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PATENTA TË LËSHUARA

(11) 9934
(97) EP2981822 / 02/09/2020
(96) 14795041.4 / 06/05/2014
(22) 27/11/2020
(21) AL/P/ 2020/807
(54) PËRBËRJE DHE METODA PËR MODULIMIN E FAKTORIT TË RRITJES
20/05/2021
(30) 201361819840 P 06/05/2013 US; 201361823552 P 15/05/2013 US and 201361900438
P 06/11/2013 US
(71) Scholar Rock, Inc.
620 Memorial Drive, 2nd Floor, Cambridge, MA 02139, US
(72) SCHURPF, Thomas (18 Cottage Park Avenue, CambridgeMassachusetts 02140);
MAHANTHAPPA, Nagesh K. (7 Old Dee Road, CambridgeMassachusetts 02138)
;STRAUB, Michelle Marie (21 Trapelo Street 1, BrightonMassachusetts 02135)
(74) Ela SHOMO PANIDHA
Euromarkpat Albania LTD , Rr. Pjeter BOGDANI, P.20/4, Ap.7/5, Tirane, 100
(57) Një antitrup i aftë të lidhë një antigjen rikombinues që përmban sekuencën aminoacide SEQ ID NO: 1
ose një kompleks prodomeini i faktorit të rritjes (GPC) i cili përmban SEQ ID NO: 38;
ku antitrupi i përmendur modulon çlirimin e TGF-β1 nga një GPC;
ku antigjeni rikombinues i përmendur opsionalisht është një kompleks proteine që përmban:
i. një proteinë të përzgjedhur nga grupi që konsiston në proteinën 1S lidhëse të TGF-β të fshehur
(LTBP1S), mbizotërim të përsëritjeve të glikoproteinës A (GARP), LTBP1, LTBP2, LTBP3,
LTBP4, fibrilin-1, fibrilin-2, fibrilin-3, fibrilin-4, proteinë që përmban përsëritje të pasura me
leucinë (LRRC33), perlekan, dekorin, elastin dhe kolagjen, dhe/ose
ii. një proteinë që përmban një ose më shumë sekuenca aminoacide të përzgjedhura nga grupi që
konsiston në SEQ ID NO: 156, 159, 143-155, 157, 158, 160, 161, 286-294 dhe një kombinim ose
fragment i tyre.
2.

Antitrupi i pretendimit 1, ku antitrupi i përmendur është një antitrup stabilizues i cili redukton ose
parandalon çlirimin e faktorit të rritjes nga GPCs dhe/ose çlirimin e GPC nga një ose më shumë
ndërveprime proteine.

3.

Antitrupi i pretendimit 1, ku antitrupi i përmendur është një antitrup çlirues i cili përmirëson çlirimin e
faktorit të rritjes nga GPCs dhe/ose çlirimin e GPC nga një ose më shumë ndërveprime proteine.

4.

Antitrupi i secilit prej pretendimeve 1-3, ku antitrupi i përmendur është një antitrup monoklonal, ku
antitrupi opsionalisht është njerëzor ose i humanizuar.

5.

Antitrupi i secilit prej pretendimeve 1-4, i cili lidhet tek laku i fshehur i TGF-β, ashtu siç tregohet në
SEQ ID NO:58.

6.

Antitrupi i secilit prej pretendimeve 1-5 për tu përdorur në një metodë për të moduluar veprimtarinë e
faktorit të rritjes në një sistem biologjik që përmban kontaktimin e sistemit biologjik të përmendur me
një antitrup.

7.

Antitrupi i secilit prej pretendimeve 1-6 i cili përzgjedhshmërisht lidh një ose më shumë epitope
kombinuese ndërmjet GARP dhe pro TGF-β1.

8.

Antitrupi i secilit prej pretendimeve 1-6 i cili lidh një epitop me varësi nga përshtatja në GPC, ku
antitrupi opsionalisht përzgjedhshmërisht aktivizon ose frenon veprimtarinë e faktorit të rritjes TGF-β1
që varet në identitetin e proteinës lidhëse.

9.

Një përbërje farmaceutike që përmban një antitrup të secilit prej pretendimeve 1-8 dhe të paktën një
mbushës farmaceutikisht të pranueshëm.

10.

Përbërja farmaceutike e pretendimit 9 për tu përdorur në një metodë për të trajtuar treguesin në lidhje
me TGF-β tek një subjekt që përmban kontaktimin e subjektit të përmendur me përbërjen e përmendur,
ku treguesi ne lidhje me TGF-β i përmendur opsionalisht përmban
(a) një tregues fibrotik i përzgjedhur nga grupi që konsiston në fibrozën e mushkërisë, fibrozën e
veshkës, fibrozën e mëlçisë, fibrozën kardiovaskulare, fibrozën e lëkurës, dhe fibrozën e palcës
kurrizore; ose
(b) mielofibrozë; ose
(c) një ose më shumë tipe kanceresh ose gjendje të lidhura me kancerin, të tilla si limfoma/leuçemi,
carcinoma dhe sarcoma, dhe kancere ose tumore të gjetura në anus, fshikëzën e urinës, kanalin e
tëmthit, kocka, tru, gji, qafën e mitrës, zorrën e trashë/rektum, endometrium, ezofag, sy, fshikëza
e tëmthit, kokë dhe qafë, mëlçi, veshkë, laring, mushkëri, mediastinum, gojë, vezore, pankreas,
penis, prostatë, lëkurë, zorrët e holla, stomak, palcë kurrizore, kërbishte, testikuj, tiroide dhe
uterus;
ku të përmendurit një ose më shumë tipe kanceresh ose gjendje të lidhura me kancerin për më tej
janë përzgjedhur opsionalisht nga grupi që konsiston në kancerin e zorrës së trashë, kancerin e
veshkës, kancerin e gjirit, melanoma malinje dhe glioblastoma; ose
(d) një ose më shumë çrregullime muskujsh dhe/ose dëmtime;
ku për më tej të përmendurit një më shumë çrregullime muskujsh dhe/ose dëmtime janë
përzgjedhur opsionalisht nga grupi që konsiston në kakeksi, distrofi muskulare, sëmundjen
pulmonare obstruktive kronike (COPD), sëmundjen e neuronit motorik, trauma, sëmundjen
neurodegjeneruese, infeksion, artrit reumatoid, imobilizim, atrofia nga mospërdorimi, sarkopenia,
përfshirë miozitin e trupit dhe diabetin; ose
(e) një ose më shumë çrregullime imune dhe/ose autoimune.

11.
e tij.

Një kit që përmban përbërjen farmaceutike të pretendimit 9 dhe instruksionet për

përdorimin

12.

Një metodë për të gjeneruar një antitrup ashtu si është përcaktuar në secilin prej pretendimeve 1-8,
ku antitrupi është përgatitur duke përdorur një antigjen rikombinues që përmban SEQ ID NO: 1 ose
një fragment të tij, ose një antigjen rikombinues që përmban një kompleks predomeini të faktorit të
rritjes (GPC) i cili përmban SEQ ID NO: 38.

13.

Metoda e pretendimit 12, ku antigjeni rikombinues i përmendur përmban ose është i
kompleksuar me:
i. një proteinë të përzgjedhur nga grupi që konsiston në proteinën lidhëse të TGF-β të fshehur
(LTBP1S), mbizotërim të përsëritjeve të glikoproteinës A (GARP), LTBP1, LTBP2, LTBP3,
LTBP4, fibrilin-1, fibrilin-2, fibrilin-3, fibrilin-4, proteinë që përmban përsëritje të pasura me
leucinë (LRRC33), perlekan, dekorin, elastin dhe kolagjen, dhe/ose
ii. një proteinë që përmban një ose më shumë sekuenca aminoacide të përzgjedhur nga grupi që
konsiston në SEQ ID NO: 156, 159, 143-155, 157, 158, 160, 161, 286-294 dhe një kombinim ose
fragment i tyre.

14.

Një metodë për të gjeneruar një antitrup i cili modulon çlirimin e TGF-β1 nga një
pleks prodomeini i faktorit të rritjes (GPC) që përmban hapat e:

kom-

a) përzgjedhjen e një antitrupi nga një rezervë e dy ose më shumë antitrupash kandidatë bazuar në
aftësinë për tu shoqëruar me një antigjen, ku antigjeni përmban një GPC, i cili përmban prodomeinin
TGF-β1 dhe një faktor të rritjes TGF-β1; dhe
b) përzgjedhjen e një antitrupi nga rezerva e dy ose më shumë antitrupash kandidatë bazuar në
aftësinë për të moduluar nivelet dhe/ose veprimtarinë e faktorit të rritjes TGF-β1.
15.

Metoda e pretendimit 12, ku antigjeni i hapit (a) për më tej përmban:
i. një proteinë të përzgjedhur nga grupi që konsiston në LTBP1S, GARP, LTBP1, LTBP2, LTBP3,
LTBP4, fibrilin-1, fibrilin-2, fibrilin-3, fibrilin-4, proteinë që përmban përsëritje të pasura me
leucinë (LRRC33), perlekan, dekorin, elastin dhe kolagjen,
dhe/ose
ii. një proteinë që përmban një ose më shumë sekuenca aminoacide të përzgjedhur nga grupi që
konsiston në SEQ ID NO: 156, 159, 143-155, 157, 158, 160, 161, 286-294 dhe një kombinim ose
fragment i tyre.

16.
Metoda e pretendimit 14 ose 15, ku hapi (b) përmban përdorimin e një testi për çlirimin
e
faktorit të rritjes me bazë qelizore për të përzgjedhur një antitrup për aftësinë
për të moduluar çlirimin e
faktorit të rritjes nga GPC.
17.
Metoda e secilit prej pretendimeve 14-16, ku antitrupi i përzgjedhur është një antitrup
i cili redukton ose parandalon çlirimin e faktorit të rritjes nga GPCs.

stabilizues

18.
Metoda e secilit prej pretendimeve 15-16, ku antitrupi i përzgjedhur është një antitrup
cili përmirëson çlirimin e faktorit të rritjes nga GPCs.

çlirues

i

19.
Metoda e pretendimit 12 ose e pretendimit 13, ose metoda e secilit prej pretendimeve
14-18, ku
antitrupi është përgatitur nëpërmjet një metode të pretendimit 12 ose të pretendimit 13, duke përmbajtur
imunizimin e një pritësi me antigjen rikombinues, ku opsionalisht antigjeni rikombinues është antigjen me
bazë qelize.
20.
Metoda e secilit prej pretendimeve 12-19, ku antitrupi është përgatitur duke përdorur
hibridoma.

qelizat

21.
Metoda e secilit prej pretendimeve 12-20, ku antitrupi është përgatitur duke përdorur
teknikat e
imazherisë për afishimin e arshivës me rendiment të lartë, opsionalisht duke përdorur teknologjinë e afishimit
të fagut.

(11) 9918
(97) EP3013855 / 14/10/2020
(96) 14817835.3 / 24/06/2014
(22) 07/01/2021
(21) AL/P/ 2021/7
(54) METODAT DHE PËRBËRJET ME FAKTORIN VIII MUTANT
14/05/2021
(30) 201361838867 P 24/06/2013 US
(71) Xiao, Weidong
1604 Conquest Way, Fort Washington, PA 19034, US
(72) CAO, Wenjing (232 Chestnut Avenue, Ardmore, PA 19003) ;DONG, Biao (813
Arnold Street, Philadelphia, PA 19111)
(74) Ela SHOMO PANIDHA
Euromarkpat Albania LTD , Rr. Pjeter BOGDANI, P.20/4, Ap.7/5, Tirane, 100
(57) 1. Një mutant i polipeptidit të izoluar me faktor VIII human që përmban një ose më shumë
zëvendësues të aminoacideve të zgjedhur nga grupi i përbërë nga I86V, I86L, I86M, Y105F, Y105W, A108S,
A108G, A108T, A108P, D115E, D115N, D115H, D115Q, D115R, D115K, Q117H, Q117N, Q117E, Q117D,
Q117R, Q117K, F129L, F129V, F129I, F129M, F129P, F129T, F129K, G132K, G132E, G132D, G132R,
G132T, G132M, G132N, G132S, G132W, H134Q, H134G, H134Y, H134N, H134E, H134D, H134R, H134K,
M147T, M147A, M147G, M147S, M147P, L152P, L152S, L152G dhe L152T.
2.

Mutanti i pretendimit 1, ku një ose më shumë zëvendësues të aminoacideve zgjidhen nga

grupi i përbërë nga I86V, Y105F, A108S, D115E, Q117H, F129L, G132K, H134Q, M147T dhe L152P.
3.

Mutanti i pretendimit 1, që përmban zëvendësues të aminoacideve në secilin prej

aminoacideve 186, Y105, A108, D115, Q117, F129, G132, H134, M147 dhe L152, që në mënyrë opsionale
përmban secilin prej zëvendësuesve të aminoacideve I86V, Y105F, A108S, D115E, Q117H, F129L, G132K,
H134Q, M147T dhe L152P.
4.

Mutanti i pretendimit 1, që përmban një ose më shumë zëvendësues të aminoacideve në një

ose më shumë aminoacide të zgjedhur nga grupi i përbërë nga I86, A108, G132, M147 dhe L152.
5.

Mutanti i pretendimit 4, ku një ose më shumë zëvendësues të aminoacideve zgjidhen nga

grupi i përbërë nga I86V, A108S, G132K, M147T dhe L152P.
6.

Mutanti i pretendimit 4, që përmban zëvendësues të aminoacideve në secilin prej

aminoacideve I86, A108, G132, M147 dhe L152, që në mënyrë opsionale përmban zëvendësues të
aminoacideve në secilin prej aminoacideve I86V, A108S, G132K, M147T dhe L152P.
7.

Mutanti në secilin prej pretendimeve 1 deri në 6, që përmban më tej një fshirje në domenin B

të faktorit VIII human, që në mënyrë opsionale përmban më tej domenin(et) a2 dhe/ose a3 të faktorit VIII
human.

8.

Një polinukleotid i izoluar që kodon mutantin e secilit prej pretendimeve 1 deri në 7.

9.

Një vektor shprehës që përmban polinukleotidin e pretendimit 8.

10.

Një qelizë pritëse që përmban polinukleotidin e pretendimit 8.

11.

Një qelizë pritëse që përmban vektorin shprehës të pretendimit 9.

12.

Një preparat farmaceutik që përmban vektorin shprehës të pretendimit 11.

13.

Preparati farmaceutik i pretendimit 12 për përdorim në trajtimin e mungesës së faktorit VIII.

