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Mégis, kinek a génje? 
Beszé lgetés Dr. Dominiqu e Stoppa-Lyonnet , 
a párizsi Cur ie Intézet Onkológiai Genetikai Osztályának vezetőjével* 

BEVEZETÉS A Myr iad Genetics, egy Salt Lake Citybe n (Utah ál

lam) székel ő amerikai cég megszerezte a szabadalmi jo gokat 

az Egyesült Államokban, Kanadá ban, Ausztráliában és nemré
g iben Európában is, hogy kizárólagosa n teszte lje a BRCA I
gé n emlő- és petefésze krák ra hajlamo sító hibáit. Egy eur ópa i 

ge netik uso kbó l álló csoport azonban nemzetköz i mozga lmat 

sze rvez a sza bada lom ellen, és kifo gást emeltek jogi úton is, 
amelyet az Európai Szaba dalmi Hivata lhoz nyújtottak be. Kie 

melkedő szemé ly iség között ük Dr. Dom inique Stoppa-Lyonn et 
(DS-L) , a párizsi Curie Intézet Onko lógiai Genet ikai Osztályá

nak vezetője, aki az elsők között eme lte fel szavá t a Myriad 
Genetics monopol helyzete ellen. Raphael Brenner (RB) , a 

Ca ncerFutur es újságí rója beszélgetést folytatott az igazga tó

nővel az ügy kihatása iról. 

RB: Milyen indokok alapján ellenzik önök a Myriad Genetics 

szabad almi jog át? 

DS-L: Tudományos sze mpontja ink varrnak. A cég három külön
böző szabadalmat szerzett meg egye tlen génre, a BRCA l-re , 

és mind a hármat különböző okokb ól kifo gáso ljuk . Például a 

BRCA !-gé n térképezése egyértelműen nem számít újdonság

nak, hisze n már 1990-ben meg határoz ták a gén elhelyezkedé
sét (/. tábláza t) . A gén telje s egészének báz isso rrend-megálla 

pítása (szekve nálása) pedig csa k egy végső módszertani lépés, 
amely csa k korlátozott szaba dalmi jogot tesz indokolttá . A má
sodik és harmadik szaba dalom is híjáva l van az eredeti felfede

zés nek . Az 1994-ben az Egyesült Államokban benyújtott sza

badalomban , hibás báz issorrendet adtak meg . Mive l a harmadik 

mintában leirt gé n báz issorrendje nem egyezi k meg az előbbi
vel, így a hann adik szabadalom érvényessége vitath ató, hisze n 

a BRCA 1-génre és fehérjére vonatkozó - helyes - referencia 

bázisso rrendet az 1995-be n benyújtott szabad alom tartalmaz
za. Viszont ebben az évbe n a he lyes báz isso rrend már szé les 
körbe n ismert volt, és a különböző tudományo s adattárak is 

tartalmazták. Ráad ásul az t is bebi zo nyítottuk , hogy a Myriad 
Genetics által kido lgozo tt vizsgá ló módszer nem megbízhat ó, 

hisze n a várh ató összes génhib a 10-20%-á t nem mutatja ki ( 1 ). 

• A beszé lgetés a Cance rFuture s című folyóirat másodi k kötetébe n j elent 
meg 2003-ban. Dr. Alberto Costa , az Európa i Rák Iskola igazga tójának 
enge délyéve l és Dr. Dom iniq ue Stoppa-Lyonnet hozzájá ru lásával közöl
jük. 
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Mivel a mutációk egy része k iterje dt DNS-szakaszt érint (letö

rések, deléc iók), így a közve tlen báz issorrend-megh atározás 
nem alkalmas önn,a gában a génhiba ponto s felismerésére, a 
genetikusok nak más mód szerekkel kell kiegész íteniük a vizs

gála tot. 

RB: A módsz ertani kifogásoktó l eltekintve úgy tünik, hogy az eu

rópai közvélemény ellenzi az orvostudományi és genetikai fel
fed ezések szabadalomma l biztosított kizárólagosságát . 

