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Danske og kinesiske forskere går sammen i kampen mod kræft  
 

Danmarks Grundforskningsfond søsætter nu i samarbejde med den kinesiske forskningsfond 
NSFC, to virtuelle forskningscentre, hvor danske og kinesiske forskere sammen vil arbejde på 
udvikling af metoder, der vil kunne føre til skræddersyede behandlingstilbud til kræftpatien-
ter. 

De virtuelle centre etableres i et tæt samarbejde mellem danske og kinesiske forskere, der som lige-
værdige parter arbejder sammen om et fælles projekt og udnytter hinandens kompetencer, viden og 
kunnen.  

Med oprettelsen af disse nye centre sætter Danmarks Grundforskningsfond for alvor handling bag 
intentionerne om at øge forskningssamarbejdet med Kina. Danmarks Grundforskningsfond yder 
støtte til de involverede danske miljøer, mens The National Natural Science Foundation of China 
(NSFC) står for støtten til de kinesiske. 

”Der er ingen tvivl om, at Kina må betragtes som en af verdens væsentligste forskningsnationer med 
masser af talentmasse og mange fremragende forskere, som der er meget store perspektiver i at sam-
arbejde med. Fondens initiativ ligger i naturlig forlængelse af Videnskabsministeriets Kina-strategi, 
siger Klaus Bock, der er formand for Danmarks Grundforskningsfond. 

”Vi er derfor glade for, at det er lykkedes os at etablere samarbejdet med NSFC, der udover god vilje 
fra begge fonde også indebærer reelle, substantielle bevillinger til de nye centre” fortsætter han. 

Det har været afgørende for NSFC, at samarbejdet med Danmarks Grundforskningsfond finder sted 
inden for områder af stor samfunds- og forskningsmæssig relevans, og hvor man fra kinesisk side har 
vurderet, at de danske forskningsmiljøer er særlig stærke.  

”Tilsvarende har det for Danmarks Grundforskningsfond været afgørende, at kvaliteten af de foreslå-
ede projekter og involverede forskere har haft et internationalt set højt fagligt niveau, der vil føre til 
en markant synlig synergi. Dette har Fonden sikret ved at indhente faglige bedømmelse fra en række 
uafhængige internationale eksperter” siger Thomas Sinkjær, der er direktør i Danmarks Grundforsk-
ningsfond.   

Kræftforskning er det første område, de to fonde i fællesskab har etableret forskningscentre inden 
for. Herudover behandler fondene i øjeblikket ansøgninger inden for nano-området, der formentlig 
vil føre til etablering af flere virtuelle centre i 2009. 

Beskrivelser af de nye virtuelle centre fremgår af vedlagte bilag. 
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Dansk-kinesisk center for proteaser og cancer  

Dansk forskningsleder: Lektor Peter A. Andreasen, Aarhus Universitet, mobil 2899 2589, 
pa@mb.au.dk,  

Kinesisk forskningsleder: Professor Mingdong Huang, Fujian Institute of Research on the Structure 
of Matter, Chinese Academy of Sciences 

Kort beskrivelse af projektet: 

En af de vigtigste opgaver for kræftforskningen i dag er udvikling af nye metoder til at planlægge 
metastase-forebyggende behandling, efter at patientens tumor er blevet fjernet kirurgisk. I dette pro-
jekt er der etableret et kinesisk-dansk samarbejde, der tager sigte på at udvikle sådanne metoder.  
 
Projektet drejer sig om en gruppe af enzymer, hvis rolle i kræftmetastasering er veletableret, bl.a. 
gennem en mangeårig dansk kræftforskningsindsats: Enzymerne sætter kræftcellerne i stand til at 
nedbryde de omkringliggende vævsstrukturer og derved spredes til hele kroppen. Ved samarbejdet 
vil den højeste internationalt tilgængelige ekspertise i disse protein-nedbrydende enzymers biokemi 
og i relevante nye teknologier i Kina og i Danmark blive kombineret til et stærkt internationalt kræft-
forskningsmiljø.  
 
Det er håbet, at samarbejdet vil muliggøre brugen af nye molekylærbiologiske metoder til at udvikle 
helt nye typer af enzym-hæmmere, der kan forhindre kræftspredning. På længere sigt skal hæmmer-
ne gøre det muligt at analysere forekomsten af de enkelte protein-nedbrydende enzymer i kræftpati-
enter ved hjælp af billeddannende metoder som PET og MR skanning. På grundlag af disse analyser 
skal de nye hæmmere så gøre det muligt at dirigere behandlingen mod netop de enzymer, der fore-
kommer i den enkelte patient. Det vil derved blive muligt at skræddersy en optimal behandling af 
den enkelte kræftpatient. 
 

Dansk-kinesisk center om Molecular tools for personalized treatment of breast cancer 

Dansk forskningsleder: Professor Nils Brünner, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Uni-
versitet, mobil 2614 4708, nbr@life.ku.dk 

Kinesisk forskningsleder: Professor Huanming Yang, Director of Beijing Institute of Genomics, Chi-
nese Academy of Sciences 

Kort beskrivelse af projektet: 

Hvert år diagnosticeres der ca. 4.000 nye tilfælde af brystkræft i Danmark. Hver 9. danske kvinde 
risikerer altså at få brystkræft i sin levetid. Der er i dag mange behandlingstilbud til brystkræftpatien-
terne, men desværre er der stadig ca. 20 procent af patienterne, der over en 5-årig periode oplever, at 
sygdommen kommer igen. Det nye dansk-kinesiske forskningscenter vil arbejde på at finde nye me-
toder, der vil forbedre behandlingen af brystkræft markant. 
 
Det er unikt, at der i det nye center er samlet forskere fra tre danske universiteter og kræftlæger fra 
hele Danmark. En anden styrke ved centret er, at en del af de planlagte gen-analyser, der skal hjælpe 
med at forklare, hvorfor nogle patienter ikke bliver raske af behandlingen, bliver foretaget i samar-
bejde med Beijing Genomic Institute i Kina, der regnes for verdensførende i genanalyser.  
 
Forskerne forventer inden for de næste tre år at have identificeret en eller flere nye biologiske meka-
nismer, der er med til at generere den manglende følsomhed overfor kræftbehandling. På den bag-
grund vil der kunne udvikles nye markører, der kan bruges til at forudsige, hvorvidt den enkelte 
brystkræftpatient kan få gavn af en given behandling. 


