contex-

to. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Receptor de células T isolado ou purificado (TCR), no 

qual o TCR possui especificidade antigênica para uma sequência de 

aminoácido RAS humana mutada apresentada por uma molécula de 

Classe II de antígeno de leucocitário humano (HLA), 

caracterizado pelo fato de que a sequência de aminoácido 

RAS humano mutado é um homólogo de oncogene viral de sarcoma 

de rato Kirsten humano mutado (KRAS), um homólogo de oncogene 

viral de sarcoma de rato Harvey humano mutado (HRAS) ou uma se-

quência de aminoácido homóloga de oncogene viral de sarcoma de 

rato de Neuroblastoma humano mutado (NRAS). 

2. TCR de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que a molécula de HLA Classe II é uma molécula de HLA-DR. 

3. TCR de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que a molécula de HLA Classe II é uma molécula de HLA-

DRB1. 

4. TCR de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que a molécula de HLA Classe II é uma molécula de HLA-

DRB1 *07:01 ou uma molécula de HLA-DRB1 *11:01. 

5. TCR, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 4caracterizado pelo fato de que a sequência de aminoácido de RAS 

humana mutada compreende um KRAS humano de tipo silvestre, um 

HRAS humano de tipo silvestre ou uma sequência de aminoácido 

NRAS humano de tipo silvestre com uma substituição de glicina na 

posição 12, em que a posição 12 é definida por referência à proteína 

KRAS humana do tipo silvestre, HRAS humano do tipo silvestre ou 

proteína NRAS humana do tipo silvestre, respectivamente. 

6. TCR de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo 

fato de que a substituição é uma substituição de glicina na posição 12 

por valina ou cisteína. 
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7. TCR, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 6, caracterizado pelo fato de que compreende as sequências de 

aminoácido de: 

(a) todas de SEQ ID NOs: 1-3, 

(b) todas de SEQ ID NOs: 4-6, 

(c) todas de SEQ ID NOs: 7-9, 

(d) todas de SEQ ID NOs: 10-12, 

(e) todas de SEQ ID NOs: 1-6, ou 

(f) todas de SEQ ID NOs: 7-12. 

8. TCR, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 7, caracterizado pelo fato de que compreende as sequências de 

aminoácido de: 

(i) SEQ ID NO: 13, 

(ii) SEQ ID NO: 14, 

(iii) SEQ ID NO: 15, 

(iv) SEQ ID NO: 16, 

(v) ambas de SEQ ID NO: 13-14, ou 

(vi) ambas de SEQ ID NO: 15-16. 

9. TCR, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 8, caracterizado pelo fato de que compreende ainda: 

(a) uma região constante da cadeia α compreendendo a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 30, em que: 

(i) X na posição 48 de SEQ ID NO: 30 é Thr ou Cys; 

(ii) X na posição 112 de SEQ ID NO: 30 é Ser, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(iii) X na posição 114 de SEQ ID NO: 30 é Met, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e 

(iv) X na posição 115 de SEQ ID NO: 30 é Gly, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(b) uma região constante da cadeia  compreendendo a 
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sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 31, em que X na posição 57 

de SEQ ID NO: 31 é Ser ou Cys; ou 

(c) ambos (a) e (b). 

10. TCR isolado ou purificado, de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 a 9, caracterizado pelo fato de que compre-

ende: 

(a) uma cadeia α compreendendo a sequência de amino-

ácido de SEQ ID NO: 34, em que: 

(i) X na posição 179 de SEQ ID NO: 34 é Thr ou Cys; 

(ii) X na posição 243 de SEQ ID NO: 34 é Ser, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(iii) X na posição 245 de SEQ ID NO: 34 é Met, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e 

(iv) X na posição 246 de SEQ ID NO: 34 é Gly, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(b) uma cadeia  compreendendo a sequência de amino-

ácido de SEQ ID NO: 35, em que X na posição 189 de SEQ ID NO: 35 

é Ser ou Cys; 

(c) uma cadeia α compreendendo a sequência de amino-

ácido de SEQ ID NO: 36, em que: 

(i) X na posição 180 de SEQ ID NO: 36 é Thr ou Cys; 

(ii) X na posição 244 de SEQ ID NO: 36 é Ser, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(iii) X na posição 246 de SEQ ID NO: 36 é Met, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e 

(iv) X na posição 247 de SEQ ID NO: 36 é Gly, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(d) uma cadeia  compreendendo a sequência de amino-

ácido de SEQ ID NO: 37, em que X na posição 194 de SEQ ID NO: 37 

é Ser ou Cys; 
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(e) ambos (a) e (b); ou 

(f) ambos (c) e (d). 