DS-L: Valóban, ez etika i kérdés is. Hogy sze rezhet egy magán 
cég kizáró lagos jo got egy gyógyászati szempontbó l fontos gén

re? A kérdé snek messz ire nyúló kihatása i vannak a közegész 

ségügyre és a tudom ányra. Mi lehet a kutat ások j övője, ha egy 
egy tud omán yos terület fejlődése azon múlik, hogy 10-20 cég, 

amelyek a vonatk ozó szabadalm ak tulajdo nában vanna k, hogy 
tud egymássa l egyezségre jutni ? Még az Egyesü lt Á llamokb an 

is, aho l már számtalan szabadal om született e téren, kezdik be
látni a hatóságok , hogy a jel enlegi szaba dalmi rendsze r nem al

ka lmazható a humán genetika területén. Lynn Rivers michigani 
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képviselő 2002 márciusában fel is szóla lt az országgyűlésben, 
és javasolta, hogy a géndiagnoszt ika kerüljön ki a szabada lmaz

tatható eljárások köréből. Ez a felszólalás összhangban van a 
francia és európai kezdeményezésekkel, amelyeket egyébként 
Rivers asszony említett is felszóla lásában. 

RB: Ön minden szabadalmat ellenez az emberi gének területén? 

DS-L: Nem feltét lenü l, de a szaba dalmi jognak szükebb körűnek 
kellene lennie. A Myriad Genetics ügy esetében az a teljes k i
záró lagosság amit a szabada lom biztosít , elfogadhatatla n,. 
Am ikor egy szabadal om valódi felfedezésen alapul, akkor nem 
áll fenn a lehetősége annak - a dolog természetéből következő

leg -, hogy a felfedezést valaki más módon megismételje. 
Ilyen esetben elképzelhető a kizárólagosság j ogossága . Más
részt viszont, amikor a szabadalom egy genetikai vizsgá latot 
érint, aminek a lényege a kérdéses DNS-bázissorre nd össze ha
son lítása a refe rencia bázissorrendde l, ez az összehaso nlítás 
szám talan különböző módszerre l elvégezhető. Ráadás ul ezek a 
módszerek jó l ismertek és e lérhetőek a szakembe rek számára. 
Ezért nem felelnek meg a genet ikai vizsgá lómódszerek a sza

bada lom meghatározásában előírtaknak: a szaba dalom csak 
eredeti felfedezés esetén indok olt. Mivel az Európa i Szabadal
mi Hivata l nem áll készen a 98/44/CF. Európa i Irányelvek mó
dosítására, így a megfelelő hatóságokat óva kel l intenünk attól, 
hogy elfogadhatatl an he lyzetet teremtsenek az iránye lvek nem 
körültekintő értelmezése miatt . 

RB: Milye n ha/ássa! lenne a kizárólagosság a gyógy ító orvo
sokra és belegeikre? 