14.

Një metodë për shprehjen e një polipeptidi me faktor VIII human që përfshin:
(a)

transformimin e një qelize pritëse me një vektor shprehës që përmban acidin nukleik

të pretendimit 9;
(b)

rritjen e qelizës pritëse në kushte të përshtatshme për shprehjen e mutantit të

polipeptidit me faktor VIII human; dhe
(c)

pastrimin e mutantit të polipeptidit me faktor VIII human nga qelizat pritëse që

shprehin mutantin në fjalë.

(11) 9931
(97) EP3581572 / 25/11/2020
(96) 18716648.3 / 19/01/2018
(22) 21/01/2021
(21) AL/P/ 2021/40
(54) MODULATORË TË RECEPTORIT ADENOZINË A3
19/05/2021
(30) 201730065 20/01/2017 ES
(71) Palobiofarma, S.L.
Tecnocampus Mataró, 3 Avenida Ernest Lluch, 32 Planta 4, oficina 1, 08302 MataróBarcelona, ES
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1. (57) Përbërja e formulës (I):

Ku:
- R1përfaqëson një grup fenil ose një grup heteroaril me pesë ose gjashtë elementë me një, dy ose
treheteroatome të zgjedhur nga O, S dhe N, të cilët janëopsionalishttë zëvendësuar nga 1, 2 ose 3
zëvendësuestë zgjedhur nga grupi i përbërë prej atomit halogjen, C1-C6 haloalkil linear ose i degëzuar, C1C6alkil linear ose i degëzuar, C1-C6alkoksi linear ose i degëzuar dhe grup ciano,
dhekripëra farmaceutikisht të pranueshme të saj.
2.Një përbërjesipas pretendimit 1 Ku R1përfaqëson një grup heteroaril me pesë ose gjashtë
elementëopsionalishttë zëvendësuar nga 1, 2 ose 3 zëvendësuestë zgjedhur nga grupi i përbërë prej atomit
halogjen, C1-C6 haloalkil linear ose i degëzuar, C1-C6alkil linear ose i degëzuar, C1-C6alkoksi linear ose i
degëzuar dhe grup ciano.
3.Një përbërjesipas pretendimit 2 Ku R1përfaqësonnjë grup të zgjedhur ngatienil, furil, piridil dhe
tiazolilopsionalishttë zëvendësuar nga 1, 2 ose 3 zëvendësuestë zgjedhur nga grupi i përbërë prejatomit
halogjen, C1-C6alkil linear ose i degëzuar, C1-C6alkoksi linear ose i degëzuar dhe grup ciano.
4.Një përbërjesipas pretendimit 3 Ku R1përfaqëson një grup tienilopsionalishttë zëvendësuar nga 1, 2 ose 3
zëvendësuestë zgjedhur nga grupi i përbërë prej atomit halogjen dhe C1-C6alkoksi linear ose i degëzuar.
5.Një përbërjesipas pretendimit 3 Ku R1përfaqëson një grup fenilopsionalishttë zëvendësuar nga 1 ose 2
zëvendësuestë zgjedhur nga grupi i përbërë prej atomit halogjen dhe C1-C6alkoksi linear ose i degëzuar.
6.Një përbërjesipas pretendimit 1 e cila ështënjëprej:
1-(5-(5-ciano-4-feniltiazol-2-ilkarbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-((5-ciano-4-(2-metoksifenil)tiazol-2-il)karbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-((5-ciano-4-(3-metoksifenil)tiazol-2-il)karbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-(5-ciano-4-(4-metoksifenil)tiazol-2-ilkarbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-((5-ciano-4-(2-fluorofenil)tiazol-2-il)karbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-((5-ciano-4-(3-fluorofenil)tiazol-2-il)karbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-((5-ciano-4-(4-fluorofenil)tiazol-2-il)karbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-((4-(2-klorofenil)-5-cianotiazol-2-il)karbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-((5-ciano-4-(piridin-2-il)tiazol-2-il)karbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-((5-ciano-4-(piridin-3-il)tiazol-2-il)karbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-(5-ciano-4-(piridin-4-il)tiazol-2-ilkarbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-(5-ciano-4-(6-metoksipiridin-3-il)tiazol-2-ilkarbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-(5-ciano-4-(furan-2-il)tiazol-2-ilkarbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-(5-ciano-4-(tiofen-2-il)tiazol-2-ilkarbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-(5-ciano-4-(tiofen-3-il)tiazol-2-ilkarbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-((4-(4-klorotiofen-2-il)-5-cianotiazol-2-il)karbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
1-(5-(5-ciano-4-(tiazol-2-il)tiazol-2-ilkarbamoil)piridin-2-il)piperidine-4-karboksilik acid
7. Një kompozim farmaceutikqë përfshinnjë përbërjesiç përcaktohet nëçdo njërin prej pretendimeve 1 deri në
6 ose kripë farmaceutikisht të pranueshme të tij dhe një hollues ose mbartës farmaceutikisht të pranueshëm.
8.Një përbërjesipas pretendimeve 1 deri në 6 për përdorim në trajtimin e një sëmundje ose gjendje
patologjiketë ndjeshme ndaj përmirësimit nga modulimi i receptorit adenozinë A3.
9.Një përbërjesipas pretendimit 8 për përdorim në trajtimin e një sëmundje ose gjendje patologjiketë
ndjeshme ndaj përmirësimit nga modulimi i receptorit adenozinë A 3të zgjedhur nga grupi i përbërë prej
ateroskleroza, astma, kancer prostate, insufiçenca renale akute, artrit reumatoid, psoriaza, trombocitopenia

imune, sëmundja Crohn, koliti, sindroma e zorrës së irrituar, glaukoma, sindroma e syrit të thatë, uveitis dhe
dhimbja neuropatike.
10. Një kombinimqë përfshinnjë përbërjesipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6 dhe një agjent
terapeutiki përdorur për trajtimin enjë sëmundjetë zgjedhur nga grupi i përbërë prejateroskleroza, astma,
kancer prostate, insufiçenca renale akute, artrit reumatoid, psoriaza, trombocitopenia imune, sëmundja Crohn,
koliti, sindroma e zorrës së irrituar, glaukoma, sindroma e syrit të thatë, uveitis dhe dhimbja neuropatike.
11. Një kombinimqë përfshinnjë përbërjesipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6 dhe një agjent
terapeutik të zgjedhur nga grupi i përbërë prej atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, Montelukast,
Bicalutamid, Flutamid, Tofacitinib, Hidroklorotiazid dhe Lubiproston.
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(57) 1. Një antitrup anti-CSFIR për përdorim në një metodë mjekimi të kancerit në një
subjekt, ku metoda përfshin administrimin te subjekti të antitrupit anti-CSFIR dhe të paktën
e një agjenti imunostimulues,
ku antitrupi anti-CSFIR lidhet te CSF1R human dhe përzgjidhet nga:
i) një antitrup që përfshin një zinxhir të rëndë që përmban sekuencën e SEQ ID NO:
39 dhe një zinxhir të lehtë që përmban sekuencën e SEQ ID NO: 46;
ii) një antitrup që përfshin një zinxhir të rëndë që përmban një zinxhir të rëndë (HC)
CDR1 me sekuencën e SEQ ID NO: 15, një HC CDR2 me sekuencën e SEQ ID
NO: 16, dhe një HC CDR3 me sekuencën e SEQ ID NO: 17, dhe një zinxhir të lehtë
që përfshin një zinxhir të lehtë (LC) CDR1 me sekuencën e SEQ ID NO: 18, një LC
CDR2 me sekuencën e SEQ ID NO: 19, dhe një LC CDR3 me sekuencën e SEQ ID
NO: 20; dhe
iii) një antitrup që përfshin një zinxhir të rëndë që përmban sekuencën e SEQ ID
NO: 53 dhe një zinxhir të lehtë që përmban sekuencën e SEQ ID NO: 60;

dhe ku të paktën një agjent imunostimulues përmban një antitrup agonist anti-CD40.
2. Të paktën një agjent imunostimulues, për përdorim në një metodë mjekimi të kancerit në
një subjekt, ku metoda përfshin administrimin te subjekti e të paktën një agjenti
imunostimulues dhe një antitrupi anti-CSFIR, ku antitrupi anti-CSFIR lidhet te CSF1R
human dhe përzgjidhet nga:
i) një antitrup që përfshin një zinxhir të rëndë që përmban sekuencën e SEQ ID NO:
39 dhe një zinxhir të lehtë që përmban sekuencën e SEQ ID NO: 46;
ii) një antitrup që përfshin një zinxhir të rëndë që përmban një zinxhir të rëndë (HC)
CDR1 me sekuencën e SEQ ID NO: 15, një HC CDR2 me sekuencën e SEQ ID
NO: 16, dhe një HC CDR3 me sekuencën e SEQ ID NO: 17, dhe një zinxhir të lehtë
që përmban një zinxhir të lehtë (LC) CDR1 me sekuencën e SEQ ID NO: 18, një
LC CDR2 me sekuencën e SEQ ID NO: 19, dhe një LC CDR3 me sekuencën e SEQ
ID NO: 20; dhe
iii) një antitrup që përfshin një zinxhir të rëndë që përmban sekuencën e SEQ ID
NO: 53 dhe një zinxhir të lehtë që përmban sekuencën e SEQ ID NO: 60;
dhe ku të paktën një agjent imunostimulues përmban një antitrup agonist anti-CD40.
3. Një përbërje për përdorim në një metodë mjekimi të kancerit, ku përbërja përmban një
antitrup anti-CSFIR dhe të paktën një agjent imunostimulues, ku antitrupi anti-CSFIR
lidhet te CSF1R human dhe përzgjidhet nga:
i) një antitrup që përfshin një zinxhir të rëndë që përmban sekuencën e SEQ ID NO:
39 dhe një zinxhir të lehtë që përmban sekuencën e SEQ ID NO: 46;
ii) një antitrup që përfshin një zinxhir të rëndë që përmban një zinxhir të rëndë (HC)
CDR1 me sekuencën e SEQ ID NO: 15, një HC CDR2 me sekuencën e SEQ ID
NO: 16, dhe një HC CDR3 me sekuencën e SEQ ID NO: 17, dhe një zinxhir të lehtë
që përmban një zinxhir të lehtë (LC) CDR1 me sekuencën e SEQ ID NO: 18, një
LC CDR2 me sekuencën e SEQ ID NO: 19, dhe një LC CDR3 me sekuencën e SEQ
ID NO: 20; dhe
iii) një antitrup që përfshin një zinxhir të rëndë që përmban sekuencën e SEQ ID
NO: 53 dhe një zinxhir të lehtë që përmban sekuencën e SEQ ID NO: 60;
dhe ku të paktën një agjent imunostimulues përmban një antitrup agonist anti-CD40.
4. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim sipas pretendimit 1, ose të paktën një agjent
imunostimulues për përdorim sipas pretendimit 2, ose përbërja për përdorim sipas
pretendimit 3, ku të paktën agjenti imunostimulues përmban edhe të paktën një agjent
imunostimulues, të përzgjedhur nga agjentë që bien brënda një ose më shumë kategorive të
mëposhtme:
a. një agonist i një molekule imuno-stimulatore, përfshirë një molekulë bashkëstimulatore, e tillë si një molekulë imuno-stimulatore e gjetur në një qelizë T ose
qelizë NK;
b. një antagonist i një molekule imuno-frenuese, përfshirë një molekulë bashkëfrenuese, e tillë si një molekulë imuno-stimulatore e gjetur në një qelizë T ose qelizë
NK;
c. një antagonist i LAG-3, Galektin 1, Galektin 9, CEACAM-1, BTLA, CD25,
CD69, TIGIT, CD113, GPR56, VISTA, B7-H3, B7-H4, 2B4, CD48, GARP, PD1H,

LAIR1, TIM1, TIM3, TIM4, ILT4, IL-6, IL-10, TGFβ, VEGF, KIR, LAG-3,
receptori i adenozinës A2A, PI3Kdelta, ose IDO;
d. një agonist i B7-1, B7-2, CD28, 4-1BB (CD137), 4-1BBL, ICOS, ICOS-L,
OX40, OX40L, GITR, GITRL, CD27, CD40, CD40L, DR3, CD28H, IL-2, IL-7,
IL-12, IL-15, IL-21, IFNα, STING, ose një agonist i receptorëve të ngjashëm me
Toll, i tillë si një agonist TLR2/4;
e. një agjent që lidhet te një anëtar i familjes B7 të proteinave të lidhura me
membranën, i tillë si B7-1, B7-2, B7-H2 (ICOS-L), B7-H3, B7-H4, B7-H5
(VISTA), dhe B7-H6;
f. një agjent që lidhet te një anëtar i familjes së receptorëve TNF ose një molekulë
bashkë-stimulatore ose bashkë-frenuese që lidhet te një anëtar i familjes së
receptorëve TNF, i tillë si CD40, CD40L, OX40, OX40L, GITR, GITRL, CD70,
CD27L, CD30, CD30L, 4-1BBL, CD137 (4-1BB), TRAIL/Apo2-L,
TRAILR1/DR4, TRAILR2/DR5, TRAILR3, TRAILR4, OPG, RANK, RANKL,
TWEAKR/Fnl4, TWEAK, BAFFR, EDAR, XEDAR, EDA1, EDA2, TACI,
APRIL, BCMA, LTβR, LIGHT, DeR3, HVEM, VEGL/TL1A, TRAMP/DR3,
TNFR1, TNFβ, TNFR2, TNFα, 1β2, FAS, FASL, RELT, DR6, TROY, ose NGFβ;
g. një agjent që antagonizon ose frenon një citokinë që frenon aktivimin e qelizave
T, i tillë si IL-6, IL-10, TGFβ, VEGF;
h. një agonist i një citokine që stimulon aktivimin e qelizave T, i tillë si IL-2, IL-7,
IL-12, IL-15, IL-21, dhe IFNα; dhe
i. një antagonist i një kemokine, i tillë si CXCR2, CXCR4, CCR2, ose CCR4.
5. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim, të paktën një agjent imunostimulues për përdorim,
ose përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku antitrupi agonist
anti-CD40 përmban CDR-të e një antitrupi të përzgjedhur nga CP-870,893; dacetuzumab;
SEA-CD40; ADC-1013; RO7009789; dhe Chi Lob 7/4.
6. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim, të paktën një agjent imunostimulues për përdorim
ose përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku antitrupi agonist
anti-CD40 përmban rajonet e ndryshueshme të zinxhirit të rëndë dhe zinxhirit të lehtë të një
antitrupi të përzgjedhur nga CP-870,893; dacetuzumab; SEA-CD40; ADC-1013;
RO7009789; dhe Chi Lob 7/4.
7. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim, të paktën një agjent imunostimulues për përdorim
ose përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku antitrupi agonist
anti-CD40 është një antitrup i përzgjedhur nga CP-870,893; dacetuzumab; SEA-CD40;
ADC-1013; RO7009789; dhe Chi Lob 7/4.
8. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim, të paktën një agjent imunostimulues për përdorim
ose përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku kanceri
përzgjidhet nga kanceri i mushkërive me qeliza jo të vogla, melanoma, karcinoma qelizore
skuamoze e kokës dhe qafës, kanceri i vezoreve, kanceri i pankreasit, karcinoma e qelizave
renale, karcinoma hepatoqelizore, kanceri i fshikëzës, kanceri endometrial, limfoma e
Hodgkin, kanceri i mushkërive, glioma, gioblastoma shumëformëshe, kanceri i zorrës së
trashë , kanceri i gjirit, kanceri i kockave, kanceri i lëkurës, kanceri i mitrës, kanceri
gastrik, kanceri i stomakut, limfoma, leuçemia limfocitare, mieloma e shumëfishtë, kanceri

