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EA 01
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΣΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (ΑΑΣΧ) ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
Γ. Παπακωνσταντίνου1, Δ. Ψάλλα2, ι. Στυλιανάκη2, λ. αθανασίου1, Δ. Γκουγκουλής1, Ε. τζήκα3, ν. Παπαιωάννου2, Γ. Χριστοδουλόπουλος4, 
Β. Παπατσίρος1

1Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
το αναπνευστικό και αναπαραγωγικό Σύνδρομο του Χοίρου (ααΣΧ) προκαλεί σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και αποτελεί πρόκληση 
για την παγκόσμια χοιροτροφία. Σκoπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση, υπό συνθήκες εκτρoφής, των επιπτώσεων του εμβoλιασμoύ των 
έγκυων συών κατά του ααΣΧ με Ελαττωμένης λοιμογόνου Δύναμης (ΕλΔ) εμβόλια στο τελευταίο στάδιο της κυοφορίας, με έμφαση στις 
επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα των νεογέννητων χοιριδίων τόσο σε κλινικό όσο και σε επίπεδο ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων. 
Ο πειραματισμός πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις διαφορετικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν 25 νεαρές 
σύες αντικατάστασης από κάθε εκτροφή (25*4=100 νεαρές σύες αντικατάστασης), οι οποίες κατανεμήθηκαν τυχαία σε 5 ισοδύναμες ομά-
δες μελέτης (5 νεαρές σύες σε κάθε ομάδα). ακολούθησε ο εμβολιασμός των συών του πειραματισμού, την 100η ημέρα της κυοφορίας 
τους, με τη χρήση όλων των διαφορετικών εμπορικών ΕλΔ εμβολίων κατά του ααΣΧ που διατίθενται στην ελληνική αγορά. τα αποτε-
λέσματα της έρευνας αποκάλυψαν κυκλοφορία του ιού σε νεογέννητα χοιρίδια (20/200=10%) και παρουσία ειδικών αντισωμάτων κατά 
του ιού σε αυτά (181/200=90.5%). η φυλογενετική ανάλυση που ακολούθησε έδειξε υψηλά ποσοστά ομοιότητας μεταξύ των στελεχών 
του ιού που κυκλοφορούσαν στα χοιρίδια και των στελεχών στα οποία είχαν προηγουμένως εκτεθεί οι σύες των ιαιμικών τοκετοομάδων. 
ακόμη, η έκθεση των νεογέννητων χοιριδίων κατά την ενδομήτρια ζωή τους σε εμβολιακό στέλεχος του ααΣΧ επηρέασε αρνητικά το 
αναπνευστικό τους σύστημα, προκαλώντας αλλοιώσεις αρχόμενης διάμεσης πνευμονίας. Συνεπώς, ο εμβολιασμός των συών, την τελευ-
ταία εβδομάδα της κυοφορίας, με ΕλΔ εμβόλια αποτελεί παράγοντα αυξημένης επικινδυνότητας για τη μόλυνση των χοιριδίων κατά τη 
διάρκεια της ενδομήτριας ζωής τους.

OP 01
ΕFFECTS OF PORCINE RESPIRATORY AND REPRODUCTIVE SYNDROME VIRUS (PRRSV) VACCINATION OF PREGNANT GILTS IN 
THE RESPIRATORY SYSTEM OF NEWBORN PIGLETS 
G. Papakonstantinou1, D. Psalla2, I. Stylianaki2, L.V. Athanasiou1, D. Gougoulis1, E. Tzika3, N. Papaioannou2, G. Christodoulopoulos4, 
V. Papatsiros1 
1Clinical Veterinary Medicine Department, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa 
2Laboratory of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
3Clinical Veterinary Medicine Department, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
4Department of Animal Science, Agricultural University of Athens

Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV) causes tremendous economic losses and remains a very important 
disease to manage for the global swine industry. The objective of the present study was to evaluate the potential risks of the four 
commercial PRRS-1 MLV vaccines in pregnant vaccinated gilts at the last stage of gestation under field conditions. The study was con-
ducted in 4 pig farms, including 25 gilts from each farm (25*4 = 100 gilts), which were equally allocated to 5 different study groups. 
A PRRS-1 MLV vaccination was applied on the 100th day of their pregnancy with the different commercial vaccines that are available in 
the Greek market. The results indicated virus congenital infection and viremia in piglets (20/200= 10% PRRSV infected piglets), and 
detection of PRRSV specific antibodies (181/200= 90.5% piglets found with PRRSV antibodies). The subsequent phylogenetic analyses 
revealed high percentages of similarity between the PRRSV-1 strain detected in infected litters and the PRRSV-1 vaccine strain to which 
the study gilts had been previously exposed to. Histopathological and scanning electron microscope analyses of lung tissues obtained 
from trial piglets revealed several lesions of interstitial pneumonia. Current study’s results indicate several potential dangers of the 
PRRS MLV vaccination in late gestation.
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ΕΑ 02
ASCARIS SUUM ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
Παναγιώτης τάσσης1, Ησαΐα Συμεωνίδου2, αθανάσιος ι. Γελασάκης3, Μιχάλης καργαρίδης4, Γεώργιος αρέτης5,  
κωνσταντίνος Β. αρσενόπουλος6, Eλένη τζήκα7, ηλίας Παπαδόπουλος8

1 Κτηνίατρος, Επίκουρος Καθηγητής, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

2 Κτηνίατρος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

3 Κτηνίατρος, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

4 Κτηνίατρος, Gerolymatos International SA, Αθήνα
5Κτηνίατρος, Boehringer Ingelheim Hellas, Αθήνα
6 Κτηνίατρος, Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

7 Κτηνίατρος, Καθηγήτρια, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη

8 Κτηνίατρος, Καθηγητής, Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι ασκαρίδες (Ascaris suum) είναι τα πιο κοινά γαστρεντερικά νηματώδη παράσιτα του χοίρου παγκόσμια. Μέχρι σήμερα 
υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα για την εμφάνιση και τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου της ασκαρίωσης σε ελληνικές χοιροτροφικές 
εκμεταλλεύσεις. η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στην εκτίμηση του επιπολασμού της μόλυνσης από A. suum σε ελληνικές εκτροφές με 
τη χρήση κοπρανολογικών και ορολογικών εξετάσεων καθώς και στη διερεύνηση των παραγόντων επικινδυνότητας.

Υλικά και μέθοδοι: Συλλέχθηκαν 1150 δείγματα κοπράνων, από οκτώ εκτροφές και χοίρους όλων των ηλικιών, τα οποία εξετάστηκαν 
με τη μέθοδο της επίπλευσης. Επιπλέον, συλλέχθηκαν 360 δείγματα ορού αίματος από παχυνόμενους χοίρους, από 24 εκτροφές και 
εξετάστηκαν με τη μέθοδο ELISA (Svanovir® A. suum). τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των κυριότερων προδιαθετικών παραγό-
ντων (π.χ. ταυτόχρονη έκθεση σε Lawsonia intracellularis).

Αποτελέσματα: τα αυγά A. suum ταυτοποιήθηκαν στο 3,7% των εξετασθέντων κοπράνων ζώων (επιπολασμός σε παχυνόμενους χοίρους 
0,9% και χοιρομητέρες 16,5%). Ωστόσο, η οροθετικότητα των εξεταζόμενων δειγμάτων αίματος ήταν 34,4% στους παχυνόμενους χοί-
ρους. η κατάλληλη ανθελμινθική μεταφυλακτική αγωγή των ζώων αναπαραγωγής καθώς και η ταυτόχρονη έκθεση σε L. intracellularis 
αξιολογήθηκαν ως κύριοι παράγοντες κινδύνου. 

Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ο παρασιτισμός με A. suum στις ελληνικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις υπάρχει 
και δεν πρέπει να υποτιμάται. Επιπρόσθετα, η ορολογική εξέταση αποτελεί μία χρήσιμη προσέγγιση για τη διάγνωση της ασκαρίωσης 
στο στάδιο της πάχυνσης. η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία των ανθελμινθικών θεραπειών στις χοιρομητέρες ενώ παράλληλα 
υποδεικνύει την αυξημένη πιθανότητα μόλυνσης των παχυνόμενων χοίρων από A. suum, παρουσία του L. intracellularis.
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ΟΡ 02
ASCARIS SUUM AND ASSOCIATED RISK FACTORS IN GREEK SWINE FARMS
Panagiotis Tassis1, Isaia Symeonidou2, Athanasios I. Gelasakis3, Michalis Kargaridis4, George Aretis5, Konstantinos V. Arsenopoulos6, 
Eleni Tzika7, Elias Papadopoulos8

1 Veterinarian, Assistant Professor, Farm Animals Clinic, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
2 Veterinarian, Assistant Professor, Laboratory of Parasitology and Parasitic Diseases, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle Univer-
sity of Thessaloniki, Thessaloniki

3 Veterinarian, Assistant Professor, Laboratory of Anatomy and Physiology of Farm Animals, Department of Animal Science, School of Animal Biosciences, Agri-
cultural University of Athens, Athens

4 Veterinarian, Gerolymatos International SA, Athens
5 Veterinarian, Boehringer Ingelheim Hellas, Athens
6 Veterinarian, Laboratory of Parasitology and Parasitic Diseases, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki

7 Veterinarian, Professor, Farm Animals Clinic, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
8 Veterinarian, Professor, Laboratory of Parasitology and Parasitic Diseases, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki

Introduction: One of the most common gastrointestinal nematodes of pigs with a global distribution is Ascaris suum. Up today there 
is scarce data on the occurrence and possible risk factors of ascariosis in conventional swine farms in Greece. The present multicentric 
study aimed to assess the prevalence of A. suum infection in Greek farms by employing coproscopy and serology and evaluate respected 
risk factors.

Materials and methods: Initially, 1150 fecal samples were collected, from all production stages, from eight farms and examined 
by flotation. Moreover, 360 blood serum samples from late fatteners, from 24 Greek farms were collected and tested with Svano-
vir® A. suum antibody ELISA. Analysis of major predisposing factors such as concurrent exposure to Lawsonia intracellularis was 
incorporated.

Results: Ascaris suum eggs were identified in 3.7% of the examined animals (prevalence in fatteners 0.9% and sows 16.5%). However, 
seropositivity of the tested samples was 34.4% in fatteners. Proper anthelminthic metaphylaxis of the breeding stock as well as con-
current L. intracellularis exposure were evaluated as major risk factors. 

Conclusions: Results suggest that A. suum parasitism in Greek swine farms is present and should not be underestimated. Serology is 
a promising tool for diagnosing ascariosis at the fattening stage. The present study underlines the importance of anthelminthic treat-
ments in sows and indicates the increased probability of A. suum infection under the effect of concurrent L. intracellularis presence in 
fatteners.
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ΕΑ 03
ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΑΝΤΟΧΗΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ Β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ 
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΧΟΙΡΩΝ
Νικόλαος Τσεκούρας1*, Ζωή αθανασακοπούλου2, Celia Diezel3,4, Πολυχρόνης κωστούλας5, Sascha D. Braun3,4, Μαρίνα Σοφία2, 
Stefan Monecke3,4, Ralf Ehricht3,4, Δημήτριος Χατζόπουλος5, Dominik Gary6, Domenique Krähmer6, Βασιλική Σπύρου7, Γεώργιος 
Χριστοδουλόπουλος1, Χαράλαμπος Μπιλλίνης2,5, Βασίλειος Παπατσίρος1

1Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
3Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT), Jena, Germany
4InfectoGnostics Research Campus, Jena, Germany
5Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
6INTER-ARRAY by fzmb GmbH, 99947 Bad Langensalza, Germany
7Τμήμα Ζωικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Περίληψη: η αντιβιοαντοχή στα παραγωγικά ζώα έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία για τη δημόσια υγεία καθώς σχεδόν το 70% της συνο-
λικής κατανάλωσης αντιμικροβιακών φαρμάκων στην Ευρώπη σχετίζεται με τη ζωική παραγωγή. τα βακτήρια που παράγουν ευρέως φάσματος 
β-λακταμάσες (ESBL) παρουσιάζουν αντοχή στα συχνά χρησιμοποιούμενα β-λακταμικά αντιμικροβιακά, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλοσπο-
ρινών τρίτης γενιάς, όπως η κεφτριαξόνη, η κεφταζιδίμη και η κεφτιοφούρη. η παρούσα συγχρονική μελέτη διενεργήθηκε για δύο χρόνια στις 
διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας (μεταξύ 2019-2021) και περιλάμβανε 34 εκτροφές χοίρων με συνολικό πληθυσμό 14.300 χοιρομητέρων. Ο 
έλεγχος της αντιμικροβιακής ευαισθησίας των στελεχών που απομονώθηκαν, διενεργήθηκε με το σύστημα Vitek-2. τα 78 ESBL-θετικά στελέχη 
που απομονώθηκαν (36,5%) ταυτοποιήθηκαν ως εξής: Escherichia coli (69 στελέχη), Klebsiella pneumoniae (3 στελέχη), Proteus mirabilis (4 
στελέχη), Enterobacter cloacae complex (1 στέλεχος), και Salmonella enterica subsp. diarizonae (1 στέλεχος) και παρουσίασαν αντιβιοαντοχή 
σε τουλάχιστον μία κλάση μη β-λακταμικών αντιμικροβιακών. Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά ESBL-θετικών βακτηρίων 
και αποτελεί εύρημα αυξημένης ανησυχίας και ευθύνης για τους κτηνιάτρους, τους κτηνοτρόφους καθώς και τις κρατικές αρχές δημόσιας υγείας. 
η αύξηση της αντιβιοαντοχής, μεταξύ άλλων, συνδέεται και με αυξημένο κόστος παραγωγής. η χρήση αντιμικροβιακών επιβάλλεται να είναι 
συνετή και να βασίζεται στην εργαστηριακή διερεύνηση και στον έλεγχο της αντιμικροβιακής ευαισθησίας των βακτηρίων, προκειμένου η χρήση 
των αντιμικροβιακών παραγόντων να παραμείνει αποτελεσματική. η ολοκλήρωση ενός συστήματος επιτήρησης της αντιβιοαντοχής στο πλαίσιο 
της Ενιαίας Υγείας, θα συνεισφέρει όχι μόνο στη ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών αλλά και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

ΟΡ 03
CROSS-SECTIONAL SURVEY OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN EXTENDED SPECTRUM Β-LACTAMASE-PRODUCING ENTEROBAC-
TERIACEAE ISOLATED FROM PIGS IN GREECE
Nikolaos Tsekouras1*, Zoi Athanasakopoulou2, Celia Diezel3,4, Polychronis Kostoulas5, Sascha D. Braun3,4, Marina Sofia2,  
Stefan Monecke3,4, Ralf Ehricht3,4, Dimitris Chatzopoulos5, Dominik Gary6, Domenique Krähmer6, Vassiliki Spyrou7,  
Georgios Christodoulopoulos1, Charalambos Billinis2,5, Vasileios Papatsiros1

1Clinic of Medicine, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece
3Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT), Jena, Germany
4InfectoGnostics Research Campus, Jena, Germany
5Faculty of Public and One Health, University of Thessaly, Karditsa, Greece
6INTER-ARRAY by fzmb GmbH, Bad Langensalza, Germany
7Faculty of Animal Science, University of Thessaly, Larissa, Greece

Abstract: Antimicrobial resistance (AMR) in food-producing animals has drawn global attention, as approximately 70% of the overall antibiotic 
consumption in Europe is related to the animal sector. Extended spectrum β-lactamase-producing bacteria (ESBL) display resistance to the 
commonly used beta-lactam antimicrobial agents, including third generation cephalosporins, such as ceftriaxone, ceftazidime and ceftiofur. 
The current cross-sectional study was conducted in different regions of Greece for two years (between 2019–2021) and included 34 pig farms 
with a total population of about 14,300 sows. 214 fecal samples were collected from 73 suckling and 141 weaning piglets of 34 farms. Antimi-
crobial susceptibility testing of all the obtained strains was performed by the Vitek-2 system. The 78 ESBL producers (36.5%) were identified as 
Escherichia coli (n = 69), Klebsiella pneumoniae (n = 3), Proteus mirabilis (n = 4), Enterobacter cloacae complex (n = 1) and Salmonella enterica 
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subsp. diarizonae (n = 1), and presented resistance to at least one class of non β-lactam antibiotics. We have reported a high percentage of 
ESBL-producing bacteria, which is triggering alarm for veterinary practitioners and farmers as well as for public health authorities. As AMR 
increases the cost of animal production, antimicrobial usage must be prudent and based on laboratory diagnosis and antimicrobial sensitivity 
testing, in order to keep antibiotics as a therapeutic weapon in experts’ hands. The integration of a surveillance system for AMR monitoring 
under the One Health approach will contribute not only to the rational use of antibiotics, but also to the protection of public health.
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ΕΑ 04
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΟΓΌΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ESCHERICH-
IA COLI ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΞΙΝΩΝ ΤΩΝ ΚΛΩΣΤΡΗΔΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΤΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 
Νικόλαος Τσεκούρας1*, Ελένη κατσόγιαννου1, λαμπρινή αθανασίου1, Γεωργία λαμπρονίκου2, Ζωή αθανασακοπούλου3,  
Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος1, Χαράλαμπος Μπιλλίνης3, 4, Βασίλειος Παπατσίρος1

1Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Τεχνική Υποστήριξη Χοιροτροφίας, Hipra Hellas SA, Αθήνα
3Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
4Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
 
Περίληψη: η νεογνική διάρροια των χοιριδίων παραμένει μια σοβαρή αιτία απωλειών παραγωγής στη χοιροτροφία. Μεταξύ άλλων 
παθογόνων, συχνά απομονώνονται το βακτήριο Escherichia coli (E. coli) και τα κλωστρήδια. η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε από τον 
ιανουάριο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2021 στην Ελλάδα σε 26 εκτροφές με συνολικό πληθυσμό 12.380 χοιρομητέρων. Σε όλες τις 
εκτροφές που επιλέχθηκαν, εφαρμοζόταν εμβολιασμός των χοιρομητέρων 15-20 ημέρες προ τοκετού κατά του E. coli και κλωστρηδίων. 
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της παρουσίας των εντεροτοξινογόνων στελεχών του E. Coli (ETEC) και των κλωστρηδίων σαν 
αίτια νεογνικής διάρροιας των χοιριδίων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης. Συνολικά 78 δείγματα κοπράνων 
συλλέχθηκαν από 234 θηλάζοντα χοιρίδια ηλικίας 1-4 ημερών. τρία δείγματα κοπράνων συλλέχθηκαν μέσω βαμβακοφόρου στειλεού 
από τρία χοιρίδια κάθε τοκετοομάδας, για τρεις τοκετοομάδες κάθε εκτροφής. από τα δείγματα που εξετάστηκαν το 69,23% (18/26) 
των εκτροφών διαπιστώθηκαν θετικές στο στέλεχος ETEC F4, το 30,77% (8/26) στο ETEC F5, το 61,54% (16/26) στο ETEC F6 ενώ 
στο 57,69% (15/26) των εκτροφών ανιχνεύθηκε η εντεροτοξίνη LT. Σε σημαντικό αριθμό περιστατικών διάρροιας απομονώθηκε το 
βακτήριο Clostridioides difficile (C. difficile), υποδεικνύοντας ότι πιθανόν συμπεριλαμβάνεται στους αιτιολογικούς παράγοντες νεογνικής 
διάρροιας. Συγκεκριμένα η τοξίνη A του C. difficile ανιχνεύθηκε στο 84,62% (22/26) και η τοξίνη B στο 88,46% (23/26) των εκτροφών. 
Οι θεραπευτικές και προληπτικές παρεμβάσεις, όπως η χορήγηση ενέσιμων αντιμικροβιακών, σε συνδυασμό με τη χρήση προβιοτικών ή 
οξινιστών στην τροφή των χοιρομητέρων προ τοκετού, συμβάλλουν στη μείωση της ανίχνευσης αντιγόνων των ETEC στελεχών και της 
εντεροτοξίνης LT του E. Coli.