DS-l: Hadd emlékeztessek a Myriad Genet ics üz leti tervére , 

ame ly a génh iba megá llapítására összpontosított, és amely 
megpróbálta szabadalmakkal lefedni a BRCA 1-gén valameny
nyi lehetsé ges felhasználását. Mivel övék a BRCA 1-gént ér in
tő legelső szabada lom, és mert a szabada lmak széles körű és 
kizárólagos jogot biztosítanak a cégnek, birtokolják a gént ma
gát. Ez a helyzet szabad kezet ad nekik a gén felhasználását 
illetően, és a BRCA (-génnel kapcso latos bárm ilyen más lehet
séges szabada lom, függ a Myriad Genetics szabada lmi jogai
tól. Ez azt jelenti , hogy, ha bárme lyik laboratórium bármi lyen 
módszerrel BRCA 1-génh íbákat mutat ki a vizsgá lt betegekné l, 
akko r szabada lmi jog megsértése miatt felelősségre vonható. 
Az adott laboratóriumot ez esetben elti ltanák a rák.hajlam ki
mutatására irányu ló vizsgá latok e lvégzésétől. Enne k pedig be
láthatatlan követke zményei lenné nek, hiszen megállítaná az is
meretek továbbadását, és végül megbénítaná a kutatást teljes 
egészében. Ráadá sul a Myriad Genetics-nek nem áll szándéká
ban engedélyt adni génvizsgá latokat végző laboratóri umok ala
pítására Európában így valame nnyi európa i laboratór iumnak 
Salt Lake Ci tybe, a Myr iad Genet ics központ i laboratóriumába 
kellene küldenie a nagykockázati csoportba tartozó betegek 
DNS-mintáit. Ez lehetővé tenné a Myriad Genetics számára, 
hogy a világ legnagyobb em lőrákra vonatkozó genet ikai adat
bankját ép ítse ki. 
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A betegek számára ez az ipari megközelítés háromszo r drá
gább lenne , mint például a franciaországi egy-egy csa ládra vo

natkozó kezdeti génvizsgá latok voltak (2744 Euró 914 Euróva l 
szemben). Az árkülönbség nagy részét az tesz i ki, hogy az 
ame rikai cégnek át kell állnia ezekre a génvizsgá latokra, hi
szen jelenleg a cég tevékenységi köre egész más. Bár kellene , 
hogy a betegek legyenek az első számú haszonélvezői a cég te
vékenységének, a valóság ban nem ez a he lyzet , mivel az érin
tett európa i családok fizetik meg az amerika i cég üzle ti elkép
zelése inek költségeit. Ez azt je lenti , hogy vagy csak a tehető

sek engedhetik meg maguknak , hogy megtudják, örököltek-e 
emlőrákra hajlamosító génváltoza tot, vagy pedig a genetikai 
vizsgá lat anyag i terhe az európai országok társadalombiztosí
tásának a vállain fog nyugodni. Megengedhetjük-e tehát, hogy 

egyetlen cég kisajátítson egy gént? 

/. láblázal A Myriad Genetics tolakodó üzleti tevékenységének fontosabb ál

lomásai 

(Az alábbi tájékozta tást a Marie Curie lnstitut bocsátotta rendelkezésünkre.) 

1990. Az európa i és amerikai laborató riumokból álló Breas t Cancer Linkage 
konzorcium a 12-es kromoszóma hosszú karján helyezi el a BRCA !-gén t, 
az első, emlő- és pctefészekrákra hajlamosító (dagana tgátló) gént. 

1991. Mark Skolnick , a University of Utah kutatója és a konzorcium tagja 
megalapítja a Myr iad Gene tics orvosi genomkutató társaságot. 

1994. A Myriad Genetics azonosítja a BRCA 1-et, melyre a társaság bejegy
zi az Egyesült Államok szabadalmát. 

1995. Brit kutatócsoportok azonosítják a BRCA 2-gén t. A Myriad Genetícs 
ezt követően megszerzi a BRCA2 kizárólagos vizsgálati jo gát az OncorM ed 
amerikai társaságtól. A Myriad Genetics folyamodik az európai szabadalo
mért. 

1996. Az Egyesü lt Államokban piacra dobják az első BRCA-tesztet. 

2001. január 10. A Myriad Geneti cs megkapja első szabadalmát az Európai 
Szabadalm i Hivataltó l az emlő- és a petefészekrákokra hajlamos ító 
tényezők vizsgá latára a BRCA ! -gén szabá lyos bázis sorrendjé nek felhaszná
lásáva l. 

2001. május 23. Az Európai Szabadalmi Hivatal megadja a Myriad Genetics 
másod ik szabadal mát, mely a kóros BRCA !-génre vona tkozik. A szabada
lom kiterjed 34 különböző géne ltérésre és azok vizsgálatára , a rákkeltő haj
lam megállap ítására. 

