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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "ANTICORPO HUMANO 

ISOLADO, OU FRAGMENTO DE LIGAÇÃO AO ANTÍGENO DO MES MO, 

CAPAZ DE RECONHECER E SE LIGAR A UM EPÍTOPO DA 

SUBUNIDADE HA2 DA PROTEÍNA HEMAGLUTININA DE INFLUEN ZA 

(HA), MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO E COMPOSIÇÃO 5 

FARMACÊUTICA" 

CAMPO DA INVENÇÃO  

A invenção diz respeito a medicina. Em particular, a 

invenção diz respeito ao diagnóstico, profilaxia e/ou tratamento de uma 

infecção pelo vírus H5N1 da influenza. 10 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 

Os vírus da influenza consistem de três tipos, A, B e C. Os 

vírus da influenza A contaminam uma ampla variedade de pássaros e 

mamíferos, incluindo os seres humanos, cavalos, mamíferos marinhos, 

porcos, furões e galinhas. Nos animais, a maioria dos vírus da influenza A 15 

causa infecções localizadas brandas do trato respiratório e intestinal. 

Entretanto, existem cepas altamente patogênicas da influenza A, tal como a 

H5N1, que causam infecções sistêmicas nas aves domésticas nas quais a 

mortalidade pode alcançar os 100 %. Os animais contaminados com a 

influenza A frequentemente atuam como um reservatório para os vírus da 20 

influenza e certos subtipos têm sido apresentados como cruzando a 

barreira das espécies para os seres humanos. 

Os vírus da Influenza A podem ser classificados em subtipos 

com base nas variações alélicas nas regiões antigênicas de dois genes que 

codificam as glicoproteínas superficiais, a saber, a hemaglutinina (HA) e a 25 

neuraminidase (NA), que são necessárias para a ligação viral e a liberação 

celular. Outras proteínas virais principais incluem a nucleoproteína, a 

proteína estrutural de nucleocapsídeo, as proteínas de membrana (M1 e 

M2), as polimerases (PA, PB e PB2) e as proteínas não estruturais (NS1 e 
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Segue-se folha 2 

1a

NS2). 

Presentemente, dezesseis subtipos de HA (H1 a H16) e nove 

variantes antigênicas NA (N1 a N9), são conhecidas no vírus da influenza A. 

Anteriormente, apenas três subtipos que circulavam nos seres humanos eram 
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Segue-se folha 2 

1

REIVINDICAÇÕES 

1. Anticorpo humano isolado, ou fragmento de ligação ao 

antígeno do mesmo, capaz de reconhecer e se ligar a um epítopo da 

subunidade HA2 da proteína hemaglutinina de influenza (HA), caracterizado 

pelo fato de que apresenta atividade neutralizante contra um vírus influenza 5 

compreendendo HA do subtipo H5, tal como H5N1, H5N2, H5N8 e H5N9, e 

em que o anticorpo ou o fragmento de ligação ao antígeno do mesmo 

compreende uma região variável da cadeia pesada compreendendo os 

aminoácidos 1-121 da SEQ ID NO: 65, e uma região variável da cadeia leve 

compreendendo os aminoácidos 1-112 da SEQ ID NO: 91. 10 

2. Anticorpo humano isolado, ou fragmento de ligação ao 

antígeno do mesmo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que também apresenta atividade neutralizante contra um vírus 

influenza compreendendo HA do subtipo H1, tal como H1N1, e de 

preferência em que o referido anticorpo ou fragmento de ligação ao 15 

antígeno do mesmo também apresenta atividade neutralizante contra um 

vírusus influenza compreendendo HA do subtipo H2, H6 e/ou H9. 

3. Anticorpo humano isolado, ou fragmento de ligação ao 

antígeno do mesmo, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado 

pelo fato de que o anticorpo compreende uma região CDR1 da cadeia 20 

pesada da SEQ ID NO: 1, uma região CDR2 da cadeia pesada da SEQ ID 

NO: 2 e uma região CDR3 da cadeia pesada da SEQ ID NO: 3. 

4. Molécula de ácido nucleico, caracterizada pelo fato de que 

codifica um anticorpo ou fragmento de ligação ao antígeno do mesmo, 

como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 3. 25 

5. Anticorpo, ou fragmento de ligação ao antígeno do 

mesmo, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, 

caracterizado pelo fato de que é para uso como um medicamento e, de 

preferência, para o tratamento terapêutico e/ou profilático da infecção por 
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influenza. 

6. Anticorpo, ou fragmento de ligação ao antígeno do 

mesmo, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a 

referida infecção por influenza é causada por um vírus influenza que está 

associado a um surto pandêmico, ou apresenta o potencial de estar 5 

associado a um surto pandêmico. 

7. Anticorpo, ou fragmento de ligação ao antígeno do 

mesmo, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a 

referida cepa do vírus influenza que está associada a um surto pandêmico 

é selecionada a partir do grupo consistindo em: H1N1, H5N1, H5N2, H5N8, 10 

H5N9, uma cepa baseada em H2, e H9N2. 

8. Composição farmacêutica, caracterizada pelo fato de que 

compreende um anticorpo ou fragmento de ligação ao antígeno do mesmo, 

como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 3, e um excipiente 

farmaceuticamente aceitável. 15 

9. Anticorpo, ou fragmento de ligação ao antígeno do 

mesmo, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, 

caracterizado pelo fato de que é para uso na profilaxia e/ou tratamento de 

uma infecção pelo vírus influenza. 

10. Anticorpo, ou fragmento de ligação ao antígeno do 20 

mesmo, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, 

caracterizado pelo fato de que é para uso no diagnóstico de uma infecção 

pelo vírus influenza. 
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