ΟΡ 04
PREVALENCE OF FIMBRIAL ANTIGENS OF ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI AND TOXINS OF CLOSTRIDIA IN NEONATAL 
PIGLETS WITH DIARRHOEA
Nikolaos Tsekouras 1*, Eleni Katsogiannou 1, Labrini Athanasiou 1, Georgia Labronikou 2, Zoi Athanasakopoulou 3,  
Georgios Christodoulopoulos 1, Charalambos Billinis 3, 4, Vasileios Papatsiros 1

1Clinic of Medicine, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, 43100 Karditsa, Greece
2Swine Technical Support, Hipra Hellas SA, 104 41, Athens, Greece
3Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, 43100 Karditsa, Greece
4Faculty of Public and Integrated Health, University of Thessaly, 43100 Karditsa, Greece

Abstract: Neonatal piglet diarrhoea remains a severe cause of losses in pig production to date. Among multiple etiological agents, 
Escherichia coli (E. coli) and Clostridia are pathogens frequently isolated. The present study was carried out from January 2020 to 
October 2021 in Greece in 26 pig farms, with an overall population of 12,380 sows. Inclusion criteria for the participated commercial 
pig farms were the application of vac-cination of sows against E. coli and Clostridia, 15-20 days before farrowing. This study aimed to 
research the involvement of enterotoxigenic E. coli (ETEC) and Clostridia in neonatal piglet diarrhoea in Greece and to identify preven-
tive factors for them. In total, 78 faecal samples were collected from 234 suckling piglets (1-4 days of age). Three rectal swab samples 
were collected from suckling piglets per litter, for three litters per farm. From samples tested 69.23% (18/26) of farms were ETEC F4 
positive, 30.77% (8/26) ETEC F5 positive, 61.54% (16/26) ETEC F6 positive and in 57.69% (15/26) E. coli enterotoxin LT was found. 
In our research Clostridioides difficile (C. difficile) was involved in many cases, identified as an emerging neonatal diarrhoea etiologi-
cal agent. In specific, Toxin A of C. difficile was found in 84.62% (22/26) of farms and Toxin B in 88.46% (23/26) of farms. Maternal 
therapeutic interventions such administration of antibiotics in sows in combination with probiotics or acidifiers was revealed to have 
beneficial effects in the detection of antigens of ETEC and in the detection of the enterotoxin LT of E. coli.
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ΕΑ 05
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑ ΑΚΡΟ ΣΕ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ 
Φώτιος Γ. Κρουσταλλάς1, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος1, Βασίλειος Σκαμπαρδώνης2, λεωνίδας λεοντίδης2, Πασχάλης Φορτομάρης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2 Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Καρδίτσα 

Εισαγωγή: η υγεία των άκρων των χοιρομητέρων συνδέεται με την κατανομή του σωματικού τους βάρους στα τέσσερα άκρα. η 
θερμογραφική καταγραφή των άκρων αποτελεί σύγχρονη μέθοδο μελέτης της υγείας τους.
Σκοπός: Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της κατανομής του βάρους στα τέσσερα άκρα και η θερμογραφική καταγραφή 
της μέγιστης θερμοκρασίας του κάθε άκρου. 
Υλικά και Μέθοδοι: Συνολικά καταγράφηκε σε 80 πολύτοκες χοιρομητέρες σε ειδικά διαμορφωμένο κλωβό-ζυγαριά το βάρος του κάθε 
άκρου ξεχωριστά. Επιπλέον, με τη χρήση φορητής θερμογραφικής κάμερας έγινε καταγραφή της μέγιστης θερμοκρασίας σε 4 περιοχές 
ενδιαφέροντος του κάθε άκρου. Υπολογίστηκε επίσης ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ της κατανομής βάρους και της μέγιστης θερμοκρασίας 
σε κάθε άκρο ξεχωριστά. η στατιστική επεξεργασία έγινε με one-way ANOVA του προγράμματος SPSS.
Αποτελέσματα: η διαφορά βάρους μεταξύ των πρόσθιων και οπίσθιων άκρων ήταν στατιστικά σημαντική (p<0.001), με τα πρόσθια 
άκρα να φέρουν το 55.3% και τα οπίσθια το 44.7% του συνολικού φορτίου του σωματικού βάρους. Σημαντικές διαφορές στα βάρη των 
άκρων υπήρχαν μεταξύ του πρόσθιου δεξιού και των δύο οπίσθιων άκρων (p<0.001) καθώς και μεταξύ του πρόσθιου αριστερού με τα 
δύο οπίσθια (p<0.001). η μέγιστη θερμοκρασία της περιοχής των φαλάγγων ήταν σημαντικά υψηλότερη στα δύο οπίσθια άκρα συγκρι-
τικά με τα πρόσθια (p<0.001).
Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε ανισοκατανομή του βάρους μεταξύ πρόσθιων και οπίσθιων άκρων, με τα πρόσθια να δέχονται μεγαλύτερο 
φορτίο. Ενδεχομένως, η υψηλότερη θερμοκρασία που παρατηρείται στα οπίσθια άκρα να οφείλεται σε αλλοιώσεις ή φλεγμονώδεις 
διεργασίες, με αποτέλεσμα οι χοιρομητέρες να προσαρμόζουν την κατανομή βάρους στα λιγότερο προβληματικά πρόσθια άκρα.

«η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕρΕΥνΩ – ΔηΜιΟΥρΓΩ 
- καινΟτΟΜΩ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό ταμείο 
Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕτΠα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς 
πόρους μέσω του Ε.Π. ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
καινοτομία (ΕΠανΕκ) (κωδικός έργου:τ1ΕΔκ-02073)»

ΟΡ 05
EVALUATION OF BODY WEIGHT DISTRIBUTION AND INFRARED SURFACE TEMPERATURE OF SEPARETE FOOT IN SOWS
Fotios G. Kroustallas1, Georgios A. Papadopoulos1, Vasilis Skampardonis2, Leonidas Leontides2 and Paschalis Fortomaris1

1 Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki
2 Department of Epidemiology, Biostatistics and Economics of Animal Production, School of Veterinary Medicine, University of Thessaly, 43132 Karditsa 

Introduction: Feet health in sows bear on body weight distribution on four feet. Infrared thermography is a modern technology for 
feet health evaluation. 
Objective: The aim of the current study was to evaluate distribution of body weight and maximum surface temperature of lower feet in sows. 
Materials and methods: In total in 80 multiparous sows the weight of each foot was recorded separately in a specially designed 
barn-weigher. By using infrared portable camera, the maximum surface temperature distribution was recorded in four region of inter-
est of feet. Correlations between body weight and temperature distribution were evaluated for each foot separate. Data were analyzed 
by using one-way ANOVA in SPSS software program.
Results: The weight distribution differed between front and rear feet (p<0.001), with front feet bearing 55.3% and the rear feet 44.7% 
of the total body weight. Feet weight differences were observed between front right foot and both right and left rear feet and between 
front left foot and rear feet (p<0.001). The maximum temperature distribution of phalanges significantly differed between front and 
rear feet being higher in rear feet (p<0.001).
Conclusions: An unbalanced body weight distribution between front and rear feet shows in sows was recorded, with front feet bearing 
higher weight load. Most likely, the higher maximum temperature of the rear feet could be due to claw lesion or ongoing inflammation 
processes and for this reason sows had adjusted their body weight distribution on the less problematic front feet. 
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ΕΑ 06
ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Fe3O4 ΣΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΡΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Αθηνά Μπασιούρα1, Θεόδωρος Σαμαράς2, Σοφία αναστασιάδου3, κατερίνα ντέμκα3, ηλίας Μίχος3, κωνσταντίνος Συμεωνίδης2,  
ισίδωρος καραγιάννης3, Γεώργιος τσούσης3, Μαυροειδής αγγελακέρης2, κωνσταντίνος Μπόσκος3 και ιωάννης τσακμακίδης3

1Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα
2Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή-Σκοπός: η μικροβιο-αντοχή στα συμβατικά αντιβιοτικά καθιστά αναγκαία την αναζήτηση υποκατάστατων τους. Σε αυτή τη λογική 
διερευνήθηκε η επίδραση των νανοσωματιδίων Fe3O4 στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το μικροβιακό φορτίο του σπέρματος κάπρου.
Υλικά και μέθοδοι: Είκοσι εκσπερματίσματα (5 κάπροι, 4 εκσπερματίσματα/κάπρο) αραιώθηκαν και αποτέλεσαν το υλικό 2 ομάδων 
[μάρτυρας (Μ, αραιωμένο σπέρμα), Fe3O4 (Fe, 0,192 mg/mL σπέρματος)] που συντηρήθηκε στους 17ºC για 0,5 ώρα πριν την απομάκρυνση 
των νανοσωματιδίων μέσω μαγνητικού πεδίου, και στη συνέχεια, για 48 ώρες. Οι παράμετροι του σπέρματος [κινητικότητα/επιμέρους 
μορφές κίνησης (CASA), μορφολογία, ζωτικότητα, βιοχημική δομική (HOST), ακεραιότητα της χρωματίνης του πυρήνα)] εκτιμήθηκαν 
στις 0, 24 και 48 ώρες και μικροβιολογικές εξετάσεις έλαβαν χώρα στις 24 και 48 ώρες. η στατιστική επεξεργασία για τις μεταβλητές 
του σπέρματος πραγματοποιήθηκε με μικτό μοντέλο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, ενώ για τα μικροβιολογικά δεδομένα με χρήση της 
δοκιμασίας t ανά ζεύγη.
Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στις παραμέτρους του σπέρματος μεταξύ των ομάδων σε όλους τους χρόνους εκτίμησης 
(p>0,05). το ποσοστό συνολικής (p=0,03) και προοδευτικής (p=0,03) κίνησης των σπερματοζωαρίων του μάρτυρα μειώθηκαν στις 24 
και 48 ώρες (99,36±2,04 vs 92,77±2,04 και 84,93±3,59 vs 69,15±3,59 για συνολική και προοδευτική κίνηση, αντίστοιχα). το ποσοστό 
των σπερματοζωαρίων με αντίδραση ακροσώματος (Σαα, p=0,0001) και η τιμή LIN (p=0,03) της ομάδας του Fe αυξήθηκαν στις 24 και 
48 ώρες (9,60±1,82 vs 17,90±1,82 και 39,93±2,44 vs 50,63±2,44, για Σαα και LIN, αντίστοιχα). το μικροβιακό φορτίο της ομάδας του 
Fe μειώθηκε (p=0,03) συγκριτικά με την ομάδα μάρτυρα στις 24 και 48 ώρες.
Συμπεράσματα: η επεξεργασία του αραιωμένου σπέρματος του κάπρου με νανοσωματίδια Fe3O4 ασκεί ήπια αντιμικροβιακή δράση χωρίς 
να υποβαθμίζεται η ποιότητά του. 

ΟΡ 06
IRON OXIDE NANOPARTICLES’ USE ON BOAR SEMEN AS AN ALTERNATIVE TO ANTIBIOTICS
Athina Basioura1, Theodoros Samaras2, Sofia Anastasiadou3, Aikaterini Ntemka3, Ilias Michos3, Konstantinos Simeonidis2, Isidoros 
Karagiannis3, Georgios Tsousis3, Mavroeidis Angelakeris2, Constantin Boscos3 and Ioannis Tsakmakidis3

1Department of Agriculture, School of Agricultural Sciences, University of Western Macedonia, Florina
2School of Physics, Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
3School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki

Introduction-Aim of the study: The bacterial resistance to conventional antibiotics has been forced the scientists to investigate 
alternative substances, such as nanoparticles. The study aimed to examine the effect of iron oxide (Fe3O4) nanoparticles on boar semen 
quality and microbiological profile.
Materials and Methods: Twenty ejaculates (5 boars; 4 ejaculates/boar) were extended in Beltsville Thawing Solution, split into 2 
groups [Control (C; no treatment), Fe3O4 (Fe; 0.192 mg/mL semen)] and stored at 17ºC for 30min before nanoparticles removal by a 
magnetic field. The treated and untreated semen samples were stored at 17ºC for 48h. Sperm parameters [motility and kinetics (CASA), 
morphology, viability, functional integrity by HOST, and DNA integrity] were assessed at 0, 24 and 48h. Standard microbiological meth-
ods were used for analyses of treated and untreated semen samples. Semen data were analyzed by a repeated measures mixed model 
and microbial data with Student’s t-test for paired samples.
Results: No differences (p>0.05) between C and Fe groups were noticed at any examined time. Total (p=0.03) and progressive (p=0.03) 
motility of group C decreased after 24 and 48h compared to 0h of storage, respectively (99.36±2.04 vs 92.77±2.04 and 84.93±3.59 
vs 69.15±3.59 for total and progressive motility, respectively). Acrosome reacted spermatozoa (ARS; p=0.0001) and linearity (p=0.03) 
of Fe group increased after 24 and 48h of storage, respectively (9.60±1.82 vs 17.90±1.82 and 39.93±2.44 vs 50.63±2.44, for ARC and 
linearity, respectively). The bacterial load in group Fe was lower (p=0.03) compared to C group at 24 and 48h.
Conclusions: In conclusion, under the current experimental conditions, a mild anti-bacterial effect of Fe3O4 with no negative effect on 
sperm quality was noticed.
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ΕΑ 07
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ HACCP ΣΕ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ
Ανθή Λάγιου
Κτηνίατρος, MSc. Τμήμα Σφαγείων Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Ο Οδηγός για την εφαρμογή του HACCP στα πτηνοσφαγεία περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τους επιχειρηματίες του κλάδου αλλά 
και για τους επισήμους κτηνιάτρους στο πλαίσιο της άσκησης του επίσημου ελέγχου στα πτηνοσφαγεία. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης 
τροφίμων (ΥΕτ) οφείλει να εφαρμόζει ένα σύνολο μέτρων υγιεινής πρακτικής με στόχο την εξάλειψη των κινδύνων που δυνητικά θα 
οδηγήσουν στην παραγωγή μη ασφαλών τροφίμων. τα σύνολο των μέτρων συνιστούν τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και των 
διαδικασιών με βάση τις αρχές του HACCP.

Ο Οδηγός για την εφαρμογή του HACCP στα πτηνοσφαγεία βασίζεται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα (κανονισμοί: 
Εκ.178/2002, Εκ.852/2004 Εκ.853/2004 ΕΕ. 2019/627, ΕΕ.625/2017) όπως αυτή ισχύει για τη βιομηχανία του κρέατος καθώς και σε 
σχετικούς κανόνες ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής. Περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί μία 
εγκατάσταση πτηνοσφαγείου προκειμένου να λειτουργεί σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας. 
Σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος της Επιχείρησης τροφίμων, μαζί με την ομάδα HACCP της επιχείρησής του, θα πρέπει να εγκαταστήσει 
και να εφαρμόσει ένα σύστημα αυτοελέγχου, ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης του, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας και 
τους κινδύνους (βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς) που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων. Χωρίζεται 
σε πέντε ενότητες, στην πρώτη περιγράφονται η νομοθεσία και οι διαδικασίες έγκρισης, στη δεύτερη τα προαπαιτούμενα προγράμματα 
ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, στην τρίτη περιγράφονται ξεχωριστά οι σχετικές διαδικασίες, στην τέταρτη το σύστημα 
HACCP και στην πέμπτη δίνονται υποδείγματα εντύπων αυτοελέγχου.

ΟΡ 07
GUIDE FOR THE APPLICATION OF A SYSTEM BASED ON HACCP PRINCIPLES IN POULTRY SLAUGHTERHOUSES 
Anthi Lagiou
Official Veterinarian Msc. Department of Slaughterhouses Directorate of Veterinary Public Health Directorate general of Veterinary Services Ministry 
of Rural Development and Food 

The Guide for the application of a system based on HACCP in poultry slaughterhouses includes useful information for food business op-
erators in the sector as well as for official veterinarians in the frame of the implementation of official control in poultry slaughterhouses. 
The food business operator (FBO) must implement a set of hygiene measures aimed at eliminating hazards that could potentially lead 
to the production of unsafe food. This is the food safety management system which in food hygiene is interpreted as the result of the 
application of good hygiene practices and procedures based on the principles of HACCP.

