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Igor Adameyko får Hans Wigzells Forskningsstiftelses vetenskapspris 
 
Hans Wigzells Forskningsstiftelse delar i dag ut sitt andra årliga vetenskapliga pris, som går 
till forskaren Igor Adameyko vid Karolinska Institutet (KI). Assisterande professorn 
Adameyko får priset på 500.000 SEK för sin internationellt uppmärksammade forskning 
som är fokuserad på att förstå hur från en enda cell de olika celler som sedan bildas i ett 
komplicerat samarbete tillsammans kan skapa en ytterst komplicerad organism, som 
människokroppen. 
 
Assisterande professor Adameykos forskning är i nuläget fokuserad på att förstå hur olika 
delar av vårt nervsystem bildas och sedan även styr utveckling av andra delar i vår kropp. 
Denna forskning ger också betydelsefull kunskap om olika utvecklingssjukdomars orsak 
liksom hur vissa cancerformer kan utvecklas. Forskningen, som sker vid KI i Stockholm, har 
rönt stort intresse i den medicinska världen. 
 
Delar av stiftelsens motivering lyder: 
”Igor Adameyko har i sin forskning visat hur information på molekylär nivå i den enskilda 
cellen används i samspråk med näraliggande celler för cellens beslut att utvecklas i viss 
riktning. Speciellt Intresse har riktats mot att också förstå under vilka betingelser en cell kan 
fås att även kunna vandra tillbaka i sin mognadsprocess, för att i framtiden eventuellt kunna 
använda denna kunskap för att återskapa komplex vävnad som förlorats i vuxen ålder. Ett 
fascinerande exempel på vad Adameykos forskning kan ge är studierna av hur utvecklingen 
av en individs olika delar i ansiktet styrs av molekylär, förutbestämd information. Förenklat 
kan hans forskning här vid sidan av grundforskningsvärde kanske även betyda att man i 
framtiden från ett DNA prov från en människa kan skapa en närmast fotografiskt korrekt bild 
av DNA-givarens ansikte.” 
 
Rhenman & Partners Asset Management är initiativtagare och stiftare av 
forskningsstiftelsen.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Hans Wigzells Forskningsstiftelse 
E-post: hw@forskningsstiftelse.se 
 
Om Igor Adameyko, Pristagare 
Assisterande Professor, Forskningsgruppledare vid Institutionen för Fysiologi och 
Farmakologi, Karolinska institutet. 
Igor Adameyko studerar hur kroppens nervsystem bildas under fosterutvecklingen samt hur 
olika celler hos den vuxne individen kan induceras till att bli nervceller. Nervsystemets roll för 
kroppens utveckling och möjligheten att från celler hos den vuxne individen kunna återskapa 
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förlorad vävnad utgör centrala delar av Adameykos forskning. Hans studier hur ett ansikte 
formas är ett närmast dramatiskt exempel på vad hans forskning kan leda till. 
 
Om Hans Wigzell 
Professor i immunologi, Karolinska institutet. 
Tidigare rektor för Karolinska institutet, Chef för Smittskyddsinstitutet, Statens 
bakteriologiska laboratorium och ordförande för Karolinska institutets Nobelkommitté. Hans 
är också medlem i Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga 
ingenjörsvetenskapsakademien IVA. 
 
Om Hans Wigzells Forskningsstiftelse 
Stiftelsen ska främja sitt syfte att stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom det 
medicinska området framförallt genom att dela ut stipendier och andra bidrag. Stiftelsen får 
också arrangera och/eller stödja seminarier och konferenser. 
 
Om Rhenman & Partners Asset Management 
Rhenman & Partners Asset Management, som grundades 2008, är en Stockholmsbaserad 
kapitalförvaltare med fokus på två nischfonder: Rhenman Healthcare Equity L/S, som 
startades i juni 2009, och Rhenman Global Opportunities L/S, som startades i augusti 2016. 
Det totala förvaltade kapitalet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Förvaltningsteamen för de 
båda fonderna får stöd i sina respektive investeringsprocesser av namnkunniga rådgivare 
bestående av bl.a. professorer och sakkunniga med mångårig marknadserfarenhet och stora 
expertnätverk över hela världen. 
 


