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”Behovet av fortsatt utforskning
av miljöpåverkan är stort”

På Insamlingsstiftelsen Canceroch Allergifonden kämpar vi
oavbrutet med att utveckla vår
verksamhet och hålla nere våra
kostnader, allt för att så mycket
som möjligt av våra insamlade
medel ska gå till ändamålet.
Det är därför oerhört glädjande
att vi återigen kan redovisa positiva resultat, ett nytt rekordår
2010. Det preliminära resultatet
för 2010 visar en omsättning på
ca 13 miljoner kr, vilket utgör en
ökning med 25 procent från
2009. Detta utan ökad kostnadsnivå.

Vi har idag en intäktsbas som i
huvudsak består av autogiroverksamhet och gåvor från företag.
Vi tackar alla våra givare för
mycket värdefulla bidrag!
Från och med 2010 gäller en ny
reviderad stiftelselag, vilken ger
oss klara riktlinjer och ställer nya
krav på oss som insamlingsstiftelse. Kraven ligger i paritet med
90-konto kraven med bland annat
ett krav på att minst 75 procent
av intäkterna skall användas för
ändamålet. Det är ett krav som vi
välkomnar och som vi uppfyller
sedan ett antal år tillbaka.
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2010 var ett fantastiskt år
för Cancer- och Allergifonden.
På bilden 2010 års vinnare
av Miljömedicinska priset;
Hilde Nybom och Bert van Bavel.
I mitten Lennart Sparell från
Cancer- och Allergifonden.

Lagen innebär som tidigare att
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, vilket bland annat innebär
godkännande av auktoriserad
revisor. Vår årsredovisning
lämnas till Länsstyrelsen i slutet
av juni 2011. Därefter hittar du
den på vår hemsida.
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Vi får ofta frågan varför insamlingsstiftelsens namn och verksamhet omfattar både cancer och
allergi. Insamlingsstiftelsens grundare, Sören Gyvall och Lennart
Sparell, förstod att den omvärld vi
lever i påverkar människan, ibland
på ett negativt sätt. Dessa ohälsosamma omvärldsfaktorer är
många och yttrar sig på olika sätt.
Vår övertygelse är att den ökning
av cancer- och allergisjukdomar
som vi ser idag till stor del hänger
samman med vår livsstil och närmiljö. Vissa samband är utforskade och erkända, men behovet av
fortsatt utforskning av miljöpåverkan är stort. Vår vision är att satsningen på förebyggande, miljörelaterad cancer- och allergiforskning skall hjälpa till att finna orsakerna till dessa allvarliga sjukdomar, förhoppningsvis också att
bryta dagens trend och därmed
skapa en friskare värld.
Under 2010 har det skett betydande förändringar inom Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden. Förutom att vi har flyttat till
mer ändamålsenliga lokaler i
Gamla Stan har det gjorts en övergripande genomgång av beslutsprocessen för anslagshanteringen.
Det är numera en ansökningsperiod då forskare lämnar ansökningar
med redovisning över sina forskningsprojekt. Efter ansökningsperioden gör en mycket kvalificerad
extern forskargrupp en enskild

”Vår vision är att satsningen på förebyggande,
miljörelaterad canceroch allergiforskning skall
hjälpa till att finna orsakerna till dessa allvarliga
sjukdomar, förhoppningsvis också att bryta dagens
trend och därmed skapa
en friskare värld”

bedömning av ansökningarna och
lämnar förslag till Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens
styrelse med vilka forskningsprojekt som skall beviljas anslag. Det
är första året som vi har tillämpat
detta sätt och vi är övertygade om
att det är en förbättring av våra
rutiner som medför att vi på ett
ännu tydligare sätt kan säkerställa
att våra givares gåvor hanteras på
förväntat sätt.

75% till
ändamålet!

