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ANYTHING UNDER THE SUN 
MADE BY MAN…

Mens mange lande med deres lovgiv-
ning specifikt har valgt at specielle typer 
opfindelser ikke kan patenteres, så har 
det i USA i lang tid været dogmet at 
”anything under the sun made by man” i 
princippet kan patenteres. Dette princip 
har USA’s højesteret dog valgt at rokke 
ved i en række afgørelser.

Traditionelt har USA’s højesteret kun 
taget stilling til patentspørgsmål i meget 
sjældne tilfælde, men de senere år har 
de valgt at kigge på en række patentsa-
ger. Det har langt fra været til fordel for 
patenthavere, da mange af sagerne har 
begrænset mulighederne for patente-
ring i USA.

DIAGNOSER OG GENER

Indenfor det bioteknologiske område, 
er der især to højesteretsafgørelser, der 
har haft stor betydning, nemlig Mayo og 
Myriad afgørelserne.

I Mayo afgørelsen satte højesteret 
store begrænsninger på patentering af 
diagnostiske metoder. De fastslog at 
naturlove ikke kan patenteres, og sagde 
samtidig, at nogle diagnostiske metoder 
udelukkende er baseret på naturlove og 
derfor heller ikke kan patenteres. Det 
fremgår tydeligt af Mayo afgørelsen, 
at højesteret er bekymret for, at paten-
tering af naturlove vil hindre fremtidig 
innovation. Derfor kommer de frem til 
at en naturlov ikke kan patenteres, mens 
en specifik anvendelse af en naturlov 
stadig kan patenteres.

I Myriad afgørelsen fandt højesteret, 
at gener ikke kan patenteres, da de er 
naturligt forekommende stoffer. Til gen-
gæld mente højesteret at cDNA godt 
kan patenteres, såfremt det naturlige 
gen indeholder introns.

Med disse to afgørelser er det gjort 
klart at naturlove og naturligt forekom-
mende stoffer ikke længere kan paten-
teres i USA.

ÅBEN FOR FORTOLKING

I et forsøg på at fortolke Mayo og My-
riad afgørelserne lavede United States 
Patent and Trademark Office (USPTO) 

nogle guidelines, som fik en meget hård 
medfart. Den første version af guideli-
nes satte store begrænsninger for mu-
lighederne for at patentere opfindelser, 
som udnytter naturligt forekommende 
stoffer og naturlove. For at nævne et 
eksempel, så mente USPTO at krudt, 
som består af 3 naturligt forekommende 
ingredienser ikke kunne patenteres. 
Efter store protester, valgte USPTO at 
udstede nye guidelines.

De nye guidelines udgør en forbed-
ring i forhold til den første version for 
mange ansøgere til patent på biotekno-
logiske opfindelser i USA. De opdate-
rede guidelines gør det klart, at selvom 
en opfindelse anvender et naturligt fore-
kommende stof eller en naturlov, kan 
den godt patenteres såfremt en række 
andre krav er opfyldt. Derimod kan et 
patentkrav, der er specifikt rettet mod 
en naturlov eller et naturligt forekom-
mende stof ikke udstedes.

NATURLIGT FOREKOMMENDE 
STOFFER

Det er nu helt klart at et produkt, som er 
identisk med et naturligt forekommende 
stof ikke længere kan patenteres i USA. 
Naturen er jo rig på stoffer, og det er 
langt fra alle naturligt forekommende 
stoffer, der er beskrevet. Derfor kan det 
være vanskeligt – og i mange tilfælde 
nærmest umuligt – at fastslå om et stof 
findes i naturen eller ej. Guidelines gør 
det klart, at bevisbyrden i første omgang 
ligger hos sagsbehandler hos USPTO. 
Det betyder, at sagsbehandler skal finde 
en reference, der beskriver, at stoffet 
findes i naturen, inden en patentansøg-
ning kan afslås på den baggrund. Hvis 
det efterfølgende viser sig, at stoffet 
findes i naturen, kan patentet senere 
ugyldiggøres.

Til gengæld kan stoffer der adskiller 
sig bare en lille smule fra naturligt fore-
kommende stoffer godt patenteres. For 
eksempel kan et lille organisk molekyle, 
der bare adskiller sig fra et naturligt 
forekommende stof ved en simpelt ke-
misk modifikation, f.eks. en methylering 
godt patenteres. Et muteret gen eller et 
protein med en aminosyre substitution, 
addition eller deletion adskiller sig også 
tilstrækkeligt fra det naturligt forekom-
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mende stof, til at gøre det patenterbart. Et rekombinant pro-
tein med en anderledes glykosylering i forhold til det naturligt 
forekommende protein kan også patenteres. Et kimært anti-
stof, f.eks. et humaniseret antistof er også patenterbart.

Metoder, der anvender naturligt forekommende stoffer 
er som udgangspunkt også patenterbare, så længe meto-
den ikke kan anses for at være en naturlov. For eksempel 
kan metoder til behandling af en sygdom med et naturligt 
forekommende stof stadig patenteres i USA. Et andet ek-
sempel på patenterbare metoder, er metoder der anvender 
mikroorganismer eller cellelinjer. En metode til fremstilling af 
et rekombinant protein er principielt også patenterbart, og 
giver sandsynligvis en indirekte produktbeskyttelse på selve 
proteinet.

Derudover fastslår de opdaterede guidelines, at blandin-
ger af naturligt forekommende stoffer også er patenterbare, 
hvis blandingen har en funktion. Derfor vil en ny type krudt 
blive anset som patenterbart i forhold til de opdaterede 
guidelines.

NATURLOVE

Naturlove kan ikke patenteres i USA. En naturlov i den forbin-
delse er en fysisk lov, f.eks. gravitationsloven, men det kan 
også være en korrelation mellem en markør og en sygdom. 
Selv hvis markøren er en metabolit af et syntetisk lægemiddel 
vil korrelationen blive anset som en naturlov. Derfor vil stort 
set alle diagnostiske opfindelser i en eller anden udstrækning 
være baseret på en naturlov.

Det er derfor problematisk at patentere diagnostiske me-
toder i USA. For denne type opfindelser er der ikke meget 
hjælp at hente i USPTO’s guidelines. Guidelines gør det dog 
klart at metoder, der benytter sig af en maskine er patenter-
bare. Denne undtagelse kan hjælpe med patentering af diag-
nostiske metoder, der anvender bestemmelse af en markør 
vha. en maskine. Det fremgår af guidelines, at det ikke er til-
strækkeligt, at metoden benytter sig af en computer, men det 
er sandsynligvis tilstrækkeligt, hvis maskinen benyttes i selve 
målingen af den diagnotiske markør. Det er vores erfaring at 
brug af f.eks. en gas chromatograf eller et massespektrome-
ter kan gøre en diagnostisk metode patenterbar. Det må an-
tages at f.eks. et flow cytometer, en celletæller, en multi-plate 
reader eller et spektrofotometer også vil være tilstrækkeligt.

KONKLUSION

Selvom de opdaterede guidelines var et skridt i den rigtige 
retning, så er der stadig mange udfordringer for patentering 
af opfindelser indenfor life science i USA. Afgørelserne fra 
USA’s højesteret ændrede pludseligt årtiers praksis på om-
rådet, hvor både naturligt forekommende stoffer og diagno-
stiske metoder tidligere kunne patenteres. Da patenter er af 
stor betydning for biotek-industrien, er der kræfter i USA der 
arbejder på en lovændring, så isolerede gener og især diag-
nostiske metoder igen kan patenteres. Der er dog ikke udsigt 
til en ændring på denne side af præsidentvalget.


