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Kancera AB tillkännager samarbete med professor 
Thomas Helleday vid Science for Life Laboratory 
Nu inleder Kancera ett samarbete med professor Thomas Helleday och hans forskargrupp vid 
Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i syfte att avancera unik 
forskning om energiomsättning i cancer och Kanceras PFKFB3-projekt.  

Under samarbetet kombinerar professor Helleday och Kancera sina styrkor inom forskning 
om sjukdomsdrivande mekanismer och produktutveckling för att leverera en ny behandling 
mot cancer med målet att bryta ned cancerns motståndskraft mot existerande läkemedel. 
Samarbetet innebär att Kancera bidrar med know-how och läkemedelslika PFKFB3 hämmare 
medan professor Helledays forskningsteam investerar egna resurser i projektet för att utreda 
bästa kombination med andra läkemedel, mekanismer för hur PFKFB3 hämmare verkar samt 
markörer som visar hur och när ett framtida läkemedel bäst används. Inom samarbetet 
behåller Kancera exklusivt ägande av bolagets PFKFB hämmare. Överenskommelse har 
träffats mellan Kancera och forskarna som ger Kancera exklusiv rätt att förvärva uppfinningar 
som kan uppkomma under samarbetets ramar. 

Professor Thomas Helleday är en väl ansedd expert på svårbehandlad cancer. Han leder ett 
tvärvetenskapligt forskningsteam som bedriver translationell forskning med inriktning på att 
förstå grundläggande frågor kring uppkomst av cancer och utveckling av nya läkemedel för 
cancerbehandling. Gruppen var bland annat först med att visa ett nytt koncept för behandling 
av bröst-och äggstockscancer med PARP-hämmare. 

”Vi är oerhört nöjda att Professor Helleday kommer arbeta med Kancera i syfte att avancera 
vårt PFKFB3-projekt. Samarbetet ger båda parter ytterligare kraft att översätta viktiga 
biologiska upptäckter till effektiva läkemedel”, kommenterar Thomas Olin, VD, Kancera AB 

Professor Thomas Helleday kommenterar ”PFKFB3 projektet är ett spännande projekt som 
öppnar nya möjligheter att angripa svårbehandlad cancer. Samarbetet med Kancera visar 
också hur akademi och industri tillsammans kan accelerera utvecklingen av nya viktiga 
läkemedel”.  

Om PFKFB-projektet 
Genom att blockera mekanismer som gör det möjligt för cancerceller att anpassa sig till 
perioder av syrebrist, kan väg banas för helt nya behandlingsstrategier. Kanceras projekt 
bygger på att en specifik hämning av enzymet PFKFB3 resulterar i minskad 
ämnesomsättning i cancercellerna och därmed minskad celltillväxt. 
 
Om Kancera AB (publ) 
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och 
avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. 
Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom 
att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns 
ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i 
Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First 
North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras 
Certified Adviser. 
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