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Ämne: SLU-konferens om immunmedierade sjukdomar

Sveriges lantbruksuniversitets smådjurskommitté inbjuder dig att delta vid
halvdagskonferens om aktuell smådjursforskning

TEMA: Immunmedierade sjukdomar
den 15 mars 2013
Vill du veta mer om smådjursforskningen vid Sveriges lantbruksuniversitet och är nyfiken
på immunmedierade sjukdomar hos hund? I så fall är detta ett tillfälle du inte får missa.
Den 15 mars kl 13-18 presenterar Sveriges främsta experter inom området sin aktuella
forskning. Programmet innefattar presentationer från artövergripande grundforskning till
studier om sjukdomar som främst ses hos specifika hundraser.
Till smådjurskommitténs konferenser bjuds företag, organisationer, forskare och djurägare
som har ett gemensamt intresse för forskning om hund och katt. Vi hoppas på så vis ge
möjlighet för människor med olika intressen i dessa frågor att träffas, få ny kunskap och
möjlighet att diskutera. Vi väljer att hålla konferensen på eftermiddagen och hoppas att så
många som möjligt har tid att stanna en stund för mingel då programmet avslutats. Vi
bjuder på lättare förtäring och något att dricka.
Om du vill delta vill vi gärna ha ditt svar senast den 1 mars (svara till
smadjurskommitten@slu.se). Konferensen kommer att hållas på Ultuna
(Undervisningshuset, sal O).
Bästa hälsningar från Smådjurskommittén:
Göran Andersson, Malin Hagberg Gustavsson, Åke Hedhammar, Bodil Ström Holst,
Anne-Sofie Lagerstedt, Eva Sandberg och Gunilla Trowald Wigh
Program:
Moderatorer: Göran Andersson och Åke Hedhammar
13.00 Välkomna
13.15 Immunmedierade reumatiska sjukdomar hos hund, Helene Hamlin
Maria Wilbe

Genetiska och funktionella studier av SLE-relaterad sjukdom hos tollare,
Addisons sjukdom – har vi bara skrapat på ytan? Jeanette Hanson
Mastcellens dubbla roller vid allergi och inflammation, Sara Wernersson

Diskussion
14.50 Kaffe
15.15 Immunologiska hudsjukdomar hos hund – vad tillför forskningen? Kerstin Bergvall
Vad är SPAID – Shar-Pei autoinflammatory disease? Mia Olsson
De senaste framstegen inom reumatologin – även till gagn för
sällskapsdjuren? Maija-Leena Eloranta
Diskussion
16.35 Avslutande mingel
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