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Posttidning B-post

AKTUELLA
PROJEKT
Cancer- och Allergifonden
får varje år in ett stort antal
ansökningar om forskningsstöd. I december 2012
beviljades medel till 23
mycket angelägna forskningsprojekt inom området
miljörelaterad cancer- och
allergiforskning.
Forskningsansökningarna visar
mycket hög vetenskaplig kvalitet.
Nedan hittar du de projekt som
beviljats medel 2012.
Docent Susanne Gabrielsson,
Karolinska Institutet, “The role of
exomes in allergy development.”
Prof Eva Sverremark-Ekström,
WGI/Stockholms Universitet, Avd för
immunologi, ”Amning, och den tidiga
tarmfloran- hur påverkar detta
immunologisk mognad och
allergiutveckling hos barn?”
Överläk. Caroline Verbeke,
Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, ”Pancreatic cancer:
correlation of tumour histomorphology
with outcome, biology and drug sensitivity using a novel culture system.”
Prof Britta Wahren, Smittskyddsinstitutet, Karolinska Institutet,
”Combining passive-active
immunization against colo-rectal
cancer, an effective approach.”
Prof Christine Wennerås,
Sahlgrenska universitetssjukhuset,
”Larmsignaler varnar om faran i den
inre respektive den yttre miljön:
betydelse för hematologiska
maligniteter och allergi.”

	
   Österborg, Karolinska
Prof Anders
Universitetssjukhuset, Solna, ”Utveckling av målsökande behandling vid
lymfoida maligniter.”
Prof Lennart Hardell, Universitetssjukhuset Örebro, Onkologiska kliniken,
”Användning av mobiltelefon och
trådlös bordstelefon och risken för
hjärntumör i åldersgruppen 18-75 år.”

Prof Marianne van Hage, Karolinska
Institutet, Stockholm, ”Kliniska studier
rörande mekanismer och nya former av
behandling för IgE- medierad allergi.”
Docent Ingrid Hedenfalk, Lunds
Universitet, ”Organspecifik
bröstcancermetastasering.”

Docent Aristi Fernandes, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge,
”Molecular characteriization, prevention
and treatment of liver cancer in chronic
liver disease.”

PhD Hans Grönlund, Karolinska
Institutet, ”Finns lågallergena hundar?
Undersökning av allergenprofil hos
olika hundraser och dess påverkan på
hundallergiker.”

Prof Mikael Björnstedt, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge,
”Thioredoxinsystemets och
selenföreningars roll för miljörelaterad
cancer och resistent tumörsjukdom."

Prof Kristina Eriksson, Göteborgs
Universitet, “How does infection with
human herpes virus type 6 protect
young children from atopic disease?”

Prof Göran Andersson, Karolinska
Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ”Kliniska och
experimentella studier av enzyment
TRAP vid metastaserande
tumörsjukdomar.”
Prof Eva Millqvist, Göteborgs
Universitet, ”Inverkan på hosta och
luftvägs-system av capsaicin som
kosttillskott.”

”Citat”

Prof Bengt Fadeel, Karolinska
Instiutet, Institutet för miljömedicin,
”Nanoteknik på gott och ont: fokus på
cancer på canceruppkomst och
behandling.”
Docent Maria Jenmalm, Linköpings
Universitet, ”Immunologisk utmognad
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Prof Håkan Mellstedt, Radiohemmet,
Karolinska Universitetssjukhuset,
”Ror-1 a receptor tyrocine kinase - a
unique structure for targeted therapy of
malignant diseases.”

Prof Roland Grafström, Karolinska
Institutet, Institutet för miljömedicin,
”Toxikogenomik för prediktion av
kemikalietoxicitet i människan.”
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och allergiutveckling under barndomen:
”Epigenetisk reglering genom moderns
immunitet och mikrobiella exponering
under graviditeten.”

Prof Gunnar Nilsson, Karolinska
Institutet, "Mastcellsaktiveringssjukdomar: en studie av mekanismer,
diagnostik och behandling.”
Prof Margareta Törnqvist, Stockholms
Universitet, "Adductomics som ett nytt
angreppssätt att identifiera exponering
för cancerriskfaktorer.”
Prof Sun Xiao-Feng, Universitetssjukhuset Linköping, ”Biomarkers in relation
to respond to radio, chemo- and
antibody-therapy in colorectal cancer
patients.”
Docent Mats Lindahl, Linköpings
Universitet, ”Biomarkörer och
orsaksmekanismer vid arbetsrelaterade
slemhinnebesvär i de övre luftvägarna.”
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23 angelägna forskningsprojekt
fick stöd av fonden under 2012
Så kom äntligen våren efter
en som det kändes mycket
lång vinter. Men kanske är
det också efter de långa
vintrarna som våren känns
allra bäst?

kronor, eller 80%, använts till
utbetalningar och kostnader
relaterade till vårt ändamål.
Stiftelsens ändamål är att utöva
hjälpverksamhet bland behövande
som drabbats av cancer- och
allergisjukdomar och att främja
vetenskaplig forskning rörande
dessa sjukdomar.