The Guide for the implementation of HACCP in poultry slaughterhouses is based on the European Union food legislation (Regula-
tions: EC.178/2002, EC.852/2004 EC.853/2004 EE. 2019/627, EE.625/2017) as it applies to the meat industry and the relevant of 
Good hygiene and Industrial practice. It includes the minimum requirements that a poultry slaughterhouse should meet in order to 
operate in compliance with the requirements of national and EU legislation. In any case, the Food Business Operator , together with the 
HACCP team of his company, should install and implement a self-control system, depending on the capacity of his establishment, the 
particular operating conditions and the risks (biological, chemical and physical ) that may affect the safety of the products produced.
It is divided into five sections, in the first section the legislation and approval procedures are described, in the second section the pre-
requisite programs, (good industrial and hygienic practice), in the third section the procedures are described separately, in the fourth 
section the HACCP system and in the fifth section models for the documentation of the application of the own-check program are given.
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ΕΑ 08
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Στέλλα Ρίζου1, Αναστασία Παπαληθείου1, Δέσποινα Παπανικολάου2

1  Κτηνίατρος, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής 
και Αλιείας Περιφέρειας Αττικής, Αθήνα.

2  Κτηνίατρος, Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Αθήνα. 

τα υπολείμματα τροφίμων ή υπολείμματα κουζίνας (catering waste), ανάλογα με την προέλευσή τους και την τελική χρήση ή απόρριψή 
τους, χαρακτηρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα, η διαχείριση των οποίων απαιτεί συμμόρφωση με συγκεκριμένες υγειονομικές απαιτήσεις 
και περιορισμούς που θέτει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

Σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων τροφίμων παράγονται εντός των εναέριων (αεροπλάνα) και θαλάσσιων (κρουαζιερόπλοια, 
εμπορικά πλοία) μέσων μεταφοράς που κινούνται εντός ή εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρόπος διαχείρισης αυτών των 
υπολειμμάτων τροφίμων αποτελεί υγειονομική, περιβαλλοντική και οικονομική πρόκληση στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο μη ορθός 
χειρισμός τους εγκυμονεί πιθανή μετάδοση νοσημάτων και ενδεχομένως επιδρά δυσμενώς στο περιβάλλον και αποτελεί σημαντική 
απώλεια πηγής ενέργειας.

Σκοπός είναι η ορθή συλλογή, σήμανση, αποθήκευση, μεταφορά και τελικά η αξιοποίησή τους σε εγκεκριμένες μονάδες για την πα-
ραγωγή βιοαερίου, βιοντίζελ, εδαφοβελτιωτικών και οργανικών λιπασμάτων, αποφεύγοντας ή περιορίζοντας στο ελάχιστο την απόρριψη 
τους σε χώρους υγειονομικής ταφής, οι οποίοι είναι ήδη επιβαρυμένοι. 

Υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη διαχείριση των υπολειμμάτων τροφίμων που προέρχονται από διεθνείς και ευρωπαϊκές με-
ταφορές είναι οι φορείς διαχείρισης στα λιμάνια και αεροδρόμια της Χώρας. η επαλήθευση της συμμόρφωσης των υπευθύνων με τις 
νομοθετικές απαιτήσεις αποτελεί αρμοδιότητα των κτηνιατρικών αρχών και υλοποιείται με βάση την ανάλυση επικινδυνότητας. 

Στόχος είναι η σταδιακή μείωση της ποσότητας των υπολειμμάτων τροφίμων τα οποία καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και 
παράλληλα η μέγιστη αξιοποίηση αυτών στην παραγωγή ενέργειας, καυσίμων και λιπασμάτων, μετατρέποντας την πρόκληση σε ευκαιρία. 

ΟΡ 08
MANAGEMENT OF FOOD WASTE PRODUCED IN VEHICLES OF TRANSPORTATION
Stella Rizou1, Anastasia Papalithiou1, Despina Papanikolaou2 

1 Veterinarian, Directorate of Agricultural Economy and Veterinary Regional Unit of Piraeus, General Directorate of Agricultural Economy, Veteri-
nary Medicine and Fisheries of Attica Region, Athens. 

2 Veterinarian, Department of Animal By-Products, Directorate of Veterinary Public Health, General Directorate of Veterinary Medicine, Ministry of 
Rural Development and Food, Athens. 

Food catering waste, depending on their origin and final use or disposal, are characterized as animal by-products, the management of 
which requires compliance with specific health requirements and restrictions set by EU and national legislation.

Significant amounts of food waste are produced in air (planes) and sea transport (cruise ships, commercial ships) moving within or 
outside the countries of the European Union. The way to manage these food residues is a health, environmental and economic chal-
lenge in the modern reality. Improper handling of them gives rise to the possible transmission of diseases and may have an adverse 
effect on the environment and is a significant loss of energy source.

The aim is to properly collect, label, store, transport and finally use them in approved units for the production of biogas, biodiesel, 
soil improvers and organic fertilizers, avoiding or minimizing their disposal in landfills, which are already overburdened.

Responsible for the proper and lawful management of food waste from international and European transport are the Management 
Bodies at the ports and airports of the country. The verification of the compliance of those with the legislative requirements is the 
responsibility of the competent Veterinary Authorities and is implemented on the basis of the risk analysis.

The goal is the gradual reduction of the amount of food waste that ends up in landfills and at the same time the maximum usage 
of it in the production of energy, fuel and fertilizers, turning the challenge into an opportunity.
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ΕΑ 09
ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΑ ΤΥΡΙΑ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
αθηνά τζώρα1, Αικατερίνη Νέλλη1, κωνσταντίνα Φώτου1, κωνσταντίνα κόλια1, Χρυσούλα Βόιδαρου1, λάμπρος Xατζηζήσης1,  
νικόλαος Σολωμάκος2, ναταλία Βασιλείου3, αλεξάνδρα Μέγα4, Μιχάλης Aλεξίου5, Ελευθέριος Μπόνος6 και ιωάννης Σκούφος6 
1Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα
2Εργαστήριο Υγιεινής των Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα 
3Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
4Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Κατσικάς, Ιωάννινα, Ελλάδα
5ΔΙΕΚ Ιωαννίνων, Ιωάννινα
6Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα

Εισαγωγή: Παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα, με ή χωρίς επισήμανση, χαρακτηρίζονται εκείνα που εναρμονίζονται με ορισμένα κρι-
τήρια, όπως τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας, την αυθεντικότητα της μεθόδου παρασκευής και την προέλευση της πρώτης ύλης. 
Μία καινοτομία στην προώθηση της παραδοσιακής τυροκομίας αποτελεί η παρασκευή μονοφυλετικών τυριών, καθώς και η αποκάλυψη 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.
Σκοπός: Στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν: 1) η παρασκευή μονοφυλετικών τυριών (από την καραμάνικη και την καλαρρύτικη φυλή προβάτων 
της ηπείρου) και 2) η διερεύνηση του μικροβιώματος και η συσχέτισή του με την ιχνηλάτηση της αυθεντικότητας των μονοφυλετικών τυριών.
Υλικά & Μέθοδοι: Παρασκευάστηκαν δώδεκα δείγματα φέτας (έξι ανά φυλή) από το γάλα προβάτων καλαρρύτικης και καραμάνικης-κα-
τσικάς φυλής με την ίδια παραδοσιακή παραγωγική διαδικασία. τα δείγματα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας συμβατικές καλλιεργητικές 
τεχνικές και MALDI-TOF MS για τη βακτηριακή απομόνωση και ταυτοποίηση, αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, απομονώθηκε το βακτηριακό 
DNA των δειγμάτων για τη στοχευμένη μεταγενωμική ανάλυση μέσω αλληλούχισης του 16S rRNA γονιδίου. Οι πρωτογενείς αλληλουχίες 
επεξεργάστηκαν χρησιμοποιώντας το pipeline της Illumina, ενώ η πλατφόρμα Rhea εφαρμόστηκε για την εκτίμηση των δεικτών ποικιλο-
μορφίας και τις ταξινομικές συγκρίσεις των βακτηριακών πληθυσμών των δειγμάτων.
Αποτελέσματα: Mέσω του MALDI-TOF MS ταυτοποιήθηκαν πέντε γένη οξυγαλακτικών βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένου του επικρα-
τέστερου Lactobacillus, ακολουθούμενο από τα γένη Pediococcus και Enterococcus. Σε επίπεδο είδους, οι L. rhamnosus, L. Paracasei 
(Figure 1) και P. Pentosaceus (Figure 2) ανιχνεύτηκαν αποκλειστικά στο καλαρρύτικο τυρί (Figure 1). η αλληλούχιση νέας γενιάς αποκά-
λυψε αυξημένη ενεργή βιοποικιλότητα και διαφοροποίηση στους ωφέλιμους μικροοργανισμούς με βάση το δείκτη βήτα-ποικιλομορφίας 
(P<0,05) στο καλαρρύτικο τυρί.
Συμπεράσματα: H καλαρρύτικη φέτα χαρακτηρίστηκε από βακτηριακούς βιοδείκτες-κλειδιά ενδεικτικούς της αυθεντικότητας και προέ-
λευσης του τυριού και μια κοινότητα ωφέλιμων βακτηριακών ειδών αυξημένης ποικιλομορφίας συγκριτικά με την καραμάνικη φέτα, οι 
οποίοι υπογράφουν την ιχνηλασιμότητα της διαφορετικότητας των δύο μονοφυλετικών τυριών.
Ευχαριστίες: H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός τροφίμων» (MIS 5029057) 
που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠα 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης).

Figure 1: Maldi-TOF MS identification of Lactobacillus paracasei Figure 2: Maldi-TOF MS mass spectra obtained from  
Pediococcus pentosaceus strains
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ΟΡ 09
CHEESES OF SINGLE-BREED ORIGIN: THE INNOVATION IN TRADITIONAL CHEESE-MAKING OF EPIRUS
Athina Tzora1, Aikaterini Nelli1, Konstantina Fotou1, Konstantina Kolia1, Chrysoula Voidarou1, Lampros Xatzizisis1, Nikolaos Solomakos2, 
Natalia Vasileiou3, Alexandra Mega4, Michalis Alexiou5, Eleftherios Bonos6 and Ioannis Skoufos6

1Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece
2Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Karditsa, Greece
3Faculty of Animal Science, University of Thessaly, Larisa, Greece
4Dairy Vocational School of Ioannina and Hellenic Agricultural Organisation DIMITRA, Katsikas, Ioannina, Greece 
5DIEK of Ioannina, Ioannina, Greece
6Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece

Introduction: Traditional cheese products can be defined as those, with or without label, that meet some criteria like the key produc-
tion steps, the authenticity of their recipe and the origin of raw material. An innovation in promoting traditional cheesemaking is to 
produce cheeses of single-breed origin as well as to reveal their unique characteristics. 
Objective: The objectives of the present study were: 1) to produce cheeses of single-breed origin (from milk of Kalarritiko and 
Karamaniko sheep breeds) and 2) to determine the microbiota and its correlation with the traceability of the authenticity of the two 
single-breed cheeses. 
Materials and Methods: Twelve feta cheese samples (six/breed) were produced from the milk of Kalarritiko and Karamaniko-Katsikas 
sheep breeds using the same traditional production system. The samples were analyzed with conventional culture-dependent tech-
niques coupled with MALDI-TOF MS for bacterial isolation and identification, respectively. Additionally, bacterial DNA was extracted to 
perform targeted metagenomic analysis by 16S rRNA sequencing. Raw sequencing reads were processed using the Illumina pipeline, 
while Rhea platform was used for the estimation of the diversity indices and the taxonomical comparisons between the cheese groups.
Results: By the MALDI-TOF MS, five lactic acid bacteria genera were identified, including the dominant Lactobacillus followed by 
Pediococcus and Enterococcus. At the species level, L. rhamnosus, L. paracasei (Figure 1), and P. pentosaceus (Figure 2) were solely 
present in the Kalarritiko cheese (Figure 1). The sequencing analysis revealed an increased effective richness and differentiation in the 
beneficial microbial community based on the beta-diversity index (P<0.05) in Kalarritiko cheese.
Conclusions: Kallaritiki feta cheese was characterized by key bacterial biomarkers indicative of cheese authenticity and origin as well 
as a more diverse beneficial bacterial community compared to the Karamaniki feta cheese, with potential applicability as a signature of 
the differential character of the two singe-breed cheeses. 
Acknowledgements: We acknowledge support of this work by the project “Foodomics-GR – National Research Infrastructure for the 
Comprehensive Characterization of Foods” (MIS 5029057) which is implemented under the Action Reinforcement of the Research and 
Innovation Infrastructure, funded by the Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation” (NSRF 2014-
2020) and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund).

Figure 1: Maldi-TOF MS identification of Lactobacillus paracasei Figure 2: Maldi-TOF MS mass spectra obtained from 
Pediococcus pentosaceus strains
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ΕΑ 10
ΤΟ ΤΥΡΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ω–3 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
αθηνά τζώρα1, Αικατερίνη Νέλλη1, αναστασία Σ κρητικού2, Μπριγκίτα Βενάρδου1, ηλίας Γιάννενας3, ηλίας λαγκουβάρδος1,  
νικόλαος Θωμαΐδης2 και ιωάννης Σκούφος4

1Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα
2Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα
3Εργαστήριο Διατροφής, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
4Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα

Εισαγωγή: η παραγωγή ενός τυριού περιλαμβάνει ένα σύνολο εγγυήσεων που αφορούν στην ασφάλεια, την ποιότητα και τη διαφορετικό-
τητά του, αντανακλώντας τα χαρακτηριστικά του γάλακτος, το σύστημα εκτροφής που ακολουθείται, το τυροκομείο, αλλά και την περιοχή, 
διαμορφώνοντας την τελική διατροφική του αξία και μοναδικότητα. Βασικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη σύστασή του σε 
θρεπτικά συστατικά είναι η προσθήκη λειτουργικών συστατικών (π.χ. ω-3 λιπαρά οξέα) στο χορηγούμενο σιτηρέσιο των ζώων.
Σκοπός: αντικείμενο αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης δύο διατροφικών παρεμβάσεων σε πρόβατα, ενός σιτηρεσίου 
με σογιάλευρο (μάρτυρας) και ενός σιτηρεσίου που αντικαταστάθηκε κατά 50% το σογιάλευρο με λιναρόσπορο και λούπινα (πειραματι-
κό), στο μικροβίωμα της παραγόμενης από το γάλα κεφαλογραβιέρας, καθώς και η συσχέτισή του με το μεταβόλωμα του τυριού.
Υλικά και μέθοδοι: Δεκατρία δείγματα κεφαλογραβιέρας παράχθηκαν από το πρόβειο γάλα των ζώων-μάρτυρες και των ζώων με το 
πειραματικό σιτηρέσιο και διερευνήθηκαν με στοχευμένη μεταγενωμική ανάλυση. Ειδικότερα, για κάθε δείγμα η σύσταση του μικροβι-
ώματος προσδιορίστηκε με αλληλούχιση του 16S rRNA γονιδίου και συσχετίστηκε με το μεταβόλωμα που προσδιορίστηκε με τη χρήση 
υγρής χρωματογραφίας υπερυψηλής απόδοσης και τετραπολική φασματομετρία μάζας χρόνου πτήσης.
Αποτελέσματα: το μεταγενωμικό προφίλ της κεφαλογραβιέρας τροποποιήθηκε από το πειραματικό σιτηρέσιο, με χαρακτηριστικές τις αυ-
ξήσεις της ενεργής βιοποικιλότητας, του OTU_21 (Lactobacillus helveticus/crispatus/gallinarum) και τη μείωση του OTU_4 (Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus), P<0,05 (Εικόνα 1). Επιπρόσθετα, τα OTU_5 (Pediococcus pentosaceus) and OTU_8 (Leuconostoc 
falkenbergense) αυξήθηκαν αριθμητικώς στην πειραματική κεφαλογραβιέρα (Εικόνα 2). Συγκεκριμένοι μεταβολίτες συσχετίστηκαν με τα 
OTU_1, 3, 5 και 21 (Εικόνα 3A). Ωστόσο, στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις καταγράφηκαν για το OTU_5 με το 4-ιμιδαζολεακρυ-
λικό οξύ και το OTU_21 με την Ουρακίλη, 2-Οξοαδιπικό οξύ και L-Γλουταμίνη, P<0,05, ενώ αρνητικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν για το 
OTU_3 (Lactococcus lactis/cremoris) με τη Θυμίνη και Σφινγκανίνη, P<0,05 (Εικόνα 3B). 
Συμπεράσματα: το πειραματικό σιτηρέσιο οδήγησε σε μοναδικούς μεταγενωμικούς βιοδείκτες και συσχετιζόμενους μεταβολίτες στην 
ω-3 κεφαλογραβιέρα, υποδηλώνοντας ότι το σύστημα διατροφής μπορεί να διαφοροποιήσει ποιοτικά χαρακτηριστικά του τυριού και οι 
καινοτόμες παραγωγές να ιχνηλατηθούν μέσω της ανάλυσης του μικροβιώματος και του μεταβολώματος. 
Ευχαριστίες: H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός τροφίμων» (MIS 5029057) 
που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠα 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης).

Εικόνα 1: Boxplots of the effective taxonomic richness, 
OTU_4 and OTU_21 between control and experimental 
cheeses. Bold lines represent the median and whiskers 
account for the 95 % confidence interval of the data. Outliers 
appear as circles. 
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Εικόνα 2: Stacked barplots depicting the average microbiota 
composition of Kefalograviera cheese at species (OTUs) 
level for experimental and control cheeses samples. Data 
is presented as relative abundance on the overall microbial 
composition. Only the main species-OTUs (Top 10) are 
presented. Low abundance species within each species are 
grouped in “Other” record. It is shown the percentage of 
similarity (%) identified by EzBioCloud’s 16 S rRNA gene-
based ID. n=13, 9 control cheese samples and 4 experimental 
cheese samples.

Εικόνα 3: A. Graphical display of the metabolites correlated with 
specific OTUs in a matrix. Each correlation is depicted as a small 
circle coloured according to the direction of correlation coeffi-
cients (negative, red; positive, blue). The size of the circles is dic-
tated by the uncorrected p-value of the corresponding correlation. 
B. Correlations between each OTU and the metabolites. The graphs 
show the individual sample-specific values, a linear fitted line, and 
the lower and upper boundaries of the predicted interval (shown 
as a grey polygon around the fitted line). The boundaries are de-
termined using the R function predict, which produces predict val-
ues based on a linear model. A predicted interval accounts for the 
variability around the mean response inherent in any prediction. 
It represents the range where a single new observation is likely to 
fall. Due to the data transformation applied before calculation of 
correlations, there is no scale for the axes. The correlation coef-
ficient and the original p-values are shown in each plot. n=13; 9 
control cheese samples and 4 experimental cheese samples.

