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LMK-stiftelsens Medicinpris på 1 miljon kronor går 2021 till två
forskare som båda arbetar innovativt och disciplinöverskridande
med framtidens bilddiagnostik. Fokus för forskarna är bröst
cancerscreening respektive behandling av hjärntumörer.
2021 års pristagare arbetar med bilddiagnostiska metoder och
har genom gediget och nyskapande utvecklingsarbete grundat
i tvärvetenskap, utvecklat sina respektive forskningsfält till nytta
för tidig diagnostik av bröstcancer och säkrare diagnostik och
behandlingsplaner vid hjärntumörer. Projekten applicerar ny
teknisk utveckling på medicinska frågeställningar och genom
användandet av molekylära markörer och artificiell intelligens ges
nya dimensioner till den medicinska radiologin.
Sophia Zackrisson arbetar med att skapa framtidens bröstcancer
screening. Mammografi, som sedan 80-talet digitaliserats och
kvalitetssäkrats genom analyser av två experter, tar steget in i
datorstödda analyser och mot användning av ny metodologi i form
av tomosyntes. Zackrissons forskning bidrar till att ny teknik och
nya metoder kommer kvinnor och vården till nytta genom säkrare,
snabbare och mer kostnadseffektiva analyser.
Pia Maly Sundgren arbetar inom området hjärntumörer. Vid
dessa svårbehandlade sjukdomar krävs exakt kartläggning
– såväl bilddiagnostiskt som molekylärt. Med användande av
avancerad magnetresonans kopplat till molekylär profil uppnås
en mer detaljerad avbildning och kartläggning av hjärntumörer.
En säkrare och flerdimensionell kartläggning ligger till grund för
precisionskirurgi, utvärdering av behandlingssvar och möjlighet till
tidig diagnos av eventuella återfall – åtgärder som kan bidra till
precisionsmedicin och ökade överlevnadsmöjligheter.
— Vi gläds åt att för sjätte året i rad få dela ut ett pris inom
ett område som vi finner högintressant och där ett mång
vetenskapligt angreppssätt utgör en förutsättning säger
Mef Nilbert, gästprofessor i onkologi vid Lunds universitet och
styrelseledamot i LMK-stiftelsen.
— Dessa båda forskare har med innovativa teknologier som
förenar olika discipliner och forskningsperspektiv banat vägen
för framtidens bilddiagnostik, säger Mef Nilbert.
Priset delas ut torsdag 14 oktober i Lund.