11. Polipeptídeo isolado ou purificado, no qual compreende 

uma porção funcional do TCR, como definido em qualquer uma das 

reivindicações 1 a 10, caracterizada pelo fato de que a porção funcio-

nal compreende as sequências de aminoácido de: 

(a) todas de SEQ ID NOs: 1-3, 

(b) todas de SEQ ID NOs: 4-6, 

(c) todas de SEQ ID NOs: 7-9, 

(d) todas de SEQ ID NOs: 10-12, 

(e) todas de SEQ ID NOs: 1-6, ou 

(f) todas de SEQ ID NOs: 7-12. 

12. Polipeptídeo isolado ou purificado, de acordo com a rei-

vindicação 11, caracterizado pelo fato de que a porção funcional com-

preende a(s) sequência(s) de aminoácidos de: 

(i) SEQ ID NO: 13, 

(ii) SEQ ID NO: 14, 

(iii) SEQ ID NO: 15, 

(iv) SEQ ID NO: 16, 

(v) ambas de SEQ ID NO: 13-14, ou 

(vi) ambas de SEQ ID NO: 15-16. 

13. Polipeptídeo isolado ou purificado, de acordo com a rei-

vindicação 11 ou 12, caracterizado pelo fato de que compreende ain-

da: 

(a) a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 30, em 

que: 

(i) X na posição 48 de SEQ ID NO: 30 é Thr ou Cys; 

(ii) X na posição 112 de SEQ ID NO: 30 é Ser, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(iii) X na posição 114 de SEQ ID NO: 30 é Met, Ala, Val, 
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Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e 

(iv) X na posição 115 de SEQ ID NO: 30 é Gly, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(b) a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 31, em 

que X na posição 57 de SEQ ID NO: 31 é Ser ou Cys; ou 

(c) ambos (a) e (b). 

14. Polipeptídeo isolado ou purificado, de acordo com qual-

quer uma das reivindicações 11 a 13, caracterizado pelo fato de que 

compreende: 

(a) a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 34, em 

que: 

(i) X na posição 179 de SEQ ID NO: 34 é Thr ou Cys; 

(ii) X na posição 243 de SEQ ID NO: 34 é Ser, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(iii) X na posição 245 de SEQ ID NO: 34 é Met, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e 

(iv) X na posição 246 de SEQ ID NO: 34 é Gly, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(b) a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 35, em 

que X na posição 189 de SEQ ID NO: 35 é Ser ou Cys; 

(c) a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 36, em 

que: 

(i) X na posição 180 de SEQ ID NO: 36 é Thr ou Cys; 

(ii) X na posição 244 de SEQ ID NO: 36 é Ser, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(iii) X na posição 246 de SEQ ID NO: 36 é Met, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e 

(iv) X na posição 247 de SEQ ID NO: 36 é Gly, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(d) a sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 37, em 
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que X na posição 194 de SEQ ID NO: 37 é Ser ou Cys; 

(e) ambos (a) e (b); ou 

(f) ambos (c) e (d). 

15. Proteína isolada ou purificada, caracterizada pelo fato 

de que compreende pelo menos um dos polipeptídeos de acordo com 

qualquer uma das reivindicações 11 a 14. 

16. Proteína isolada ou purificada, de acordo com a reivin-

dicação 15, caracterizada pelo fato de que compreende: 

(a) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo as 

sequências de aminoácido de SEQ ID NOs: 1-3 e uma segunda cadeia 

polipeptídica compreendendo as sequências de aminoácido de SEQ 

ID NOs: 4-6; ou 

(b) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo as 

sequências de aminoácido de SEQ ID NOs: 7-9 e uma segunda cadeia 

polipeptídica compreendendo as sequências de aminoácido de SEQ 

ID NOs: 10-12. 

17. Proteína isolada ou purificada, de acordo com a reivin-

dicação 15 ou 16, caracterizada pelo fato de que compreende: 

(i) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 13 e uma segunda cadeia 

polipeptídica compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ ID 

NO: 14; ou 

(ii) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 15 e uma segunda cadeia 

polipeptídica compreendendo a sequência de aminoácido de SEQ ID 

NO: 16. 

