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Vụ kiện giữa Hiệp hội Bệnh học Phân tử 

(Association for Molecular Pathology, AMP) và 

công ty dược phẩm Myriad Genetics là một trong 

những vụ kiện lịch sử trong ngành tư pháp liên 

quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Mỹ (1). Vụ kiện 

đã làm tốn rất nhiều giấy mực của những tờ báo 

hàng đầu Mỹ như New York Time, Washington 

Post, USA Today và thu hút sự chú ý trong dư 

luận nói chung cũng như giới khoa học nói riêng. 

Kết quả của vụ kiện đã làm thay đổi nhận thức và 

quan điểm về việc cấp bằng sáng chế cho gien, 

một trong những đề tài gây nhiều tranh cãi nhất 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

 

Hình 1: Logo của công ty Myriad 

Vụ kiện bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa công ty 

Myriad Genetics và Hiệp hội Bệnh học Phân tử  

liên quan đến gien BRCA1 và gien BRCA2, 2 gien 

quan trọng trong bệnh ung thư vú và ung thư 

buồng trứng (2). Để hiểu rõ hơn về vụ kiện này, 

chúng ta hãy ngược dòng lịch sử về những thập 

niên cuối thế kỷ 20. Năm 1988, việc nghiên cứu 

cơ sở di truyền của bệnh ung thư vú và ung thư 

buồng trứng bắt đầu được nhen nhóm. Năm 1990, 

ở hội nghị khoa học về gien người ở Mỹ 

(American Society of Human Genetics), nhóm 

nghiên cứu của tiến sỹ Mary-Claire ở trường Đại 

học California ở Berkeley đã xác định thành công 

vị trí của một gien trên bản đồ gien có liên quan 

đến bệnh ung thư vú (gọi tắt là gien BRCA1) (3). 

Tháng 8 năm 1994, Mark Skolnick và các cộng sự 

ở trường Đại học Utah và công ty Myriad Genetics 

đã xuất bản 1 bài báo về việc tách và phân lập 

được chuỗi gien BRCA1 (4). Công ty Myriad 

Genetics sau đó đã đăng ký bằng sáng chế cho 

gien BRCA1. Năm tiếp theo, Myriad hợp tác với 

trường đại học Utah và đăng ký thành công bằng 

sáng chế cho việc tách và xác định trình tự của gen 

BRCA2 (5). Năm 1996, Myriad tung ra 

BRACAnalysis, một sản phẩm xét nghiệm giúp 

phát hiện các dạng đột biến nhất định trong gien 

BRCA1 và BRCA2 giúp nhận diện các bệnh nhân 

có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và ung thư buồng 

trứng cao (6). 

Từ một công ty khởi nghiệp bởi các nhà khoa 

học trường đại học Utah, đến năm 2012, sau 20 

năm hoạt động, Myriad tics đã phát triển thành 

một công ty thương mại có tên tuổi với hơn 1200 

nhân viên và lợi nhuận hàng năm hơn 500 triệu 

USD (7). Tuy nhiên, để thuận lợi cho sự phát triển 

của công ty, Myriad Genetics đã cố gắng dập tắt 

mọi sự cạnh tranh bằng cách can thiệp tới các 

nghiên cứu về gien BRCA. Điển hình như năm 

1998, Myriad Genetics đã gửi thư cảnh cáo phòng 

thí nghiệm về gien của trường đại học 

Pensynvalnia về việc ngừng các thí nghiệm về 

BRCA (8). 

Những mâu thuẫn xung quanh vấn đề pháp lý 

của gien BRCA từ các thành viên AMP đã dẫn đến 

việc AMP chính thức khởi kiện Myriad Genetic về 
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bằng sáng chế gien BRCA1 và BRCA2. Bên bị 

cáo gồm có công ty Myriad, ban quản trị đại học 

Utah và Ủy ban cấp bằng sáng chế Mỹ (United 

States Patent and Trademark Office - USPTO) 

(Tuy nhiên USPTO được miễn truy tố theo luật 

liên bang Hoa Kỳ). Bên nguyên đơn ngoài AMP, 

trường đại học Pennsylvania còn có các nhà 

nghiên cứu ở trường đại học Columbia, NYU, 

Emory, Yale và một số bệnh nhân. Theo AMP, 

gien có nguồn gốc từ thiên nhiên, công ty Myriad 

không hề điều chế ra gien mà chỉ tách và xác định 

trình tự gien vì vậy việc cấp bằng sáng chế khi tìm 

ra gien BRCA là không đúng. Việc cấp bằng sáng 

chế cho Myriad sẽ làm ảnh hưởng nặng nề tới các 

nghiên cứu về ung thư vú và ung thư buồng trứng 

(8). Myriad thì cho rằng họ chính là những người 

tiên phong tìm ra gien BRCA, do đó họ phải được 

cấp bằng sáng chế cho nỗ lực nghiên cứu của 

mình. Việc bác bằng sáng chế của Myriad sẽ làm 

những nhà khoa học về gen không còn nhiều động 

lực nghiên cứu nữa (8). 

 

Hình 2: Người Mỹ biểu tình phản đối việc cấp 

bằng sáng chế gene BRCA. 