	
  

Så här i vår- och försommartider
skänker vi en extra tanke till alla
allergiker som kämpar med sin
pollenallergi. Vi fortsätter vårt
enträgna arbete med att stötta
forskningen inom området, på sista
sidan i detta nummer av Canceroch Allergifonden Informerar hittar
du de forskningsprojekt som ni
givare genom era bidrag har gett oss
möjlighet att finansiera. 2012 gav
Cancer-och Allergifonden forskningsanslag till 23 mycket angelägna forskningsprojekt inom
området förebyggande miljörelaterad cancer- och allergiforskning.
Förutom de forskningsprojekt som
finansierats har vi också haft
möjlighet att hjälpa drygt 300
sjukdomsdrabbade personer med
bidrag till mediciner och rehabilitering. Behovet är förstås mycket
större än så och ansökningarna om
bidrag många. Med hjälp av er
givare hoppas vi att kunna hjälpa
ännu fler under 2013.
I detta nummer av Cancer- och
Allergifonden Informerar kan du
bland annat läsa om vår post-doc	
  
stipendiat, Sougat Misra. Stipendiet
är avsatt att stödja unga forskare
som nyligen disputerat inom något
av Cancer- och Allergifondens
ämnesområden. Sougat är ett

Sougat Misra, Canceroch Allergifondens postdoc-stipendiat 2012
spännande exempel på hur
forskningen verkligen är global –
han har gjort en lång resa från
universitet i Indien och Kanada
och ingår nu i Mikael Björnstedts
forskningsteam kring selen på
Karolinska Institutet i Huddinge.
När vi på Insamlingsstiftelsen
Cancer- och Allergifonden blickar
tillbaka på 2012 kan vi konstatera
en ökad omsättning med cirka 6%
till drygt 13 miljoner kronor. Av
dessa har mer än 10 miljoner

En glädjande nyhet under 2012
var att Cancer- och Allergifonden
blev godkända som mottagare av
skattereducerade gåvor. Det
innebar att nära 3000 av våra
givare ges möjlighet till skattereduktion. Har du utnyttjat den
möjligheten? Du kan läsa mer om
reglerna kring detta på vår hemsida och hos Skatteverket.
Under 2012 har vi vidare tagit
beslut om införande av ett nytt och
modernt affärs- och ordersystem
som kommer att ge rationaliseringseffekter under 2013. Det är ett
led i vårt ständiga arbete att sänka
våra kostnader så att ännu mer av
våra insamlade medel kan gå
direkt till ändamålen.
Med det vill vi passa på att önska
en riktigt trevlig sommar. Hoppas
att du finner nöje i artiklarna i
detta nummer, mer om vår
verksamhet kan du så vanligt hitta
på vår hemsida
www.cancerochallergifonden.se
Med vänlig hälsning
Jörgen Borgsved
Verksamhetschef
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Sougat Misra är
post-doc-stipendiat
och forskar inom
selen som cellgift
i behandling mot
cancersjukdom.

”Där man forskar
kring selen, där vill jag
vara. Nu bedrivs det
väldigt intressant
forskning kring selen
och cancer här i
Huddinge och jag är
väldigt tacksam för att
jag får chansen att vara
med och bidra i
dessa projekt.”

Från Bombay till Huddinge
2012 års post-doc-stipendiat
har gjort en lång resa för att
komma dit han är. Från West
Bengal University i Indien, via
University of Saskatchewan
i Kanada till Karolinska
Universitetssjukhuset i
Huddinge. Intresset för
grundämnet selen har fört
Sougat Misra runt jorden.
- Där man forskar kring selen, där
vill jag vara. Nu bedrivs det väldigt
intressant forskning kring selen och
cancer här i Huddinge och jag är
väldigt tacksam för att jag får
chansen att vara med och bidra i
dessa projekt, säger Sougat när vi
besöker honom på hans arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge.
Sougat Misra ingår i professor
Mikael Björnstedts forskargrupp
som under en längre tid forskat
kring grundämnet selen som en
terapiform i cancerbehandling. När
gruppen skulle rekrytera fick man
en ansökan från universitet i
Saskatchewan i Kanada.
- När jag upptäckte tjänsten sökte
jag direkt. Vi genomförde några
intervjuer via Skype och på den

vägen är det, skrattar Sougat som
doktorerade i Kanada kring selens
betydelse för cellulär transport,
metabolism och toxicitet i fiskar,
närmare bestämt regnbågslax.
I Huddinge inriktas gruppens
selenforskning på selen som
cellgift i behandlingen av tumörer.
Gruppen gör såväl mekanistiska
studier på humana cellinjer och
primärkulturer som patientstudier.
Selen är mycket spännande som
cellgift av flera skäl. Dels är det ett
naturligt ämne som inte ger
upphov till miljöskadliga och
hälsovådliga restsubstanser. Dels
verkar selen på ett brett sätt vilket
försvårar för cancerceller att hitta
sätt att bli resistenta mot
behandlingen.
Sougat berättar att han trivs
mycket bra i Sverige och att
forskarkulturen skiljer sig ganska
mycket jämfört med en i Kanada.
- Det är ett fantastiskt
forskarklimat är. Mer öppet och

