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Professor Rune Blomhoff får pris
DNK, 12/2/103

Professor Rune Blomhoff (41) er vinner av Kong Olav Vs kreftforskningsp
Prispengene på 500 000 kroner skal gå til utstyr og drift av flere forskning
Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo.

Blomhoff har allerede brukt mange år av sitt liv for å avdekke hvordan vitamin
og flere skal det bli. For 15 år siden fant han at det var de såkalte stellatcellene
kroppens lagringssted for vitamin A. Nylig har han og hans medarbeidere satt
finne ut hvordan enkelte polardyr avgifter vitamin A. For mennesker er større d
Polardyr som sel og isbjørn tåler derimot svært store doser, stellatcellene i leve
«stappfull» av A-vitamin. Kunnskap om hvordan A-vitaminet avgiftes, kan kom
behandlingen av kreftpasienter, der større doser vitamin A er aktuelt for utprøv
Sist sommer dro Blomhoff og hans medarbeidere til Svalbard for å jakte på po
vevsprøver og blodporøver lagret i fryserne på Ernæringsinstituttet. I løpet av h
skal de analyseres og danne grunnlag for videre forskning. Dermed tar Blomho
annen norsk forsker. Professor Kåre Rodahl overvintret på Grønland vinteren
ned prøver fra polardyrene og gjorde vitamin A-analyser i England. Nå skal de
hvilken grad disse analysene stemmer med de som gjøres med toppmoderne
Blomhoff er fra Drammen. Hans kone er også professor innen biokjemi. Samm
fire og ni år. I likhet med andre barnefamiler må de arbeide på skift når barna e
ettermiddager og helger tas i bruk for å kunne pleie både familie, studenter og
noen skogsturer og litt kultur i form av kino, teater og konserter tar familien seg
Jakt, med unntak av den som skjedde i embeds medfør på Svalbard i sommer
vært med på før.
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