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PRESSMEDDELANDE 
Tisdag 23 januari 2018 

 
Under SEKRETESS fram till tisdag 23 januari 2018 klockan 18:00 

 
 

LOUIS-JEANTET-PRISET I MEDICIN 2018 
 
Louis-Jeantet-priset i medicin 2018 tilldelas CHRISTER BETSHOLTZ, föreståndare för Karolinska Institutets 
och AstraZenecas integrerade kardiometabolismcentrum (ICMC) i Huddinge (Sverige) och professor vid 
Uppsala universitetet och till ANTONIO LANZAVECCHIA, föreståndare för Institutet för biomedicinsk 
forskning i Bellinzone (Schweiz). 
 
LOUIS-JEANTET-STIFTELSEN delar varje år ut två priser à 700 000 schweiziska franc, varav 625 000 franc är 
avsedda för finansiering av pristagarnas fortsatta arbete och 75 000 franc ges till dem personligen.  
 
Pristagarna bedriver grundläggande biologisk forskning som kommer att leda till stora framsteg det medicinska 
området. 
 
 

 

 
CHRISTER BETSHOLTZ tilldelas Louis-Jeantet-priset i medicin 2018 för sina 
grundläggande upptäckter inom blodkärlsbiologi, i synnerhet för hans 
karaktärisering av en av blodkärlens specialiserade celltyper - pericyterna - och 
deras roll för kärlens utveckling och permeabilitet. 

 
Christer Betsholtz har studerat processerna som leder till nybildandet av blodkärl från befintliga kärl (kallat 
angiogenes). Han har i synnerhet gjort viktiga upptäckter angående utvecklingen av hjärnas blodkärl och den s.k. 
blod-hjärnbarriären, en struktur som hindrar toxiner som cirkulerar i blodet att komma in i hjärnan, samtidigt som den 
tillåter näringsämnen som är nödvändiga för hjärnans funktion att passera. Hans upptäckter öppnar nya 
utvecklingsmöjligheter för behandling av sjukdomar i hjärnan.   
 
Christer Betsholtz kommer att använda prissumman för att fortsätta studier av blodkärlen i centrala nervsystemet och 
för att bättre förstå deras roll i normala och patologiska processer. 
 

 

 
ANTONIO LANZAVECCHIA från Italien tilldelas Louis-Jeantet-priset i medicin 2018 
för sitt bidrag till förståelsen av immunreaktionen hos människan och för 
upptäckten av antikroppar som framkallar en mycket effektiv neutralisering av olika 
smittämnen. 

 
Antikroppar har en nyckelroll i immunsystemet och skyddar mot patogener (bakterier, virus, parasiter mm). Antonio 
Lanzavecchia och hans kollegor har uvecklat nya metoder för att isolera olika antikroppar som angriper smittämnen 
som orsakar dels vanliga sjukdomar (som influensa) eller nyupptäckta sjukdomar (ebola eller zika). Genom att studera 
immunreaktionen vid malaria har de funnit en ny mekanism för antikroppsdiversifiering, en avgörande upptäckt för att 
förstå hur immunsystemet svarar hos människan. Deras forskning möjliggör utveckling av nya vacciner och 
antikroppsbaserade terapier.   
 
Antonio Lanzavecchia kommer att använda prissumman till att fortsätta sin forskning om karaktäriseringen av 
mekanismen som styr diversifieringen av antikroppar. 
 
PRISUTDELNINGSSEREMONIN ÄGER RUM ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2018, I GENEVE (SCHWEIZ). 
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CHRISTER BETSHOLTZ 
 
Christer Betsholtz föddes 1959 i Stockholm. 1986 disputerade han vid Uppsala universitet, där han också etablerade 
sin första forskningsgrupp. Han utnämndes 1994 till professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs 
universitet och tio år senare till professor i vaskulärbiologi vid Karolinska institutet i Stockholm. 2013 återvände han till 
Uppsala som professor i vaskulär- och tumörbiologi. Han är fortsatt verksam vid Karolinska Institutet som chef för 
Karolinska Institutets och AstraZenecas integrerade kardiometabolismcentrum, ICMC. 
 
2004 valdes Christer Betsholtz valdes till medlem av den europeiska molekylärbiologiska forskarorganisationen 
(EMBO). Han är även medlem av Academia Europea, Kungliga svenska vetenskapsakademin och Nobelförsamlingen 
vid Karolinska Institutet. Han har erhållit flera utmärkelser, bland annat Göran Gustafssons pris, Axel Hirschs pris och 
Anders Jahres medicinska pris. 
 