”Vi är beroende
av den här typen
av anslag”

mindre hierarkier, jag kan be en
professor om hjälp när jag önskar.
Så var det inte i Kanada, det var
det mer slutet och man fick göra
det mesta själv, inte alls lika
mycket samarbete som här. Jag har
heller inte samma höga krav på att
undervisa här vilket ger mig mer
tid till forskningen, jag skulle helst
spendera hela dagarna i labbet,
säger Sougat.
Sougat beskriver sitt arbete som
sitt största intresse.
- Jag tror att det är så för de flesta
forskare. Skillnaden mellan arbete
och fritid suddas ut eftersom det är
ett så starkt intresse som driver en.
Många av de bästa idéerna får man
utanför jobbet och att då som här
kunna ta sig hemifrån till labbet på
5 minuter och köra igång är
fantastiskt, menar Sougat.
Post-doc stipendiet från Canceroch Allergifonden har betytt
mycket.
- Vi är beroende av den här typen
av anslag och jag har förstått att
Cancer- och Allergifonden har
stöttat selenforskningen här
tidigare.
- För mig som selen-fantast är det
förstås extra roligt, säger Sougat.

Exosomer i kampen mot cancer och allergi
Ett snabbt växande område
inom cancer- och allergiforskningen är exosomer.
Det är drygt 10 år sedan
som forskarna på allvar
började intressera sig för
exosomer och docent
Susanne Gabrielsson på
Karolinska Institutet har
varit med från början.
Susanne, som disputerade 1999 i
Linköping om immunologi och
allergi har sedan dess ägnat sin
forskning i stor utsträckning kring
just exosomer, såväl om var man
kan hitta dessa, samt deras
funktion.
- Det är roligt att få ha varit med
från början inom ett område. När
vi började med detta i början på
2000 var många skeptiska och det
var svårt att få medel till
forskningen då många såg det som
ett högriskprojekt. Få artiklar
publicerades i ämnet, men numera
är det ett mycket etablerat område
som det forskas i världen över,
berättar Susanne, vars forskning
Cancer- och Allergifonden stöttat
sedan start.
Vad handlar det då om? Exosomer
kan beskrivas som ett slags
budbärare mellan människans
celler. Exosomerna, som liknar
små bubblor, bildas i cellerna och
tycks fungerar som informationsförmedlare mellan olika celler i
kroppen.
- Exosomerna är komplexa,
förenklat kan man säga att
exosomerna är som ett slags paket
med information som skickas
mellan cellerna, ett paket med
innehåll och adress. De kan göra
både gott och ont, beroende på vad
de innehåller. Exosomerna
produceras från alla kroppens
celler, även av cancerceller och
vår forskning handlar mycket om
hur man till exempel kan påverka
en patientens egna celler att
producera exosomer som
stimulerar kroppens försvar mot
cancer, berättar Susanne.

”Visionen är att vår forskning
på allergiområdet ska leda fram till att
vi mer specifikt än idag ska blockera de
allergiska reaktionerna.”
Docent Susanne Gabrielsson, Karolinska Institutet.
Genom forskningen hoppas
forskargruppen, som idag består
av 6 personer, bland annat att
kunna hitta bättre och lindrigare
behandlingar för cancerpatienter.
- Man kan säga att vi arbetar med
två huvudfrågor. Den ena handlar
om vad exosomerna har för roll
generellt sett vid till exempel
allergiska inflammationer,
lungsjukdomen KOL, Sarkoidos
med mera. Den andra huvudfrågan
gäller hur exosomerna stimulerar
immunförsvaret och hur vi kan få
dem att bli bättre och maximera
dess goda effekter i bekämpandet
av till exempel cancerceller, säger
Susanne. Istället för att skicka in
hela celler för att bekämpa till
exempel hudcancerceller är vår
strategi att bara skicka in
exosomerna och därmed få mindre
negativa biverkningar och en mer

effektiv, målinriktad behandling.
Även inom området allergi är
exsomerna ett hett forskningsområde.
- Det finns flera olika bevis för att
exosomer kan bidra till allergiska
reaktioner och till exempel bidra
till inflammation i lungan. Vi
försöker hitta faktorerna bakom
detta. Visionen är att vår forskning
på allergiområdet ska leda fram till
att vi mer specifikt än idag ska
blockera de allergiska
reaktionerna, avslutar Susanne.
För den vetgirige rekommenderas
ett besök på Karolinska Institutets
hemsida, www.ki.se, där du kan
läsa mer om Susannes forskning.
Cancer- och Allergifonden följer
med stort intresse utvecklingen
kring detta spännande
forskningsområde.

