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Potencjał bispecyficznych przeciwciał w leczeniu 
chorób autoimmunologicznych i onkologicznych

dr Olga Abramczyk
Lider Grupy Biotechnologicznej



Projekty realizowane w grupie biotechnologicznej 

Choroby immunologiczne i onkologiczne to ogromny problem medyczny współczesnej cywilizacji

projekt BAAP

projekt cBITE

*   Samoistne zwłóknienie płuc (IPF),  Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), Reumatoidalne zapalenie stawów (RA), 
Łuszczyca (Ps)
**  Łuszczycowe zapalenie stawów (PsA), Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (GCA), Astma steroidooporna



Bispecyficzne przeciwciałoMonospecyficzne przeciwciało 

Komórka 
nowotworowa

Komórka 
układu odpornościowego

Komórka 
nowotworowa

Miejsca wiązania antygenu

Przeciwciała monospecyficzne vs Przeciwciała bispecyficzne



Łuszczycowe 
zapalenie stawów

Olbrzymiokomórkowe 
zapalenie tętnic

Uzyskaliśmy cząsteczki bispecyficzne wykazujące w testach komórkowych efektywność porównywalną lub 
lepszą od referentów 

Astma steroidooporna

Anty IL (nieujawniona)

Anty IL-17A

Bispecyficzne przeciwciała rozwijane w Celon Pharma:
 ŁZS, OZS - CPBT721, 825, 853, 854, 884
 Astma - CPBT719, 885, 886

CPBT Anty IL: 39 - 1600 pM
Referent: 210 pM

CPBT Anty IL17A: 25 - 55 pM
Referent Ixekizumab: 39 pM

Efektywność cząsteczek w 
badaniach komórkowych

Gdzie jesteśmy w projekcie BAAP i dokąd zmierzamy?



PD-1, PD-L1, CTLA4 -
główni gracze na rynku inhibitorów 

punktu kontroli odpowiedzi 
immunologicznej, głównie w 
leczeniu nowotworów płuca

Monoterapie nie są wolne od problemu pojawiającej się oporności w leczeniu

Terese Winslow LLC. Credit: For the National Cancer Institute; 2015

Immunoterapia



scFv
wyselekcjonowana 
część przeciwciała 

ludzkiego wiążąca cel 
molekularny

VHH
wyselekcjonowana 
część przeciwciała 
wielbłądowatych

wiążąca cel 
molekularny

Anty - CTLA4

Anty - receptor czynnika wzrostu
(nieujawniony)

Anty-PD-L1

Anty - PD-L1

Anty - receptor czynnika wzrostu 
(nieujawniony)

Uzyskaliśmy bispecyficzne cząsteczki o silnym oddziaływaniu z celami molekularnymi
oraz potwierdzonej efektywności w testach biologicznych 

CPBT921-926 CPBT915-920

Nowotwór płuca

Gdzie jesteśmy w projekcie cBITE i dokąd zmierzamy?



…..ponieważ dają wymierne korzyści terapeutyczne

Bispecyficzne
przeciwciała

Wyższa skuteczność

Większe bezpieczeństwo

Korzystniejsza ekonomia

Chen TT. J Immunother Cancer. 2013;  Ribas A, et al. Clin Cancer Res. 2012

Bispecyficzne przeciwciała…dlaczego?

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Synergistyczny efekt powoduje obniżenie dawki i niższy off target efekt, tym samym Celowanie w różne epitopyRynek bispecyficznych przeciwciał i/lub ich fragmentów oszacowany był na $455M in 2018 i wyniesie $2023M za 5 lat. Bispecyfiki na rynku     Catumaxomab: CD3+EpCam      Blimatumomab: CD3+CD19      Emicizumab: factor Ix+ factor X



Nazwa leku Nazwa 
handlowa Firma Cel Wskazanie FDA EMA

Blinatumomab Blincyto Amgen DC3/CG19
Nawrotowa lub oporna ostra 
białaczka limfoblastyczna