Hur nya blodkärl bildas i centrala nervsystemet 
 
De flesta av våra organ innehåller omfattande nätverk av blodkärl som förser organen med syre och näringsämnen, 
forslar bort slaggprodukter och transporterar immunceller. Kärlen består av endotelceller, som bildar det innersta 
lagret, samt utanpåliggande pericyter och glatta muskelceller, av vilka de senare gör att kärlens kan kontrahera och 
vidga sig och på så sätt reglera blodflöden. De olika kapillärbäddarna är perfekt anpassade till varje organs specifika 
funktion, såsom absorption i tarmarna, gasutbyte i lungorna och filtrering av blodet i njurarna.  
 
Christer Betsholtz har studerat processen som leder till nybildandet av blodkärl från befintliga kärl – kallat angiogenes 
– i central nervsystemet, och särskilt bildandet och funktionen av den så kallade blod-hjärnbarriären. Den senare är en 
specialisering av blodkärlsväggen som skyddar hjärnan mot neurotoxiska substanser som finns i blodet samtidigt som 
den tillåter näringsämnen som druvsocker och andra molekylära byggstenar att passera. Christer Betsholtz har 
medverkat till att förklara hur nya blodkärlsgrenar förlängs och orienterar sig I vävnaden med hjälp av specialiserade 
endotelceller, s.k.,“tip-cells” i spetsen på varje blodkärlsgren. Han har även gjort betydande upptäckter rörande de 
signaler som styr rekryteringen av endotelceller och pericyter under angiogenesen. Slutligen har han hjälpt till att 
förstå hur pericyterna stabiliserar kapillärerna och underlättar blod-hjärnbarriärens mognad.  
 
Christer Betsholtz arbete har gett nya insikter kring genetiska orsaker till neurovaskulära sjukdomar. Han har också 
kartlagt genuttrycksprofilerna för olika typer av blodkärlsceller i hjärnan, och på så sätt öppnat nya angrepssvinklar för 
utveckling av behandlingar av hjärnsjukdomar. 
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ANTONIO LANZAVECCHIA 
 
Antonio Lanzavecchia föddes 1951 i Italien och tog sin läkarexamen vid Almo Collegio Borromeo vid universitetet i 
Pavia, där han specialiserade sig på pediatri och infektionssjukdomar. Han publicerade sina första arbeten inom 
cellimmunologi vid universitetet i Genua. 1983 kom han till Schweiz för att fortsätta sina studier vid Immunologiska 
institutet i Basel. År 2000 grundade han Institutet för biomedicinsk forskning i Bellinzone, som han fortfarande leder. 
Han har även varit professor i immunologi vid universiteten i Genua och Siena, liksom vid Eidgenössische Technische 
Hochschule i Zürich.  
 
Antonio Lanzavecchia har tilldelats den europeiska molekylärbiologiska forskarorganisationens (EMBO) guldmedalj 
där han också är medlem. Han har även tilldelats Cloëtta, Robert Koch och Sanofi-Institut Pasteur priserna. Han är 
medlem i den schweiziska akademin för medicinsk vetenskap och utländsk associerad medlem av den amerikanska 
vetenskapsakademin.  
 
Antikropparna, nyckelspelarna i kroppens försvar 
 
Sedan mer än ett århundrade tillbaka har antikroppar använts för att skydda människor mot toxiner och 
infektionssjukdomar. Trots deras stora möjligheter har de använts i begränsad omfattning eftersom det är svårt att 
isolera antikroppar med hög neutraliserande potential. Antonio Lanzavecchia och hans kollegor har studerat 
interaktionen mellan patogener och antikroppar, så att man kunnat välja ut neutraliserande antikroppar. De har 
utvecklat nya metoder som gjort det möjligt att granska B-minnesceller (komponenter i immunsystemet som patrullerar 
i kroppen i jakt på inkräktare mot vilka de tillverkar specifika antikroppar) och att identifiera ett brett spektrum av 
antikroppar som verkar effektivt mot olika virus. Deras forskning har gällt patogener som är ansvariga för vanliga 
luftvägssjukdomar som influensavirus eller respiratoriskt syncitialvirus (främst ansvarigt för luftvägssjukdomar hos små 
barn), men även virus som orsakar nya sjukdomar som - akut respiratoriskt syndrom orsakat av coronavirus (SARS), 
Mellanöstern-respiratoriskt syndrom coronavirus (MERS), Ebola och Zika-feber. 
 