18. Proteína isolada ou purificada, de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 15 a 17, caracterizada pelo fato de que com-

preende ainda: 

(a) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo a 

Petição 870200036443, de 19/03/2020, pág. 82/158



7/11 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 30, em que: 

(i) X na posição 48 de SEQ ID NO: 30 é Thr ou Cys; 

(ii) X na posição 112 de SEQ ID NO: 30 é Ser, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(iii) X na posição 114 de SEQ ID NO: 30 é Met, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e 

(iv) X na posição 115 de SEQ ID NO: 30 é Gly, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(b) uma segunda cadeia polipeptídica compreendendo a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 31, em que X na posição 57 

de SEQ ID NO: 31 é Ser ou Cys; ou 

(c) ambos (a) e (b). 

19. Proteína isolada ou purificada, de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 15 a 18, caracterizada pelo fato de que com-

preende: 

(a) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 34, em que: 

(i) X na posição 179 de SEQ ID NO: 34 é Thr ou Cys; 

(ii) X na posição 243 de SEQ ID NO: 34 é Ser, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(iii) X na posição 245 de SEQ ID NO: 34 é Met, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e 

(iv) X na posição 246 de SEQ ID NO: 34 é Gly, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(b) uma segunda cadeia polipeptídica compreendendo a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 35, em que X na posição 

189 de SEQ ID NO: 35 é Ser ou Cys; 

(c) uma primeira cadeia polipeptídica compreendendo a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 36, em que: 

(i) X na posição 180 de SEQ ID NO: 36 é Thr ou Cys; 
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(ii) X na posição 244 de SEQ ID NO: 36 é Ser, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(iii) X na posição 246 de SEQ ID NO: 36 é Met, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe ou Trp; e 

(iv) X na posição 247 de SEQ ID NO: 36 é Gly, Ala, Val, 

Leu, lie, Pro, Phe, Met ou Trp; 

(d) uma segunda cadeia polipeptídica compreendendo a 

sequência de aminoácido de SEQ ID NO: 37, em que X na posição 

194 de SEQ ID NO: 37 é Ser ou Cys; 

(e) ambos (a) e (b); ou 

(f) ambos (c) e (d). 

20. Ácido nucleico isolado ou purificado, caracterizada pelo 

fato de que compreende uma sequência de nucleotídeo que codifica o 

TCR como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 10, o po-

lipeptídeo como definido em qualquer uma das reivindicações 11 a 14, 

ou a proteína como definida em qualquer uma das reivindicações 15 a 

19. 

21. Vetor de expressão recombinante, caracterizado pelo 

fato de que compreende o ácido nucleico como definido na reivindica-

ção 20. 

22. Célula hospedeira isolada ou purificada, caracterizada 

pelo fato de que compreende o vetor de expressão recombinante co-

mo definido na reivindicação 21. 

23. População isolada ou purificada de células, caracteriza-

da pelo fato de que compreende a célula hospedeira como definida na 

reivindicação 22. 

24. Composição farmacêutica, caracterizada pelo fato de 

que compreende (a) TCR como definido em qualquer uma das reivin-

dicações 1 a 10, o polipeptídeo como definido em qualquer uma das 

reivindicações 11 a 14, a proteína como definida em qualquer uma das 
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reivindicações 15 a 19, o ácido nucleico como definido em reivindica-

ção 20, o vetor de expressão recombinante como definido na reivindi-

cação 21, a célula hospedeira como definida na reivindicação 22 ou a 

população de células d reivindicação 23 e (b) um veículo farmaceuti-

camente aceitável. 

25. Método para detectar a presença de câncer em mamífe-

ro, caracterizado pelo fato de que o método compreende: 

(a) entrar em contato com uma amostra compreendendo 

células do câncer com o TCR como definido em qualquer uma das rei-

vindicações 1 a 10, o polipeptídeo como definido em qualquer uma das 

reivindicações 11 a 14, a proteína como definida em qualquer uma das 

reivindicações 15 a 19, o núcleo ácido como definido na reivindicação 

20, o vetor de expressão recombinante como definido na reivindicação 

21, a célula hospedeira como definida na reivindicação 22, a popula-

ção de células como definida na reivindicação 23 ou a composição 

farmacêutica como definida na reivindicação 24, desse modo forman-

do um complexo; e 

(b) detectar o complexo, 

em que a detecção do complexo é indicativa da presença 

de câncer no mamífero. 

26. TCR de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 10, polipeptídeo de acordo com qualquer uma das reivindicações 11 

a 14, proteína de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 

19, ácido nucleico de acordo com a reivindicação 20, o vetor de ex-

pressão recombinante de acordo com a reivindicação 21, a célula hos-

pedeira de acordo com a reivindicação 22, a população de células de 

acordo com a reivindicação 23 ou a composição farmacêutica da rei-

vindicação 24, caracterizada pelo fato de ser para uso no tratamento 

ou prevenção de câncer em um mamífero. 

