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Szemcsepptôl a gyógyító fényig

Hazai
orvostudományi
szabadalmak
Gyógyszergyárak, orvostudományi egyetemek, és más profilú
cégek is benyújtanak olyan szabadalmakat, amelyek a betegek
gyógyulását, a pontosabb diagnosztizálást szolgálják. A szabadalmaztatott eljárás vagy hatóanyag oltalmának fenntartása
meglehetôsen drága, de megéri, mert a konkurencia gyorsan
sajátjaként adja el a máshonnan begyûjtött ötleteket.
Fotó: iStockphoto

T

avaly összesen 791 új szabadalmi bejelentést fogadott a Magyar Szabadalmi
Hivatal, zömmel hazai feltalálóktól. A regisztrációk 16 százaléka a
gyógyszeripar területérôl érkezett.
A bejelentésekben szereplô vegyületek terápiás hatása változatos, a legtöbbjük kardiovaszkuláris és idegrendszeri zavarok kezelésére alkalmas készítmény, daganatellenes,
fertôzést megszüntetô vagy anyagcserét befolyásoló szer. Kürtössy
Jenô, a szabadalmi hivatal fôosztályvezetô-helyettese arról számolt
be, hogy a kevés számú hazai bejelentô közül – ismert hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítményekkel, új sókkal, kristályformákkal – továbbra is a Richter és az
Egis emelkedik ki. Elenyészô azonban az új vegyületekre vonatkozó
bejelentések száma.

Territoriális jog
A Richter Gedeon Nyrt. valamenynyi gyógyszerszabadalma saját fejlesztés eredményeképpen jött létre, és döntôen három csoportba
sorolható: ismert vegyületekhez
kapcsolódó új elôállítási eljárások
és új készítmények; ismert vegyületek új terápiás indikációi, illetve
az úgynevezett originális bejelentések, amely esetekben a szabadalom teljesen új, addig ismeretlen
molekulát véd – tájékoztat Beke
Zsuzsa, a cég kommunikációs
igazgatója. A gyógyszerkutatás és
-fejlesztés területén a szabadalmaztatás elengedhetetlen a sikeres
tevékenységhez. A Richter nevéhez tavaly tíz patent fûzôdött – a
legtöbb hatóanyagot (hatvanat)
1984-ben jegyeztette be a cég.
A gyógyszerpiacon óriási a verseny. A valóban innovatív termékek kifejlesztése rengeteg nehézséggel és költséggel jár, a szabadalmak
száma mégsem csökken, inkább
növekszik. Ezért a részvénytársaságnak igen komoly összegeket
kell kutatás-fejlesztésre fordítania:

2007-ben ilyen célú kiadásaik
23,9 százalékkal emelkedtek, így
elérték a 17,051 milliárd forintot,
ami teljes árbevételük 10 százaléka. Teszik ezt annak ellenére, hogy
az utóbbi idôben a gazdasági környezet számos akadályt gördít a
hazai mûködés elé. Ráadásul egyre
több cég próbál visszaélni a szabadalmi rendszerrel: úgy szereznek
monopolhelyzetet a piacon, hogy

piacon, és jelentôs összegeket fordít originális kutatásokra. Alapkutatásuk a központi idegrendszer
betegségeiben hatékony gyógyszerek felfedezésére és kifejlesztésére
irányul. Ezen belül elsôsorban a
szkizofrénia, a depresszió, a szorongás és a krónikus fájdalom kezelésére alkalmas vegyületekre
összpontosítanak. A 16 folyamatban lévô projekt közül kettô a 2.

Szívvédô meggymag
A Debreceni Egyetemhez kapcsolódó Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpont program keretében született meg az a két szabadalom, amely a
meggymag hatóanyagainak szív- és bôrvédô hatásait tárja fel. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott projekt keretében Tósaki Árpád
professzor és kutatócsoportja két ipari partner bevonásával végzi a kutatásokat.
A meggymag belsô részének szakszerû szétválasztása után jól elkülöníthetô
olajos szilárd frakció keletkezik. A szilárd frakció kardioprotektív hatásait a kutatók izolált patkányszíven vizsgálták; az eredmények alapján a bioaktív komponens gyógyszerré fejleszthetô. A gyógyászati felhasználáshoz kötôdô szabadalom az USA-ban, Kanadában és Európában nemzeti szakaszba jutott. Az olajos frakcióból az Egyetemi Gyógyszertárban kenôcs készült, ennek farmakológiai vizsgálatai 2007-ben lezárultak.

