
Cancerfonden delar ut 50 miljoner kronor till Uppsala universitet
Cancerfonden delar i år ut rekordsumman 415 miljoner kronor i forskningsstöd. Uppsala universitet får total 50 miljoner kronor.

En av dem som fått sin ansökan beviljad är Jan Dumanski, professor vid Uppsala universitet. Han får en miljon kronor per år i tre år, för sin
forskning om könskromosomer och cancer.

– Könet avgörs av vår uppsättning av könskromosomer. Medan kvinnor har två X-kromosomer har män en Y-kromosom och en X-kromosom.
Under livet kan män förlora Y-kromosomen i sina blodceller, och vår forskning har nyligen visat att detta är en riskfaktor för cancer i olika
organ, säger Jan Dumanski.

Hans forskargrupp undersöker nu det här sambandet bland deltagarna i en stor epidemiologisk studie, där sambanden mellan gener, livsstil
och olika sjukdomar studeras. Han vill också undersöka vilken celltyp i blodet som orsakar den här effekten. Förhoppningen är att kunna ta
fram billigare tester som kan upptäcka förlust av Y-kromosomen. I förlängningen skulle det då bli möjligt att testa män i stora
screeningprogram, för att identifiera och förebygga cancer hos män med förlorade Y-kromosomer.

– Tack vare gåvor från privatpersoner, företag och testamenten kan Cancerfonden i år dela ut rekordsumman 415 miljoner kronor till svensk
cancerforskning, säger Klas Kärre ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Fördelning per lärosäte

Stockholm         163 miljoner kronor

Göteborg             47 miljoner kronor

Linköping             14 miljoner kronor

Lund                     63 miljoner kronor

Uppsala               50 miljoner kronor

Umeå                   25 miljoner kronor

Övrigt                     8 miljoner kronor

Professor Jan Dumanski, Uppsala universitetTfn: 0704-25 06 16 e-post jan.dumanski@igp.uu.se

Britta Hedefalk, kommunikatör Cancerfonden Tfn: 0768-14 74 41 eller e-post britta.hedefalk@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.
Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 450 forskningsprojekt.