i prostatës, mezotelioma dhe kanceri i veshkave.
9. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim, të paktën një agjent imunostimulues për përdorim
ose përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku kanceri është
përsëritës ose progresiv pas një terapie të përzgjedhur nga kirurgjia, kemoterapia,
terapia me rrezatim, ose një kombinim i tyre.
10. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim, të paktën një agjent imunostimulues për përdorim
ose përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku antitrupi agonist
anti-CD40 bllokon lidhjen e CSF1 dhe/ose IL-34 te CSF1R, dhe/ose frenon fosforilimin e
CSF1R të induktuar nga ligandi in vitro.
11. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim, të paktën një agjent imunostimulues për përdorim
ose përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku antitrupi agonist
anti-CD40 frenon fosforilimin e CSF1R të induktuar nga ligandi in vitro.
12. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim, të paktën një agjent imunostimulues për përdorim
ose përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku antitrupi agonist
anti-CD40 është një antitrup i humanizuar.
13. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim, të paktën një agjent imunostimulues për përdorim
ose përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku antitrupi agonist
anti-CD40 përzgjidhet nga një Fab, një Fv, një scFv, një Fab', dhe një (Fab')2.
14. Antitrupi anti-CSFIR për përdorim, të paktën një agjent imunostimulues për përdorim
ose përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku në metodën e
mjekimit të kancerit:
a) antitrupi anti-CSFIR dhe antitrupi agonist anti-CD40 administrohen njëkohësisht
ose njëri pas tjetrit; ose
b) antitrupi anti-CSFIR dhe antitrupi agonist anti-CD40 administrohen njëkohësisht;
ose
c) një ose më shumë doza të antitrupit agonist anti-CD40 administrohen para
administrimit të antitrupit anti-CSFIR; ose
d) një ose më shumë doza të antitrupit anti-CSFIR administrohen para administrimit
të antitrupit agonist anti-CD40.
15. Përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 3 deri 14, ku secili prej
antitrupave anti-CSFIR dhe të paktën një agjent imunostimulues janë secili të pranishëm në
ndarje ose kontejnerë të veçantë.
16. Përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 3 deri 14, ku antitrupi agonist antiCD40 dhe të paktën një agjent imunostimulues janë të përzier ose të formuluar së bashku.

(11) 9936
(97) EP3035965 / 11/11/2020
(96) 14837858.1 / 20/08/2014
(22) 08/02/2021
(21) AL/P/ 2021/98
(54) DIANTITRUPA MONOVALENTË BI-SPECIFIKË QË JANË TË AFTË TË
LIDHIN CD123 DHE CD3, DHE PËRDORIMET E TYRE
20/05/2021
(30) 13198784 20/12/2013 EP; 201361869510 P 23/08/2013 US; 201361907749 P
22/11/2013 US and 201461990475 P 08/05/2014 US
(71) MacroGenics, Inc.
9704 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850, US
(72) HUANG, Ling (8210 Moorland Lane
Bethesda, MD 20818 / US); MOORE, Paul A. (7013 Old Gate Road
Bethesda, MD 20878 / US); JOHNSON, Leslie S. (14411 Poplar Hill Road
Darnestown, MD 20874 / US); BONVINI, Ezio (11136 Powder Horn Drive
Potomac, MD 20854 / US); CHICHILI, Gurunadh Reddy (13926 Lullaby Road
Germantown, MD 20874 / US) ;ALDERSON, Ralph Froman (13601 Query Mill Road
North Potomac, MD 20878 / US)
(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
(57) 1. Një diantitrup i aftë për lidhje specifike te një epitop i CD 123 dhe te një epitop i
CD3, ku diantitrupi përfshin një varg polipeptid të parë dhe një varg polipeptid të dytë, i
lidhur në mënyrë kovalente te një tjetër, ku:
A. vargu polipeptid i parë përfshin, në N-fundor te drejtimi C-fundor:
i. një Domen 1, që përfshin
(1) një nën-Domen (1A), i cili përfshin një Domen VL të një antitrupi monoklonal të
aftë për tu lidhur te CD3 (VLCD3) dhe që ka sekuencën amino acide të SEQ ID
NO:21; dhe
(2) një nën-Domen (1B), i cili përfshin një Domen VH të një antitrupi monoklonal të
aftë për tu lidhur te CD123 (VHCD123) dhe që ka sekuencën amino acide të SEQ
ID NO:26, ku nën Domenet 1A dhe 1B të sipërpërmendur janë të ndarë nga njëri
tjetri me anë të një bashkuesi peptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID
NO:29;
ii. një Domen 2, ku Domeni i sipërpërmendur 2 është një E-spiral
Domeni që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:34 ose një Domen K-spiral që ka
sekuencën amino acide të SEQ ID NO:35, ku Domeni i sipërpërmendur 2 është i ndarë
nga Domeni i sipërpërmendur 1 me anë të një bashkuesi peptid që ka sekuencën amino
acide të SEQ ID NO:30; dhe
B. vargu polipeptid i dytë përfshin, në N-fundor te drejtimi C-fundor:
i. një Domen 1, që përfshin

(1) një nën-Domen (1A), i cili përfshin një Domen VL të një antitrupi monoklonal të
aftë për tu lidhur te CD123 (VLCDI23) dhe që ka sekuencën amino acide të SEQ ID
NO:25; dhe
(2) një nën-Domen (1B), i cili përfshin një Domen VH të një antitrupi monoklonal të
aftë për tu lidhur te CD3 (VHCD3) dhe që ka sekuencën amino acide të SEQ ID
NO:22, ku nën Domenet 1A dhe 1B të sipërpërmendur janë të ndarë nga njëri tjetri
me anë të një bashkuesi peptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:29;
ii. një Domen 2, ku Domeni i sipërpërmendur 2 është një Domen K-spiral që ka
sekuencën amino acide të SEQ ID NO:35 ose një Domen E-spiral që ka sekuencën
amino acide të SEQ ID NO:34, ku Domeni i sipërpërmendur 2 është i ndarë nga
Domeni i sipërpërmendur 1 me anë të një bashkuesi peptid që ka sekuencën amino
acide të SEQ ID NO:30; dhe ku Domeni i sipërpërmendur 2 i vargjeve polipeptide të
parë të sipërpërmendur dhe të dytë të sipërpërmendur nuk janë të dy Domene E-spirale
ose të dy Domene K-spirale,
dhe ku:
(a) Domeni VL i sipërpërmendur i vargut polipeptid të parë të sipërpërmendur dhe
Domeni VH i sipërpërmendur i vargut polipeptid të dytë të sipërpërmendur formojnë
një Domen lidhës të Antigjenit të aftë për tu lidhur specifikisht te një epitop i CD3; dhe
(b) Domeni VL i sipërpërmendur i vargut polipeptid të dytë të sipërpërmendur dhe
Domeni VH i sipërpërmendur i vargut polipeptid të parë të sipërpërmendur formojnë
një Domen lidhës të Antigjenit të aftë për tu lidhur specifikisht te një epitop i CD123.
2. Diantitrupi i pretendimit 1, ku vargu polipeptid i parë i sipërpërmendur përveç kësaj
përfshin një Domen lidhës të Albuminës që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:36 të
bashkuar te Domeni i sipërpërmendur 2 nëpërmjet një bashkuesi peptid që ka sekuencën
amino acide të SEQ ID NO:31.
3. Diantitrupi i pretendimit 1, ku vargu polipeptid i dytë i sipërpërmendur përveç kësaj
përfshin një Domen 3 që përfshin një Domen CH2 dhe CH3 të një Domeni të
imunoglobulinës Fc që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:37, ku Domeni i
sipërpërmendur 3 është bashkuar te Domeni i sipërpërmendur 1 nëpërmjet një bashkuesi
peptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:33.
4. Diantitrupi i pretendimit 1, ku vargu polipeptid i parë i sipërpërmendur përveç kësaj
përfshin një Domen 3 që përfshin një Domen CH2 dhe CH3 të një Domeni të
imunoglobulinës Fc që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:37, ku Domeni i
sipërpërmendur 3 është bashkuar te Domeni i sipërpërmendur 1 nëpërmjet një bashkuesi
peptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:33.
5. Diantitrupi i pretendimit 1, ku vargu polipeptid i dytë i sipërpërmendur përveç kësaj
përfshin një Domen 3 që përfshin një Domen CH2 dhe CH3 të një Domeni të
imunoglobulinës Fc që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:37, ku Domeni i
sipërpërmendur 3 është bashkuar te Domeni i sipërpërmendur 2 nëpërmjet një bashkuesi
peptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:32.
6. Diantitrupi i pretendimit 1, ku vargu polipeptid i parë i sipërpërmendur përveç kësaj
përfshin një Domen 3 që përfshin një Domen CH2 dhe CH3 të një Domeni të
imunoglobulinës Fc që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:37, ku Domeni i

sipërpërmendur 3 është bashkuar te Domeni i sipërpërmendur 2 nëpërmjet një bashkuesi
peptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:32.
7. Diantitrupi i çdo njërit prej pretendimeve 3-6, ku diantitrupi i sipërpërmendur më tej
përfshin një varg polipeptid të tretë që përfshin një Domen CH2 dhe CH3 të një Domeni të
imunoglobulinës Fc që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 11.
8. Diantitrupi i çdo njërit prej pretendimeve 3-7, më tej që përfshin një peptid N-fundor që
përmban cisteinë te Domeni CH2 dhe CH3 i sipërpërmendur i Domenit të imunoglobulinës
Fc të sipërpërmendur, peptidi që përmban cisteinë i sipërpërmendur që ka sekuencën amino
acide të SEQ ID NO: 55.
9. Diantitrupi i ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku Domeni i sipërpërmendur 2 i
vargut polipeptid të parë të sipërpërmendur është një Domen K-spiral që ka sekuencën
amino acide të SEQ ID NO:35 dhe Domeni i sipërpërmendur 2 i vargu polipeptid të dytë të
sipërpërmendur është një Domen E-spiral që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:34.
10. Diantitrupi i ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku Domeni i sipërpërmendur 2 i
vargut polipeptid të parë të sipërpërmendur është një Domen E-spiral që ka sekuencën
amino acide të SEQ ID NO:34 dhe Domeni i sipërpërmendur 2 i vargut polipeptid të dytë
të sipërpërmendur është një Domen K-spiral që ka sekuencën amino acide të SEQ ID
NO:35.
11. Diantitrupi i ndonjërit pretendim paraardhës, ku diantitrupi është i aftë për ndërreaksion me të dy proteinat humane dhe primate CD123 dhe CD3.
12. Diantitrupi i pretendimit 1, ku:
A. vargu polipeptid i parë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO:1; dhe
B. vargu polipeptid i dytë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO:3.
13. Diantitrupi i pretendimit 1, ku
diantitrupi më tej përfshin një varg polipeptid të tretë, ku:
A. vargu polipeptid i parë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO:15;
B. vargu polipeptid i dytë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO:13; dhe
C. vargu polipeptid i tretë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO:54.
14. Diantitrupi i pretendimit 1, ku diantitrupi më tej përfshin një varg polipeptid të tretë, ku:
A. vargu polipeptid i parë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO:1;
B. vargu polipeptid i dytë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO:17; dhe
C. vargu polipeptid i tretë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO:54.
15. Diantitrupi i ndonjërit pretendim paraardhës për përdorim si një medikament.
16. Diantitrupi i ndonjërit prej pretendimeve 1-14 për përdorim në trajtimin e një sëmundje
ose gjendje të shoqëruar me ose të karakterizuar nga shprehja e CD123, ku sëmundja ose
gjendja e sipërpërmendur është kancer ose një gjendje inflamatore.
17. Diantitrupi për përdorimin e pretendimit 16, ku sëmundja ose gjendja e sipërpërmendur
është kancer, dhe kanceri i sipërpërmendur është zgjedhur nga grupi i përbërë prej: leuçemi
akute mieloide (AML), leuçemi kronike mielogjene (CML), që inkludon kriza plastike të
onkogjeneve CML dhe Abelson të shoqëruar me CML (Bcr-ABL zhvendosje), sindroma
mielodisplazike (MDS), leuçemi akute B limfoplastike (B-ALL), leuçemi kronike
limfocitike (CLL), që inkludon sindromën Richter ose Transformimin Richter të CLL,

leuçemi me qeliza leshtore (HCL), neoplazia e qelizave dendritike plazmaciatoide plastike
(BPDCN), limfoma jo e Hodgkin (NHL), që inkludon leuçemia e qelizave mantel (MCL),
dhe limfoma e vogël limfocitike (SLL), Limfoma Hodgkin, mastocitoza sistemike, dhe
Limfoma Burkitt.
18. Diantitrupi për përdorimin e pretendimit 16, ku sëmundja ose gjendja e sipërpërmendur
është gjendja inflamatore e sipërpërmendur, dhe gjendja inflamatore e sipërpërmendur
është zgjedhur nga grupi i përbërë prej: Lupus Autoimun (SLE), alergji, astma, dhe artrit
reumatoid.
19. Një kompozim farmaceutik që përfshin diantitrupin e ndonjërit prej pretendimeve 1 deri
në 14 dhe një mbartës fiziologjikisht të pranueshëm.
20. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 19 për përdorim në trajtimin e një sëmundje ose
gjendje të shoqëruar me ose të karakterizuar nga shprehja e CD123, ku sëmundja ose
gjendja e sipërpërmendur është kancer ose një gjendje inflamatore.
21. Kompozimi farmaceutik për përdorimin e pretendimit 20, ku sëmundja ose gjendja e
sipërpërmendur është kancer, dhe ku kanceri i sipërpërmendur është zgjedhur nga grupi i
përbërë prej: leuçemi akute mieloide (AML), leuçemi kronike mielogjene (CML), që
inkludon kriza plastike të onkogjeneve CML dhe Abelson të shoqëruar me CML (Bcr-ABL
zhvendosje), sindroma mielodisplazike (MDS), leuçemi akute B limfoplastike (B-ALL),
leuçemi kronike limfocitike (CLL), që inkludon sindromën Richter ose Transformimin
Richter të CLL, leuçemi me qeliza leshtore (HCL), neoplazia e qelizave dendritike
plazmaciatoide plastike (BPDCN), limfoma jo e Hodgkin (NHL), që inkludon leuçemia e
qelizave mantel (MCL), dhe limfoma e vogël limfocitike (SLL), Limfoma Hodgkin,
mastocitoza sistemike, dhe Limfoma Burkitt.
22. Kompozimi farmaceutik për përdorimin e pretendimit 20, ku sëmundja ose gjendja e
sipërpërmendur është gjendja inflamatore e sipërpërmendur, dhe ku gjendja inflamatore e
sipërpërmendur është zgjedhur nga grupi i përbërë prej: Lupus Autoimun (SLE), alergji,
astma, dhe artrit reumatoid.
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TË