kihasználva a szabadalmi hivatalok
tévedéseit, a kapott oltalom mögött
semmilyen innovatív tevékenységet nem folytatnak. Ez a tendencia
jól mutatja egyrészt a szabadalmaztatási rendszer, másrészt a jogérvényesítés visszásságait.
A szabadalmi jog továbbra is
territoriális jog, vagyis ahhoz,
hogy egy cég valamely termékét az
egész világon megvédje, minden
egyes országban külön-külön kell
szabadalmaztatnia, és ha szükséges – akár országonként –, bíróság
elôtt megvédenie. Ez nemcsak a
szabadalmaztatás költségeit növeli meg, hanem olyan kiterjedt hálózatot, kapcsolatokat is igényel,
amely miatt a multinacionális cégek eleve behozhatatlan elônyt élveznek a kisebbekkel szemben.
Az említett nehézségek ellenére
a Richter folyamatosan megjelenik generikus készítményeivel a

klinikai fázisban, kettô az 1. fázisban, a többi pedig a kutatás korai
szakaszában tart. A fejlesztéseket
fôként hasonló méretû külföldi cégekkel együttmûködésben végzik,
és folyamatosan nyújtják be hazánkban és több külföldi országban a szabadalmi bejelentéseket.
Ez utóbbiakhoz pályázati forrásokat nem lehet, tehát nem is tud felhasználni.

Tízezernyi molekulából egy
A Chinoinban született találmányok szabadalmaztatásáról a vállalatcsoport szabadalmi igazgatósága dönt, az anyavállalat globális
szabadalmi stratégiájának megfelelôen. Az oltalom megszerzését a
Chinoin magyar szabadalmi részlege végzi, szorosan együttmûködve a francia, a német és egyesült államokbeli hasonló részlegekkel.

Sokrétû tevékenységüket tükrözi a
cég 2006 januárja óta publikált 11
szabadalmi bejelentése, amelyek új
gyógyhatású vegyületekre, ismert
gyógyszerjelöltek új szintézisére, illetve kémiai eljárásokra vonatkoznak, és amelyek birtokosa javarészt
az anyavállalat – tudjuk meg Ôri
Jánostól, a részleg munkatársától.
Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
évente átlagosan 10-15 új magyar
szabadalmi bejelentést tesz, amelyeket az elsôbbségi éven belül
külföldön is széles körben szabadalmaztat. A bejelentések originális molekulákra és új kristályformákra, szintézisutakra, készítményformákra és ismert hatóanyagok új gyógyászati indikációira vonatkoznak – tudtuk meg
Daróczi Klárától, az Iparjogvédelmi Önálló Osztály vezetôjétôl.
A költségek és munkaráfordítás
csökkentése céljából élnek a nemzetközi szabadalmaztatási rendszerek korszerû formáival, így
a Szabadalmi Együttmûködési
Egyezmény, valamint az Európai
és Eurázsiai Szabadalmi Egyezmény nyújtotta lehetôségekkel.
Ezek egyik elônye, hogy egyes fontos és költségigényes döntések
idôpontja kitolódik.
A társaság mások érvényes szabadalmi jogainak maximális tiszteletben tartására is törekszik.
Ezért jogbizonytalanság esetén –
egy esetleges bitorlási per elkerülése céljából – nemleges megállapítási eljárást kezdeményez, amelynek célja, hogy a hatóság döntésével deklarálja, termékük vagy eljárásuk nem ütközik a versenytárs
szabadalmába. Ugyanakkor aktív
szabadalompolitikát folytatnak.
Originátor cégek az utóbbi években egyre több ú.n. „másodlagos”
szabadalmat szereznek (pl. polimorfokra, metabolitokra, dózistartományokra), amelyekkel az
alapszabadalom lejárta után a generikusok piacra lépését megnehezíteni igyekeznek. Az ilyen
szabadalmak számottevô része