2001. november 28. Az Európai Szabadalmi Hivatal megadja a Myriad 
Genetics hannadik szabada lmát, mely magára a BRCA !-génre és a kódolt 
fehérj ére vonatkoz ik. A szabadalo m általánosságba n igényt tart diagnoszti
kus kit-ekre, illetve a génkezelésre, ami egyelőre nem létezik. 

2002. jún ius. A Myriad Genetics a nőket közvetlenül megszólítva reklám
hadjáratot indít az Egyesült Államokban , hogy azok maguk kérjék orvos uk
tól a rák.keletkezési hajlam vizsgálatát. Az Egyesült Államokban vitatják a 
Myriad Genctics e tevékenységét. 

RB: Ön úgy gondolja , hogy a genetikai vizsgálatok árucikké vá
lása véget vet az Európában eddig megszokoll átfogó egész
ségügyi ellátásnak? 
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DS-L: Telje s mértékben. A Myr iad kizá rólagos joga olyan he ly
zetet teremtett, ame lyben a genetikai vizsgá latok árucikké vál
tak, és ez megbontja a v izsgá lat, genetikai tanácsadás és a ki
szűrt nagykockázatú betegek keze lésének egységét. Ez nagy
mértékben ellentmond azoknak az európai elveknek , amelyek 
szerint mi a közegészség üg y összetartozó eleme inek tek intjük 
a biológ iai alapkutatást, az alkalmazott tudományt és a beteg
ellátást . Ami ma még csak a BRCAl- gént ér inti, holnap már 

másfé le daganatos beteg ségek és hajlamosító tényezők vizsgá
latára is kiterjedhet , akár pé ldáu l a szív- és érbe tegsége kre is. 

RB: Hogyan szerveződö11 az európa i ellenállás a My riad Gene
tics jogaival sze mben? 

DS-L: Amióta kifejeztük ellenérzésünket a cég egyedura lmáva l 
szemben, egyre több kutató és politikus figyelt fel a kérdésre , 
különösen Belgiumban , Franciaországban és Hollandiában. 
200 1 októberében franc ia be lga és holland rákkutató közpon
tok, valamint néme t, ango l és dán genetika i társaságok együt
tesen, jo gi úton is megtámad ták a Myriad Genet ics legelső sza
bada lmát. Ezzel egyidejűleg az Európa Parlament határozat ot 
fogadott el a franciaországi kezdeményezés támogatásáról, és 
felszólította az Európai Unió tagállamait , hogy hasonlóképpe n 
cselekedjenek. Jelen pillanatban számtalan európai szervezet 
tiltakozi.k a harmad ik számú szabada lom ellen, köztük a hol
land és oszt rák Egészségügyi Min isztérium, va lamint a sváj ci 

Mégis, kinek a génje? 

Szociá ldemokrata Párt, Mi, a franciao rszági kezdeményezők is 
jelentős támogatásban részesültünk a kormánytó l. 

RB: Hosszada lmas küzde lemre vannak e/készülve? 

DS-L: Azt hiszem, igen . Az ügy az Európa i Szabada lmi Hivata l 
kezében van, és néhány évig is eltarthat, míg döntés születik. 
Eközben a Myriad Genet ics megsz erez heti a BRCA 2 rákra 
haj lamos ító gén v izsgá latára vona tkozó szabada lmat is, ame
lyet 1996-ban nyújtott ak be. Mi ezt a lépést a jogainkkal való 
visszaé lésnek tekintjük , és mindent el fogunk köve tni, hogy ne 
alakuljon ki ilyen helyzet. 

UTÓSZÓ A beszé lgetés óta megszületett az Európa i Szabadal 
mi Hivatal döntése, amely szerint Európában a BRCA l -gén 
szabadon vizsgálható ; a Myriad Genetics szabadalm i jogát te
hát megvonta. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A szerkesztőség hálás köszönetét fejezi 
ki Dr. Győri Ildikónak a közlemény fordítá sáért. 
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