ΟΡ 10
FUNCTIONAL CHEESE: ΟMEGA-3 KEFALOGRAVIERA PRODUCTION AND INNOVATIVE TRACEABILITY OF ITS AUTHENTICITY
Athina Tzora1, Aikaterini Nelli1, Anastasia S Kritikou2, Brigkita Venardou1, Ilias Giannenas3, Ilias Lagkouvardos1, Nikolaos Thomaidis2 
and Ioannis Skoufos4

1Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, University of Ioannina, Arta, Greece 
2 Laboratory of Analytical Chemistry, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis, Zografou, 
Athens, Greece 

3Laboratory of Nutrition, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
4Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece

Introduction: Cheese production comprises a sum of guarantees concerning the safety, quality, and diversity of the product, as it 
reflects the traits of the milk, the production system implemented, the cheese plant as well as the region, connecting all these in the 
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cheese nutritional value and uniqueness. Primary factors influencing the nutritional composition of cheese are bioactive ingredients 
(e.g., omega-3 fatty acids) used as additives in animal diets.
Objective: The purpose of this study was to examine the effects of two different feeding practices in sheep, a control diet with soymeal 
and an experimental diet (replacing part of the soymeal with flaxseed and lupins) on the microbiota of the produced kefalograviera, as 
well as its interrelations with the cheese metabolome. 
Materials and methods: Thirteen Kefalograviera cheese samples produced by the sheep milk from the control and the experimental 
animals were investigated using targeted metagenomic analysis. For each sample, the microbiota composition was determined using 
16S rRNA gene sequencing and correlated with the metabolome determined using Ultra-High-Performance Liquid Chromatography 
coupled to Quadrupole Time-Off-Flight Mass Spectrometry. 
Results: The metagenomic profile of Kefalograviera cheese was altered by the experimental diet, characterised by the increase of effective rich-
ness and OTU_21 (Lactobacillus helveticus/crispatus/gallinarum) and reduction of OTU_4 (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus), P<0.05 (Figure 
1). Additionally, OTU_5 (Pediococcus pentosaceus) and OTU_8 (Leuconostoc falkenbergense) increased numerically in the experimental cheese sam-
ples (Figure 2). Specific metabolites correlated with OTU_1, 3, 5 and 21 (Figure 3A). However, statistically significant positive correlations were 
detected for OTU_5 with 4-Imidazoleacrylic acid and OTU_21 with Uracil, 2-Oxoadipic acid, and L-Glutamine, P<0.05, while negative correlations 
were observed for OTU_3 (Lactococcus lactis/cremoris) with Thymine and Sphinganine, P<0.05 (Figure 3B). 
Conclusions: The experimental diet was associated with unique metagenomic biomarkers, coupled with specific metabolites in the respective 
Kefalograviera cheeses, indicating that feed regimes could potentially drive cheese quality characteristics, demonstrating as well that metabolo-
mics and targeted metagenomic analysis can distinguish between innovative kefalograviera cheese production systems. 
Acknowledgements: We acknowledge support of this work by the project “Foodomics-GR – National Research Infrastructure for the 
Comprehensive Characterization of Foods” (MIS 5029057) which is implemented under the Action Reinforcement of the Research and 
Innovation Infrastructure, funded by the Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation” (NSRF 2014-
2020) and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund).

Figure 1: Boxplots of the effective taxonomic richness, 
OTU_4 and OTU_21 between control and experimental 
cheeses. Bold lines represent the median and whiskers account 
for the 95 % confidence interval of the data. Outliers appear 
as circles. 

Figure 2: Stacked barplots depicting the average microbiota 
composition of Kefalograviera cheese at species (OTUs) 
level for experimental and control cheeses samples. Data 
is presented as relative abundance on the overall microbial 
composition. Only the main species-OTUs (Top 10) are 
presented. Low abundance species within each species are 
grouped in “Other” record. It is shown the percentage of 
similarity (%) identified by EzBioCloud’s 16 S rRNA gene-based 
ID. n=13, 9 control cheese samples and 4 experimental cheese 
samples.
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Figure 3: A. Graphical display of the metabolites correlated 
with specific OTUs in a matrix. Each correlation is depicted 
as a small circle coloured according to the direction of 
correlation coefficients (negative, red; positive, blue). The 
size of the circles is dictated by the uncorrected p-value of the 
corresponding correlation. B. Correlations between each OTU 
and the metabolites. The graphs show the individual sample-
specific values, a linear fitted line, and the lower and upper 
boundaries of the predicted interval (shown as a grey polygon 
around the fitted line). The boundaries are determined using 
the R function predict, which produces predict values based on 
a linear model. A predicted interval accounts for the variability 
around the mean response inherent in any prediction. It 
represents the range where a single new observation is 
likely to fall. Due to the data transformation applied before 
calculation of correlations, there is no scale for the axes. The 
correlation coefficient and the original p-values are shown in 
each plot. n=13; 9 control cheese samples and 4 experimental 
cheese samples.
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ΕΑ 11
Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΡΦΑΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 32 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
αναστασία κομνηνού1 , Ελένη τούντα2, Άγγελος Θωμα1, Ευαγγελία Κωφίδου1,2, κίμων κοεμτζόπουλος2, νικήτας Βογιατζής2,  
Παναγιώτης Δενδρινός2, Στυλιανή αδαμανοπουλου2, ηλίας Παπαδοπουλος1, Gulland Frances3 και αλέξανδρος καραμανλιδης2

1Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2MOm/Eταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, Σολωμού 18, Αθήνα 
3Karen C. Drayer Wildlife Heath Center, University of California, Davis, U.S. Marine Mammal Commission, Bethesda, M USA 

Εισαγωγή: η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) είναι αναμφισβήτητα το πιο απειλούμενο με εξαφάνιση πτερυγιόποδο στον κό-
σμο, με τον πληθυσμό της να υπολογίζεται σε περίπου 800 άτομα παγκοσμίως, από τα οποία σχεδόν τα 350 διαβιούν στην Ελλάδα. Ως 
εκ τούτου, η περίθαλψη και επανένταξη των ορφανών νεαρών φωκών, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την διατήρηση του είδους. 
Σκοπός: Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μακροχρόνιου προγράμματος περίθαλψης και επανένταξης της μεσο-
γειακής φώκιας στην Ελλάδα καθώς και οι κύριες θεραπευτικές προκλήσεις. 
Υλικά και Μέθοδος: από το 1990, 33 ορφανά νεογνά μεσογειακής φώκιας (16 αρσενικά και 17 θηλυκά) έχουν περιθαλφθεί στο κέντρο 
Περίθαλψης και Επανένταξης της Μεσογειακής Φώκιας της «Mom», σε συνεργασία με τo τμήμα κτηνιατρικής του αΠΘ. κατά την προ-
σκόμιση, έγινε εκτίμηση της ηλικίας, του βάρους και της θρεπτικής κατάστασης, μορφομετρικές μετρήσεις, και λεπτομερής κλινικός και 
εργαστηριακός έλεγχος, που επαναλαμβάνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Αποτελέσματα: Σοβαρή έως ήπια υπογλυκαιμία και αναιμία, παρασιτισμός από Uncinaria spp και διάφορα γαστρεντερικά προβλήματα 
αποτελούσαν μερικές από τις σημαντικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος αποκατάστασης. Εφαρμόστηκε ένα 
ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα διατροφής καθώς και μια εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Δεκαεπτά φώκιες, αφού έφτασαν 
σε μια ορισμένη ηλικία και βάρος, απελευθερώθηκαν με ασφάλεια στο φυσικό τους περιβάλλον και παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον 
1 έτος. Οι υπόλοιπες απεβίωσαν κατά τις πρώτες ημέρες της περίθαλψης από ποικίλα αίτια. 
Συμπέρασμα: Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, το συγκεκριμένο πρόγραμμα επανένταξης της μεσογειακής φώκιας, έχει εξελιχθεί σε ένα 
εργαλείο διατήρησης σημαντικό για την επιβίωση του είδους.
Λέξεις κλειδιά: Μεσογειακή φώκια, ορφανό, περίθαλψη, επανένταξη, αναιμία, νοσηρότητα θνησιμότητα

ΟΡ 11
RESCUE AND REHABILITATION OF ORPHAN MEDITERRANEAN MONK SEAL PUPS IN GREECE: 32 YEARS EXPERIENCE 
Anastasia Komnenou A1, Eleni Tounta2, Angelos Thomas1, Evangelia Kofidou1 Kimon Koemtzopoulos2, Nikitas Vogiatzis2,  
Panagiotis Dendrinos2, Styliani Adamantopoulou2, Elias Papadopoulos1, Gulland Frances3, and Alexandros Karamanlidis2

1School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, AUTH, Thessaloniki, Greece
2MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal, Athens, Greece
3Karen C. Drayer Wildlife Heath Center, University of California, Davis, U.S. Marine Mammal Commission, Bethesda, USA 

Introduction: The Mediterranean monk seal (Monachus monachus) is arguably the most endangered Pinniped in the world, with its pop-
ulation estimated at approximately 800 individuals globally, from which nearly 350 live in Greece. Therefore, rescue and rehabilitation 
of orphan pups has been identified as a conservation priority.
Case report: The purpose of the present study is to present the results of the long term rehabilitation program for Mediterranean 
monk seal pups in Greece and its challenges. Since 1990, 33 stranded monk seal pups (16 males and 17 females), have been rehabilitat-
ed in the Monk Seal Rehabilitation Centre of “Mom”, in cooperation with the School of Veterinary Medicine, AUTH. On presentation, age 
and weight estimation, morphometrics, body condition evaluation and detailed clinical and laboratory examinations were performed, 
repeated also at specific intervals. Severe to moderate hypoglycemia and anemia, parasitism by Uncinaria spp and various gastrointes-
tinal problems were some of the major challenges during entire rehabilitation program. As a response, an individually-tailored medical 
treatment and a specially-designed feeding schedule was established. After reaching a certain age and weight, seventeen seals were 
safely released back to the wild and monitored for at least 1 yeas. The remaining died during the first days of rehabilitation due to 
miscellaneous causes.
Conclusion: Despite the considerable challenges, rehabilitation of stranded monk seal pups has developed as a conservation tool, 
important for the survival of the species. 
Key words: Mediterranean monk seal, pups, rehabilitation, anemia, morbidity, mortality
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ΕΑ 12
ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΣΤΕΝΟΡΥΓΧΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ (STENO BREDANENSIS) ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ
αναστασία κομνηνού1,2, αιμιλία Δρούγα2, Παντελής Σαρρής2, Ευαγγελία κωφίδου1,2,3, Πέζαρος Παύλος2, Ελευθερία Γρεβεντοπούλου2, 
Γιώργος α. Γκάφας4, ιωάννα Σαραντοπούλου4, αθανάσιος Εξαδάκτυλος4, και Manuel Garcia Hartmann6

1,2Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
2ΑΡΙΩΝ Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα 
4Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα
5 MarLab, France

Εισαγωγή: το στενόρυγχο δελφίνι (Steno bredanensis) συναντάται παγκοσμίως σε βαθιές εύκρατες, υποτροπικές και τροπικές θάλασσες. 
Στη Μεσόγειο θάλασσα, το είδος θεωρούνταν επισκέπτης από τον ανατολικό ατλαντικό Ωκεανό, αλλά πρόσφατα ευρήματα υποστηρίζουν 
την παρουσία ενός μικρού πληθυσμού που ζει μόνιμα στην ανατολική Μεσόγειο. 
Παρουσίαση περιστατικού: Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στη Μεσόγειο, της προσάραξης στη Σαλαμίνα τον 
ιούλιο του 2021 ενός ζωντανού, ενήλικου, αρσενικού, στενόρυγχου δελφινιού.. από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ότι το δελφίνι 
παρουσίαζε αφυδάτωση, αδυναμία, δύσπνοια, καχεξία και δυσκολίες κατά την κολύμβηση και την κατάδυση. Επιπλέον διαπιστώθηκε ένα 
βαθύ μολυσμένο τραύμα στη δεξιά πλάγια κοιλιακή χώρα, πολλά επιφανειακά τραύματα σε άλλα σημεία του σώματος του, καθώς και πολλά 
παράσιτα του γένους Penella στο δέρμα του. Οι αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις κατέδειξαν σοβαρή αναιμία, λευκοκυττάρωση, 
υπογλυκαιμία και υποσιτισμό. η υποστηρικτική θεραπευτική αγωγή περιλάμβανε υγρά και ηλεκτρολύτες, ψαροπολτό, βιταμίνες και 
συμπληρώματα από το στόμα. Παράλληλα χορηγήθηκαν αντιβιοτικά μακράς διαρκείας και κορτικοστεροειδή, ενδομυικά. Σύμφωνα με 
τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα δόντια και τις μετρήσεις του σώματος, το είδος ταυτοποιήθηκε ως στενόρυγχο δελφίνι. Για την 
επιβεβαίωση της ταυτότητας του, έγινε συγκριτική μοριακή ανάλυση με δείγματα που προέρχονται από άλλες περιοχές του πλανήτη π.χ 
ατλαντικού, ινδικού, και Ειρηνικού Ωκεανού (GenBank). H μοριακή ταυτοποίηση επιβεβαίωσε ως είδος το Steno bredanensis σε ποσοστό 
>99% και έδειξε συγγένεια με τον απλότυπο του είδους του ατλαντικού Ωκεανού.
Συμπεράσματα: η παρουσία του στενόρυγχου δελφινιού στο αιγαίο Πέλαγος και η σύνδεσή του με τον πληθυσμό του ατλαντικού 
Ωκεανού παραμένει ένα μυστήριο. η πιθανή απομόνωση ενός πολύ μικρού μεσογειακού πληθυσμού χρήζει επιβεβαίωσης με περισσότερη 
έρευνα, γεγονός πολύ σημαντικό για την επιβίωση του είδους. 
Λέξεις κλειδιά: Steno bredanensis, στενόρυγχο δελφίνι, μοριακή ταυτοποίηση, προσάραξη, αιγαίο Πέλαγος, Σαλαμίνα Μεσόγειος Θάλασσα.

ΟΡ 12
ALIVE STRANDING OF A ROUGH-TOOTHED DOLPHIN (STENO BREDANENSIS) IN SALAMINA ISLAND, GREECE. 
FIRST DOCUMENTED SIGHTING IN MEDITERRANEAN SEA 
Anastasia Komnenou1,2, Aimilia Drougas2, Pantelis Sarris2, Evangelia Kofidou1,2,3, Paul Pezaros 2, Eleftheria Greventopoulou2,  
George A. Gkafas4, Joanne Sarantopoulou4, Athanasios Exadactylos4, and Manuel Garcia Hartmann5

1School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, AUTH, Thessaloniki, Greece.
2ARION Cetacean Research, Rescue and Rehabilitation Center, Thessaloniki, Greece
3 Department of Biological Applications & Technology, University of Ioannina, Ioannina, Greece 
4 Department of Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly, Volos, Greece
5 MarLab, France

Introduction: The rough-toothed dolphin (Steno bredanensis) is found worldwide in deep temperate, subtropical and tropical waters. In 
the Mediterranean Sea, the species was once considered a visitor from the Eastern Atlantic, but recent findings suggest the presence 
of a small resident population in the E. Mediterranean Sea.
Case report: Hereby we report for the first time in the Mediterranean Sea, the live stranding of an adult male, rough-toothed dolphin, 
in Salamina Island, Greece, in July 2021. From the detailed clinical examination severe dehydration, weakness, dyspnea, cachexia and 
difficulties in swimming and diving was noticed. One deep infected wound on the right lateral abdomen, several superficial ones el-
sewhere, and parasites of the genus Penella were present on the dolphin’s skin. Hematological and biochemical examinations revealed 
severe anemia, elevated white blood cell count, hypoglycemia and malnutrition. Supportive treatment initiated immediately with oral 
rehydration including liquids and electrolytes, fish porridge and multi-vitamins. Long-acting antibiotics and corticosteroids were also 
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administered. According to the morphological characteristics, teeth and body measurements, the species was identified as being a 
rough-toothed dolphin. For confirmation, comparative molecular analysis with samples from other sequences from Atlantic Ocean, 
Indian Ocean, Western Pacific and Central/Eastern Pacific Ocean (GenBank repository) was performed. Molecular analysis matched at 
>99% identity with Steno bredanensis as a species and showed close proximity with the Atlantic haplotypes. 
Conclusion: The presence of this specimen in the Aegean Sea and its connection to the Atlantic population remains a mystery; the 
possible isolation of a very small Mediterranean population still is to be confirmed by research and may be an important challenge for 
the survival of this species in the region.
Key words: Steno bredanensis, rough-toothed dolphin, molecular identification strandings, Greece, Aegean Sea, Mediterranean
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ΕΑ 13
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΤΗΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
αναστασία κομνηνού1, Σεραφείμ Χ. Χαϊντούτης2, ιωάννα Στυλιαννάκη3, Γρηγόριος Μαρκάκης4, Μαρία Γανωτή5, ηλίας Παπαδόπουλος6

1Κτηνίατρος, Καθηγήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Κτηνίατρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3 Κτηνίατρος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4Κτηνίατρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
5Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ»
6 Κτηνίατρος, Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: τελευταία παρατηρείται αύξηση του αριθμού των πτηνών της άγριας πανίδας που προσκομίζονται σε κέντρα περίθαλψης με 
σοβαρά θέματα υγείας, τα οποία συχνά καταλήγουν, χωρίς να είναι πάντα δυνατός ο προσδιορισμός της αιτίας του θανάτου. Παράλληλα, 
η παγκόσμια βιβλιογραφία στερείται επαρκών στοιχείων σχετικά με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των άγριων πτηνών. 
Σκοπός και μέθοδος: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αιτιών θανάτου αντιπροσωπευτικών ειδών πτηνών της 
άγριας πανίδας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με στόχο την καταλληλότερη διαχείριση των θεμάτων υγείας τους και τη λήψη μέτρων 
προστασίας για τη διατήρηση των ειδών αυτών.
Υλικά και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε νεκροψία-νεκροτομή και λήψη δειγμάτων ανάλογα με τις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, για τη διενέργεια μικροβιολογικών 
(βακτηριολογικών, ιολογικών), μυκητολογικών, παρασιτολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων σε τριάντα (30) πτηνά της άγριας πανίδας (αρπακτικά, 
υδρόβια-παρυδάτια, πτωματοφάγα), τα οποία ανήκαν σε δώδεκα (12) είδη προτεραιότητας. Συνολικά εξετάστηκαν πεντακόσια (500) δείγματα. 
Αποτελέσματα: Σοβαρές παρασιτώσεις παρατηρήθηκαν σε δεκαέξι (16) από τα εξετασθέντα πτηνά και μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε η παρουσία 
των Raillietina spp., Centrorhynchus spp., Capillaria spp., Acuaria spp., Spirurata spp. Βακτηριακές φλεγμονές από διάφορα βακτήρια, ανάμεσα 
τους τα Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus και Pasteurella spp, εντοπίστηκαν στο 50% των εξετασθέντων πτηνών (15/30).Ο ιός 
του Δυτικού νείλου ανιχνεύθηκε σε ένα (1) άτομο πετρίτη (Falco peregrinus). Ευρήματα συμβατά με τοξικώσεις εντοπίστηκαν σε δύο (2) από τα 
τριάντα (30) πτηνά. Σε ένα (1) πτηνό του είδους γερακίνα (Buteo buteo) παρατηρήθηκε νεοπλασία του μυώδους στομάχου.
Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα από την πρόδρομη αυτή μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί αναδεικνύουν την ανάγκη επιτήρησης 
υγείας της άγριας ζωής (αναδυόμενες ασθένειες) και λήψης δραστικών μέτρων για την προστασία της. 