egy európai felszólalási eljárást
gyakran nem él túl, mert – fôként
feltalálói tevékenység hiányában –
megsemmisíthetô. A társaság már
többször sikeresen élt ezzel a jogintézménnyel. Saját fejlesztéseik
mellett megbízható partnerektôl
törzskönyvi dokumentumokat,
valamint késztermékeket is vásárolnak a gyorsabb piacra kerülés
érdekében. A szabadalomjogi
konfliktusok, perek elkerülése céljából az ilyen termékek szabadalomtisztaságát is gondosan megvizsgálják.
Arányi Péter, a Chinoin idôközben nyugdíjba ment kutatási igazgatója hangsúlyozza: tízezernyi
megvizsgált molekulából csupán
egy válik piacképes termékké, s a
folyamat általában tíz évet és közel
egymilliárd dollárt emészt fel. Egy
felfedezett molekulát akkor védenek meg hatékonyan, ha abból egy
évtized múltán originális gyógyszer
lesz a nemzetközi piacon. A közelmúlt magyar eredményei közé tartozik egy hörghurutellenes originális molekula, amelyet egy asztma
elleni szer – az aclenosine A3 antagonista molekula – követett, majd
egy kettes típusú cukorbetegség elleni anyag került be a Sanofi-Aventis kiválasztottjai közé. Arányi Péter szerint a hazai szabadalmaztatás olcsó, az elfogadott szabadalom
fenntartása viszont meglehetôsen
drága. Ezért a fenntartás költségeit
csak az vállalja, akinek reménye
van arra, hogy ötletét ténylegesen
termékké fejlesztheti.

Oltalom és hasznosítás
A Semmelweis Egyetemen (SE) számos gazdasági potenciállal bíró
szellemi alkotás keletkezik. Jelenleg nyolc bejelentett szabadalmuk
van, amelyek hamarosan újabb hárommal egészülnek ki. Ezenkívül
– kollaborációs keretek között –
bejelentéseket tettek Izraelben, illetve az Egyesült Államokban, és létezik egy kiegészítô szabadalmuk is.
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Miután sikerül oltalmat szerezni
az adott technológiára, annak értékesítésére több lehetôség nyílik.
Az egyik – és leggyakrabban használt – út ehhez az úgynevezett
spin-off cég alapítása. Jelenleg egy
ilyen cége van az egyetemnek, a
Biokibernetika Kft. A cég fô tevékenységi köre a mûszaki kutatás és
fejlesztés: mindenekelôtt az idegrendszerrel, az akaratlagosan vezérelt, érzékelésre is képes intelligens
mûvégtagok (neuroprotézisek) kifejlesztésével foglalkoznak. A cég
termékei között szerepel majd egy,
az intelligens mûvégtag ujjaira illeszthetô, a természetes emberi
bôrben elhelyezkedô érzôreceptorok mûködését utánozni képes
mesterséges tapintó- és fogófelület,
amelyet két szabadalmi bejelentés
is véd. Ugyancsak sikertörténetnek
könyvelhetô el a nemrégiben bejelentett, a Vegyületek alkalmazása
hisztaminreceptorok mûködésének
modulálására címû szabadalom,
amely iránt az egyik gyógyszergyár
azonnal érdeklôdést mutatott. Az
egyetem harmadik szellemi alkotása a mineralizált csontimplantátum
elôállítása. E technológia optimális
gazdasági hasznosítására is spinoff cégek létrehozását tervezik.
Az SE innovációs központja, a
Semmelweis Innovations üzleti
szempontból megvizsgáltatja, majd
a hasznosíthatóság szempontjából
továbbfejleszti az innovációs projekteket. Gyakran már a szabadalmi bejelentés elôtt jelentôs befektetésekre, illetve aktív üzletfejlesztésre
van szükség. Az egyetem vezetésének az a stratégiája, hogy hosszú
távon csak azokat a folyamatokat
támogatja, amelyeknél a szabadalmi védelmet intenzív hasznosítási
törekvés követi.