2014 2015

Emicizumab Hemlibra Roche FIXa/FX
Krwawienie u pacjentów z 

hemofilią A
2017 2018

Amivantamab Rybrevant Janssen EGFR/cMet Niedrobnokomórkowy rak płuc 2021 /

Faricimab Vabysmo Genentech
Ang-2/
EGF-A

Zwyrodnienie plamki żółtej 
związane z wiekiem (AMD) i 
cukrzycowy obrzęku plamki 

żółtej (DME)

2022 /

Mosunetuzumab Lunsumio Roche CD20/CD3
Nawrotowy lub oporny na 

leczenie chłoniak grudkowy
/ 2022

Teclistamab Tecvayli Janssen BCMA/CD3
Nawrotowy lub oporny szpiczak 

plazmocytowy
/ 2022

Rynek leków oparty o bispecyficzne przeciwciała
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mRNA – technologia szyta na miarę

TransformRNA – Biotechnology Report

dr Dorota Kubacka, dr Krzysztof Flis
Grupa Biologii i Biotechnologii



IP key area Current IP,
select players

CP strategy

1. Ionizable lipid Moderna (SM-102), 
Acuitas, PNI, 

EtheRNA

Own proprietary
ionizable lipids*

2. Cholesterol as 
LNP structural

element

Moderna Own proprietary
structural element*

3. LNP 
composition

Moderna, Protiva,
Arbutus, Tekmira

Modified composition
(FTO)*

4. CAP 5’UTR Trilink, Biontech In licence from Trilink

5. Uridine
modification

Moderna
(Penn University 

technology, Kariko et 
al)

Non-infringing FTP)
Uridine modification, 

with reduced
immunogenecity

1. Ionizable lipid

2. Cholesterol

4. Cap 5’ 5. Uridine modifaction

*patents in preparation or pending

5 key critical areas of IP mRNA technology At Celon we pursue FTO approach and 
built strong IP

5. LNP



DNA - zbiór informacji genetycznej o budowie i 
funkcji białek

mRNA - narzędzie komórki stosowane do 
przekazania informacji; tymczasowy zbiór 
instrukcji o budowie i funkcji białek

białka - maszyny molekularne niezbędne dla 
funkcjonowania organizmu„software”

mRNA – messenger RiboNucleic Acid

Od DNA przez mRNA, do białek – przepływ informacji genetycznej



Struktura mRNA i jej wpływ na technologię mRNA

 mRNA może kodować każde funkcjonalne białko             szeroki zakres zastosowań

 mRNA jest relatywnie łatwe w modyfikacji oraz produkcji             działamy szybko

 ilość mRNA podana w formie szczepionki jest bardzo mała (12 – 100 µg)            dawka nietoksyczna

 mRNA nie przenika przez błonę komórkową, potrzebuje nośnika             znamy efektywne nośniki

nanocząsteczka lipidowa

„software”

„hardware”



 synteza mRNA jest prowadzona poza komórką

 mRNA dostarcza przepis na wybrane białko lub fragment białka

 mRNA jest naturalnym składnikiem komórek

 wytwarzanie białka odbywa się w natywnym środowisku komórki

 mRNA jest nietoksyczne i nie jest włączane do ludzkiego genomu

„software” „hardware”

Dlaczego terapia mRNA jest skuteczna i bezpieczna?



• PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA KANDYDATOW 
TERAPEUTYKÓW mRNA

• SYNTEZA I OCZYSZCZANIE mRNA

• SELEKCJA KANDYDATÓW mRNA W BADANIACH IN 
VITRO

• OPRACOWANIE FORMULACJI

• BADANIE EFEKTYWNOŚCI FORMULACJI I 
KANDYDATÓW mRNA IN VIVO

• PRODUKCJA mRNA NA DUŻĄ SKALĘ

• BADANIA TOKSYKOLOGICZNE TERAPEUTYKU

• BADANIA KLINICZNE – FAZA I

• BADANIA KLINICZNE – FAZA II

Etapy platformy TransformRNA
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„software”

„hardware”

Wyzwania technologii mRNA – jak je realizujemy na platformie TransformRNA



Signal Transduction and Targeted Therapy ( 2022) 7:166

szczepionki przeciw Covid-19

terapia zastępcza
w niedoborze alfa-1 antytrypsyny

szczepionki 
przeciwnowotworowe

Rozwój i zastosowania technologii mRNA



TransformRNA
2021/ABM/05/00005 (01.09.2021 – 31.08.2024 r.)
Łączny koszt projektu: 141 630 945,59 PLN w tym dofinansowanie z ABM: 83 556 811,52 PLN

Nadrzędny cel projektu: Rozwój, ewaluacja i zastosowanie technologii opartej o mRNA

Bieżące cele molekularne:

 Szczepionki onkologiczne
 Trop-2
 FGFR2IIIc

 Terapia przeciwnowotworowa
 Cząsteczki przeciwnowotworowe oparte o szkielety przeciwciał

 Terapia suplementacyjna
 Alfa-1 antytrypsyna

 Szczepionki na choroby infekcyjne
 SARS-CoV-2



Trop-2 (EGP-1; gen TACSTD2)
Receptor błonowy; bierze udział w wewnątrzkomórkowym przekazywaniu sygnału wapniowego

Znaczenie kliniczne: zidentyfikowany jako onkogen; Wang et al. (2008) Molecular Cancer Therapeutics, 7(2), 280–285.
nadprodukcja w komórkach nowotworowych o pochodzeniu epitelialnym
forma konstytutywnie aktywna w wyniku działania metaloproteaz

Dostępne leczenie: - operacyjna resekcja guza
- klasyczna radio- i chemioterapia; hormonoterapia
- infuzja dożylna Sacituzumab govitecan (Trodelvy, IMMU-132; mAb–SN-38)

Rak kolczystokomórkowy jamy ustnej (58%)

Rak kolczystokomórkowy płuc (75%)
Gruczolakorak płuc (64%)
Guzy neuroendokrynne płuc (18%)

Nowotwory układu moczowego (80%)
Rak prostaty (71%)

Rak szyjki macicy (88,7%)
Rak błony śluzowej trzonu macicy (71,8%)
Epitelialny nowotwór jajników (58,6%)

Rak gruczołu sutkowego (80%)
Potrójnie ujemny rak piersi, TNBC (88%)

Rak trzustki (55%)

Rak żołądka (56%)

Rak jelita grubego (68,4%)

Rak brodawkowaty tarczycy (82,5%)

Na podstawie: Liao et al. (2021) Drug Dev Res 82(8):1096-1110. 



FGFR2IIIc
Receptor błonowy dla czynnika wzrostu fibroblastów (FGF) o aktywności kinazy tyrozynowej;
Wpływa na mitogenezę i różnicowanie komórek

Znaczenie kliniczne: nadprodukcja w komórkach nowotworowych o pochodzeniu epitelialnym;
produkcja zamiast izoformy FGFR2IIIb (isoform switching) w wyniku zmiany regulacji ekspresji genu FGFR2

Występowanie w nowotworach:

- Rak trzustki (71%)
- Rak błony śluzowej trzonu macicy (50%)
- Rak jelita grubego (27%)
- Rak żołądka (0,7%)

- Rak prostaty
- Rak jajnika
- Rak kolczystokomórkowy jamy ustnej
- Rak gruczołu sutkowego
- Rak pęcherza moczowego
- Rak kolczystokomórkowy płuc
- Rak szyjki macicy

Dostępne leczenie: - operacyjna resekcja guza
- klasyczna radio- i chemioterapia

Na podstawie: Sengal et al. (2020) Clin Cancer Res; 26:4569–80. 