(57) 1. Një antitrup anti-PD-1 që përfshin një zinxhir të rëndë imunoglobulin polipeptide që
përfshin SEQ ID NO:23, një zinxhir të lehtë imunoglobulin polipeptide që përfshin SEQ ID
NO:40, dhe një zinxhir të rëndë IgG4 të rajonit konstant (Fc).
2. Një sekuencë e acidit nukleik të izoluar që kodon zinxhirin e rëndë imunoglobulin
polipeptide dhe zinxhirin e lehtë imunoglobulin polipeptide siç përcaktohet në pretendimin
1.
3. Sekuenca e acidit nukleik të izoluar e pretendimit 2, që përfshin SEQ ID NO:53 dhe SEQ
ID NO:63.
4. Një vektor që përfshin acidin nukleik të pretendimit 2 ose pretendimit 3.
5. Një qelizë pritëse që përfshin vektorin e pretendimit 4.
6. Një qelizë pritëse që përfshin një vektor që kodon zinxhirin e rëndë të imunoglobulin
polipeptide siç përcaktohet në pretendimin 1 dhe një vektor që kodon zinxhirin e lehtë
imunoglobulin polipeptide siç përcaktohet në pretendimin 1.
7. Qeliza pritëse e pretendimit 5 ose pretendimit 6, ku qeliza pritëse është një qelizë pritëse
gjitare.
8. Një përbërje farmaceutike që përfshin antitrupin anti-PD-1 e pretendimit 1 dhe një
transportues të pranueshëm farmaceutikisht.
9. Përbërja farmaceutike e pretendimit 8, ku përbërja farmaceutike është formuluar për
administrim parenteral.
10. Një metodë për prodhimin e një antitrupi anti-PD-1, metoda e përmendur që përfshin
shprehjen e antitrupit të përmendur in vitro në një qelizë pritëse të aftë të shprehë antitrupin
e përmendur dhe ku qeliza pritëse e përmendur përfshin vektorin e pretendimit 4 që kodon
antitrupin e përmendur (in cis), ose përfshin një vektor që kodon antitrupin e përmendur të
zinxhirit të rëndë imunoglobulin polipeptide sic përcaktohet në pretendimin 1 dhe një
vektor që kodon antitrupin e përmendur të zinxhirit të lehtë imunoglobulin polipeptide sic
përcaktohet në pretendimin 1 (in trans).
11. Antitrupi anti-PD-1 i pretendimit 1 ose përbërja farmaceutike e pretendimit 8 ose
pretendimit 9, për përdorim si një medicament për trajtimin e një kanceri në një njeri.
12. Antitrupi anti-PD-1 ose përbërja farmaceutike, për përdorim si një medikament, i
pretendimit 11, ku medikamenti është për tu administruar në kombinim me një agjent që
frenon një rrugë të kontrollit të imunitetit.
13. Antitrupi anti-PD-1 ose përbërja farmaceutike, për përdorim si një medikament, i
pretendimit 12, ku agjenti frenon rrugën CTLA-4, TIM-3 ose LAG-3.
14. Antitrupi anti-PD-1 ose përbërja farmaceutike, për përdorim si një medikament, i
pretendimit 11, 12 ose 13, ku medikamenti është për tu administruar në kombinim me një
antitrup anti-TIM-3 ose një antitrup anti-LAG-3.
15. Antitrupi anti-PD-1 ose përbërja farmaceutike, për përdorim si një medikament, i secilit
prej pretendimeve 11 deri 14, ku kanceri është zgjedhur nga grupi i përbërë nga: melanoma,
karcinoma e qelizës renale, kanceri i mushkërive, kanceri i fshikëzës, kanceri i gjirit,
kanceri i qafës së mitrës, kanceri i zorrës së trashë, kanceri i fshikëzës së tëmthit, kanceri i
laringut, kanceri i mëlçisë, kanceri i tiroides, kanceri i stomakut, kanceri i gjëndrës së
pështymës, kanceri i prostatës, kanceri i pankreasit dhe qeliza Merkel karcinoma.
16. Antitrupi anti-PD-1 ose përbërja farmaceutike, për përdorim si një medikament, i secilit
prej pretendimeve 11 deri 15, ku antitrupi anti-PD-1 është për tu administruar në një dozë
nga rreth 0.5 deri në 15 mg/kg të peshës totale të trupit për ditë.
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1.
(57) Një antitrup ose një fragment funksional i tij i aftë të lidhet me faktorin alfa
te nekrozës tumorale (TNFα), ku antitrupi në fjalë ose fragmenti funksional
përfshin (i) një domein VL që ka sekuencën amino acide të treguar ne SEQ
ID NO:14 , dhe (ii) një domein VH që ka sekuencën amino acide të treguar
ne SEQ ID NO:13.
2.

Fragmenti funksional i secilit nga pretendimet e mëparshme, që është një
fragment i ndryshueshëm me zinxhir tek (scFv).

3.

Fragmenti funksional i pretendimit 2, ku scFv në fjalë ka sekuencën amino
acide të treguar në SEQ ID NO:15.

4.

Antitrupi i pretendimit 1, që është një immunoglobulinë G (IgG).

5.

Një acid nukleik që kodon antitrupin ose fragmentin funksional të secilit nga
pretendimet e mëparshme.

6.

Një vector ose plasmid që përfshin një acid nukleik të pretendimit 5.

7.

Një qelizë që përfshin acidin nukleik të pretendimit 5 ose vektorin ose
plasmidin e pretendimit 6.

8.

Një metodë e përgatitjes së antitrupit ose fragmentit funksional të secilit nga
pretendimet 1 deri në 4, që përfshin kultivimin e qelizës së pretendimit 7 në
një mjedis në kushte që lejojnë shprehjen e acidit nukleik që kodon antitrupin
ose fragmentin funksional, dhe rikuperimin e antitrupit ose fragmentit
funksional nga qelizat ose nga mjedisi.

9.

Një përbërje farmaceutike që përfshin antitrupin ose fragmentin funksional të
secilit nga pretendimet 1 deri në 4, dhe opsionalisht nje mbartës dhe/ose
mbushës farmaceutikisht të pranueshëm.

10.

Antitrupi ose fragmenti funksional siç është përcaktuar në secilin nga
pretendimet 1 deri në 4 për përdorim në një metodë të trajtimit të një
çrregullimi inflamator.

11.

Antitrupi ose fragmenti funksional për përdorim sipas pretendimit 10, ku
çrregullimi inflamator në fjalë është një çrregullim inflamator i traktit
gastrointestinal.

12.

Antitrupi ose fragmenti funksional për përdorim sipas pretendimit 11, ku
çrregullimi inflamator ne fjalë i traktit gastrointestinal është sëmundja
inflamatore e zorrëve.

13.

Antitrupi ose fragmenti funksional për përdorim sipas pretendimit 11 ose 12,
ku çrregullimi inflamator ne fjalë i traktit gastrointestinal është sëmundja
Crohn ose koliti ulçerativ.
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(57) 1. Proces për rikuperimin e kobaltit nga materialet kobaltmbajtëse, që
përfshin hapat e: - ofrimit të një furrnalte shndërrimi;
-

mbushjes së formuesve të skories dhe një a më shumë prej metalit të

bakrit, metalit të bakër-nikeli dhe aliazhi të papastër në furrnaltë, dhe injektimit të
një gazi oksidues për të shkrirë ngarkesën në kushte oksidimi, duke përftuar një
banjë të shkrirë që përfshin një fazë metali bruto dhe një skorie kobaltmbajtëse;
dhe,
-

veçimin e fazës së metalit bruto nga skoria kobaltmbajtëse;
ku materialet kobaltmbajtëse mbushen në furrnaltë.

2.

Procesi sipas pretendimit 1, ku më shumë se 90 % e peshës së kobaltit të

pranishëm në materialet kobaltmbajtëse rikuperohet në skorien kobaltmbajtëse,
duke rregulluar sasinë e gazit oksidues.

3.

Procesi për rikuperimin e kobaltit nga materialet kobaltmbajtëse sipas

pretendimeve 1 ose 2, ku materialet kobaltmbajtëse përfshijnë bateri dytësore,
bateri të konsumuara, ose skrapin e tyre.

4.

Procesi për rikuperimin e kobaltit nga materialet kobaltmbajtëse sipas

pretendimit 3, kobalti në skorie në rangun e midis 2 % dhe 20 % të peshës.

5.

Procesi për rikuperimin e kobaltit nga materialet kobaltmbajtëse sipas

cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 4 përfshin më tej një hap për rikuperimin e
kobaltit dhe të bakrit nga skoria.

6.

Procesi për rikuperimin e kobaltit nga materialet kobaltmbajtëse sipas

pretendimit 5, ku hapat në fjalë për rikuperimin e kobaltit dhe të bakrit nga skoria
përbëjnë një veprim rrjedhjeje të lëngët acide.

7.

Procesi për rikuperimin e kobaltit nga materialet kobaltmbajtëse sipas

pretendimit 5, ku hapat në fjalë për rikuperimin e kobaltit dhe të bakrit nga skoria
përfshijnë një veprim shkrirjeje reduktuese.
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(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri
(57) 1. Një përbërje sipas Formulës (I):

ku:
X është O, S, SO, SO2, NH, CO, CF2, CH(CH3), CH(OH), ose N(CH3);
Y është CH2 ose CH2CH2;
Z1 është N, CH ose CR1;
Z2 është CH ose CR2;
Z3 është N, CH ose CR3;
Z4 është CH ose CR4;
R1 është fluoro ose metil;

një prej R2 dhe R3 është halogjen, ciano, (C1-C6)alkil, halo(C1-C4)alkil, (C1-C6)alkoksi,
hidroksil, B(OH)2, -COOH, halo(C1-C4)alkilC(OH)2-, (C1-C4)alkoksi(C1-C4)alkoksi,
(C1-C4)alkilSO2-, (C1-C4)alkilSO2NHC(O)-, (C1-C4)alkilC(O)NH-, ((C1-C4)alkil)((C1C4)alkil)NC(O)-, (C1-C4)alkilOC(O)-, (C1-C4)alkilC(O)N(C1-C4)alkil)-, (C1C4)alkilNHC(O)-, (C1-C4)alkoksi(C2-C4)alkilNHC(O)-, (C1-C4)alkoksi(C2C4)alkilC(O)NH-, (C1-C4)alkoksi(C2-C4)alkilNHC(O)NH-, (C1-C4)alkilSO2(C2C4)alkilNHC(O)-, (C1-C4)alkilNHC(O)NH-, (C1-C4)alkilOC(O)NH-, hidroksi(C1C4)alkilOC(O)NH-, heterocikloalkil-C(O)- me 5-6 elementë, heterocikloalkil-(C1C4)alkil-NHC(O)- me 5-6 elementë, heterocikloalkil-(C1-C4)alkoksi- me 5-6 elementë,
heteroaril me 5-6 elementë, ose heteroaril-C(O)NH me 5-6 elementë,
ku heterocikloalkili me 5-6 elementë i sipërpërmendur dhe heteroarili me 5-6 elementë
janë opsionalisht të zëvendësuar nga 1 ose 2 zëvendësues secili i zgjedhur në mënyrë të
pavarur nga grupi i përbërë prej (C1-C4)alkil dhe -(C1-C4)alkil-CN;
dhe të tjerët prej R2 dhe R3 është halogjen ose (C1-C6)alkil;
R4 është fluoro, kloro, ose metil;
R5 është H ose metil;
A është fenil, heteroaril me 5-6 elementë, ose heterocikloalkil me 5-6 elementë, ku
pjesa karbonil dhe L janë 1,3 të zëvendësuar në unazën A;
m është 0 ose m është 1 dhe RA është (C1-C4)alkil; dhe
L është O, S, NH, N(CH3), CH2, CH2CH2, CH(CH3), CHF, CF2, CH2O, CH2N(CH3),
CH2NH, ose CH(OH);
B është një opsionalisht i zëvendësuar (C3-C6)cikloalkil, fenil, heteroaril me 5-6
elementë, ose heterocikloalkil me 5-6 elementë;
ku (C3-C6)cikloalkil i sipërpërmendur, fenil, heteroaril me 5-6 elementë, ose
heterocikloalkil me 5-6 elementë është i pazëvendësuar ose është i zëvendësuar nga një
ose dy zëvendësues secili i zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halogjen, (C1-C4)alkil,
halo(C1-C4)alkil, (C1-C4)alkoksi, halo(C1-C4)alkoksi, nitro, dhe (C1-C4)alkilC(O)-;
ose pjesa -L-B është (C3-C6)alkil, (C3-C6)alkoksi, halo(C3-C6)alkoksi, (C3-C6)alkenil,
ose (C3-C6)alkeniloksi;
ose një kripë e saj.
2. Përbërja ose kripa sipas pretendimit 1 ku X është O.
3. Përbërja ose kripa sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku Y është CH2.
4. Përbërja ose kripa sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-3, ku Z1, Z2, Z3 dhe Z4 janë secila
CH.
5. Përbërja ose kripa sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-4, ku R5 është metil.
6. Përbërja ose kripa sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-5, ku një është pirrolil, pirazolil,
imidazolil, triazolil, ose tetrazolil.
7. Përbërja ose kripa sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-6, sipas Formulës (II):

