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Fil dr Frida Abel har tilldelats Assar Gabrielssons pris för bästa avhandling inom 
cancerforskning, utgångna från Göteborgs Universitet inom Västra Götalandsregionen under 
de senaste tre åren. 
 
Priset är på 100.000 kronor och delades ut på onsdagen. Frida Abel är verksam vid 
avdelningen för Klinisk Genetik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon får priset för sin 
avhandling ”Genetic studies of neuroblastoma with emphasis on the apoptotic pathway”. 
Avhandlingen visar att en förändring i den sjuttonde kromosomen spår om ett barn drabbat av 
neuroblastom, en ovanlig form av barncancer, kommer att överleva. Neuroblastom är en icke-
ärftlig tumör i nervsystemet som främst drabbar barn under två år. I Sverige drabbas årligen 
mellan 15 och 20 barn. 
 
Kartläggningen av gener, som i Frida Abels avhandling, är av stor betydelse för att förstå hur 
tumörer utvecklas. Kartläggningar av denna typ kommer med all sannolikhet i framtiden 
kunna skapa mer specifika och individuella behandlingar med färre biverkningar. 
 
Stiftelsen Assar Gabrielssons fond ger varje år bidrag till klinisk forskning, speciellt inom 
cancersjukdomar. Under 2004 delades drygt 3 miljoner kronor ut till olika forskningsprojekt 
från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
I år var första gången som ett pris delades ut för bästa avhandling inom cancerforskning. 
Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta Professor Gösta Granström, verkställande 
ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 031-342 12 76 alt 0703-80 61 20  
 
 
Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, 
drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för 
flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella 
tjänster. Volvo har ca 81 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på 
mer än 185 marknader. Volvo omsätter 200 miljarder SEK och är noterat på börserna i 
Stockholm och på NASDAQ i US 
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