ΟΡ 13
INVESTIGATION OF MORTALITY CAUSATIVE FACTORS IN CRITICAL BIRD SPECIES OF THE WILD FAUNA
Anastasia Komnenou1, Serafeim C. Chaintoutis2, Ioanna Stylianaki3, Grigorios Markakis4, Maria Ganoti5, Elias Papadopoulos6

1Veterinarian, Professor, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
2Veterinarian, Post-Doctoral researcher, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
3Veterinarian, Assistant Professor, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
4Veterinarian, PhD student, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
5Chief Executive Officer of “ANIMA” Wildlife Rehabilitation Centre
6Veterinarian, Professor, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
 
Introduction: An increased number of wild birds presented to wildlife rehabilitation centers, has been noticed lately. The birds have 
been suffering and dying from severe health issues without being always feasible to determine the cause of their death. In addition, 
there is still lack of sufficient data about the morbidity and mortality of wild birds in the international literature.
Objective: The purpose of the present study is to investigate the causes of death of representative wild bird species, for the first time 
in Greece, in order to manage their health issues more appropriately and implement protective measures for their conservation.
Materials and Methods: Necropsy and sampling were carried out followed by selective laboratory diagnostic tests (bacteriological, vi-
rological, mycological and parasitological) for the detection of lethal infectious agents, along with histopathology in thirty (30) wild birds 
(raptors, waterfowl, scavengers) which belonged to twelve (12) priority species. A total of five hundred (500) samples were examined.
Results: Severe parasitism was detected in sixteen (16) of the thirty (30) birds examined. Raillietina spp., Centrorhynchus spp.,Cap-
illaria spp.,Acuaria spp.,Spirurata spp. are some of the parasite species that were identified. Bacterial infections were detected in the 
50% of the examined birds (15/30). Among the identified bacteria were Klebsiella pneumonae, Staphylococcus aureus and Pasteurella 
spp. West Nile virus was detected in one (1) peregrine falcon (Falco peregrinus).Findings referring to toxicosis were detected in two (2) 
of the birds examined. Neoplasm of the gizzard was diagnosed in one (1) common buzzard (Buteo buteo).
Conclusion: The results from this preliminary study are exceptionally important, as they highlight the need for wildlife health surveil-
lance (emerging diseases), as well as the implementation of effective measures for the protection of these species.
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ΕΑ 14
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΕ ΜΥΕΣ
Μελίνα Δραγόλια1, αναστάσιος κλαυδιανός Παπαστάθης2, Βασίλειος Ντάφης3

1Βοηθός Έρευνας, Εγκαταστάσεις Ζώων Εργαστηρίου, Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Βάρη, Ελλάδα
2Τεχνικός Ζώων Εργαστηρίου, Εγκαταστάσεις Ζώων Εργαστηρίου, Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Βάρη, Ελλάδα
3 Υπεύθυνος Κτηνίατρος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ βαθμίδας, Εγκαταστάσεις Ζώων Εργαστηρίου , Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Βάρη, Ελλάδα

τα ζωικά πρότυπα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την κατανόηση της παθογένειας του καρκίνου της ουροδόχου κύστης και την αξιολόγηση 
νέων θεραπευτικών ουσιών. η αξιολόγηση της πορείας της ασθένειας γίνεται συνήθως έμμεσα, με αξιολόγηση κλινικών δεικτών ή απαιτείται 
ευθανασία για την πραγματοποίηση μακροσκοπικής και ιστολογικής εξέτασης. Στην παρούσα μελέτη ελέγχθηκε η χρήση τρισδιάστατης 
υπερηχογραφικής απεικόνισης στην αξιολόγηση ενός ζωικού προτύπου καρκίνου της ουροδόχου κύστης. κύριο στόχο του πρωτοκόλλου 
αποτέλεσε η ανάπτυξη μεθόδου άμεσης αξιολόγησης του προτύπου καθώς και η μείωση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται.
Στο πρωτόκολλο προκλήθηκε το πρότυπο χημικά επαγόμενης καρκινογένεσης της ουροδόχου κύστης ΒΒν σε μύες αγρίου τύπου C57BL/6J. 
η επαγωγή έλαβε χώρα με τη χορήγηση της καρκινογόνου ουσίας ΒΒν [N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)-nitrosamine] στο πόσιμο νερό για 
διάστημα τουλάχιστον 20 εβδομάδων. Οι μύες υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφική απεικόνιση με το σύστημα Vevo 3100 και αξιολόγηση των 
ευρημάτων αλλοιώσεων σε διάφορα στάδια του πρωτοκόλλου, με την παραγωγή τρισδιάστατων εικόνων των όγκων. 
κατά την αξιολόγηση της ογκογένεσης, διαπιστώθηκε η εμφάνιση όγκων και η αύξηση σε μέγεθος και αριθμό με την πάροδο του χρόνου. Οι μεταβολές 
του μεγέθους φαίνεται να είναι ανάλογες των μεταβολών που καταγράφονται στο πρότυπο, με βάση τη μακροσκοπική και ιστολογική εξέταση.
από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση του 
ζωικού προτύπου. η χρήση συστήματος υπερήχου δύναται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ζώων που χρησιμοποιούνται στο εν 
λόγω πρωτόκολλο, αντικαθιστώντας μεθόδους όπου απαιτείται ευθανασία σε πρώιμα στάδια της ασθένειας.

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική 
Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» (MIS 5002135) που εντάσσεται στη Δράση 
«Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

ΟΡ 14
3D ULTRASOUND IMAGING FOR MOUSE BLADDER CANCER MODEL EVALUATION
Melina Dragolia1, Anastasios Klavdianos Papastathis2, Vasileios Ntafis3

1Research Assistant, Animal Facilities, BSRC “Alexander Fleming”, Vari, Greece
2Laboratory Animal Technician, Animal Facilities, BSRC “Alexander Fleming”, Vari, Greece
3Designated Veterinarian, Staff Scientist B’, Animal Facilities, BSRC “Alexander Fleming”, Vari, Greece

Animal models are valuable tools for our understanding of the pathogenesis of bladder cancer and the evaluation of novel therapeutics. 
The evaluation of the disease progression is usually performed indirectly, by evaluating clinical markers, or macroscopic and histopatho-
logical examination following euthanasia. In the study, we assessed 3D ultrasound imaging in grading a mouse bladder cancer model. 
The aim was the development of a platform of direct evaluation of the model, as well as the reduction of the animal numbers used. 
In the protocol, the BBN model, an inducible bladder cancer model was applied to wild type C57BL/6J mice. The induction took place by administering 
the carcinogen BBN, [N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)-nitrosamine], dissolved in drinking water for at least 20 weeks. The mice were subjected to ultrasound 
imaging and grading of the findings-lesions in different stages of the protocol, as well as 3D tumor reconstruction, using the Vevo 3100 imaging system. 
During oncogenesis evaluation, tumors were observed and an increase regarding size and numbers was assessed over time. The grading of 
ultrasound findings over time corresponds with the grading of the model, using macroscopic and histopathological examination.
Based on the results, it was found that 3D ultrasound imaging may be used for monitoring, scoring and evaluation of the animal model. The use of 3D 
ultrasound imaging may lead to animal number reduction per protocol, replacing methods that require euthanasia during early stages of the disease.

We acknowledge support of this work by the project “InfrafrontierGR/Phenotypos” (MIS 5002135) which is implemented under the Action “Reinforce-
ment of the Research and Innovation Infrastructure”, funded by the Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation” (NSRF 
2014-2020) and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund).
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EA 15
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΜΥΕΣ
Μελίνα Δραγόλια1, αναστάσιος κλαυδιανός Παπαστάθης2, κωνσταντίνα Ελένη νίνου2, Ελένη ντούνη3, Βασίλειος ντάφης4

1Βοηθός έρευνας, Εγκαταστάσεις Ζώων Εργαστηρίου, Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”
2Τεχνικός ζώων εργαστηρίου, Εγκαταστάσεις Ζώων Εργαστηρίου, Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”
3 Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας, Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”
4Υπεύθυνος κτηνίατρος , Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’, Εγκαταστάσεις Ζώων Εργαστηρίου, Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”

Οι μύες εργαστηρίου έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε μελέτες και αναλύσεις της σκελετικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτές, στους μύες 
παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη της δομής των οστών τους μέχρι την ηλικία των 2 μηνών, ενώ οι αλλαγές που εντοπίζονται στην 
περιοχή του φλοιού μετά την ηλικία των 6 μηνών είναι αμελητέες.
Στην παρούσα μελέτη, πραγματοποιήσαμε ανάλυση στη διάφυση μηριαίου οστού σε διάφορες παραμέτρους, όπως είναι η οστική πυκνότητα, το 
μέγεθος, η ασυμμετρία, κ.λπ., συναρτήσει της ηλικίας σε δύο στελέχη μυών. Σκοπός μας ήταν η εφαρμογή μίας τυποποιημένης απεικονιστικής 
μεθόδου προκειμένου να προκύψουν τιμές αναφοράς και για τα δύο φύλα σε δύο ευρέως διαδεδομένα στελέχη. Επιπλέον, εξετάστηκε η 
εφαρμογή της μεθόδου σε διαγονιδιακό πρότυπο οστεοπόρωσης που υπερεκφράζει την RANKL πρωτεΐνη του ανθρώπου (Tg5519). 
Χρησιμοποιώντας το σύστημα In Vivo Xtreme (Bruker) διεξήχθησαν ακτινολογικές απεικονίσεις σε μύες C57BL/6J και BALB/c ηλικίας 
μεταξύ 6 και 46 εβδομάδων. Μέσω του λογισμικού Bone Density Software (Bruker) έγινε η ανάλυση και η ποσοτικοποίηση των 
παραμέτρων που προαναφέρθηκαν. 
τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν αύξηση των μακρών οστών μέχρι την ηλικία των 6-7 μηνών. το C57BL/6J στέλεχος εμφάνισε 
χαμηλότερες τιμές οστικής πυκνότητας, συγκριτικά με το BALB/c. τα παραπάνω συνάδουν με δεδομένα ανάλυσης οστικής ανάπτυξης, 
χρησιμοποιώντας άλλες απεικονιστικές μεθόδους. αναφορικά με το μοντέλο οστεοπόρωσης, στα Tg5519 διαγονιδιακά ποντίκια παρατη-
ρήθηκε μειωμένη οστική πυκνότητα σε σχέση με τα ζώα αγρίου τύπου. 
Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη μέθοδος απεικόνισης μπορεί να εφαρμοστεί για την in vivo παρακολούθηση των αλλαγών των οστών 
και της εξέλιξης της νόσου, μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των ζώων και αντικαθιστώντας άλλες τερματικές μεθόδους.

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική 
Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» (MIS 5002135) που εντάσσεται στη Δράση 
«Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

OP 15
X-RAY IMAGING STANDARDIZATION FOR BONE PARAMETERS ANALYSIS IN MICE
Melina Dragolia1, Anastasios Klavdianos Papastathis2, Konstantina Eleni Ninou2, Eleni Douni3, Vasileios Ntafis4

1Research assistant, Animal Facilities, BSRC “Alexander Fleming”
2Laboratory animal technician, Animal Facilities, BSRC “Alexander Fleming”
3Professor, Department of Biotechnology, Agricultural University of Athens/ Associate Researcher, Institute for Bioinnovation, BSRC “Alexander Fleming”
4Head-Deasignated Veterinarian, Animal Facilities, BSRC “Alexander Fleming”

Laboratory mice have been widely used in studies and analysis of skeletal development. According to them, significant development 
of bone structure in mice is observed until the age of 2 months, while the changes found in the cortical bone area after the age of 6 
months are of no importance. 
In the present study, we analyzed various bone parameters at the femoral diaphysis, such as bone density, size, asymmetry, etc., in two 
mouse strains at different age stages. Our aim was to apply a standardized imaging method in order to acquire reference values   for 
both sexes in two widespread used strains. In addition, the application of the method was investigated in a transgenic mouse model of 
osteoporosis that overexpresses human RANKL (Tg5519).
X-ray imaging was performed on C57BL/6J and BALB/c mice between 6 and 46 weeks of age using the In Vivo Xtreme system (Bruker). By 
means of the Bone Density Software (Bruker) the analysis and quantification of the aforementioned parameters was delivered.
The results showed growth of long bones until the age of 6-7 months. The C57BL/6J strain showed lower bone density values, com-
pared to BALB/c. The above is consistent with bone growth analysis data obtained using other imaging methods. Regarding the oste-
oporosis model, Tg5519 transgenic mice had decreased bone density when compared to wild type animals.
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To conclude, this particular imaging method can be applied for in vivo monitoring of bone changes and disease progression, while 
reducing the number of animals and replacing other terminal methods.

We acknowledge support of this work by the project “InfrafrontierGR/Phenotypos” (MIS 5002135) which is implemented under the Action “Rein-
forcement of the Research and Innovation Infrastructure”, funded by the Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innova-
tion” (NSRF 2014-2020) and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund). 
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EA 16
ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μαρία-Άννα Τσούτσου1, αργυρώ Ζαχαριουδάκη2, Julia Steitz3, René H. Tolba4

1Υπεύθυνη Κτηνίατρος, Ερευνητικό Εκπαιδευτικό & Πειραματικό Κέντρο ELPEN, Αθήνα 
2Κτηνίατρος και Σύμβουλος in-vivo μελετών, BIOEMTECH Laboratories, Αθήνα, 
3Director of the Laboratory of Clinical Chemistry/ Hematology & Microbiology, Institute for Laboratory Animal Science, RWTH Aachen University, Aachen 
4Director of the Institute for Laboratory Animal Science, RWTH Aachen University, Aachen

Εισαγωγή: η ανοικτότητα και η διαφάνεια αποτελούν θεμέλιους λίθους της δημόσιας λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης της κοινής 
γνώμης στην έρευνα με χρήση ζωικών προτύπων. Ωστόσο, ο προσδιορισμός των μέσων επίτευξής τους αποτελεί πρόκληση. Έως τώρα, 
η μοναδική σχετική αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μελέτη “EARA Study of EU-based websites 2020”, βασίστηκε σε μέρος των 
εγκαταστάσεων χρήσης στην Ελλάδα.
Σκοπός: α) η καταγραφή των δημοσιευμένων πληροφοριών κάθε εγκατάστασης και β) η καταγραφή της υποκειμενικής άποψης των 
υπεύθυνων ατόμων για την ευζωία και τη φροντίδα των ζώων κάθε εγκατάστασης.
Υλικά & μέθοδος: η μελέτη χρησιμοποιεί δύο ξεχωριστά εργαλεία. αξιολόγηση α) του περιεχομένου των επίσημων ιστοσελίδων των 
εγκαταστάσεων χρήσης ζωικών προτύπων στην Ελλάδα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και β) των απαντήσεων που συλλέχθηκαν μέσω 
ερωτηματολογίου απευθυνόμενο στις ίδιες εγκαταστάσεις.
Αποτελέσματα: η καταγραφή των πληροφοριών έδειξε ότι εξαιρουμένου ενός κριτηρίου, υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των 
αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης και αυτής της EARA. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ένα συγκεκριμένο μοτίβο βάσει της κατηγοριοποίησης 
των εγκαταστάσεων. Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, η ανάλυση των παραμέτρων που εμποδίζουν την πλήρη δέσμευση των 
εγκαταστάσεων στις αρχές της ανοικτότητας και της διαφάνειας έδειξε ότι η σημαντικότερη υποκείμενη αιτία είναι η περιορισμένη διάθεση 
πόρων για δημόσιες σχέσεις.
Συμπεράσματα: Οι ελληνικές εγκαταστάσεις χρήσης ζώων εργαστηρίου καταβάλλουν αξιόλογη προσπάθεια να είναι διαφανείς και 
ανοιχτές προς το κοινό. Ωστόσο, εξακολουθούν να απέχουν από την πλήρη δέσμευση στις δύο αυτές αρχές. η υιοθέτηση προορατικότερων 
στρατηγικών επικοινωνίας και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιστημόνων και μελών της ευρύτερης κοινωνίας κρίνεται απαραίτητη 
για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της δημόσιας γνώμης.