ku:
A1 është C,
A4 është C ose N,
dhe A2, A3, dhe A5 janë secili i zgjedhur në mënyrë të pavarur nga CH, CRA, O, S, N,
NH dhe NRA për të formuar një furil, tienil, oksazolil, isoksazolil, tiazolil, oksadiazolil,
pirrolil, pirazolil, imidazolil, triazolil ose pjesë të unazës tetrazolil, ku pjesa e unazës e
sipërpërmendur përmban 0 ose 1 prej CRA dhe NRA.
8. Përbërja ose kripa sipas pretendimit 7, ku A1 dhe A4 janë secila C, dhe A2, A3 dhe A5
janë secila të zgjedhura në mënyrë të pavarur nga N dhe NH për të formuar një pjesë të
unazës triazolil.
9. Përbërja ose kripa sipas çdo njërit prej pretendimeve 1- 8 ku m është 0.
10. Përbërja ose kripa sipas çdo njërit prej pretendimeve 1- 9, ku L është O, CH2, ose NH.
11. Përbërja ose kripa sipas pretendimit 10, ku L është CH2.
12. Përbërja ose kripa sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-10, ku B është fenil i
pazëvendësuar.
13. Përbërja ose kripa sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-12, ku kripa është një kripë
farmaceutikisht e pranueshme e përbërjes së sipërpërmendur.
14. Një kompozim farmaceutik që përfshin përbërjen ose kripën farmaceutikisht të
pranueshme të tij sipas pretendimit 13, dhe një ose më shumë eksipientë farmaceutikisht të
pranueshëm.
15. Përbërja, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj, sipas pretendimit 13 për
përdorim në terapi.
16. Përbërja, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj, sipas pretendimit 13 për
përdorim në trajtimin e një sëmundje ose çrregullimi të ndërmjetësuar nga RIP1 kinaza të
zgjedhur nga sëmundja inflamatore e zorrëve, sëmundja Crohn, kolit ulçerativ, psoriazë,
shkëputja e retinës, retiniti pigmentoza, degjenerimi makular, pankreatiti, dermatiti atopik,
artrit reumatoid, spondiloartriti, guta, SoJIA, lupus ertematoz sistemik, sindroma Sjogren,
skleroderma sistemike, sindroma anti-fosfolipide, vaskulit, osteoartrit, steatohepatit joalkoolik, steatohepatit alkoolik, hepatiti autoimun sëmundje hepatobiliare autoimune,
kolangiti sklerotizues primar, nefriti, sëmundja Celiac, ITP autoimune, refuzim transplanti,
dëmtimi i reperfuzionit të ishemisë së organeve të ngurta, sepsia, sindroma e përgjigjes
inflamatore sistemike, aksident cerebrovaskular, infarkt miokardial, sëmundja Huntington,
sëmundja Alzheimer, sëmundja Parkinson, sëmundje alergjike, astma, dermatit atopik,
skleroza e shumëfishtë, diabeti i tipit I, Granulomatoza Wegener, sarkoidoza pulmonare,

sëmundja Behcet, sindroma e etheve shoqëruese të enzimës konvertuese interleukin-1,
sëmundje pulmonare obstruktive kronike, sindroma periodike e lidhur me receptorët e
faktorit nekrozë tumorale, dhe peridontiti.
17. Përbërja, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj për përdorim sipas pretendimit
16, ku sëmundja ose çrregullimi është psoriazë.
18. Përbërja, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj për përdorim sipas pretendimit
16, ku sëmundja ose çrregullimi është kolit ulçerativ.
19. Përbërja, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj për përdorim sipas pretendimit
16, ku sëmundja ose çrregullimi është artrit reumatoid.
20. Përbërja, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj për përdorim sipas pretendimit
16, ku sëmundja ose çrregullimi është steatohepatit jo-alkoolik.
21. Përbërja, tautomer ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj për përdorim sipas
pretendimit 20 ku përbërja është (S)-5-benzil-N-(5-metil-4-okso-2,3,4,5tetrahidrobenzo[b][1,4]oksazepin-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3- karboksamid ose një kripë
farmaceutikisht e pranueshme e saj.
22. Përbërja, tautomer ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj për përdorim sipas
pretendimit 21 e cila është (S)-5- benzil-N-(5-metil-4-okso-2,3,4,5tetrahidrobenzo[b][1,4]oksazepin-3-il)-4H-1,2,4-triazole-3-karboksamid bazë e lirë.
23. Përbërja, tautomer ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj për përdorim sipas
pretendimit 22, ku përbërja është në një formë kristalore e karakterizuar nga majat e
mëposhtme në analizën PXRD duke përdorur rrezatimin bakër Kα:
Këndi i
difraksionit
(°2θ)
5.70
8.46
11.46
16.36
17.10
19.82
21.63
22.03
23.11
23.75
24.35
24.94
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(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
(57) 1. Një përbërje e Formulës (I), ose një kripë e saj,

ku
A1 është CH;
A2 është zgjedhur nga CR13 dhe N;
R1 është zgjedhur nga C1-C6alkil, C3-C7cikloalkil, C4-C7heterocikloalkil, fenil, C5C6heteroaril, C1-C6alkoksi, -OC3-C7cikloalkil dhe NR10aR10b; ku C3-C7cikloalkil, C4C7heterocikloalkil, fenil, C5-C6heteroaril dhe -OC3-C7cikloalkil janë opsionalisht të
zëvendësuar me një deri në tre grupe të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga hidroksi,
metoksi, C1-C3alkil dhe halo;
L1 është një grup lidhës i zgjedhur nga -C(O)- dhe -S(O)n-, ku n përfaqëson 1 deri në 2;
R3 është zgjedhur nga hidrogjen, halo, metil, metoksi dhe ciano;

R4 është zgjedhur nga hidrogjen, halo, metil, metoksi dhe ciano;
R2 është zgjedhur nga hidrogjen, halo, Ar, Cy, X, NR5aR5b dhe -C(O)-R15;
Ar është zgjedhur nga fenil dhe C5-C6heteroaril, secili prej tyre është opsionalisht i
zëvendësuar me një deri në tre grupe të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo dhe L2-R7;
L2 është një grup lidhës i zgjedhur nga një lidhje, -(CH2)m-, -O(CH2)m-, -C2-C4alkenil-,
-OC2-C4alkenil-, -(CH2)p-NH-(CH2)q-, dhe -(CH2)pC(O)-(CH2)q-; ku m përfaqëson 1
deri në 4 dhe p dhe q në mënyrë të pavarur përfaqësojnë 0 deri në 4;
R7 është zgjedhur nga hidrogjen; hidroksi; NR8aR8b; C4-C7heterocikloalkil opsionalisht
të zëvendësuar me një ose dy grupe C1-C3alkil; C3-C7cikloalkil; C1-C6alkoksi
opsionalisht të zëvendësuar me një grup NR14aR14b; dhe fenil opsionalisht të
zëvendësuar me një deri në tre grupe të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo,
metoksi dhe metil;
Cy është zgjedhur nga C3-C7cikloalkil, C4-C7heterocikloalkil, C5-C7cikloalkenil dhe C5C7heterocikloalkenil, secili prej tyre është opsionalisht i zëvendësuar me një deri në tre
grupe të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga C1-C3alkil, C1-C3alkoksi, C4C7heterocikloalkil, NR11aR11b, =O,-C(O)-R15 dhe -C(O)O-R15;
X është zgjedhur nga C1-C6alkil, C2-C6alkenil dhe C1-C6alkoksi, secili prej tyre është
opsionalisht i zëvendësuar me një deri në tre grupe të zgjedhur në mënyrë të pavarur
nga hidroksi, metoksi, halo, NR13aR13b dhe C4-C7heterocikloalkil, ku C4C7heterocikloalkil është opsionalisht i zëvendësuar me një deri në tre grupe C1-C3alkil;
R5a është zgjedhur nga hidrogjen; C1-C6alkil opsionalisht i zëvendësuar me një grup të
zgjedhur nga Ar dhe Cy; -C(O)-R9; -C(O)-OR9; dhe -SO2-R9;
R5b është zgjedhur nga hidrogjen dhe C1-C3alkil;
R8a dhe R8b janë të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga hidrogjen dhe C1-C3alkil;
R9 është zgjedhur nga C1-C6alkil, C3-C7cikloalkil, C4-C7heterocikloalkil, fenil dhe C5C6heteroaril;
R10a dhe R10b janë të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga hidrogjen dhe C1-C3alkil;
R11a dhe R11b janë të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga hidrogjen dhe C1-C3alkil;
R12 është zgjedhur nga hidrogjen, halo dhe metil;
R13 është zgjedhur nga hidrogjen, C1-C3alkil, -C(O)-C4-C7heterocikloalkil, -C(O)-C1C3alkil dhe -C(O)-C3-C7cikloalkil;
R13a dhe R13b janë të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga hidrogjen dhe C1-C3alkil;
R14a dhe R14b janë të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga hidrogjen dhe C1-C3alkil; dhe
R15 është zgjedhur nga C1-C6alkil, Ar, C3-C7cikloalkil dhe C4-C7heterocikloalkil.
2. Një përbërje sipas pretendimit 1, ku R1 është C4-C7heterocikloalkil opsionalisht i
zëvendësuar me një C1-C3alkil ose me një ose dy halo.
3. Një përbërje sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku L1 është -C(O)-.
4. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku R2 është zgjedhur nga
hidrogjen, halo, Ar, Cy, dhe X.
5. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku R2 është Cy dhe Cy është
opsionalisht i zëvendësuar C4-C7heterocikloalkil.
6. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku R3 është hidrogjen ose
halo dhe R4 është hidrogjen, halo, ose metil.

7. Një përbërje e formulës (I) sipas pretendimit 1, i cili është

8. Një përbërje e Formulës (I) sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ose një kripë
farmaceutikisht e pranueshme e saj.
9. Një kompozim farmaceutik që përfshin (a) një përbërje të Formulës (I) sipas çdo njërit
prej pretendimeve 1 deri në 8, ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe (b)
një mbartës farmaceutikisht të pranueshëm.
10. Një kombinim që përfshin (a) një përbërje të Formulës (I) sipas çdo njërit prej
pretendimeve 1 deri në 8, ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe (b) të
paktën një agjent terapeutik shtesë.
11. Një përbërje e Formulës (I) sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ose një kripë
farmaceutikisht e pranueshme e saj, për përdorim në terapi.
12. Një përbërje e Formulës (I) sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ose një kripë
farmaceutikisht e pranueshme e saj, për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një
sëmundje parazitike të zgjedhur nga sëmundja Chagas, Trypanosomiaza Afrikane
Njerëzore, Trypanosomiaza Afrikane e kafshëve dhe leishmaniaza.
13. Një përbërje e Formulës (I), ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, për
përdorim sipas pretendimit 12, ku sëmundja parazitike është leishmaniaza.
14. Një përbërje e Formulës (I), ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, për
përdorim sipas pretendimit 12 ose 13, ku leishmaniaza është leishmaniaza viscerale.
15. Një përbërje e Formulës (I), ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, për
përdorim sipas pretendimit 14, ku the leishmaniaza viscerale është shkaktuar nga
Leishmania donovani.
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(72) BRIGNOLI, Cinzia (Piazza Trento, 1, 20135 Milano (MI)); NOVITA', Luciano (Via
Pertini, 1, 20090 Segrate (MI)) ;PIMAZZONI, Massimiliano (Via Bach, 44, 21042
Caronno Pertusella (VA))
(74) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.2, Ap.25, Yzberisht,Tiranë
1. (57) Një metodë e përmirësuar për larje me lavatriçe, karakterizohet nga një hap i shtimit të një aditivi
për heqjen/pastimin e njollave gjatë fazës së fundit të shpëlarjes së çfarëdo cikli larjeje, ku aditivi në fjalë
merret nga një pjesëz e shpërndarësit të aditivit zbutës dhe vihet në kontakt me rrobat që janë për larje
nga uji që kalon nëpër pjesëzën e shpërndarësit të aditivit zbutës, karakterizohet në atë që aditivi për
heqjen/pastimin e njollave është një përbërje e përbër nga një ose më shumë prej komponentëve në vijim:
surfaktantë kationik, amfoterik, anionik, joionik dhe/ose sapunët dhe/ose enzimat dhe/ose agjentët
izolues, të zgjedhur nga fosfonatet, EDTA ose derivatet e amino-acidit dhe/ose zbardhues me bazë klori
dhe/ose polimerë përforcues të efektshmërisë, aditivi në fjalë është i pranishëm në një sasi nga 30 në 100
ml.
2.

Metoda sipas pretendimit 1, ku aditivi për heqjen/pastimin e njollave shtohet në një sasi që varjon nga 30
në 75 ml, gjatë hapit të fundit të shpëlarjes së çfarëdo cikli larjeje.

3.

Përdorimi i një aditivi për heqjen/pastimin e njollave që është një përbërje e përbër prej një ose më shumë
nga komponentët në vijim: surfaktantë kationik, amfoterik anionik, dhe /ose sapunët dhe/ose enzimat
dhe/ose agjentët izolues, të zgjedhur nga fosfonatet, EDTA ose derivatet e amino-acidit dhe/ose
zbardhues me bazë klori dhe/ose polimerë përforcues të efektshmërisë, në një sasi nga 30 në 100 ml, si
një aditiv në hapin e fundit të shpëlarjes të çfarëdo cikli larjeje rrobash.

4.

Përdorimi i një aditivi për heqjen/pastimin e njollave sipas pretendimit 3, ku aditivi për heqjen/pastimin e
njollave hidhet në pjesëzën/hapësirën e lavatriçes zakonisht dhe normalisht rezervohet për futjen e
aditivëve zbutës të marrë nga lavatriçja gjatë hapit të fundit të shpëlarjes.

5.

Përdorimi i një aditivi për heqjen/pastimin e njollave sipas njërit ose më shumë prej pretendimeve 3 dhe
4, ku aditivi për heqjen/pastimin e njollave hidhet në një sasi që varjon nga 30 ne 75 ml, gjatë hapit të
fundit të shpëlarjes së çfarëdo cikli larjeje.

