
 Aicina uz semināru Mazo dzīvnieku onkoloģijā! 

 
 

Semināra laiks: 2017.gada 4.augusts (piektdiena) no 9:00 – 15:00 
Semināra norises vieta: LLU VMF 
Semināra valoda: angļu 
 
Lektori:  
Henrik Rönnberg Prof Internal Medicine comp animals, DECVIM-CA (oncology), DVM, 

MSc. Henriks ir Eiropā, kā arī Zviedrijā atzīts Veterinārās onkoloģijas speciālists. Viņš ir  

Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu Universitātes (SLU) Dzīvnieku klīnikas Onkoloģijas 

nodaļas vadītājs, Onkoloģijas rezidentūras programmas vadītājs. Viņa pētnieciskās 

intereses ir suņu limfoma, piena dziedzeru audzēji, ļaundabīgā melanoma, biomarķieri 

un imunoterapija. Absolvējis Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu Universitātes (SLU) 

Veterinārmedicīnas fakultāti 1994.gadā, 2002.gadā ieguvis doktora grādu veterinārajā 

ķirurģijā (onkoloģijā). 2007.gada kļuva asoc profesors iekšķīgajās slimībās, kopš 

2012.gada - profesors iekšķīgajās slimībās SLU. Viņš publicējis vairāk kā 40 peer-reviewed rakstu, sarakstījis BSAVA 

Onkoloģijas rokasgrāmatas nodaļu.  Kopš 2009.gada Eiropas Veterinārās iekšķīgo slimību koledžas (ECVIM) 

diplomāts, Eiropas veterinārās onkoloģijas speciālists. Kopš 2016 .gada ir SLU Veterinārmedicīnas fakultātes 

dekāna vietnieks. Henriks ir populārs un pieprasīts lektors, viņš vienmēr cenšas pasniegt tēmas vienkārši un 

vieglāk saprotami! 

 

Sara Saellstrom absolvējusi Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu Universitātes (SLU) 

Veterinārmedicīnas fakultāti 2005.gadā. Pēc absolvēšanas strādājusi privātpraksē, pēc tam 

atgriezusies fakultātes mazo dzīvnieku klīnikā. Kopš 2008. gada ir references veterinārā 

onkoloģe, veicot gan onkoloģisko saslimšanu diagnostiku gan ārstēšanu (imūnterapija, 

ķīmijterapija). 2008. - 2009. strādājusi Knivstas radioloģijas klīnikā, veicot radiācijas terapiju 

suņiem. Lektore aktīvi piedalās izglītības darbā, 4. - 6. kursu studentiem pasniedzot 

onkoloģiju, iekšķīgās slimības un neatliekamo palīdzību. Lasa lekcijas gan Zviedrijā, gan ārpus 

tās. Svarīga daļa darba tiek veltīta pētījumiem veterinārajā onkoloģijā, galvenie virzieni – audzēju biomarķieri, 

imunoterapija un piena dziedzeru audzēji. Pirms veterinārmedicīnas studijām lektore absolvējusi Chalmers 

Tehnisko Universitāti Gēteborgā iegūstot  MSc (Chem Eng) grādu molekulārajā biotehnoloģijā un bioķīmijā. 

Lektorei ir desmit zinātnisko publikāciju starptautiskos izdevumos. Nesen noslēgusi ECVIM rezidentūru 

onkoloģijā. 

 

 

 

Semināra programma 
 

8:30 - 9:00 Reģistrācija 



9:00 - 10:30 Vēža šūna - bioloģiskais anarhists. Vēža šunas mehānisms. Kāpēc suņiem un 
kaķiem ir vēzis? Šajā lekcijā tiks apskatīta onkoģenēze, kā arī klīniski nozīmīgie šūnu 
mehānismi, TKI:s (tirozīn-kināzes) receptoru mehānismi, imūnās atbildes reakcija uz vēža 

attīstību,  tās nozīmi un ietekmi uz ārstēšanu.H. Rönnberg 
10:30 - 11:00 Kafijas pauze 
11:00 - 11:30 Onkoloģiskais pacients - kā ko darīt soli pa solim!  

Dažādās dzīvnieku onkoloģiju klīniskās izpausmes, fundamentāls klīniskais lēmuma 

pieņemšanas process veterinārajā onkoloģijā, stadiju noteikšana, tā nozīme. /S. Saellstrom 

11:30 - 13:00 Vēža marķieru praktiskā izmantošana, izpratne.  
Audzēju biomarķieru definīcija,veidi,  hematoloģiskās neoplāzijas, CPR un haptoglobīns, vai 
tas ir sekundārs iekaisuma process vai audzējspecifisks process? Vai iekaisuma reakcija ir 
prognotiska? Kāda atšķirība starp surogātmaķieri un īstu vēža marķieri? Thymidine Kinase 1 

kliniskā izmantošana hematoloģisko un citu veidu audzēju gadījumos./ H. Rönnberg 

13:00 – 13:30 Kafijas pauze 
13:30 - 15:00 Suņu un kaķu osteosarkoma- State of the art  

Dāžādas anatomiskās lokalizācijas, to saistība ar prognozi, ārstēšanas veidi suņiem un 
kaķiem. Mūsdienu ārstēšana - ipsilaterāls elkoņa kaula auto-grafts spieķa kaula 
osteosarkomas gadījumā uc. /Sara Saellström. 

Plakanšūnu karcinoma - ne tikai ādas audzējs! Audzēja daudzie veidi, klīniskās stadijas, 
lēmuma pieņemšana, ārstēšana. Galvas, kakla, deguna lokalizācijas - suņiem un 

kaķiem./H.Rönnberg 

 

Pieteikšanās: Lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu (šeit saite) un veicot apmaksu par 
semināru līdz 1. augustam. Info atrodams arī www.vicinfo.lv un www.lvb.lv  

 
Dalības maksa: 

  Veterinārārstiem VMF Pilna laika studentiem VMF mācībspēki 

Veicot apmaksu līdz 01.08.2017. 45 € 25 € 10 € 

Veicot apmaksu pēc  01.08.2017.  65 € 35 € 25 € 

Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā, sertifikāts, semināra prezentācija, kafijas pauzes. 
 
Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu: 

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA 
40003409467 

K.Helmaņa iela 8, Jelgava LV – 3004 
SEB banka UNLALV2X 

LV63UNLA0008000467036 

 
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Seminārs 04.08.2017. Vārds, Uzvārds, Sertif. nr.  
 

Seminārs pieteikts LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 
Sertifikātu par dalību seminārā dalībnieki saņems personīgi. 

 
Atsaucot dalību seminārā līdz 2017.gada 1.augustam, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, pēc 1.augusta atmaksā 

50% no iemaksātās summas. 
 
 

Jautājumu gadījumā vai, ja nepieciešams rēķins, lūdzam rakstīt vicpasts@gmail.com  vai zvanīt 29449939 
(Sandra) 26341796 (Anete). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLzu4YPDm9nClzoxMa3guUwLWVzRDWPc9NIvDqQFH9hOuoRQ/viewform
http://www.vicinfo.lv/
http://www.lvb.lv/
mailto:vicpasts@gmail.com