27. Método, de acordo com a reivindicação 25, ou o TCR, 
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polipeptídeo, proteína, ácido nucleico, vetor de expressão recombinan-

te, célula hospedeira, população de células ou composição farmacêu-

tica para o uso como definido na reivindicação 26, caracterizado pelo 

fato de que o câncer expressa uma sequência de aminoácido RAS 

humana mutada, em que a sequência de aminoácido RAS humana 

mutada é um KRAS humano mutado, um HRAS humano mutado, ou 

uma sequência de aminoácido NRAS humana mutada. 

28. Método, de acordo com a reivindicação 27, ou o TCR, 

polipeptídeo, proteína, ácido nucleico, vetor de expressão recombinan-

te, célula hospedeira, população de células ou composição farmacêu-

tica para o uso de acordo com a reivindicação 27, caracterizado pelo 

fato de que a sequência de aminoácido RAS humana mutada compre-

ende um KRAS humano do tipo silvestre, um HRAS humano do tipo 

silvestre ou uma sequência de aminoácido do NRAS humano do tipo 

silvestre com uma substituição de glicina na posição 12, em que a po-

sição 12 é definida por referência ao KRAS humano do tipo silvestre, 

HRAS humano tipo silvestre ou sequência de aminoácido NRAS hu-

mana do tipo silvestre, respectivamente. 

29. Método, de acordo com a reivindicação 28, ou o TCR, 

polipeptídeo, proteína, ácido nucleico, vetor de expressão recombinan-

te, célula hospedeira, população de células ou composição farmacêu-

tica para o uso de acordo com a reivindicação 28, caracterizado pelo 

fato de que a substituição é uma substituição da glicina na posição 12 

com valina ou cisteína. 

30. Método, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 27 a 29, ou TCR, polipeptídeo, proteína, ácido nucleico, vetor de 

expressão recombinante, célula hospedeira, população de células ou 

composição farmacêutica para o uso como definido em qualquer uma 

das reivindicações 27 a  29, caracterizado pelo fato de que a sequên-

cia de aminoácido de RAS humana mutada é uma sequência de ami-
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noácido homóloga de oncogene viral de sarcoma de rato Kirsten hu-

mano mutado (KRAS). 

31. Método, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 27 a 29, ou TCR, polipeptídeo, proteína, ácido nucleico, vetor de 

expressão recombinante, célula hospedeira, população de células ou 

composição farmacêutica para o uso como definido em qualquer uma 

das reivindicações 27 a 29, caracterizado pelo fato de que a sequência 

de aminoácido de RAS humana mutada é uma sequência de aminoá-

cido homólogo de oncogene viral (NRAS) de sarcoma de rato de neu-

roblastoma humano mutado (NRAS). 

32. Método, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 27 a 29, ou TCR, polipeptídeo, proteína, ácido nucleico, vetor de 

expressão recombinante, célula hospedeira, população de células ou 

composição farmacêutica para o uso como definido em qualquer uma 

das reivindicações 27 a 29, caracterizado pelo fato de que a sequência 

de aminoácido RAS humana mutada é uma sequência de aminoácido 

homóloga do oncogene viral de sarcoma de rato Harvey humano 

(HRAS) mutado. 

33. Método, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 25 a 32, ou o TCR, polipeptídeo, proteína, ácido nucleico, vetor 

de expressão recombinante, célula hospedeira, população de células 

ou composição farmacêutica para o uso como definido em qualquer 

uma das reivindicações 26 a 32, caracterizado pelo fato de que o cân-

cer é câncer pancreático, colorretal, pulmonar, endometrial, ovariano 

ou da próstata. 
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RESUMO 

Patente de Invenção: "RECEPTORES DE CÉLULAS T RESTRITIVAS 

A HLA CLASSE II CONTRA RAS MUTADO". 

A presente invenção refere-se a um receptor de células T 

isolado ou purificado (TCR), em que o TCR tem especificidade antigê-

nica para homólogo de oncogene viral (KRAS) de sarcoma de rato mu-

tado de Kirsten apresentado por uma molécula de Classe II de antíge-

no de leucocitário humano (HLA). Polipeptídeos e proteínas relaciona-

dos, bem como ácidos nucleicos relacionados, vetores de expressão 

recombinantes, células hospedeiras, populações de células e compo-

sições farmacêuticas. Da mesma forma descritos são métodos de de-

tectar a presença de câncer em um mamífero e métodos de tratamen-

to ou prevenção de câncer em um mamífero. 
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