(11) 9925
(97) EP3122358 / 16/12/2020
(96) 15721129.3 / 26/03/2015
(22) 25/02/2021
(21) AL/P/ 2021/147
(54) KOMBINIMET E FRENUESVE FGFR- DHE CMET-PËR TRAJTIMIN E
KANCERIT
18/05/2021
(30) 14161835 26/03/2014 EP
(71) Astex Therapeutics Ltd.
436 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge CB4 0QA, GB
(72) PERERA, Timothy Pietro Suren (c/o Janssen Pharmaceutica NVTurnhoutseweg 30,
2340 Beerse) ;JOVCHEVA, Eleonora (c/o Janssen Pharmaceutica NVTurnhoutseweg 30,
2340 Beerse)
(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
(57) 1. Një kombinimi përbërjes së parë të zgjedhur nga N-(3,5-dimetoksifenil)-N’-(1-metiletil)-N-[3-(1metil-1H-pirazol-4-il)kuinoksalin-6-il]etane-1,2-diamine ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj ose
një tretës i saj,
dhe N-(2-fluoro-3,5-dimetoksifenil)-N-(1H-imidazol-2-ilmetil)-3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)pirido[2,3b]pirazin-6-amine osenjë kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj ose një tretës i saj; dhe një përbërës i dytë i
cili është një frenues cMet.
2. Kombinimi sipas pretendimit 1 ku përbërja e parëështëN-(3,5-dimetoksifenil)-N’-(1-metiletil)-N-[3-(1metil-1H-pirazol-4-il)kuinoksalin-6-il]etane-1,2-diamine ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj ose
një tretës i saj.
3. Kombinimi sipas pretendimit 2 ku përbërja e parëështëN-(3,5-dimetoksifenil)-N’-(1-metiletil)-N-[3-(1metil-1H-pirazol-4-il)kuinoksalin-6-il]etane-1,2-diamine bazë.
4. Kombinimi sipas pretendimit 1 ku përbërja e parëështëN-(2-fluoro-3,5-dimetoksifenil)-N-(1H-imidazol-2ilmetil)-3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)pirido[2,3-b]pirazin-6-amine ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e
saj ose një tretës i saj.
5. Kombinimi sipas pretendimit 4 ku përbërja e parëështëN-(2-fluoro-3,5-dimetoksifenil)-N-(1H-imidazol-2ilmetil)-3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)pirido[2,3-b]pirazin-6-amine bazë.
6. Kombinimi sipassecilit prej pretendimeve parardhëse ku frenuesi cMetështë zgjedhur nga 6-{difluoro[6-(1metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazin-3-il]metil}kuinoline ose njëkripë farmaceutikisht e
pranueshme e sajose një tretës i saj, dhe 6-[difluoro(6-piridin-4-il[1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazin-3il)metil]kuinoline ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj ose një tretës i saj.
7. Kombinimi sipas pretendimit 6 ku frenuesi cMet është 6-{difluoro[6-(1-metil-1H-pirazol-4il)[1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazin-3-il]metil}kuinoline ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj ose një
tretës i saj.
8. Kombinimi sipas pretendimit 7 ku frenuesi cMet është 6-{difluoro[6-(1-metil-1H-pirazol-4il)[1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazin-3-il]metil}kuinoline bazë.
9. Kombinimi sipas pretendimit 6 ku frenuesi cMet është 6-[difluoro(6-piridin-4-il[1,2,4]triazolo[4,3b]piridazin-3-il)metil]kuinoline ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj ose një tretës i saj.

10. Kombinimi sipas pretendimit 9 ku frenuesi cMet është 6-[difluoro(6-piridin-4-il[1,2,4]triazolo[4,3b]piridazin-3-il)metil]kuinoline bazë.
11. Një përbërje farmaceutikeqë përfshin një transportues farmaceutikisht të pranueshëm dhe një kombinim
siç pretendohet në secilin prej pretendimeve parardhëse.
12. Njëkombinim siç pretendohet në secilin prej pretendimeve 1 deri në 10 ose një përbërje farmaceutike siç
pretendohet në pretendimin 11 për përdorim si një medikament.
13. Një kombinim siç pretendohet në secilin prej pretendimeve 1 deri në 10 ose një përbërje farmaceutike siç
pretendohet në pretendimin 11 për përdorim në profilaksi ose trajtim, në veçanti për përdorim nëtrajtimin, e
kancerit.
14. Një kombinim ose njëpërbërje farmaceutike për përdorim në trajtimin e kancerit sipas pretendimit 13 ku
kanceri është kanceri i mushkërisë, fshikëzës, gjirit, gastrik ose hepatocelular.
15. Një kombinim ose një përbërje farmaceutike për përdorim sipas pretendimit 14 ku
(i) kanceri është kancer i fshikëzës;
(ii) kanceri është kancer i fshikëzës me një zhvendosjekromozomale FGFR3; ose
(iii) kanceri është kancer i fshikëzës me një pikë mutacioni FGFR3.
16. Një kombinim ose përbërje farmaceutike për përdorim në trajtimin e kancerit sipas pretendimit 13 ku
(i) kanceri është një tumor me një mutant të FGFR1, FGFR2, FGFR3 ose FGFR4; ose
(ii) kanceri është njëtumor me një mutantshtim-të-funksionit të FGFR2 ose FGFR3; ose
(iii) kanceri është një tumor membi-shprehje të FGFR1.
17. Një kombinim ose një përbërje farmaceutike për përdorim në trajtimin e kancerit sipas pretendimit 13 ku
kanceri është kancer i fshikëzës, kancer urotelial, kancer urotelial metastatik, kancer urotelial i
parezistueshëmkirurgjikal,
kancer i gjirit, glioblastoma, kanceri i mushkërisë, kanceri i mushkërisë me qeliza jo të vogla, kanceri i
mushkërisë me qelizë skuamoze, adenokarcinoma e mushkërisë, adenokarcinoma pulmonare, kanceri i
mushkërisë me qeliza të vogla, kanceri i vezoreve, kanceri endometrial, kanceri i qafës së mitrës,sarkoma e
indeve të buta, karcinoma e qelizave skuamoze e kokës dhe qafës, kanceri gastrit, kanceri i ezofagut, qeliza
skuamozekarcinoma e ezofagut, adenokarcinoma e ezofagut, kolangiokarcinoma, karcinoma hepatoqelizore.
18. Një kombinim ose përbërje farmaceutike për përdorim sipas pretendimit 17 ku kanceri është kancer
urotelial, kancer urotelial metastatik, kancer urotelial i parezistueshëm kirurgjikal.
19. Një produkt farmaceutik që përfshin një kombinimsipas secilit prej pretendimeve 1 deri 10 si një preparat
i kombinuar për përdorim të njëkohshëm, të veçantë ose vijues në trajtimin e kancerit.

(11) 9926
(97) EP3296258 / 02/12/2020
(96) 17198604.5 / 20/05/2014
(22) 25/02/2021
(21) AL/P/ 2021/148
(54) METODË PËR TRAJTIMIN E HIRIT QË PËRMBAN FOSFAT NGA
IMPIANTET E DJEGIES SË MBETURINAVE PËRMES DEKOMPOZIMIT KIMIK
TË LAGËSHT PËR RIKUPERIMIN E PËRBËRJEVE TË ALUMINIT,
KALCIUMIT,FOSFORIT DHE AZOTIT
18/05/2021
(30) 102013018650 06/11/2013 DE
(71) Remondis Aqua GmbH & Co. KG
Brunnenstrasse 138, 44536 Lünen, DE
(72) LEHMKUHL, Josef (Papenbrückstr. 5, 45721 Haltern am See) ;LEBEK, Martin
(Okerweg 4, 31303 Burgdorf)
(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
1. (57) Një metodë për rikuperimin e precipitateve të zgjedhur nga grupi i nitratit të
kalciumit, fosfatit të kalciumit, sulfatit të kalciumit dhe hidroksofosfatit të
aluminiumit të fosfatit që përmban hi nga impiantet e djegies së mbeturinave dhe
për prodhimin opsional të acidit fosforik, metoda që përfshin të paktën rikuperimin
e sulfatit të kalciumit, i karakterizuar në atë që
a) trupat e ngurtë/hiri janë reaktuar me acid nitrik ose acid fosforik ose një përzierje
të acidit mineral të dy acideve,
b) pjesa e tretshme e acidit nga trupat e ngurtë ndahet,
c) vendoset një vlerë e pH prej <1 duke shtuar acid sulfurik në filtrat ose në
supernatant, dhe precipitati-sulfat kalciumi rikuperohet dhe ndahet, dhe
d) filtrati ose supernatanti kthehet të paktën pjesërisht për t'u përdorur në hapin a),
e) në mënyrë opsionale, filtrati ose supernatanti përqendrohet, mundësisht me
avullim, për të rikuperuar acidin fosforik ose acidin fosforik azotik,
f) në mënyrë opsionale, precipitati fosfat kalciumi dhe precipitati nitrat kalciumi
rikuperohen dhe ndahen duke shtuar oksid kalciumi ose karbonat kalciumi në filtrat
ose në supernatant.

2. Metoda sipas pretendimit 1, e karakterizuar në atë që hapat a), b), c), d) dhe e)
janë kryer.

3. Metoda sipas pretendimit 1, e karakterizuar në atë që hapat a), b), c), d) dhe f)
janë kryer.

4. Metoda sipas pretendimeve 1, 2 dhe 3, e karakterizuar në atë që, në hapin d), të
paktën 10% e filtratit /supernatantit është kthyer për përdorim në hapin a), në
mënyrë të preferuar të paktën 20%, më shumë e preferuar 20% deri në 80%, dhe më
shumë e preferuar 40% deri në 60%, bazuar në sasinë totale të filtratit të marrë.

5. Metoda sipas pretendimeve 1 deri në 4, e karakterizuar në atë që është një metodë
për prodhimin e acidit fosforik.

6. Metoda sipas pretendimeve 1 deri në 5, e karakterizuar në atë që fosfati-që
përmban hi është marrë nga djegia e fosfatit që përmban llumra të ujëra të zeva,
mbetje të bio-degradueshme, mbetje-bio dhe/ose mbetje kafshësh në një impiant të
djegies së mbeturinave.

7. Metoda sipas pretendimeve 1 deri në 6, e karakterizuar në atë që reaksioni i

fosfatit-që përmban hi në hapin (a) zhvillohet me acid fosforik.

(11) 9928
(97) EP3650439 / 24/02/2021
(96) 19214270.1 / 22/07/2011
(22) 26/02/2021
(21) AL/P/ 2021/150
(54)
KRIPËRAT OSE KO-KRISTALET E 3-(3-DIMETILAMINO-1-ETIL-2METIL-PROPIL)-FENOL
18/05/2021
(30) 10007672 23/07/2010 EP
(71) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, DE
(72) GRUSS, Michael (Hermannstraße 8, 52062 Aachen) ;KRASZEWSKI, Magda
(Alfonsstraße 38, 52070 Aachen)
(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
1. (57) Një kripë ose kokristal i
(a)

(1 R,2R)-3-(3-dimetilamino-1-etil-2-metil-propil)-fenol, dhe

(b2) acid maleik
ku kripa ose kokristali i përbërësit (a) dhe përbërësit (b2) është i pranishëm në formë kristaline dhe/ose
amorfe.

2. Kripa ose kokristali sipas pretendimit 1, i karakterizuar në atë që stoikiometria e përbërësit (a) dhe (b2)
është brenda rangut prej nga 1:0.4 deri në 1:2.1, në mënyrë të preferuar brenda rangut prej nga 1:0.4
deri në 1:1.

3. Një medikament që përfshin të paktën një kripë ose kokristal sipas çdonjë prej pretendimeve të
mëparshme.

4. Një medikament sipas pretendimit 3, i karakterizuar në atë që është i ngurtë, në mënyrë të preferuar në
formën e një tablete.

5. Një medikament sipas pretendimit 3 ose 4, i karakterizuar në atë që medikamenti është formuluar për
administrim oral.

6. Të paktën një kripë ose kokristal sipas çdonjë prej pretendimeve 1 ose 2 për përdorim në trajtimin e
dhimbjes.

7. Të paktën një kripë ose kokristal sipas pretendimit 6, i karakterizuar në atë që dhimbja është zgjedhur
nga grupi i përbërë prej dhimbjes inflamatore, dhimbjes neuropatike, dhimbjes akute, dhimbjes
kronike, dhimbjes viskerale, dhimbjes së migrenës dhe dhimbjes së shoqëruar me kancer.