Insamlingsstiftelsen Cancer- och
Allergifonden lämnar även bidrag
till sjukdomsdrabbade personer
som av olika anledningar behöver
ekonomiskt stöd i en ofta mycket
svår situation. Många har svårt att
betala den personliga medicinen
eller andra kostnader som en svår
sjukdom medför. Behovet är
enormt stort och samhällets resurser räcker inte till.
Under 2010 har Sören Gyvall gått
ur tiden. Sören, en av Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens grundare, var med om att
skapa en insamlingsverksamhet
som givit över 200 miljoner kronor till forskning och stöd till behövande. Det är en imponerande
gärning och vi efterföljande har
ansvaret att förvalta hans arv.

Magnus Montgomery
Styrelseordförande

Elektriska impulser mot tarmcancer
”Kanske att vi vid stor
risk för allergi kan tillföra
bakteriekulturer som vi vet
påverkar immunförsvaret
i rätt riktning och på så vis
kan förhindra utvecklingen
av allergier”
Eva Sverremark-Ekström, docent

Allergiforskning:

Vi påverkas redan som spädbarn
Eva Sverremark-Ekström,
docent vid Wenner-Grens
institut för experimentell
biologi vid Stockholms
universitet, har sedan 2005
forskat kring hur tarmfloran
hos spädbarn påverkar vårt
immunförsvar och risken
för att utveckla allergier.
– Kortfattat kan man säga av vi
under ett antal år samlat in prover
från barn mellan 0-1 års ålder med
fokus på de allra yngsta, analyserat bakteriefloran i dessa prover
och fokuserat vår forskning på
vissa av dessa bakterier. När vi
sedan kopplar dessa analyser till
utvecklingen av allergier hos barnen när de är 5 år, får vi fram
mycket intressanta mönster kring
hur vissa bakterier påverkar vårt
immunförsvar, berättar Eva.
Risken för att utveckla allergi påverkas i stor utsträckning av ärftliga faktorer, ett barn med 2 allergiska föräldrar löper en mycket
större risk att drabbas än ett barn
med friska föräldrar. Men den

stora ökningen av allergier i vårt
samhälle har även andra orsaker.
– Vi har ju förändrat vårt sätt att
leva dramatiskt de senaste 100åren, inte minst gäller detta förlossningsvården som idag tack
vare bättre hygien etc är betydligt
säkrare med kraftigt minskad
spädbarnsdödlighet och barnsjukdomar. Samtidigt är det också
troligt att den mer sterila miljö vi
föds i idag också påverkar vårt
immunförsvar, vi vet att vi behöver utsättas för bakterier vi födseln för att vårt immunförsvar ska
komma igång ordentligt. Det är
balansen i tarmfloran som verkar
påverka mest, berättar Eva.
I labbstudier har forskargruppen
kunnat isolera vissa bakterier och
sedan prövat dessa på immunceller och tarmepitelceller för att se
skillnaden i reaktionerna. Ytterligare ett intressant område för
forskningsgruppen är bröstmjölkens påverkan på tarmfloran och
immunförsvaret.
– Vi vet idag att bröstmjölken är

väldigt viktig för utvecklingen av
immunförsvaret. Bröstmjölken är
dock väldigt komplex och rik på
olika saker och dessutom skiljer
den sig från kvinna till kvinna så
det är inte helt enkelt att veta
exakt vad som påverkar vad. Vi
planerar nu att även göra en studie där vi jämför bröstmjölk med
bröstmjölksersättning.
På sikt hoppas Eva att hennes
forskning ska leda fram till en
bättre förståelse kring immunförsvarets utveckling under spädbarnsåren.
– Min forskning handlar ju först
och främst om att ta reda på varför saker händer, i förlängningen
kan den kunskapen förstås även
användas praktiskt. Kanske att vi
vid stor risk för allergi kan tillföra bakteriekulturer som vi vet
påverkar immunförsvaret i rätt
riktning och på så vis kan förhindra utvecklingen av allergier?
Cancer- och Allergifonden
stöttar Eva Sverremark-Ekströms
forskning sedan 2005.