OP 16
OPENNESS AND TRANSPARENCY OF ANIMAL RESEARCH: A CURRENT ANALYSIS IN GREECE
Maria-Anna Tsoutsou1, Argyro Zacharioudaki2, Julia Steitz3, René H. Tolba4

1Designated Veterinarian, Experimental, Educational & Research Center ELPEN, Athens 
2Veterinarian & In-vivo Research Consultant, BIOEMTECH Laboratories, Athens, 
3Director of the Laboratory of Clinical Chemistry/ Hematology & Microbiology, Institute for Laboratory Animal Science, RWTH Aachen University, Aachen 
4Director of the Institute for Laboratory Animal Science, RWTH Aachen University, Aachen

Background: Openness and transparency are key milestones for public accountability and trust regarding animal research. However, 
identifying the means for such communication has been a challenge. As of now, the assessment of Openness and Transparency in the 
EU, “EARA Study of EU-based websites 2020”, was based on a fraction of laboratory animal facilities within Greece. 
Objective: a) objective mapping of published information stemming from each facility and b) recording the subjective point of view of 
people responsible for managing animal care and welfare. 
Methodology: The study uses two separate tools: Evaluation of a) current information content on official websites corresponding to 
animal use facilities in Greece and b) the answers obtained by a questionnaire survey distributed to correspondent personnel of each 
facility. 
Results: Recording of actions and information showed that with only one criterion exception, there is a huge discrepancy between the 
present study‘s results and the corresponding of EARA. Moreover, we observed the existence of a specific pattern based on the catego-
rization of facilities. As far as the questionnaire survey is concerned, analysis of parameters preventing animal research facilities from 
fully committing to openness showed that the most important underlying cause is the limited resources for public relations. 
Conclusion: Overall, Greek Institutions with animal use license are doing a valid effort to be both transparent and open, however, they 
are still far from fully committing to such practices. Adopting more proactive communication strategies and information exchange 
between scientists and members of the broader society will enhance public accountability. 
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EA 17
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΙΩΝ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρης Πούρλης1, ιωάννης Γρίβας2, Γεώργιος Πετρέλλης3, Αναστασία Τσιγκοτζίδου2

1Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Αναπληρωτής/ώτρια Καθηγητής/ήτρια, Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
3  Ph.D. student, Fundamental and Applied Research for Animals & Health, Immunology-Vaccinology, Faculty of Veterinary Medicine, University of 
Liege, Belgium 

Οι διαμαρτίες διάπλασης είναι ανωμαλίες στην ανάπτυξη ενός ζωικού οργανισμού που δημιουργούνται κυρίως κατά την εμβρυική περίοδο. 
η συχνότητα των συγγενών διαμαρτιών κυμαίνεται μεταξύ 1,5% έως 6% όλων των κατοικίδιων θηλαστικών που γεννιούνται ζωντανά 
και ποικίλλει ανάμεσα στα είδη, τη φυλή, τη γεωγραφική εντόπιση και αρκετούς άλλους παράγοντες.
η εμβρυική ανάπτυξη ελέγχεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του γονιδιώματος του εμβρύου και του περιβάλλοντός του, συνεπώς 
η ανάπτυξη συγγενών διαμαρτιών εξαρτάται από το γονιδίωμα του εμβρύου και τις αλληλεπιδράσεις του με δυσμενείς (τερατογόνους) 
περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο, αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις διαμαρτίες διάπλασης στα κατοικίδια θηλαστικά δεν 
είναι άμεσα διαθέσιμα. αν και υπάρχουν γενετικές ανωμαλίες με γνωστό μοριακό αιτιολογικό παράγοντα (:merck vet manual website) η 
διερεύνηση των συγγενών διαμαρτιών στα κατοικίδια θηλαστικά στην Ελλάδα προσφέρει μία ευκαιρία με σημαντική μεταφραστική αξία 
για την υγεία ανθρώπων και ζώων.
Για αυτόν το λόγο, προτείνουμε:
1.  σύνδεση της σχετικής πληροφορίας με ήδη υπάρχον μέσο ταυτοποίησης, π.χ. microchip
2.  δημιουργία τράπεζας πληροφοριών. Έρευνα (π.χ. διδακτορική διατριβή) για τη συλλογή των αρχικών δεδομένων, τη δημιουργία της 

ιστοσελίδας και τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων.
3.  συνεργασία της πολιτείας, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των κτηνιάτρων με ιδιωτική απασχόληση (Ελληνική κτηνιατρική Εταιρεία) 

για τη συλλογή των δεδομένων από όλα τα είδη.
Με αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία που θα συλλεχθεί σε εθνικό επίπεδο, θα συγκριθεί τόσο με τα υπάρχοντα δεδομένα για τον άνθρωπο και 
για ζώα για την εντόπιση περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν και τον άνθρωπο αλλά και τα ζώα στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας.

OP 17
DATA BASE ESTABLISHMENT OF ANIMAL CONGENITAL ANOMALIES IN GREECE 
Aris Pourlis1, Ioannis Grivas2, George Petrellis3, Anastasia Tsingotjidou2

1Associate Professor, Laboratory of Anatomy, Histology and Embryology Faculty of Veterinary Sciences, University of Thessaly, Karditsa
2 Associate Professor, Laboratory of Anatomy, Histology and Embryology, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, AUTh, 124 
Thessaloniki, Greece

3 Ph.D. student, Fundamental and Applied Research for Animals & Health, Immunology-Vaccinology, Faculty of Veterinary Medicine, University of 
Liege, Belgium 

Physiological defects are abnormalities in the development of an animal organism that develop mainly during the embryonic period. 
The incidence of congenital malformations ranges from 1.5% to 6% of all live-born domestic mammals and varies among species, 
breed, geographic location, and several other factors.
Embryonic development is controlled by the interaction between the embryo’s genome and the environment. Hence, the development 
of congenital disorders depends on the embryo’s genome and its interactions with adverse (teratogenic) environmental factors.
Unlike in humans, reliable data on congenital malformations in domestic mammals are not readily available. Although there are genetic 
abnormalities with a known molecular causative factor (:merck vet manual website) the investigation of congenital disorders in domestic 
mammals in Greece offers an opportunity with significant translational value for human and animal health.
For this reason, we recommend:
1. connection of the relevant information with an already existing means of identification, e.g., microchip
2.  establishment of an information bank. Research (e.g., PhD thesis) to collect the initial data, create the website and investigate the results.
3.  cooperation with the national competent authorities, university institutions, veterinarians with private practices (Hellenic Veterinary 

Society) for the collection of data from all species.
Thus, the information collected at the national level will be compared with both existing human and animal data to identify environmental 
factors that affect both humans and animals within the One Health initiative.
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΕ ΤΟ 2022
αθανάσιος τυρπένου1, Ζωή Πολυζοπούλου2, ιωάννης Σάββας3

1Επιμελητής σύνταξης περιοδικού, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη
2Καθηγήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
3Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

η Ελληνική κτηνιατρική Εταιρεία είναι το παλαιότερο επιστημονικό σωματείο στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 1924 και από το 1926 
εκδίδει το Περιοδικό της Ελληνικής κτηνιατρικής Εταιρείας – Hellenic Veterinary Medical Society (J Hell Vet Med Soc). Είναι ένα τριμη-
νιαίο επιστημονικό περιοδικό το οποίο δημοσιεύει μετά από επιστημονική αξιολόγηση, εργασίες που αφορούν κλινικά περιστατικά των 
ζώων συντροφιάς, των παραγωγικών ζώων και των ζώων εργαστηρίου, την ευζωία και τη βιοηθική και την υγιεινή και ασφάλεια των 
τροφίμων ζωικής προέλευσης. τα τελευταία χρόνια το περιοδικό εκδίδεται πλέον μόνο σε ψηφιακή μορφή,στη Θεσσαλονίκη και είναι 
προσβάσιμο μόνο στο διαδίκτυο από τον παρακάτω σύνδεσμο https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms. Μετά από πολλά 
στάδια αλλαγών με στόχο την αρτιότερη ύλη, καλύτερη εμφάνιση αλλά και την αναβάθμισή του το περιοδικό μας εντάχθηκε στις 5 Μαρτί-
ου 2011 από το ISI Thomson Reuters USA στο διεθνή επιστημονικό χώρο ως Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society (J Hellenic 
Vet Med Soc) και είναι καταχωρημένο στις βάσεις δεδομένων Web of Science και Scopus. Επίσης, εκπροσωπείται στην IAVE (International 
Association of Veterinary Editors) και COPE (Committee on Publication Ethics) και κατά καιρούς συμμετέχει στις συσκέψεις εκπροσώπων 
κτηνιατρικών περιοδικών από ολόκληρο τον κόσμο. τέλος, μετά τη βελτίωση του επιπέδου των άρθρων τα οποία δημοσιεύονται και την 
αναγνώρισή του από περισσότερους επιστήμονες καταφέραμε να αποκτήσει και το συντελεστή επιρροής ImpactFactor ο οποίος με την 
τελευταία επίσημη ανακοίνωση για το 2021 είναι 0,516.

OP 18
THE JOURNAL OF THE HVMS IN 2022
Athanasios Tyrpenou1, Zoe Polyzopoulou2, Ioannis Savvas3

1Managing editor, Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Thessaloniki
2Professor, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, AUTh
3Professor, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, AUTh

The Hellenic Veterinary Medical Society is the oldest scientific association in Greece founded in 1924 which from 1926 publishes the 
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society (J Hellenic Vet Med Soc). It is a quarterly peer-reviewed scientific journal that pub-
lishes articles concerning clinical cases of companion animals, of food producing animals and laboratory animals, animal welfare and 
bioethics and the hygiene and safety of food of animal origin. In recent years the journal is published in Thessaloniki only in a digital 
format and is accessiblevia internet in the following link https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms. After several changes 
towards its better material, better appearance and improvement on March 5, 2011 our journal was joined by the ISI Thomson Reuters 
USA in the international scientific field as Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society (J Hellenic Vet Med Soc) and is listed in the 
Web of Science and Scopus database. Also, it is represented in IAVE (International Association of Veterinary Editors) and COPE (Com-
mittee on Publication Ethics) and occasionally participates in meetings of representatives of veterinary journals from around the world. 
Finally, after article improvement and its recognition by more scientists we managed to get the Impact Factor which in the latest official 
announcement in 2021 is 0.516. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ LISTERIA MONOCYTOGENES ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΥΡΙΟΥ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΜΥΖΗΘΡΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΡΙΩΝ
Νικόλαος Ανδρίτσος1, Μάριος Ματαράγκας2

1Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγρίνιο
2Κύριος Ερευνητής, Τμήμα Γάλακτος, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Ο μικροοργανισμός Listeria monocytogenes είναι ο αιτιολογικός παράγοντας μιας σοβαρής μολυσματικής νόσου (λιστε-
ρίωση) για τον άνθρωπο και για τα ζώα. η λιστερίωση παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας στον άνθρωπο (ca. 
20%), μεταξύ όλων των βακτηριακών τροφιμογενών νοσημάτων, ενώ τα γαλακτοκομικά προϊόντα συχνά ενοχοποιούνται ως πηγές 
ανθρώπινης μόλυνσης με το παθογόνο βακτήριο L. monocytogenes και αρκετές φορές εμπλέκονται σε επιδημικές συρροές κρουσμά-
των λιστερίωσης.
Σκοπός και μέθοδος: Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο φαινοτυπικός και γενετικός χαρακτηρισμός, με χρήση αλληλούχισης ολόκληρου 
του γονιδιώματος (WGS), καθώς και η μελέτη της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (αντιβιογράμματα) βάσει EUCAST, με ταυτόχρονο προσδιο-
ρισμό της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) κάθε αντιβιοτικού (ερυθρομυκίνη, τετρακυκλίνη, πενικιλίνη, σουλφαμεθοξαζόλη, 
αμπικιλλίνη, κιπροφλοξακίνη, μεροπενέμη), 54 στελεχών L. monocytogenes που απομονώθηκαν από δείγματα τυριού τυρογάλακτος (Μυ-
ζήθρα· 48 στελέχη) και επιφάνειες (6 στελέχη), στα πλαίσια της μικροβιολογικής παρακολούθησης του παθογόνου σε εγκατάσταση επεξερ-
γασίας τυριών.
Αποτελέσματα: η πλειονότητα των απομονωθέντων στελεχών L. monocytogenes ανήκε στους ορότυπους 1/2b, 3b και 7 (81,5%· 
44/54), ενώ τα υπόλοιπα στελέχη, πλην ενός που απομονώθηκε από Μυζήθρα και ταυτοποιήθηκε ως ορότυπος 4b, 4d ή 4e, ανήκαν 
στους ορότυπους 1/2a και 3a (16,7%· 9/54). Επίσης, η ανάλυση του γονιδιώματος μέσω WGS κατέδειξε την παρουσία των κλωνικών 
συμπλεγμάτων (CCs) CC1, CC3, CC121, CC155 και CC398. η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του παθογόνου (92,6%· 50/54) 
παρουσίασε ευαισθησία έναντι των επτά εξεταζόμενων αντιβιοτικών, ενώ 4,2% (2/48), 2,1% (1/48) και 2,1% (1/48) των στελεχών που 
απομονώθηκαν από τα δείγματα Μυζήθρας παρουσίασαν αντοχή στην κιπροφλοξακίνη (MIC ≥ 0.19 μg/ml), ερυθρομυκίνη (MIC = 0.19 
μg/ml) και μεροπενέμη (MIC = 0.64 μg/ml) αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: τα ευρήματα της παρούσας εργασίας μπορούν να παρέχουν χρήσιμα συμπεράσματα στη γαλακτοβιομηχανία για την 
αντιμετώπιση πιθανά επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. αντοχή παθογόνων μικροοργανισμών στη χρήση απολυμαντικών και αντιβιοτι-
κών). τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν και για την επιδημιολογική διερεύνηση ενδεχόμενων επιδημι-
κών συρροών κρουσμάτων λιστεριώσης.

Η εργασία υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του προγράμματος «ΜΕΔΙΚΟΣ» 
(Κωδικός Έργου: 81974, «Μικροβιολογικός Έλεγχος της Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης»).

OP 19
GENOME ANALYSIS AND ANTIBIOGRAMS OF LISTERIA MONOCYTOGENES ISOLATES FROM MYZITHRA WHEY CHEESE SAM-
PLES AND CHEESE PROCESSING SURFACES
Nikolaos Andritsos1, Marios Mataragas2

1Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, School of Agricultural Sciences, University of Patras, Agrinio
2 Senior Researcher, Department of Dairy Research, Institute of Technology of Agricultural Products, Hellenic Agricultural Organization “DEMETER”, Ioannina

Introduction: Listeria monocytogenes is the causative agent of listeriosis, a serious infectious disease for humans and animals. Listerio-
sis has one of the highest case fatality rates in humans (ca. 20%) among the diseases manifested from bacterial foodborne pathogens, 
while dairy products are often implicated as sources of human infection with L. monocytogenes and are undoubtedly involved in epidemic 
outbreaks of the disease.
Purpose and method: In this work, we aimed to characterize phenotypically and genetically by using whole genome sequencing 
(WGS), 54 L. monocytogenes strains isolated from soft whey cheese (Myzithra) samples (48 isolates) and related surfaces (6 isolates), 
throughout the microbiological monitoring of the pathogen in a cheese processing facility. Moreover, antibiotic resistance profiles for 
the isolates were obtained (i.e., antibiograms), involving the performance of antimicrobial susceptibility testing and determination of 
minimum inhibitory concentration (MIC) according to EUCAST for each of the antibiotics used (i.e., erythromycin, tetracycline, penicil-
lin G, trimethoprim-sulfamethoxazole, ampicillin, ciprofloxacin, meropenem).
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Results: Most isolates of L. monocytogenes belonged to serotypes 1/2b, 3b, and 7 (81.5%; 44/54), whereas all other but one strains 
of the pathogen, the latter of which was isolated from a Myzithra sample and identified as a 4b, 4d or 4e serotype, belonged to sero-
types 1/2a, and 3a (16.7%; 9/54). Also, genome analysis through WGS demonstrated the presence of clonal complexes (CCs) CC1, CC3, 
CC121, CC155, and CC398. The vast majority of L. monocytogenes strains (92.6%; 50/54) was susceptible against all seven antibiotics 
tested, while 4.2% (2/48), 2.1% (1/48), and 2.1% (1/48) of the pathogen’s cheese isolates showed resistance to ciprofloxacin (MIC ≥ 
0.19 μg/ml), erythromycin (MIC = 0.19 μg/ml), and meropenem (MIC = 0.64 μg/ml), respectively.
Conclusions: Findings of the present study should be useful to the dairy industry for dealing with potentially hazardous situations 
(e.g., resistance of pathogenic microorganisms to the use of disinfectants and antibiotics). Furthermore, current findings could be 
utilized for the epidemiological investigation of epidemic outbreaks of listeriosis.
The present study was supported by the funding programme “MEDICUS” of the Research Committee of the University of Patras (Grant Code No.: 81974, “Microbio-

logical control of the safety of foods of animal origin”).
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EA 20
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ Β-ΛΑΚΤΑΜΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ 
ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, τμήμα κτηνιατρικής
Γραμμάτω Ευαγγελοπούλου1, Ζωή Σταματία Μπέλλου2, Ιωάννης Σ. Παππάς3, Σοφία Κ. Γεωργίου-Σιάφη4, Ανδρεάνα Πεξαρά5, 
Νικόλαος Σολωμάκος5

1Στρατιωτικός Κτηνίατρος, Κτηνιατρική ΑΠΘ, MSc Ιατρική ΠΘ, PhD Κτηνιατρική ΠΘ, ΚΕΝΟΚ-Λάρισα
2Κτηνίατρος, Κτηνιατρική ΠΘ, Υποψήφια Διδάκτωρ, Καρδίτσα
3Καθηγητής, Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
4Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
5Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα

Εισαγωγή: Οι ανθεκτικοί στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA) αποτελούν σημαντικό παθογόνο και μπορούν να καταλή-
ξουν σε επιφανειακά ύδατα, μέσω της διάθεσης αποβλήτων. Δείκτης της ανθεκτικότητας είναι η αντίσταση στη μεθικιλλίνη, μέσω της 
πενικιλλοδεσμευτικής πρωτεΐνης ρΒρ2a, η οποία κωδικοποιείται από το γονίδιο mecA.
Σκοπός και μέθοδος: Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της παρουσίας, φαινοτυπικών χαρακτηριστικών MRSA στελεχών σε λύματα 
σφαγείου χοίρων και η ποσοτικοποίηση του mecA γονιδίου.
Υλικά και μέθοδος: Συλλέχθηκαν δείγματα λυμάτων σφαγείου χοίρων προ και μετά την επεξεργασία τους. Πραγματοποιήθηκε εξαγωγή 
ολικού DNA και ποσοτικοποίηση του mecA γονιδίου με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου. ακολούθησε 
απομόνωση, ταυτοποίηση και έλεγχος της αντιμικροβιακής αντοχής των MRSA στελεχών, με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων Kirby Bauer, σε 
έντεκα αντιμικροβιακές ουσίες. 
Αποτελέσματα: Εκ των 24 δειγμάτων απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν δέκα (10) στελέχη MRSA, 8/12 προ και 2/12 μετά την 
επεξεργασία των λυμάτων. Σε όλα τα απομονωθέντα στελέχη, ανιχνεύτηκε το γονίδιο mecA, υποδηλώνοντας ποσοστό παρουσίας 100%. 
το σύνολο των απομονωθέντων στελεχών ήταν πολυανθεκτικά, αφού εμφάνισαν ανθεκτικότητα έναντι τουλάχιστον πέντε αντιμικρο-
βιακών ουσιών. Επιπλέον, υψηλά επίπεδα του γονιδίου mecA βρέθηκε να υπάρχουν τόσο πριν όσο και μετά τον βιολογικό καθαρισμό.
Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε ότι ο MRSA μπορεί να απελευθερωθεί στο περιβάλλον από τα λύματα σφαγείων, θέτοντας σε κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία, καθώς βρέθηκαν υψηλά επίπεδα του γονιδίου mecA σε αυτά. το γεγονός αυτό, υποδεικνύει ότι τα λύματα σφαγείων 
εξασφαλίζουν την παρουσία του γονιδίου mecA, ενεργώντας ως πιθανό μέσο της οριζόντιας μεταφοράς γονιδίων, συμβάλλοντας στην 
εξάπλωση επιβλαβών γενετικών προσδιοριστικών σε φυσικά περιβάλλοντα.