Rhinolight fototerápia
Kiváló példája a szakmák közötti
hatékony együttmûködésnek a szegedi bôrgyógyászok és fizikusok új
találmánya. Az allergiás és hiperproliferatív bôrbetegségek kezelésében régóta ismertek a különbözô
fényterápiás módszerek, de az
intranazális Rhinolight fototerápia
az elsô, amely az orrnyálkahártya
gyulladásos megbetegedései közül
az allergiás rhinitis kezelésére alkalmas. A Szegedi Tudományegyetem Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának és Optikai és
Kvantumelektronikai Tanszékének
kutatócsoportja Kemény Lajos
tanszékvezetô egyetemi tanárnak,
a bôrgyógyászati és allergológiai
klinika professzorának vezetésével
elsôként dolgozta ki azt a fototerápián alapuló eljárást, amellyel –
függetlenül attól, mi a kiváltó allergén – sikeresen kezelhetôk az allergiás rhinitisben szenvedô betegek.
A Rhinolight fény olyan nagy intenzitású, speciálisan összetett fény,
amelyet a humán gyógyászatban
a szénanátha kezelésére korábban
nem alkalmaztak – emelte ki
Kemény professzor. Hatalmas elônye a hidegsége, azaz sem hôhatást, sem fájdalmat nem okoz a kezelt felületen, s összetételébôl adódóan szövetkárosító hatása sincsen.
Ez utóbbi tulajdonsága miatt nagy
biztonsággal alkalmazható az allergiás betegek hosszú távú kezelé-
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sére. A fény 70 százaléka a látható
Háromdimenziós mikroszkóp
fény tartományába esik, 5 százaléka az UV-B, 25 százaléka az UV-A
Magyar kutatóknak sikerült elsôként a világon háromdimenziós mikroszkópot készíteniük. Rózsa Balázs és Katona Gergely a
tartományba. A Rhinolight készüprof. dr. Freund Tamás vezetésével mûködô Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében (KOKI),
lékkel elôállított fény és a terápiás
prof. dr. Vizi E. Szilveszter osztályán – támogatásukkal – elkészítették a készülék prototípusát is. Rózsa Balázs – a Junior Prima Díj
módszer szabadalmi oltalom alatt
egyik tavalyi díjazottja – szerint az agysejtek mûködésének megértéséhez fontos azok térbeli elhelyezkedése: a neuronokba a
áll. A 2001-ben történt elsôbbségi
különbözô pontokon beérkezô ingereknek más és más a biológiai jelentôségük. A KOKI-ban kidolgozott és már szabadalmaztabejelentést követôen a szabadaltott technika lényege, hogy az idegsejteket feltöltik egy speciális festékanyaggal, amelybôl az átmenô lézersugár mérhetô fénymat Magyarországon kívül az
reakciót vált ki. A módszerrel az idegsejtek hosszú nyúlványaiban zajló jelösszegzôdési folyamatokat, a gondolkodás, az agy mûEgyesült Államokban, Ausztráliáködésének építôelemeit, a neurális hálózat szintjén pedig akár száz neuron mûködését lehet egyszerre mérni, mégpedig úgy,
ban, Japánban, Ukrajnában és az
Orosz Köztársaságban is elfogadhogy ezeknek egymásra gyakorolt kölcsönhatását is vizsgálhatják. A kutatók régóta ismerik a háromdimenziós technikát, de a
ták, és számos országban folyamagyar módszer ugyanazt a minôséget a másodperc ezredrésze alatt éri el, szemben a korábbi mérések hosszas elemzésével.
matban van a szabadalmi eljárás.
Ennél a sebességnél már lehetôvé válik az agy gyors fiziológiás aktivitásának tanulmányozása. A háromdimenziós mikroszkóp
A készülék Ázsiában is hódít, és
megjelenése lehetôvé teszi az agyban az adott pillanatban lejátszódó folyamatok feltérképezését. A módszer egyaránt alkalmaztovábbi klinikai vizsgálatok folyható in vitro és in vivo, illetve elképzelhetô, hogy hamarosan agymûtétek közben is használhatják. A háromdimenziós mikrosznak Kanadában, Mexikóban és