Vấn đề đăng ký bằng sáng chế cho gien là một 

trong những lĩnh vực gây nhiều tranh cãi nhất 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Mỹ. Tuy nhiên, do 

sự phát triển không cân bằng giữa luật pháp và 

khoa học, đến giờ đã có hàng ngàn gien được đăng 

ký bằng sáng chế. Do đó, kết quả của vụ kiện có 

thể sẽ dẫn đến nhiều thay đổi quan trọng trong lĩnh 

vực sở hữu trí tuệ cũng như trong ngành công 

nghệ gien hiện đang phát triển nhanh chóng tại 

Mỹ. 

Ngày 29/3/2010, thẩm phán Robert Sweet của 

tòa án quận Nam New York trong bản kết luận dài 

152 trang đã quyết định bác bằng sáng chế của 

Myriad Genetics (8). Theo thẩm phán Sweet, tính 

chất và các thông tin mã hóa của ADN khi bị tách 

không khác gì với ADN tồn tại sẵn trong cơ thể. 

Do đó, việc tách ADN với trình tự có sẵn trong 

thiên nhiên không xứng đáng để được cấp bằng 

sáng chế. Ngày 16/6/2010, Myriad nộp đơn kháng 

án lên tòa án phúc thẩm liên bang. 

Thẩm phán đoàn của tòa án phúc thẩm đã có 

nhiều ý kiến bất đồng trong vụ kiện này. Theo 

thẩm phán William Bryson, phát hiện của Myriad 

chưa xứng để cấp bằng sáng chế vì việc tách các 

chuỗi ADN chỉ giống như việc ngắt một chiếc lá 

ra khỏi cái cây. Còn theo thẩm phán Alan Lourie 

và Kimberly Moore, tất nhiên không ai có thể cấp 

bằng sáng chế cho việc ngắt một cái lá ra khỏi cái 

cây, tuy nhiên việc tách thành công các gien mang 

lại các thông tin hữu ích trong việc chẩn đoán và 

điều trị bệnh ung thư thì hoàn toàn có thể. Ngắt 

chiếc lá khỏi một cái cây là một hành động cơ học, 

có thể thực hiện bởi bất cứ ai. Còn việc tìm ra một 

gien mới là công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, kiến 

thức và nỗ lực. Cuối cùng ngày 29/7/2011, tòa án 

phúc thẩm đưa ra kết luận rằng Myriad sở hữu 

bằng sáng chế là xứng đáng vì các chuỗi ADN 

không tồn tại một cách độc lập trong tự nhiên (9). 

Sau kết luận có phần bất ngờ và gây nhiều 

tranh cãi của tòa phúc thẩm, AMP nộp đơn kháng 

án lên tòa án tối cao Mỹ. Ngày 26/3/2012, tòa án 

tối cao Mỹ bác bỏ kết luận của tòa phúc thẩm và 

đề nghị tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án. Sau một 

thời gian xem xét lại hồ sơ, tòa phúc thẩm vẫn 

quyết định giữ nguyên bằng sáng chế của Myriad 

như phiên tòa trước. AMP lại một lần nữa gửi thư 

kháng án lên tòa án tối cao Mỹ. Tòa án tối cao Mỹ 

chấp nhận yêu cầu này và trực tiếp đứng ra thụ lý 

vụ kiện. 

Ngày tòa án tối cao đưa ra kết luận về vụ kiện, 

phóng viên các tờ báo lớn và các hãng truyền 

thông đã đến đông nghẹt phòng xử án để đưa tin 

về vụ việc. Thẩm phán John Robert, ngày 

13/6/2013, đã đọc bản kết luận của tòa án tối cao 

Mỹ, trong đó quyết định tước bỏ bằng sáng chế 

của công ty Myriad Genetics với gien BRCA1 và 

gien BRCA2. Theo đó, một chuỗi ADN là một sản 

phẩm của tạo hóa và không thể được cấp bằng 
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sáng chế chỉ đơn giản vì nó được tách ra. (Tuy 

nhiên cDNA –complementary DNA, ADN tổng 

hợp từ mRNA thì có thể được cấp bằng phát minh 

vì nó không có sẵn trong tự nhiên) (10). Quyết 

định của thẩm phán Robert đã khép lại một trong 

những vụ kiện gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch 

sử tư pháp ngành sở hữu trí tuệ ở Mỹ.  

Khi được phỏng vấn về vụ kiện, James 

Watson, cha đẻ của cấu trúc ADN cho rằng: "Mặc 

dù đó là vấn đề hóa học, nhưng tầm quan trọng 

của ADN bắt nguồn từ khả năng mã hóa và truyền 

tải những hướng dẫn để tạo nên cơ thể con người. 

Những hướng dẫn của tự nhiên không thể bị kiểm 

soát một cách độc quyền từ một ý tưởng nhất thời 

từ quốc hội hay một phiên tòa" (11). Không chỉ 

ảnh hưởng đến lĩnh vực sở hữu trí tuê, vụ kiện còn 

có thể sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực cho 

bệnh nhân ở Mỹ. Việc độc quyền trong các 

phương pháp xét nghiệm đã đẩy giá một số xét 

nghiệm ung thư lên cao một cách bất thường. Sau 

vụ kiện, người dân Mỹ có thể hi vọng giá xét 

nghiệm các đột biến gien trong chẩn đoán và tầm 

soát ung thư sẽ trở nên hợp lý hơn nhờ các nghiên 

cứu về gien của các phòng thí nghiệm tại các 

trường đại học hay các viện nghiên cứu độc lập. 
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