Gen
FGFR2

mRNA

Komórki
epitelialne

Specyficzność 
wobec liganda

Komórki
mezenchymatyczne

E5 E6 E7

E7 E7

E8

E8

E9

E9

E10 E11

FGF1



Alfa-1 antytrypsyna (AAT, Serpin A1)
Inhibitor proteaz serynowych: elastazy neutrofilowej i katepsyny G

Funkcja: ochrona tkanki łącznej dolnych dróg oddechowych

Stężenie we krwi: of 0.9–2.3 g/L (20-50 µM) → ~4-10 g/os.
Czas półtrwania: 6 d

Jednostka chorobowa: genetycznie uwarunkowany niedobór α1-antytrypsyny (A1AD, AATD)
Przyczyny niedoboru: mutacja w genie SERPINA1
Częstość występowania: 1:1 500 - 1:5 000

Skutki niedoboru: rozedma płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
marskość wątroby

Dostępne leczenie: terapia suplementacyjna – wlewy dożylne białka pobranego od zdrowych dawców
60 mg / kg m.c. / tydz. → 5 g / 80 kg os. / tydz.

Koszt leczenia: 22 975$/rok/os. (2018)



SARS-CoV-2

Wuhan-Hu-1
Delta  B.1.617.2
Gamma  P.1
Omikron  BA.1
Omikron  BA.5

Delta
Gamma

Omikron

Występowanie mutacji
Brak mutacjiNa podstawie https://outbreak.info/situation-reports
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Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Na podstawie https://outbreak.info/situation-reportsSolodovnikov A. & Arkhipova V. (2021)  [ https://nplus1.ru/blog/2021/07/29/sars-cov-2-model ]



Target Liczba 
konstruktów Synteza IVT Testy na 

komórkach Przedklinika Klinika

Szczepionki na COVID-19

SARS-CoV-2 10 v v v

Terapia przeciwnowotworowa

Trop-2 12 v v v

FGFR2IIIc 4 v v

mAb 34 v

Terapia suplementacyjna

Alfa-1 antytrypsyna 13 v v v

Konstrukty kontrolne

Białka reporterowe 13 v v v v n.d.
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Zintegrowane wytwarzanie leków biotechnologicznych w Celon Pharma 
- od linii komórkowych przez skalę kliniczną do produkcji komercyjnej.

dr Tomasz Obtułowicz



Projektowanie 
procesu

Skala 
laboratoryjna

Szarża 
inżynieryjna 

Skala 
produkcyjna

Testy

Korekta

Zwiększenie skali

Zmniejszenie skali i rozwiązanie problemów 

Transfer do skali 
produkcyjnej

Proces zwiększenia skali 



Strefa produkcji 
w komórkach ssaczych

Strefa produkcji 
w komórkach bakteryjnych 

Napełnianie
i fiolkowanie



Komórki CHO

Stabilna linia komórkowa

ekspresja

sekrecja 
fragmentów
przeciwciał

proces 
składania 
przeciwciał

Proces wytwarzania bispecyficznych przeciwciał



formulacja analityka
Oczyszczanie i 
linearyzacja

Transkrypcja in 
vitro oraz 

oczyszczanie 
produktu mRNA

Strefa napełniania 
produktu 

końcowego

Proces wytwarzania terapeutycznego mRNA



Strefa produkcji 
w komórkach ssaczych

Strefa produkcji 
w komórkach bakteryjnych 

Napełnianie
i fiolkowanie



Przygotowanie innokulum w objętości 
25 L

Hodowla komórkowego w objętości 
200 L

Etap 
Filtracji

Faza Hodowli 
komórkowej 



Strefa Hodowli 
komórek 
ssaczych



Faza oczyszczania 
substancji aktywnej 
(API)
Produktu komórek 
ssaczych



Faza oczyszczania 
substancji aktywnej 
(API)

Chromatografia 

Filtracja TFF
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