kóp kulcsszerepet játszhat gyógyszerek hatásmechanizmusának vizsgálatában, valamint új típusú gyógyszerek kifejlesztésében.
Németországban.
A kezelés klinikai vizsgálatokkal igazolt hatásai közé tartozik,
Ígéretes kutatásokat folytatnak Szemmûtét és szemcsepp
hogy gátolja a hízósejtekben az
egyetem közremûködésével nemzetközi PCT (Patent Cooperation
antigén által kiváltott hisztamin- a paprika csípôs anyagával, a
felszabadulást, valamint az aller- kapszaicinnel kapcsolatban. A Far- Debreceni kutatók a refraktív Treaty) szakaszba lépett, míg a
gén okozta hisztaminkibocsátást a makológiai és Farmakoterápiai szemmûtétek után fellépô ritka másik két szabadalmat a Magyar
bôrben. Az eljárás olyan betegek- Intézetben végzett fejlesztés célja szövôdmények kezelésére találtak Szabadalmi Hivatalhoz nyújtották
nél számíthat sikerre, akiknek a a fájdalomérzô idegvégzôdések új eljárást. Munkájukat a Magyar be. Utóbbiak sorsáról év végéig
tüneteit nem lehet kielégítôen ke- ingerfelfogó mûködését gátló fáj- Szabadalmi Hivatal idén tavasszal dönt a cégvezetés. Klinikai vizsgázelni az orális antihisztaminok és dalomcsillapító hatású gyógysze- Millenniumi Díjjal ismerte el. Eljá- latok elôtt álló gyorstesztjük tehát
az intranazális gyógyszerterápia rek bevezetése. Hazai szabadalmi rásuk fontos, mert számos látáská- ígéretes jövô elôtt áll – mintegy öt
kombinációjával. Hatásos továb- bejelentéssel és nemzetközi szaba- rosulton csak a mintegy húsz éve évre becsülik újításaik elterjedését
bá minden olyan esetben, amikor dalom elfogadásával a kapszaicint alkalmazott lézeres szemmûtét se- –, de a kutatók azt szeretnék, ha
a hagyományos gyógyszerterápia olyan készítményként engedélyez- gít. A beavatkozások zöme problé- üzleti befektetôk segítségével inmamentes, a betegek tenzívebb ütemben történnének a
ellenjavallt vagy nemkevesebb mint egy fejlesztések.
kívánatos mellékhatást
százalékánál azonban
vált ki, esetleg gyógynem gyógyul megfeleszerinterakciót eredSzívmonitorozó készülék
lôen a szaruhártyán
ményezhet. Kezelheejtett seb, és ez továb- Érkezik szabadalom a szakmán kítôk vele a hosszú távú
bi látászavarhoz – ho- vülrôl is. Erre példa a PentaVox
gyógyszeres terápiától
mályos látás, fényfor- Kft. magzati szív monitorozására
vonakodó
betegek.
rások körüli udvar és alkalmas készüléke. Míg a több
Nem
alkalmazható
fényszóródás – vezet- mint három évtizedes múltra
azonban olyanoknál,
het. Ennek egyik oka, visszatekintô kardiotokográfok
akiknél valamilyen súhogy a beteg könnyé- egy ultrahangforrásból kibocsátott
lyos anatómiai rendelbôl hiányzik vagy kis teljesítménysûrûségû jel visszalenesség – például sepnem kellô mennyiségû verôdéseként észlelik a szívmûkötum deviatio – miatt a
a gyógyulást segítô dést, a magyar szabadalom (Fetamegadott dózisokban
urokináz típusú plaz- phon Home Monitor System)
történô kezelés technim i n o g é n a k t i v á t o r passzív módon érzékeli a magzati
kailag kivihetetlen, és
(uPA). A debreceni ku- szívhangot. Ez azért fontos, mert
félbe kell hagyni a terátatók egy gyorsteszt az utóbbi idôben számos klinikai
piát azoknál, akiknél
segítségével a mûtét tanulmány foglalkozott a magzamellékhatásként nagyutáni harmadik na- tot érô ultrahang esetleges káros
fokú orrnyálkahártyapon ki tudják mutatni biológiai hatásaival. A rögzített
szárazság, az orr kiseaz enzim mennyiségét, adatokat a készülék mobil hálózat
besedése vagy orrvérígy alacsony koncent- felhasználásával, az interneten kezés jelentkezik.