OP 20
INVESTIGATION OF THE PRESENCE OF THE Β-LACTAM RESISTANCE GENE (mecΑ) AND METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLO-
COCCI (MRSA) FROM PIG SLAUGHTERHOUSES IN THE REGION OF THESSALY
Faculty of Veterinary Science, School of Health Sciences, University of Thessaly
Grammato Evangelopoulou1, Zoi Stamatia Bellou2, Ioannis S. Pappas3, Sofia K. Georgiou-Siafis4, Andreana Pexara5, 
Nikolaos Solomakos5

1DVM, MSc, PhD, Veterinary Centre of Training and Nursing of the Hellenic Army General Staff, Larisa
2DVM, PhD student, Faculty of Veterinary science, UTh, Karditsa
3Professor, Laboratory of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary science, UTh, Karditsa
4Laboratory of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary science, UTh, Karditsa
5Associate Professor, Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin, Faculty of Veterinary science, UTh, Karditsa

Introduction: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) are a major pathogen responsible for the onset of the disease in the 
community. They can end up in surface waters, through the disposal of waste. An indicator of this resistance is resistance to methicillin, 
encoded by the mecA gene.
Objective and Methods: The aim of the study was to investigate the presence and characteristics of MRSA strains in pig slaughter-
house effluents, by examining the phenotype and quantifying the mecA gene.
Materials and Methods: Wastewater samples were collected before and after treatment from a slaughterhouse. Total DNA was 
extracted and the mecA gene was quantified using real-time PCR. MRSA strains were isolated by appropriate culture procedures. The 
isolated strains tested for antimicrobial resistance against eleven antimicrobials by the disk diffusion method.



βιβλιο περιληψεων
ΕλΕύθΕρΕς ΑνΑκοινώςΕις

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

33

Results: From the 24 wastewater samples, ten MRSA strains were isolated and identified, 8/12 before treatment and 2/12 after treat-
ment. In all isolates, the mecA gene was detected and they were characterized as MRSA. All the isolates were extremely resistant, as 
they were resistant to at least five antimicrobials.
The mecA gene was found to be widely distributed in the slaughterhouse effluents. High levels of the mecA gene were found in waste-
water before and after treatment.
Conclusions: High levels of the mecA gene were found in the pig slaughterhouse effluents, showing that MRSA can be released into the 
environment from slaughterhouse effluents, endangering public health. This indicates that slaughterhouse effluents act as a potential 
means of horizontal gene transfer.
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EA 21
ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ S. AUREUS (MRSA) ΣΕ ΔΥΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δημήτριος Κομοδρόμος1, Χαράλαμπος κοτζαμανίδης2, Βιργινία Γιαντζή, Στυλιανή Παππά3, Άννα Παππά3, αντώνιος Ζδράγκας2,  
απόστολος αγγελίδης4, Δανιήλ Σεργκελίδης1

1Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-Δήμητρα, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, Θέρμη
3Τομέας Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
4 Εργαστήριο Υγιεινής και Ποιότητας του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας διερευνήθηκαν ο επιπολασμός, οι παράγοντες λοιμογονικότητας και η γενετική ποικιλομορφία των 
στελεχών του S. aureus και του MRSA, που απομονώθηκαν από το κρέας, τα νωπά κρεατοσκευάσματα, τους εργαζόμενους και το 
περιβάλλον δύο εγκαταστάσεων επεξεργασίας κρέατος στη Β. Ελλάδα. 
Όλα τα απομονωθέντα στελέχη εξετάστηκαν ως προς: α) την αντιμικροβιακή τους αντοχή συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας των 
γονιδίων αντοχής έναντι της μεθικιλλίνης(mecA, mecC), β) τη φορεία γονιδίων παραγωγής σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών, καθώς και 
των γονιδίων παραγωγής της τοξίνης του συνδρόμου τοξικής καταπληξίας(tst) και της λευκοκτονίνης Panton-Valentine(lukF-PV) και γ) 
την ικανότητα σχηματισμού βιοϋμενίων. η μοριακή τυποποίηση των απομονωθέντων στελεχών πραγματοποιήθηκε βάσει του γονιδίου 
spa και των ηλεκτροφορητικών προτύπων (pulsotypes) τους.
Σε σύνολο 160 δειγμάτων ο S. aureus απομονώθηκε σε ποσοστό 13,8%, ενώ μόνο ένα στέλεχος έφερε το γονίδιο mecA. το 31,8% 
των απομονωθέντων στελεχών βρέθηκαν ευαίσθητα έναντι δεκατεσσάρων αντιμικροβιακών παραγόντων, ενώ το στέλεχος MRSA εμ-
φάνισε πολυανθεκτικό χαρακτήρα. τα υψηλότερα ποσοστά αντιμικροβιακής αντοχής καταγράφηκαν έναντι της πενικιλλίνης (68,2%) 
και της αμοξυκιλλίνης–κλαβουλανικού οξέος (36,4%). Ένα έως τρία γονίδια παραγωγής εντεροτοξινών ανιχνεύθηκαν στην πλειοψηφία 
των απομονωθέντων στελεχών, με το γονίδιο seb (36,4%) και τους συνδυασμούς γονιδίων sed-sei (9,1%) και seb-sed-sei (4,5%) να 
εμφανίζονται συχνότερα. Σε δύο στελέχη ανιχνεύθηκε το γονίδιο tst, ενώ κανένα δεν έφερε το γονίδιο lukF-PV. Όλα τα στελέχη διέθεταν 
μέτρια ικανότητα παραγωγής βιοϋμενίων, πλην ενός που εμφάνισε ισχυρή. καμία φυλογενετική συγγένεια δεν ανιχνεύθηκε μεταξύ των 
στελεχών που απομονώθηκαν από τις διαφορετικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος, ούτε βάσει των παλσοτύπων τους ούτε βάσει 
των τύπων spa που ανιχνεύθηκαν.
κατά συνέπεια, ο περιορισμός της διάδοσης του S. aureus και του MRSA στην κοινότητα λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, καθιστώντας 
επιτακτική την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής.

PO 21
PREVALNCE, INFECTIOUS CHARACTERISTICS AND GENETIC DIVERSITY OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND METHICILLIN 
RESISTANT- S.AUREUS (MRSA) IN TWO RAW MEAT PROCESSING ESTABLISHMENTS IN NORTHERN GREECE
Dimitrios Komodromos1, Charalampos Kotzamanidis2, Virginia Giantzi2, Styliani Pappa3, Anna Papa3, Antonios Zdragas2,  
Apostolos Angelidis4, Daniel Sergelidis1

1Laboratory of Food Hygiene-Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Thessaloniki
2Hellenic Agricultural Organization–DIMITRA, Veterinary Research Institute of Thessaloniki, Thermi
3Department of Microbiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
4Laboratory of Safety and Quality of Milk and Dairy Products, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki

The objective of the study was to investigate the prevalence, the infectious attributes and the genetic diversity of Staphylococcus 
aureus and MRSA isolates originating from the incoming meat, the end-products, the environment, and the workers’ nasal cavities, in 
two meat-processing plants in Northern Greece.
All retrieved isolates were tested against a) their antimicrobial susceptibility, including the carriage of mecA and mecC genes, b) the 
presence of staphylococcal enterotoxin genes, along with that encoding for the production of Toxic Shock Syndrome Toxin (tst) and 
the one encoding for the Panton-Valentine Leukocidin (lukF-PV), and c) their biofilm-forming ability. Pulsed-Field Gel Electrophoresis 
(PFGE) and spa typing were both used to determine any potential genetic relationship.
Out of 160 samples examined, 13.8% tested positive for S. aureus. The mecA gene was detected only in one sample. A percentage of 
31.8% of the isolates was found to be susceptible against all antimicrobials tested, while only the MRSA isolate exhibited multidrug re-
sistance. Most isolates were resistant against penicillin (68.2%) and amoxicillin/clavulanic acid (36.4%). Most S. aureus isolates carried 
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one to three enterotoxin genes; seb (36.4%) was the most frequently detected, followed by the combinations of sed-sei (9.1%) and 
seb-sed-sei (4.5%) genes. The tst gene was found in two S. aureus isolates; however, the lukF-PV gene was not detected. Furthermore, 
all isolates showed moderate biofilm-forming ability, whereas only one was characterized as a strong biofilm-producer. No indication of 
genetic relationship could be established between the isolates from the two plants by either the results of PFGE or spa typing.
Overall, the potential spread of S. aureus and MRSA to the community highlights the strict need for application of good hygienic prac-
tices at the plant level.
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EA 22
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ SALMONELLA SPP., LISTERIA MONOCYTOGENES ΚΑΙ ESBL ESCHERICHIA 
COLI ΣΕ ΣΦΑΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΜΥΡΗΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ευάγγελος Οικονόμου1, Ανέστης Τσίτσος2, αγγελική αργυριάδου3 , Γεώργιος αρσένος4, ιωάννης αμβροσιάδης5 
1 Αναπληρωτής καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2 Υποψήφιος διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3 Υποψήφιος διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
4 Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
5 Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: η μικροβιακή μόλυνση κατά τη σφαγή είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του κρέατος 
και τη μετάδοση παθογόνων στα τρόφιμα και στον άνθρωπο 
Σκοπός και μέθοδος: Εξέταση της μικροβιακής μόλυνσης των σφαγίων προβάτων και αιγών σε επιλεγμένα ελληνικά σφαγεία.
Υλικό και μέθοδος: Εξετάστηκαν 370 σφάγια (215 σφάγια προβάτων και 155 σφάγια αιγών) από δύο σφαγεία της Βόρειας Ελλάδας. Στα 
δείγματα πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση μικροβιακών δεικτών [ολική μεσόφιλη χλωρίδα (ΟΜΧ), ολική ψυχρόφιλη χλωρίδα (ΟΨΧ) και 
ολικά κολοβακτηριοειδή] και ανίχνευση των Salmonella spp., Listeria monocytogenes και ESBL Escherichia coli.
Αποτελέσματα: Στα σφάγια προβάτων και αιγών αντίστοιχα, η μέση τιμή της ΟΜΧ ήταν 3,76 log10CFU/cm2 και 3,92 log10CFU/cm2, 
της ΟΨΧ ήταν 2,97 log10CFU/cm2 και 3,32 log10CFU/cm2, ενώ της καταμέτρησης κολοβακτηριοειδών ήταν 1,8 log10CFU/cm2 και 2,15 
log10CFU/cm2. Οι μικροβιακές καταμετρήσεις στα σφάγια αιγών ήταν σημαντικά μεγαλύτερες σε σύγκριση με αυτές των πρόβατων. απο-
μονώθηκε ένα στέλεχος Listeria monocytogenes από ενήλικο πρόβατο που ανήκε στον ορότυπο 1/2a(3a), ενώ ESBL Escherichia coli 
απομονώθηκαν από το 25% των σφάγιων που εξετάστηκαν. Δεν απομονώθηκαν Salmonella spp.
Συμπεράσματα: η υγιεινή της σφαγής αξιολογήθηκε ως ανεπαρκής, δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν μεμονωμένες περιπτώσεις που οι 
μικροβιακές καταμετρήσεις υπερέβαιναν τα όρια της κοινοτικής νομοθεσία. Επομένως, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα για βελτίωση της 
υγιεινής στο σφαγείο και πρόληψης μετάδοσης τροφιμογενών παθογόνων παραγόντων μέσω του κρέατος.
Η ανακοίνωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ [συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός 
έργου:Τ1ΕΔΚ-05479)]

PO 22
MICROBIAL COUNTS AND DETECTION OF SALMONELLA SPP., LISTERIA MONOCYTOGENES AND ESBL ESCHERICHIA COLI IN 
CARCASSES OF SMALL RUMINANTS IN TWO ABBATOIRS OF NORTHERN GREECE.
Vangelis Economou1, Anestis Tsitsos1, Angeliki Argyriadou2, Georgios Arsenos2, Ioannis Amvrosiadis3

1 Laboratory of Animal Food Products Hygiene and Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2 Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3 Laboratory of Technology of Food of Animal Origin, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Introduction: Microbial contamination at slaughter is one of the most important factors affecting the quality of meat and the 
transmission of pathogens in food and humans. The aim of this study was to assess the microbial contamination of sheep and goat 
carcasses in selected Greek abattoirs.
Materials and Methods: A total of 370 carcasses (215 sheep carcasses and 155 goat carcasses) were examined. The samples were 
examined for microbial markers [total viable mesophilic count (TVMC), total viable psychrophilic count (TVPC), and total coliforms (TC)] 
and for the detection of Salmonella spp., Listeria monocytogenes and ESBL Escherichia coli.
Results: In sheep and goat carcasses, the TVMC mean values were 3.76 log10CFU/cm2 and 3.92 log10CFU/cm2, of TVPC mean values were 2.97 
log10CFU/cm2 and 3.32 log10CFU/cm2, while the TC mean values were 1.8 log10CFU/ cm2 and 2.15 log10CFU/cm2 respectively. Microbial counts 
in goat carcasses were significantly larger than those of sheep. One strain of Listeria monocytogenes [serotype 1/2a(3a)] was isolated from an 
adult sheep carcass. ESBL Escherichia coli were isolated from 25% of the carcasses examined. There were no Salmonella spp. isolated.
Conclusions: Slaughter hygiene was assessed as inadequate, since there were isolated cases where microbial counts exceeded the legislation 
limits. Measures should be implemented to improve abattoir hygiene and prevent the transmission of foodborne pathogens through meat.
Acknowledgements: Financed by EU ERDF and Greek funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and 
Innovation (RESEARCH – CREATE – INNOVATE; T1EDK-05479).
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EA 23
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ LISTERIA MONOCYTOGENES ΑΠΟ ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αφροδίτη Γραμμένου1, απόστολος αγγελίδης2, Χαράλαμπος κοτζαμανίδης3, αντώνιος Ζδράγκας3, νεκτάριος Γιαδίνης4, Δανιήλ Σεργκελίδης1

1 Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης - Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη

2Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη
4Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: τα κρούσματα λιστερίωσης συνεχίζουν να εμφανίζονται παγκοσμίως και τόσο η αξιολόγηση του επιπολασμού της Listeria 
monocytogenes στα τρόφιμα όσο και ο χαρακτηρισμός των στελεχών που απομονώνται είναι πρωταρχικής σημασίας. 
Υλικά και μέθοδοι: Στη μελέτη αυτή, μεταξύ ιουνίου και ιουλίου του 2019, συλλέχθηκαν δείγματα νωπού βοείου γάλακτος (100 
ml) από τις ψυκτικές δεξαμενές 138 κτηνοτροφικών μονάδων της βόρειας Ελλάδας. τα δείγματα εξετάστηκαν για την παρουσία της L. 
monocytogenes κατά ISO 11290-1 (2017). Ένα στέλεχος της L. monocytogenes από κάθε θετικό δείγμα χαρακτηρίστηκε περαιτέρω μέσω 
μοριακής οροτυποποίησης, ανίχνευσης επτά γονιδίων μολυσματικότητας (inlA, inlC, inlJ, plcA, hlyA, actA και iap), δοκιμής ευαισθησίας 
έναντι 12 αντιμικροβιακών, με τη μέθοδο διάχυσης αντιμικροβιακού δίσκου Kirby-Bauer και για ικανότητα σχηματισμού βιοϋμενίου με τη 
δοκιμασία προσκόλλησης σε μικροπλακέτα.
Αποτελέσματα: η παρουσία της L. monocytogenes επιβεβαιώθηκε σε πέντε δείγματα (3,6%) Όλα τα στελέχη έφεραν τα γονίδια inlA, 
inlC, inlJ, plcA, hlyA και iap και τρία έφεραν επιπλέον το γονίδιο actA. τέσσερα στελέχη εμφάνισαν αντοχή σε ένα ή περισσότερα αντιμι-
κροβιακά. τρία από τα πέντε απομονωθέντα στελέχη εμφάνισαν αντοχή στην ερυθρομυκίνη, δύο στην αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 
και ένα στην αμπικιλλίνη, η οποία είναι ο συνιστώμενος αντιμικροβιακός παράγοντας για τη θεραπεία της λιστερίωσης. κανένα στέλχος 
δεν εμφάνισε αντοχή στη γενταμυκίνη, η οποία χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με την αμπικιλλίνη για τη θεραπεία της λιστερίω-
σης. Δύο στελέχη, της οροομάδας IIa, εμφάνισαν μέτρια ικανότητα σχηματισμού βιοϋμενίου και τα υπόλοιπα τρία, των οροομάδων IIa, 
IIc και IVa, εμφάνισαν ασθενή. 
Συμπεράσματα: Παρόλο που τα αποτελέσματα δείχνουν χαμηλό επιπολασμό της L. monocytogenes στο νωπό βόειο γάλα, η κατανάλωση 
μολυσμένου νωπού γάλακτος αποτελεί απειλή για τα ευάλωτα άτομα.