(11) 9920
(97) EP3280392 / 24/02/2021
(96) 16716659.4 / 11/04/2016
(22) 02/03/2021
(21) AL/P/ 2021/158
(54) REGJIMET E DOZIMIT TË AMISULPRIDIT PËR MJEKIMIN E TË
PËSHTJELLËS DHE TË VJELLJES
14/05/2021
(30) 201506116 10/04/2015 GB
(71) Acacia Pharma Limited
The Officers' Mess Royston Road, DuxfordCambridge CB22 4QH, GB
(72) GILBERT, Julian Clive (c/o Acacia Pharma LimitedHarston Mill,
HarstonCambridgeshire GB22 7GG); GRISTWOOD, Robert William (c/o Acacia Pharma
LimitedHarston Mill, HarstonCambridgeshire GB22 7GG) ;FOX, Gabriel (c/o Acacia
Pharma LimitedHarston Mill, HarstonCambridgeshire GB22 7GG)
(74) Fatos DEGA
Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë, Tiranë
(57) 1. Një formulim i amisulpridit jo-IV (intravenozisht) të injektueshëm, për përdorim në
mjekimin ose parandalimin e të pështjellave dhe/ose të të vjellave të induktuara në fazën e vontë të
kemoterapisë ose radioterapisë (CINV/RINV) në një subjekt, ku subjekti është duke marrë ose ka
marrë një regjim mjekimi kemoterapik ose radioterapik në ditën 1, dhe ku regjimi i dozimit përfshin
administrimin e një doze 5-15 mg të amisulpridit jo-IV të injektueshëm në çdonjërën prej ditëve 2,
3 dhe 4, dhe më tej ku subjekti është duke marrë ose ka marrë një anti-emetik për fazë akute në
ditën 1, ku anti-emetiku për fazë akute është një anti-emetik i përshtatshëm për përdorim në fazën
akute të CINV ose RINV.
2. Një formulim i amisulpridit jo-IV të injektueshëm, për përdorim sipas pretendimit 1, ku subjekti
është duke marrë ose ka marrë një anti-emetik për fazë akute në ditën 1, ku anti-emetiku për fazë
akute është amisulprid IV.
3. Një formulim i amisulpridit jo-IV të injektueshëm, për përdorim sipas pretendimit 1 ose
pretendimit 2, ku regjimi i dozimit përfshin edhe administrimin e të paktën një njësie doze të një
anti-emetiku tjetër me vonim faze në ditën 2, preferueshëm në ditët 2 dhe 3, dhe më preferueshëm
në ditët 2, 3 dhe 4, ku anti-emetiku tjetër me vonim faze është një anti-emetik që administrohet në
fazën e vonuar të CINV ose RINV, preferueshëm kur anti-emetiku tjetër me vonim faze është një
antagonist 5HT3, një antagonist NK1 ose një steroid.
4. Një formulim i amisulpridit jo-IV të injektueshëm, për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1
deri 3, ku doza 5-15 mg e amisulpridit jo-IV të injektueshëm përmban 10 mg amisulprid, ku
amisulpridi është në formën e një përzierjeje racemike, ose 5 mg ku amisulpridi është në formën e
(S)-amisulpridit.
5. Një kit që përmban të paktën tri doza 5-15 mg amisulpridi jo-IV të injektueshëm dhe të paktën
një dozë të një anti-emetiku për fazë akute, për përdorim të njëkohshëm, të ndarë ose të
njëpasnjëshëm (sekuencial) në mjekimin ose parandalimin e të pështjellave dhe/ose të të vjellave të
induktuara në fazën e vontë të kemoterapisë ose radioterapisë (CINV/RINV) në një subjekt, ku
subjekti është duke marrë ose ka marrë një regjim mjekimi kemoterapik ose radioterapik, dhe ku

regjimi i dozimit përfshin administrimin e cilitdo anti-emetiku për fazë akute në ditën 1, ku dita 1
është e njëjta ditë kur administrohet kemoterapia ose radioterapia, dhe administrimin e dozave 5-15
mg të amisulpridit jo-IV të injektueshëm në ditët 2, 3 dhe 4, ku anti-emetiku për fazë akute është
një anti-emetik i përshtatshëm për përdorim në fazën akute të CINV ose RINV.
6. Një kit për përdorim sipas pretendimit 5, ku anti-emetiku për fazë akute përmban një ose më
shumë prej amisulprid, ondansetron, deksametazon dhe aprepitant.
7. Një kit për përdorim sipas pretendimit 6, ku anti-emetiku për fazë akute përmban një formulim
amisulpridi intravenoz.
8. Një kit për përdorim sipas pretendimit 7, ku një njësi doze e anti-emetikut për fazë akute
përmban 5 deri 30 mg amisulprid, preferueshëm, 10 deri 20 mg amisulprid, më preferueshëm 20 mg
amisulprid.
9. Një kit për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 5-8, ku kiti përmban të paktën edhe një njësi
doze të një anti-emetiku tjetër me vonim faze dhe ku regjimi i dozimit përfshin edhe administrimin
e të paktën një njësie doze të një agjenti tjetër anti-emetik me vonim faze në të njëjtën ditë si të
paktën njëra prej, dhe preferueshëm secila prej, njësive të dozave të amisulpridit jo-IV të
injektueshëm, ku anti-emetiku me vonim faze është një anti-emetik i administruar në fazën e vonuar
të CINV ose RINV, preferueshëm kur agjenti tjetër anti-emetik me vonim faze është një antagonist
5HT3, një antagonist NK1 ose një steroid.
10. Një kit për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 5-9, ku amisulpridi është në formën e një
racemate.
11. Një kit për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 5-10, ku njësitë e dozës së amisulpridit joIV të injektueshëm do të administrohen nëpërmjet rrugës nënlëkurore, nëngjuhësore, rektale,
intranazale, lokale, gojës ose përmes thithjes pulmonare, ose ku njësitë e dozës së amisulpridit joIV të injektueshëm do të administrohen në një formulim jo të injektueshëm.
12. Një kit për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 5-10, ku njësitë e dozës së amisulpridit joIV të injektueshëm do të administrohen në një formulim gojor.
13. Një kit për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 5-12, ku njësitë e dozës së amisulpridit joIV të injektueshëm përmbajnë 10 mg amisulprid, ku amisulpridi është në formën e një përzierjeje
racemike, ose 5 mg amisulprid, ku amisulpridi është në formën e (S)-amisulpridit.
14. Një kit që përmban tri doza 5-15 mg amisulpridi jo-IV të injektueshëm dhe një dozë të vetme
intravenoze amisulpridi për përdorim në mjekimin ose parandalimin e të pështjellave dhe/ose të të
vjellave të induktuara në fazën e vontë të kemoterapisë ose radioterapisë.
15. Një kit sipas pretendimit 14, që përmban edhe të paktën një njësi doze të një agjenti tjetër antiemetik, ku preferueshëm agjenti tjetër anti-emetik është një antagonist 5HT3, një antagonist NK1 ose
një
steroid.

(11) 9930
(97) EP3448181 / 02/12/2020
(96) 16726642.8 / 25/04/2016
(22) 02/03/2021
(21) AL/P/ 2021/159
(54) FILTER I RI CIGARE QË PËRMBAN ALGINITE
19/05/2021
(30)
(71) Optifilter Research Zrt.
Finn u. 1/1., 7630 Pécs, HU
(72) SZARVAS, Tibor (Maros u. 24., 1122 Budapest)
(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
(57) 1. Përdorimi i alginite për filtrimin tymit të duhanit.
2. Përdorimi sipas pretendimit 1 ku alginite është përdorur në filtrat e cigares.
3. Përdorimi i alginite për përgatitjen e filtrave të cigares.
4. Përdorimi i pretendimit 2 ku alginite është përdorur vetëm ose në kombinim me substance të tjera të
përdorura në filtrat e cigares për reduktimin e efekteve të dëmshme të tymit të duhanit.
5. Përdorimi i pretendimit 4 ku substancat e tjera janë zgjedhur nga grupi i përbërë nga karbon i aktivizuar ose
përbërës të rrushit.
6. Përdorimi i pretendimit 5 ku substanca tjetër është karbon i aktivizuar.
7. Përdorimi i pretendimit 5 ku substanca tjetër është/janë përbërës(it) të rrushit.
8. Përdorimi sipas pretendimit 7 ku përbërësit e rrushit janë në formën e pipëzës së rrushit dhe lëkurës së
drithërave.
9. Alginite për përdorim në reduktimin e rrezikut të dëmeve nga tymi i duhanit në njerëz.
10. Alginite për përdorim të pretendimit 9 ku alginite është përdorur në formën e filtrave të cigares që
përmban alginite.
11. Alginite për përdorim sipas pretendimit 9 ku reduktimi i rrezikut të dëmeve nënkupton më pak ROS në
pështymë.
12. Alginite për përdorim sipas pretendimit 9 ku reduktimi i rrezikut të dëmeve nënkupton më pak ROS në
serum.
13. Alginite për përdorim sipas pretendimit 9 ku reduktimi i rrezikut të dëmeve nënkupton më pak dëm në
qelizat epiteliale.
14. Alginite për përdorim sipas pretendimit 9 ku reduktimi i rrezikut të dëmeve nënkupton më pak dëm në
qelizat endoteliale.
15. Alginite për përdorim sipas pretendimit 9 ku reduktimi i rrezikut të dëmeve nënkupton nivel më të lartë
glutatione.
16. Alginite për përdorim sipas pretendimit 9 ku reduktimi i rrezikut të dëmeve nënkupton më pak dëm në
indet e mushkërive.
17. Alginite për përdorim sipas pretendimit 9 ku reduktimi i rrezikut të dëmeve nënkupton më pak
inflamacion në indet e mushkërive.

(11) 9937
(97) EP3325509 / 16/12/2020
(96) 16744353.0 / 21/07/2016
(22) 03/03/2021
(21) AL/P/ 2021/160
(54) ANTITRUPAT ANTI-TFR DHE PËRDORIMET E TYRE NË TRAJTIMIN E
CRREGULLIMEVE PROLIFERATIVE DHE INFLAMATORE
20/05/2021
(30) 15306192 22/07/2015 EP
(71) INATHERYS
4 Rue Pierre Fontaine Pépinière Génopole Entreprise Campus 1, 91058 Evry Cedex, FR
(72) LAUNAY, Pierre (52 Rue des Ecoles, 92500 Rueil Malmaison); BELANGER, Coralie
(77 Boulevard de Montmorency, 75016 Paris) ;SOUCHET, Hervé (7 rue Galleron, 75020
Paris)
(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
(57) 1. Një antitrup i izoluar i receptorit anti-transferrin të humanizuar (anti-TfR) ose një proteinë me një
pjesë antigjen-lidhëse të një antitrupi të humanizuar anti-TfR, që përfshin gjithashtu,
(a) një polipeptid të zinxhirit të rëndë të ndryshueshëm që përfshin HCDR1 të SEQ ID NO:1,
HCDR2 të SEQ ID NO:2, HCDR3 të SEQ ID NO:3 dhe një polipeptid të zinxhirit të lehtë të
ndryshueshëm që përfshin LCDR1 të SEQ ID NO:4, LCDR2 të SEQ ID NO:5 dhe LCDR3 të SEQ
ID NO:6;
(b) një polipeptid të zinxhirit të rëndë të ndryshueshëm që përfshin HCDR1 të SEQ ID NO:1,
HCDR2 të SEQ ID NO:2, HCDR3 të SEQ ID NO:3 dhe një polipeptid të zinxhirit të lehtë të
ndryshueshëm që përfshin LCDR1 të SEQ ID NO:4, LCDR2 të SEQ ID NO:8 dhe LCDR3 të SEQ
ID NO:6;
(c) një polipeptid të zinxhirit të rëndë të ndryshueshëm që përfshin VH të SEQ ID NO:11 dhe një
polipeptid të zinxhirit të lehtë të ndryshueshëm që përfshin VL të SEQ ID NO:13;
(d) një polipeptid të zinxhirit të rëndë të ndryshueshëm që përfshin VH të SEQ ID NO:11 dhe një
polipeptid të zinxhirit të lehtë të ndryshueshëm që përfshin VL të SEQ ID NO:14;
(e) një polipeptid të zinxhirit të rëndë të ndryshueshëm që përfshin VH të SEQ ID NO:12 dhe një
polipeptid të zinxhirit të lehtë të ndryshueshëm që përfshin VL të SEQ ID NO:13; ose,
(f) një polipeptid të zinxhirit të rëndë të ndryshueshëm që përfshin VH të SEQ ID NO:12 dhe një
polipeptid të zinxhirit të lehtë të ndryshueshëm që përfshin VL të SEQ ID NO:14;
ku antitrupi anti-TfR i sipërpërmendur ose proteina lidhet në mënyrë specifike te receptori transferrin (TfR) i
SEQ ID NO:16.

2. Antitrupi i izoluar i humanizuar anti-TfR ose proteina e Pretendimit 1, ku antitrupi i sipërpërmendur ose
proteina lidhet te receptori transferrin me një KD prej 10nM ose më pak, në mënyrë të preferuar me një

KD prej 1nM ose më pak.

3. Antitrupi i izoluar i humanizuar anti-TfR ose proteina e Pretendimit 1 ose 2, ku antitrupi i sipërpërmendur
ose proteina nxit apoptozisin e linjës qelizore HL-60 në një nivel të barabartë ose në një nivel të barabartë ose
superior ndaj nivelit të induksionit të antitrupit kimerik referues përkatës që ka VH të SEQ ID NR: 9 dhe VL
të SEQ ID NO: 10.

4. Antitrupi i izoluar i humanizuar anti-TfR ose proteina sipas Pretendimit 1, 2 ose 3, e cila përfshin një një
rajon konstant të izotipit IgG4 njerëzor, ose një rajon konstant mutant ose të modifikuar kimikisht, ku rajoni
konstant mutant ose i modifikuar kimikisht i sipërpërmendur nuk jep ose zvogëlon aktivitetin e ADCC në
antitrupin e sipërpërmendur kur krahasohet me një antitrup përkatës me rajonin konstant të izotipit IgG1 të
llojit të egër.

5. Antitrupi i izoluar i humanizuar anti-TfR ose proteina sipas Pretendimit 1, 2 ose 3, e cila përfshin një një
rajon konstant të izotipit IgG4 njerëzor, ose një rajon konstant mutant ose të modifikuar kimikisht, ku rajoni
konstant mutant ose i modifikuar kimikisht i sipërpërmendur jep rritjen e aktivitetit të ADCC në antitrupin e
sipërpërmendur kur krahasohet me një antitrup përkatës me rajonin konstant të izotipit IgG1 të llojit të egër.

6. Antitrupi i izoluar i humanizuar anti-TfR ose proteina sipas çdonjërit prej Pretendimeve 1-5, i cili është
mAb1 që përfshin zinxhirin e rëndë të SEQ ID NO:18 dhe zinxhirin e lehtë të SEQ ID NO:17.

7. Antitrupi i izoluar i humanizuar anti-TfR ose proteina sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-6, për përdorim
(i) si një medikament ose (ii) si një diagnostikues.

8. Antitrupi i izoluar i humanizuar anti-TfR ose proteina sipas çdonjërit prej Pretendimeve 1-6, për përdorim
në trajtimin e një tumori, për shembull një tumori hematologjik, dhe më specifikisht një limpome ose
leuçemisë.

9. Antitrupi i izoluar i humanizuar anti-TfR ose proteina sipas çdonjërit prej Pretendimeve 1-6, për përdorim
në trajtimin e një tumori të ngurtë ose sëmundjes së qelizave brenda indit të transplantuar që sulmojnë qelizat
pritëse.

10. Një kompozim farmaceutik që përfshin një antitrup të humanizuar anti-TfR ose proteinë sipas çdonjërit
prej pretendimeve 1-9, në kombinim me një ose më shumë prej një ekscipienti farmaceutikisht të pranueshëm,
diluenti ose mbartësi, në mënyrë opsionale që përfshin përbërës të tjerë aktiv.

11. Një formulim i liofilizuar, një shiringë e mbushur paraprakisht ose një shishkë që përfshin antitrupin e
humanizuar anti-TfR ose proteinën sipas çdonjërit prej Pretendimeve 1-6.

12. Një antitrup i humanizuar anti-TfR sipas çdonjërit prej Pretendimeve 1-6, i konjuguar me një pjesëz
terapeutike, për shembull, një citotoksin, një ilaç ose një radiotoksinë.