ráció esetén a szakem- resztül továbbítja a kiértékelô közAz alkalmanként ötber idôben beavat- pontba. A szolgáltatás honlapján
ezer forintba kerülô
kozhat.
az arra feljogosított felhasználók
kezelést kizárólag szakA gyorsteszt kifej- könnyen hozzáférhetnek az értéember végezheti el.
lesztése magyar részrôl kelt eredményekhez. Az Egyesült
A Rhinolight sikerét
Fotó: iStockphoto
Tôzsér József bioké- Államokban 2001-ben, hazánkjelzi, hogy Magyarormikus-professzornak, ban pedig 2003-ban szabadalomszágon 70, külföldön
több mint 100 centrumban eddig tették, amely csökkenti a széles Berta András szemészprofesszor- mal védett eljárás ez év tavaszára
már mintegy 10 ezer beteg összesen körben használt, nem szteroid nak és Csutak Adrienne egyetemi érett piacképes termékké – mondta
gyulladásgátló-fájdalomcsillapí- tanársegédnek, valamint a Deb- lapunknak Székely István, a kft.
közel 50 ezer kezelésen esett át.
tók legsúlyosabb mellékhatását, a receni Egyetemnek köszönhetô. társtulajdonosa. Pillanatnyilag harnemegyszer halálos kimenetelû A Johns Hopkins Egyetem pro- minc bérelhetô készülékkel rendelKapszaicin
gyomorvérzést. A pécsi kutatók fesszorával, David M. Silverrel kö- keznek. Az eszköz ára százezres
Pécsen is kiemelt figyelmet kap a kimutatták, hogy a kapszaicin kis zösen kifejlesztett szemcsepp 2001- nagyságrendû, de ha valósággá vákutatási eredmények szabadal- koncentrációban kivédi az indo- ben elnyerte az amerikai Johns lik a hôn áhított nemzetközi siker
maztatása. A Mediopolisz Dél- methacin erôs gyomornyálkahár- Hopkins Egyetem Év Találmánya – elsôsorban az Egyesült Államokdunántúli Regionális Egyetemi tya-károsító hatását. Elkészült az díját. Az alapkutatások eredmé- ra és Németországra számítanak a
Tudásközpont a gyógyítás és új gyógyszerkészítmény prek- nyeinek hasznosítására 2006 feb- fejlesztôk –, akkor ez az ár jóval
a diagnosztikai eljárások széles linikai dossziéja más COX-gátló ruárjában alapított InnoTears Kft. lejjebb zuhanhat. A projektet a
körében épített ki és bôvít szaba- gyógyszerekre is, ennek szabadal- eredményesen mûködik, hiszen a Nemzeti Kutatási és Technológiai
dalmazási céllal együttmûködést mi bejelentése ugyancsak megtör- Debreceni Egyetem spin-off vállal- Hivatal (NKTH) százmillió forinta gazdasági szféra és az egyetem tént. Hasonló céllal jegyeztették kozása már három szabadalmat tal támogatta. A kft.-n kívül a Pázközött. Életminôséget javító ver- be az idén az ugyanezen a hatás- jegyez. Az elsô az elôbb említett, mány Péter Katolikus Egyetem, az
senyképes gyógyszereket és gyógy- mechanizmuson alapuló, „Gyógy- az uPA enzim szintjét perceken be- akkor még létezô Országos Gyógyeljárásokat, új biotechnológiai növényi kivonatokat tartalmazó lül meghatározó teszt. A másik két intézeti Központ, valamint a Panmódszerek bevezetésén alapuló italok” nemzetközi patentet is. szabadalommal védett gyógyszer- non GSM vett részt a fejlesztésben.
diagnosztikai eljárásokat szaba- Másik beadott szabadalmuk egy hatóanyag szintén a szaruhártya
A készülék, amelynek jelenleg
dalmaztattak, illetve szeretnének lokális kezelésre alkalmas gomba- sérülései, illetve egyéb károsodása nincs konkurenciája a világon, tetszabadalmaztatni – ismertette cél- ellenes készítmény (nagy hatékony- nyomán fellépô sebgyógyulási fo- szôleges alkalommal, otthon haszjaikat dr. Szolcsányi János akadé- ságú ecsetelô, lakk vagy kenôcs) lyamatokat gyorsíthatja. Az uPA nálható.
mikus, a Mediopolisz igazgatója.
ÖTVÖS IMRE ZOLTÁN
kifejlesztésére szól.
mérésére alkalmas gyorsteszt az