 
Dessa studier har även lett Antonio Lanzavecchias forskarlag till att upptäcka en ny typ av antikroppar som ofta bildas 
hos personer som infekterats av malaria. Bildandet av dessa antikroppar innehåller sekvenser där det kodandet DNA 
kommer från en annan kromosom, en upptäckt som revolutionerar förståelsen av hur antikroppar bildas. Sättet att 
införa DNA alstrar på något sätt "naturligt genmodifierade" antikroppar.  Dessa antikroppar siktar in sig på ett protein 
som parasiten använder för att undkomma värdorganismens försvarssystem. Dessa arbeten ger ny insikt i den 
komplexa interaktionen mellan malariaparasiten och immunsystemet och det är således troligt  att antikroppar av den 
här typen skulle kunna bildas som svar på andra sjukdomar. Dessa resultat öppnar nya vägar för att framställa 
antikroppsbaserade vacciner och nya behandlingar i kampen mot infektionssjukdomarna. 
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LOUIS-JEANTET-PRISET I MEDICIN 

 
Varje år delas Louis-Jeantet-priset i medicin ut till framstående forskare som arbetar i någon av Europarådets 
medlemsstater. 
 
Louis-Jeantet-priset i medicin är en av de finaste utmärkelserna i Europa och främjar vetenskaplig excellens. Det är 
inte avsett som belöning för ett avslutat arbete, utan för att finansiera fortsättningen av värdefulla innovativa 
forskningsprojekt som har en mer eller mindre omedelbar tillämpning för behandling av sjukdomar.  
 
Sedan det instiftades 1986  har Louis-Jeantet-priset fram till idag tilldelats 88 forskare, varav 27 i Storbritannien, 16 i 
Schweiz, 15 i Tyskland, 14 i Frankrike, 4 i Sverige, 3 i Nederländerna, 2 i Österrike, 2 i Belgien, 2 i Finland, 2 i Norge 
och 1 i Italien. Av de 88 belönade forskarna har 10 senare tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin, eller 
Nobelpriset i kemi. 
 
Den sammanlagda summan som stiftelsen delat ut till de 88 pristagarna för fullföljandet av deras arbeten uppgår till 
över 60 miljoner schweiziska franc.  
 

STIFTELSEN LOUIS-JEANTET 
 
Stiftelsen Louis-Jeantet skapades för 35 år sedan, 1983, och är en postum gåva från Louis-Jeantet, en fransk 
affärsman som verkade i Genève. Dess syfte är att främja den medicinska vetenskapen och att försvara den 
europeiska biomedicinska forskningens identitet och plats i den internationella konkurrensen. Stiftelsen har sin 
hemvist i Genève och tillhör ett öppet Europa som ägnar sina krafter åt att erkänna och uppmuntra kompetens inom 
medicinsk utveckling för alla människors välbefinnande. 
 
Stiftelsen Louis-Jeantet spenderar varje år cirka 4,2 miljoner schweiziska franc för att främja den biomedicinska 
forskningen. Den investerar denna summa i lika delar till europeiska och lokala forskningsprojekt. På det lokala planet 
stödjer stiftelsen utvecklingen av undervisningen och forskningen vid den medicinska fakulteten vid universitetet i 
Genève. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Sedan 2010, samarbetar EMBO (European Molecular Biology Organisation) och Louis-Jeantet-stiftelsen för att främja 
Louis-Jeantet-medicinpristagarnas forskningsarbeten. I samband med detta publicerar EMBO Molecular Medicine 
bidrag från pristagarna och sponsrar Louis-Jeantet-föredragen och som hålls av dessa inom ramen för EMBO:s 
årskongress. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
För vidare information, var vänlig kontakta: 
 
Jürg SCHIFFERLI 
Sekreterare för Louis-Jeantet-stiftelsens vetenskapliga kommitté  
Tel: +41 79 771 8515 eller +41 22 704 3642 
E-post: schifferli@jeantet.ch 
Websida: www.jeantet.ch 
 
Christer BETSHOLTZ 
Tel: + 46 (0) 8 524 82590 
E-post: christer.betsholtz@ki.se 
 christer.betsholtz@igp.uu.se 
Websida: http://ki.se/en/people/chrbet 
 http://www.igp.uu.se/research/vascular-biology/christer-betsholtz/ 
 
Antonio LANZAVECCHIA 
Tel.   +41 91 820 0310 
E-post: lanzavecchia@irb.usi.ch 
Webbsida: http://www.irb.usi.ch/director-institute   
 
 
En mera detaljerad resumé av pristagarnas arbeten finns på stiftelsens webbsida: www.jeantet.ch  
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