13. Një vektor shprehje ose klonimi për prodhimin rekombinant të një antitrupi të humanizuar anti-TfR sipas
çdonjërit prej Pretendimeve 1-6 në një qelizë pritëse, që përfshin të paktën një acid nukleik që kodon
antitrupin e sipërpërmendur anti-TfR.

14. Një vektor klonimi ose shprehje sipas Pretendimit 13, që përfshin të paktën një prej acideve nukleike që
kodon mAb1 siç përcaktohet në Pretendimin 6.

15. Një qelizë pritëse që përfshin një vektor klonimi ose shprehje sipas Pretendimit 13 ose 14.

16. Një proces për prodhimin e një antitrupi të humanizuar anti-TfR ose një proteinë sipas çdonjërit prej
Pretendimeve 1-6, që përfshin: (i) kultivimin e qelizës pritëse të Pretendimit 15 për shprehjen e antitrupit të
sipërpërmendur ose proteinës nga qeliza pritëse; në mënyrë opsionale (ii) pastrimin e antitrupit të
sipërpërmendur ose proteinës; dhe, (iii) rikuperimin e antitrupit të sipërpërmendur ose proteinës.

(11) 9921
(97) EP3625221 / 03/03/2021
(96) 18727529.2 / 08/05/2018
(22) 05/03/2021
(21) AL/P/ 2021/169
(54)
DERIVATE 3-METIL-PIRROLIDINË-2,5-DIONE TË DOBISHME SI
ANTOGONISTE TË RECEPTORIT CGRP
14/05/2021
(30) 201762506204 P 15/05/2017 US
(71) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US
(72) MCMAHON, Jennifer Anne (c/o ELI LILLY AND COMPANYP.O. Box 6288,
Indianapolis, Indiana 46206-6288); SIEGEL, Miles Goodman (c/o ELI LILLY AND
COMPANYP.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288) ;STUCKY, Russell Dean
(c/o ELI LILLY AND COMPANYP.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288)
(74) Ela SHOMO PANIDHA
Euromarkpat Albania LTD , Rr. Pjeter BOGDANI, P.20/4, Ap.7/5, Tirane, 100
(57) Një komponim me formulën:

ose një kripë ose hidrat i tij farmaceutikisht i pranueshëm.
2.

Komponimi ose kripa sipas pretendimit 1 me formulën:

ose hidrati i tij.
3.

Komponimi ose kripa sipas ose pretendimit 1 ose pretendimit 2 me formulën:

ose hidrati i tij.
4.

Komponimi ose kripa sipas pretendimit 3 i cili është:

5.

Komponimi sipas pretendimit 4 i cili është:

6.

Komponimi sipas pretendimit 1 i cili është hidroklorur (3S)-3-[(1R)-1-[4-[(2-ciklopropil-6-metil-4piridil)oksimetil]fenil]etil]-3-metil-pirrolidinë-2,5-dione, ose hidrat i tij.

7.

Komponimi sipas pretendimit 6 i cili është hidroklorur (3S)-3-[(1R)-1-[4-[(2-ciklopropil-6-metil-4piridil)oksimetil]fenil]etil]-3-metil-pirrolidinë-2,5-dione monohidrat.

8.

Komponimi sipas pretendimit 7 ku komponimi është kristalinë.

9.

Komponimi sipas pretendimit 8 i cili karakterizohet nga një pikë kulmore në spektrin e difraksionit
të pudrës së rrezeve-X në këndin e difraksionit 2-theta prej 26.3° në kombinim me një ose më shumë
pika kulmore të përzgjedhura nga grupi që konsiston në 13.8°, 22.2°, 19.7°, 21.3°, 14.1°, dhe 25.4°,
me një tolerancë për këndet e difraksionit prej 0.2 gradësh.

10.

Komponimi sipas pretendimit 1 i cili është hidrobromur (3S)-3-[(1R)-1-[4-[(2-ciklopropil-6-metil-4piridil)oksimetil]fenil]etil]-3-metil-pirrolidinë-2,5-dione, ose hidrat i tij.

11.

Komponimi sipas pretendimit 10 i cili është hidrobromur (3S)-3-[(1R)-1-[4-[(2-ciklopropil-6-metil-4piridil)oksimetil]fenil]etil]-3-metil-pirrolidinë-2,5-dione monohidrat.

12.

Komponimi sipas pretendimit 11 ku komponimi është kristalinë.

13.

Komponimi sipas pretendimit 12 i cili karakterizohet nga një pikë kulmore në spektrin e difraksionit
të pudrës së rrezeve-X në një kënd difraksioni 2-theta prej 26.1° në kombinim me një ose më shumë
pika kulmore të përzgjedhura nga grupi që konsiston në 13.9°, 22.1°, 8.7°, 19.5°, 18.8°, me një
tolerancë për këndet e difraksionit prej 0.2 gradësh.

14.

Komponimi ose kripa, ose hidrati i tyre, sipas secilit prej pretendimeve 1-13 për tu përdorur në terapi.

15.

Komponimi ose kripa, ose hidrati i tyre, sipas secilit prej pretendimeve 1-13 për tu përdorur në
trajtimin e migrenës.

16.

Një përbërje farmaceutike, që përmban një komponim ose kripë, ose hidrat të tij, sipas secilit prej
pretendimeve 1-13 me një ose më shumë transportuesa, tretësa, ose mbushësa farmaceutikisht të
pranueshëm.

17.

Një proces për të përgatitur një përbërje farmaceutike, që përmban përzierjen e një komponimi ose
kripe, ose hidrati të saj, sipas secilit prej pretendimeve 1-13 me një ose më shumë transportuesa,
tretësa, ose mbushësa farmaceutikisht të pranueshëm.

(11) 9922
(97) EP3331900 / 17/02/2021
(96) 16750766.4 / 05/08/2016
(22) 05/03/2021
(21) AL/P/ 2021/170
(54) PEPTIDE DHE KOMBINIM I PEPTIDEVE PËR TU PËRDORUR NË IMUNOTERAPI
KUNDËR KANCERIT TË PROSTATËS DHE KANCEREVE TË TJERA
14/05/2021
(30) 201513921 06/08/2015 GB and 201562201289 P 05/08/2015 US
(71) Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tübingen, DE
(72) WEINSCHENK, Toni (Im Morgenrain 15, Aichwald 73773); FRITSCHE, Jens (Lärchenweg
11, 72144 Dusslingen); SINGH, Harpreet (Heckscherstrasse 25a, 80804 Munich); SCHOOR,
Oliver (Eichhaldenstrasse 19, 72070 Tübingen); MAHR, Andrea (Horemer 17, 72076 Tübingen);
MÜLLER, Phillip (Obere Karlsstrasse 14, 34117 Kassel); LEIBOLD, Julia (Wiesenweg 1, 6336
Langkampfen) ;GOLDFINGER, Valentina (Marienburger Strasse 9, 72072 Tübingen)
(74) Ela SHOMO PANIDHA
Euromarkpat Albania LTD , Rr. Pjeter BOGDANI, P.20/4, Ap.7/5, Tirane, 100
(57) Një peptid që konsiston në sekuencën aminoacide sipas SEQ ID No. 4; ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme
e tij.
2.

Peptidi sipas pretendimit 1, ku peptidi i përmendur përfshin lidhjet jo-peptide.

3.

Një proteinë ndërfutëse që përmban peptidin e pretendimeve 1 ose 2 dhe aminoacide N-fundore të zinxhirit të
pandryshueshëm (Ii) të shoqëruar me antigjenin e HLA-DR.

4.

Një receptor i qelizës-T, preferueshëm një receptor i qelizës-T rikombinues, i tretshëm ose me lidhje
membranore, që është reaktiv me një ligand HLA, ku ligandi i përmendur ka të paktën 88% njëjtësi me një
sekuencë aminoacide sipas SEQ ID No. 4, dhe preferueshëm konsiston në sekuencën aminoacide të SEQ ID No.
4, opsionalisht ku ligandi i përmendur është pjesë e një kompleksi MHC-peptid.

5.

Një antitrup, veçanërisht një natitrup i tretshëm ose me lidhje membranore, i cili specifikisht njeh peptidin sipas
secilit prej pretendimeve 1 ose 2, ose proteinën ndërfutëse sipas pretendimit 3, preferueshëm peptidin sipas
pretendimit 1 kur lidhet tek një molekulë MHC.

6.

Një acid nukleik, që kodon një peptid sipas pretendimit 1 ose një TCR sipas pretendimit 4, ose një antitrup sipas
pretendimit 5, opsionalisht të lidhur tek një sekuencë nxitëse heterologe, ose një vektor shprehës që shpreh acidin
nukleik të përmendur.
Një qelizë pritëse rikombinuese që përmban peptidin sipas pretendimit 1 ose një proteinë ndërfutëse sipas
pretendimit 3, ose acidin nukleik ose vektorin shprehës sipas pretendimit 6, ku qeliza pritëse e përmendur
preferueshëm është një antigjen që paraqet qeliza të tillë si një qelizë dendritike për të shprehur peptidin ose
proteinën ndërfutëse, ose ku qeliza pritëse e përmendur preferueshëm është një qelizë T ose qelizë NK për të
shprehur antitrupin ose receptorin e qelizës-T.

7.

8.

9.

10.

Një metodë për të përgatitur peptidin sipas pretendimit 1, ose një proteinë ndërfutëse sipas pretendimit 3, ose
për të prodhuar receptorin e qelizës T sipas pretendimit 4, ose një antitrup sipas pretendimit 5, ku metoda
përmban kultivimin e qelizës pritëse sipas pretendimit 7 që paraqet peptidin sipas pretendimit 1 ose një proteinë
ndërfutëse sipas pretendimit 3, ose shpreh acidin nukleik ose vektorin shprehës sipas pretendimit 6, dhe duke
izoluar peptidin ose proteinën ndërfutëse, ose TCR ose antitrupin nga qeliza pritëse ose ambjenti i saj kultivues.
Një metodë in vitro për të prodhuar limfocite T të aktivizuara, ku metoda përmban kontaktimin in vitro të
qelizave T me molekula MHC të klasës I njerëzore të ngarkuara me antigjen të shprehura në sipërfaqen e një
qelize antigjen-paraqitëse të përshtatshme ose një strukturë artificiale që imiton një qelizë antigjen-paraqitëse
për një periudhë kohore të mjaftueshme për të aktivizuar qelizat T të përmendura në një mënyrë specifike
antigjeni, ku antigjeni i përmendur është një peptid sipas pretendimit 1.
Një limfocit T i aktivizuar, i prodhuar nga metoda sipas pretendimit 9 që përzgjedhshmërisht njeh një qelizë e
cila paraqet një polipeptid që përmban një sekuencë aminoacide të dhënë në pretendimin 1.
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Një përbërje farmaceutike që përmban të paktën një përbërës aktiv të përzgjedhur nga grupi që konsiston në
peptidin sipas secilit prej pretendimeve 1 ose 2, ose një proteinë ndërfutëse sipas pretendimit 3, acnidi nukleik
ose vektorin shprehës sipas pretendimit 6, qelizën sipas pretendimit 7, limfocitin T të aktivizuar sipas pretendimit
10 ose antitrupin sipas pretendimit 5 ose receptorin e qelizës-T sipas pretendimit 4, dhe një transportues
farmaceutikisht të pranueshëm, dhe opsionalisht mbushësa farmaceutikisht të pranueshëm dhe/ose stabilizuesa.
Peptidi sipas secilit prej pretendimeve 1 ose 2, ose një proteinë ndërfutëse sipas pretendimit 3, acidi nukleik ose
vektori shprehës sipas pretendimit 6, qeliza sipas pretendimit 7, limfociti T i aktivizuar sipas pretendimit 10 ose
antitrupi sipas pretendimit 5 ose receptori i qelizës-T sipas pretendimit 4 për tu përdorur në mjekësi,
preferueshëm për tu përdorur në diagnozën dhe/ose trajtimin e kancerit, ose për tu përdorur në prodhimin e një
medikamenti kundër kancerit.
Peptidi sipas secilit prej pretendimeve 1 ose 2, ose një proteinë ndërfutëse sipas pretendimit 3, acidi nukleik ose
vektori shprehës sipas pretendimit 6, qeliza sipas pretendimit 7, limfociti T i aktivizuar sipas pretendimit 10 ose
antitrupi sipas pretendimit 5 ose receptori i qelizës-T sipas pretendimit 4 për tu përdorur në diagnozën dhe/ose
trajtimin e kancerit, ose për tu përdorur në prodhimin e një medikamenti kundër kancerit sipas pretendimit 12,
ku kanceri i përmendur është përzgjedhur nga grupi i kancerit të vezoreve, kancerit të mushkërisë me qeliza jo
të vogla, kancerit të mushkërisë me qeliza të vogla, kancerit të veshkës, kancerit të trurit, kancerit të zorrës së
trashë ose të rektumit, kancerit të stomakut, kancerit të mëlçisë, kancerit të pankreasit, kancerit të prostatës,
leuçemisë, kancerit të gjirit, karcinomës të qelizës Merkel, melanomes, kancerit të ezofagut, kancerit të fshikëzës
urinare, kancerit të mitrës, kancerit të fshikëzës së tëmthit, kancerit të kanalit biliar dhe i llojeve të tjera të
tumoreve që tregojnë një mbishprehje të proteinës nga e cila derivon një peptid sipas SEQ ID No. 4, veçanërisht
kancerin e vezoreve.
Një pajisje që përmban:
a) një konteiner që përmban një përbërje farmaceutike që përmban peptidin sipas secilit prej pretendimeve
1 ose 2, ose një proteinë ndërfutëse sipas pretendimit 3, acidin nukleik ose vektorin shprehës sipas
pretendimit 6, qelizën sipas pretendimit 7, limfocitin T të aktivizuar sipas pretendimit 10 ose antitrupin sipas
pretendimit 5 ose receptorit të qelizës-T sipas pretendimit 4, në formë tretësire ose të liofilizuar;
b) opsionalisht, një konteiner të dytë që përmban një tretës ose tretësirë rindërtuese për formulimin e
liofilizuar;
c) opsionalisht, të paktën një peptid më shumë të përzgjedhur nga grupi që konsiston në SEQ ID No. 1
deri në 3, dhe 5 deri në 48, dhe
d) opsionalisht, instruksione (i) për të përdorur tretësirën ose (ii) për të rindërtuar dhe/ose për të përdorur
formulimin e liofilizuar,
dhe
e) opsionalisht për më tej përmban një ose më shumë nga (iii) një amortizues, (iv) një filtër, (vi) një gjilpërë,
ose (v) një shiringë.
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