Professor Britta Wahren har
under många år varit verksam vid Karolinska Institutets institution för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
där hon och hennes forskargrupp arbetar på att finna
ett vaccin mot tarmcancer.
En fas-1 studie är avklarad som
visar på lovande resultat och nu
fortsätter arbetet, bland annat med
så kallad elektroporering.
Tarmcancer (Kolorektalcancer) är
den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar årligen
närmare 5000 män och kvinnor i
Sverige. Trots effektiv behandling
riskerar drygt hälften av patienterna att återfalla i sin sjukdom. Med
ett terapeutiskt vaccin skulle man
kunna förhindra detta. Det vaccin
som Britta Wahren och hennes
forskargrupp arbetar med är genbaserat, och utgörs av modifierade
DNA-strängar.

om själva metoden, dvs hur vaccinet förs in i cancercellerna. Det
finns olika metoder, men elektroporering har visat sig vara en
riktigt framgångsrik metod i de
studier som gjorts.

Britta Wahren, professor
emerita, Institutionen för
mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Karolinska Institutet.

– Vi har tagit fram en något modifierad variant av den aktuella gensträngen. När dessa gener sedan
förs in i cellerna så börjar de producera det äggviteämne som behövs i cellen för att bekämpa cancern, berättar Britta Wahren när
Cancer- och Allergifonden besöker henne på Karolinska Institutet.
En ny del av behandlingen är så
kallad elektroporering och handlar

Stöd till unga forskare

Fram till disputation brukar normalt sätt samhället stödja ekonomiskt, men det är väldigt svårt för
den som nyligen doktorerat att få
försörjning. När man befinner sig
i början på sin forskningskarriär är

Resultaten från denna metod
lovar gott, överlevnaden hos försöksdjur ökar vid elektroporering
jämfört med andra metoder.
– Nästa fas i vår forskning är troligtvis att tillföra ytterligare gener
i vaccinet som visat sig kunna
etablera immunsvar mot tumörer.
Miljömedicinska priset 2011

Nytt stipedium:

Cancer- och Allergifonden
har beslutat att från och
med i år instifta ett nytt
stort stipendium, Canceroch Allergifondens Postdocstipendium. Stipendiet, som
är på 100 000 kronor, kan
sökas av de som nyligen
disputerat inom något av
Cancer- och Allergifondens
ämnesområden.

– Vi injicerar vaccinet ytligt
under huden. Sedan ”skjuts” små
hål i cellerna med hjälp av 2
ganska kraftiga strömstötar på
450 volt, därefter förs vaccinet in
i cellens kärna med ytterligare
8 låga strömstötar. Det låter värre
än vad det är, cellen läker ihop de
små hålen på några timmar och
det gör inte speciellt ont för patienten, berättar Britta.

det svårt att få forskningsanslag,
man är något av ett oskrivet kort.
– Vårt Postdoc-stipendium syftar
till att stödja unga forskare inom
miljörelaterad cancer- och allergiforskning, säger Lennart Sparell,
Vetenskaplig sekreterare på
Cancer- och Allergifonden.
Stipendiet kommer att delas ut
under en ceremoni hösten 2011
och ansökningskriterier och ansökningsperiod kommer att göras
tillgängliga via media och på vår
hemsida, under sensommaren.
Mer information kommer på:
www.cancerochallergifonden.se

Årets miljömedicinska pris kommer
att delas ut den 26:e maj vid en
ceremoni i Stockholm. Priset,
som är ett stipendium på 500 000
kronor, tilldelas personer vars
forskning kraftigt har bidragit till
att öka förståelsen och kunskapen
om olika sjukdomsmekanismer
och på sikt kan leda fram till nya
behandlingsmetoder mot canceroch allergisjukdomar. Mottagaren av priset utses av stiftelsens
styrelse efter förslag av en
beredningskommitté.

Forskardagen 2011
Den 14 april anordnar Cancer- och
Allergifonden en forskardag med
syfte att sammanföra en rad av
olika projekt som fonden stöttar
för att kunna hitta synergier. Under
forskardagen kommer en rad olika
projekt att presenteras och diskuteras i en avslutande paneldiskussion
med samtliga forskare på plats.