PO 23 
ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF LISTERIA MONOCYTOGENES FROM BOVINE BULK TANK MILK COLLECTED FROΜ 
FARMS ΙΝ NORTHERN GREECE
Afroditi Grammenou1, Apostolos Angelidis2, Charalampos Kotzamanidis3, Antonios Zdragas3, Nektarios Giadinis4, Daniel Sergelidis1

1 Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin – Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 
54124 Thessaloniki, Greece

2 Laboratory of Safety and Quality of Milk and Dairy Products, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessalon-
iki, Greece

3 Veterinary Research Institute of Thessaloniki, Greek Agricultural Organization –DIMITRA, 57006 Thermi, Greece
4 Farm Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 54627 Thessaloniki, Greece

Introduction: Foodborne outbreaks of listeriosis continue to occur worldwide and therefore the assessment of Listeria monocytogenes 
prevalence in foods and the characterization of isolates is of primary importance.
Materials and Methods: Between June and July of 2019, representative samples of raw bovine milk (100 ml) were collected aseptical-
ly from the bulk tanks of 138 bovine dairy farms located throughout northern Greece. The samples were transported to the laboratory 
under refrigeration and examined qualitatively (25 mL) for the presence of L. monocytogenes according to ISO 11290-1 (2017). One 
isolate per L. monocytogenes-positive sample was further characterized via molecular serotyping, PCR-detection of seven virulence 
genes (inlA, inlC, inlJ, plcA, hlyA, actA and iap), antimicrobial susceptibility testing (AST) against a panel of 12 antimicrobials using the 
Kirby-Bauer antimicrobial disk diffusion susceptibility method, and for biofilm-formation ability using a microplate adherence assay.
Results: The presence of L. monocytogenes was confirmed in five samples (3.6%). All isolates carried the inlA, inlC, inlJ, plcA, hlyA and 
iap genes; three isolates additionally carried the actA gene. Four isolates displayed resistance to one or more antimicrobials. Three out 
of five isolates displayed resistance to erythromycin, two to amoxicillin/clavulanic acid and one to ampicillin, which is the recommended 
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antimicrobial agent for the treatment of listeriosis. No isolate displayed resistance to gentamycin, which is often used in combination 
with ampicillin for the treatment of listeriosis. Two isolates of the IIa serogroup displayed moderate biofilm formation ability. τhe re-
maining three isolates belonged to serogroups IIa, IIc and IVa and displayed weak biofilm formation ability.
Conclusions: Although the results indicate a low prevalence of L. monocytogenes in bulk tank bovine milk, the consumption of raw 
milk may pose a threat to vulnerable individuals.
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΞΗΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
Ευστάθιος Κλαυδιανός1, ανδρεάνα Πεξαρά2, νικόλαος Σολωμάκος2, αλέξανδρος Γκόβαρης3

1Στρατιωτικός Κτηνίατρος, Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα.
2Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα. 
3Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα.

Εισαγωγή: Ξηρή ωρίμανση είναι η διαδικασία όπου το βόειο κρέας ωριμάζει για αρκετές εβδομάδες ή και μήνες σε ελεγχόμενες συνθήκες, 
εντός ψυκτικού θαλάμου, με στόχο την ανάπτυξη ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των μικροβιολογικών και κάποιων ποιοτικών χαρακτηριστικών του βόειου κρέατος 
σε διαφορετικούς χρόνους ξηρής ωρίμανσης. 
Υλικό και μέθοδος: τεμάχια «μπριζόλες» υπέστησαν ωρίμανση σε θάλαμο ξηρής ωρίμανσης. Στην πρώτη ύλη (ημέρα 0) και στα 
δείγματα μετά τη διαδικασία αποκοπής («τελικό προϊόν») και στη «ζώνη αποκοπής» στις ημέρες 21, 30, 40, 50, και 60 προσδιορίστηκαν 
οι πληθυσμοί της Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας (ΟΜΧ), των οξυγαλακτικών βακτηρίων, των Enterobacteriaceae, των ζυμών και μυκήτων 
και η παρουσία Salmonella spp. Επιπλέον προσδιορίστηκε η τιμή του pH και η απόδοση (%) σε τελικό προϊόν. 
Αποτελέσματα: Στο «τελικό προϊόν» οι πληθυσμοί της ΟΜΧ, των οξυγαλακτικών βακτηρίων, των Enterobacteriaceae, των ζυμών και 
μυκήτων κυμάνθηκαν μεταξύ 3,86±0,18 log cfu/g και 5,11±0,16 log cfu/g, 2,53±0,24 log cfu/g και 3,86±0,21 log cfu/g, 3,23±0,56 
log cfu/g και 4,54±0,03 log cfu/g, 3,48±0,29 log cfu/g και 6,43±0,74 log cfu/g, αντίστοιχα. Στη «ζώνη αποκοπής» προσδιορίστηκαν 
υψηλότεροι πληθυσμοί για όλους τους υπό εξέταση μικροοργανισμούς. Όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν βρέθηκαν αρνητικά στην πα-
ρουσία Salmonella spp. Στατιστικά σημαντική διαφορά (P<0,05) στην τιμή του pH του τελικού προϊόντος διαπιστώθηκε κατά την 60η ημέρα 
(5,86±0,01). η μεγαλύτερη απόδοση (55,28±1,93%) σε τελικό προϊόν καταγράφηκε την 40η ημέρα.
Συμπεράσματα: Προτείνεται, στις εφαρμοζόμενες συνθήκες, η ξηρή ωρίμανση βόειου κρέατος διάρκειας 40 ημερών, συνεκτιμώντας τη 
μικροβιολογική ποιότητα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το κόστος του παραγόμενου προϊόντος.

PO 24
MICROBIOLOGICAL AND QUALITY CHARACTERISTICS OF DRY AGED BEEF
Eftstathios Klavdianos1, Andreana Pexara2, Nikolaos Solomakos2, Alexander Govaris3

1 Military veterinarian, Postgraduate studies program “Applied Public and Environmental Hygiene”, Faculty of Medicine, University of Thessaly, Larisa, 
Greece

2Associate Professor, Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece.
3Professor, Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece.

Introduction: In dry aging, beef is aged for several weeks or even months under defined conditions, in a cool room. 
Objective: The objective was the investigation of the microbiological populations of beef, after different dry aging periods, along with 
the assessment of some quality characteristics. 
Material and Method: Ribeye steaks were dry aged for 60 days. In the beef (day 0) and in the samples obtained after trimming (“final 
product”) and in the “trimming zone”, on days 21, 30, 40, 50, 60 counts of Total Mesophilic Counts (TMC), lactic acid bacteria (LABs), 
Enterobacteriaceae, yeast/molds and the presence of Salmonella spp. were determined. The pH value and the final yield (%) were also 
determined.
Results: In the “final product”, the counts of TMC, LABs, Enterobacteriaceae and yeasts/moulds ranged between 3.86±0.18 log cfu/g και 
5.11±0.16 log cfu/g, 2.53±0.24 log cfu/g και 3.86±0.21 log cfu/g, 3.23±0.56 log cfu/g και 4.54±0.03 log cfu/g, 3.48±0.29 log cfu/g 
and 6.43±0.74 log cfu/g, respectively. In the “trimming zone”, higher counts were determined for all the microorganisms. All samples 
were negative for Salmonella spp. A statistically significant difference (P<0.05) in the pH value of the final product was observed on the 
60th day (5.86±0.01). The highest yield (55.28±1.93%) in the final product was recorded on the 40th day. 
Conclusions: According to the results of the present study, the proposed period of dry aging of beef under the applied conditions is 
40 days, based on the microbiological quality, the quality characteristics and the cost of the product.



Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Υπό την αιγίδα  

βιβλιο περιληψεων
ΕλΕύθΕρΕς ΑνΑκοινώςΕις40 41

EA 25
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΗΠΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΗΜΑΤΩΔΗ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 
Λευκαδίτης Μενέλαος 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Ο άνθρωπος και τα ζώα καταναλώνουν για την διατροφή τους μεταξύ άλλων τροφών και υδρόβιους οργανισμούς σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Πολλά είδη βρώσιμων ψαριών είναι ξενιστές μεγάλου αριθμού παρασίτων (Shamsi, 2019). αρκετά παρασιτικά νοσήματα των 
υδρόβιων οργανισμών ανήκουν στις αναδυόμενες ασθένειες (Dorny et al., 2009) και ένα χαρακτηριστικό αυτών των νοσημάτων είναι 
ότι οι πληροφορίες που τις αφορούν και ιδιαίτερα στη σχέση τους με τη δημόσια υγεία είναι περιορισμένες (Shamsi, 2019). η αυξα-
νόμενη ζήτηση για ωμή μη μαγειρεμένη και εξωτική διατροφή (Shamsi and Sheorey, 2018) σε συνδυασμό με τη μεγάλη κινητικότητα 
ανθρώπων και ζώων και η κλιματική αλλαγή είναι από τους κύριους παράγοντες αύξησης της εμφάνισης των αναδυόμενων νοσημάτων 
που μεταφέρονται με υδρόβιους οργανισμούς (Lohmus and Bjorklund, 2015). τα τρηματώδη που παρασιτούν στο ήπαρ του σκύ-
λου, της γάτας, άλλων ζώων αλλά και του ανθρώπου (Kaewkes, 2003) ανήκουν στην οικογένεια Opisthorchiidae (Clonorchis sinensis, 
Opisthorchis viverrini, Opisthorchis felineus, Metorchis conjunctus) έχουν έναν παρόμοιο βιολογικό κύκλο. η χολαγγειίτιδα, η χολολιθίαση, η 
παγκρεατίτιδα και το χολαγγειοσάρκωμα είναι τα πιο κοινά κλινικά προβλήματα που σχετίζονται με τέτοιες παρασιτικές λοιμώξεις (Sripa 
et al., 2011; Stripa et al., 2018; Boerlage et al., 2013). Σχετικά με τον έλεγχο των ζωονόσων που μεταδίδονται από τα ψάρια σημαντι-
κό είναι η λήψη των κατάλληλων μέτρων υγιεινής και η διαρκής ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που τα καταναλώνουν, τα αλιεύουν 
και τα διαχειρίζονται πριν την κατανάλωση τους. η κατάλληλη εκπαίδευση, οι συνθήκες υγιεινής, η πρακτική της κατανάλωσης σωστά 
μαγειρεμένου φαγητού όπως και η κατάλληλη κατάψυξη μπορούν να μειώσουν δραστικά τις ζωονόσους που μεταδίδονται με υδρόβι-
ους οργανισμούς.

PO 25
EMERGING LIVER FOOD-BORNE DISEASES CAUSED BY TREMATODE PARASITES OF FISH WITH ZOONOTIC RISK
Lefkaditis Menelaos 
Laboratory of Microbiology and Parasitology, Veterinary Faculty, School of Health Sciences, University of Thessaly

Humans and animals consume for their nutrition among other foods aquatic organisms worldwide. Many species of consuming fishes 
host a large number of parasites (Shamsi 2019). Several parasitic diseases of aquatic organisms belong to the emerging diseases 
(Dorny et al., 2009) and a characteristic of these diseases is that the information concerning them and especially in relation to public 
health are limited (Shamsi 2019). The increasing demand for raw uncooked and exotic food (Shamsi and Sheorey 2018) combined with 
the high mobility of people and animals and the climate change are among the main factors increasing the occurrence of emerging dis-
eases carried by aquatic organisms (Lohmus and Bjorklund 2015). The trematodes that parasitize the liver of dogs, cats, other animals 
and humans (Kaewkes, 2003) belong to the Opisthorchiidae family (Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini, Opisthorchis felineus, 
Metorchis conjunctus) having a similar biological cycles. Cholangitis, cholelithiasis, pancreatitis, and cholangiosarcoma are the most 
common clinical problems associated with such parasitic infections (Sripa et al. 2011; Sripa et al., 2018; Boerlage et al. 2013). Regard-
ing the control of zoonoses transmitted by fishes, it is important to take appropriate hygiene measures and to constantly raise aware-
ness of the people who consume, they fish and manage them before consumption. Proper education, hygienic conditions, the practice 
of eating properly cooked food as well as proper refrigeration can drastically reduce zoonoses transmitted by aquatic organisms.
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΕ RP- & HILIC-HRMS ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ 4D-ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ 
ΖΩΙΚΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
Αναστασία Σ. Κρητικού1, Σοφία κ. Δρακοπούλου1, Μαριλένα Ε. Δασενάκη2, Carsten Baessmann3, ιωάννης Σκούφος4, αθηνά τζώρα5, 
νικόλαος Σ. Θωμαΐδης*1

1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα
2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα
3Bruker Daltonics GmbH, Bremen, Germany
4 Εργαστήριο Επιστήμης Ζώων, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα
5 Εργαστήριο Υγείας Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα

τις τελευταίες δεκαετίες, η μεταβολομική χρησιμοποιείται για την εις βάθος κατανόηση του περιεχομένου ποικιλίας τροφίμων, όπως 
το κρέας, με στόχο την εύρεση και τον χαρακτηρισμό πιθανών βιοδεικτών που σχετίζονται με το γενετικό υπόβαθρο των ζώων, τις 
θεραπευτικές αγωγές στις οποίες υπόκεινται ή ακόμη και το διατροφικό σχήμα που ακολουθούν. Στην παρούσα μελέτη, αναπτύχθηκε μια 
καινοτόμα 4D-μεταβολομική προσέγγιση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο συνδυασμός της Υγροχρωματογραφίας αντί-
στροφης Φάσης (RP) και της Υγροχρωματογραφίας Υδρόφιλων αλληλεπιδράσεων (HILIC), σε σύζευξη με Φασματομετρία Μαζών Υψηλής 
Διακριτικής ικανότητας (HRMS) με σκοπό τη διερεύνηση προκλήσεων αυθεντικότητας, όπως η προέλευση των ζωικών μυϊκών ιστών. 
η Φασματομετρία ιοντικής Ευκινησίας (TIMS) εισήχθη ως πρόσθετη διάσταση στις παραπάνω LC-HRMS ροές εργασίας, παρέχοντας ένα 
επιπλέον εργαλείο ταυτοποίησης, ακόμη και ισομερών ενώσεων που έως τώρα δεν υπήρχε πρότερη γνώση. Μέσω του TIMS και της 
λειτουργίας PASEF, ενισχύεται η ευαισθησία, επιτρέποντας την απόκτηση φασμάτων υψηλής ποιότητας για την αξιόπιστη ταυτοποίηση 
της δομής των μεταβολιτών.
Μέσω της εφαρμογής στοχευμένης σάρωσης, σημαντικοί μεταβολίτες ταυτοποιήθηκαν με επιτυχία, χρησιμοποιώντας in-house βάσεις 
δεδομένων, ενώ ανιχνεύθηκαν πιθανές ισομερείς ενώσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιοντική ευκινησία τους. 
Εφαρμόζοντας μη στοχευμένη σάρωση, εξήχθη σημαντικός αριθμός μεταβολιτών που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, ενώ ο 
συνδυασμός των αναλυτικών μεθοδολογιών RP και HILIC -TIMS-HRMS με προηγμένα χημειομετρικά εργαλεία αποκάλυψε σημαντικούς 
βιοδείκτες για τους διαφορετικούς, υπό μελέτη, ιστούς. η μελέτη αυτή εισάγει μια ολοκληρωμένη ροή εργασίας για τη διερεύνηση 
της αυθεντικότητας, επεκτείνοντας τον αριθμό των ανιχνευόμενων αναλυτών, μέσω της τέταρτης αναλυτικής διάστασης που εισάγει η 
τεχνολογία TIMS, παρέχοντας μια σαφή ολιστική μεταβολομική κάλυψη.
Λέξεις κλειδιά: LC-TIMS-HRMS, μεταβολομική, αυθεντικότητα, τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Ευχαριστίες: H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός τροφίμων» (MIS 
5029057) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠα 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης). 
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ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020, 
στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα 
χορήγησης υποτροφιών ικΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των αΕι της Ελλάδας.
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PO 26
RP- & HILIC-HRMS ANALYTICAL PLATFORMS INCORPORATED WITH TRAPPED ION MOBILITY MASS SPECTROMETRY FOR 
TARGETED & UNTARGETED 4D-METABOLOMICS: ANIMAL MUSCLE TISSUES AUTHENTICITY ASSESSMENT AS A CASE STUDY
Anastasia S. Kritikou 1, Sofia K. Drakopoulou 1, Marilena E. Dasenaki 2, Carsten Baessmann 3, Ioannis Skoufos 4, Athina Tzora 5, 
Nikolaos S. Thomaidis*1

1 National and Kapodistrian University of Athens, Department of Chemistry, Laboratory of Analytical Chemistry, Panepistimiopolis Zografou, 15771 
Athens, Greece

2 National and Kapodistrian University of Athens, Department of Chemistry, Laboratory of Food Chemistry, Panepistimiopolis Zografou, 15771 Ath-
ens, Greece

3 Bruker Daltonics GmbH, Fahrenheitstr. 4, 28359 Bremen, Germany
4  Laboratory of Animal Science, Nutrition and Biotechnology, Department of Agriculture, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi 
Artas, 47100, Arta, Greece

5  Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, 
47100, Arta, Greece

Metabolomics is being used to comprehensively understand a variety of food materials, such as farm animal muscles, aiming at the 
characterization of meat and the exploration of potential biomarkers associated with animal genetic background, sensory scores, or 
even feeding process treatments. In the present study, a novel 4D metabolomics approach is being developed, exploiting both Re-
verse-Phase (RP) and Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) coupled to High Resolution Mass Spectrometry (HRMS) 
analytical platforms to fully investigate authenticity challenges, such as animal muscle tissues’ origin. Trapped Ion Mobility Spectrome-
try (TIMS) is being introduced as an additional dimension in HRMS-workflows, providing a wealth of analytical information. High-sensi-
tivity analysis is being achieved via parallel accumulation serial fragmentation (PASEF), enabling the acquisition of high-quality spectra 
for reliable structure elucidation. 
Through the targeted approach implemented, crucial metabolites have been successfully annotated using in-house developed data-
bases, while potential isomers have been revealed, differentiated by their mobilities. Applying an untargeted approach, a significant 
number of features has been extracted, while the combination of both RP and HILIC -TIMS-HRMS analytical platforms followed by ad-
vanced chemometric tools revealed important biomarkers. This study introduces an integrated workflow that incorporates ion mobility 
information along with the analytical evidence generated by LC-HRMS for authenticity assessment, expanding the number of detected 
analytes, providing a clear and comprehensive metabolite coverage.

Keywords: LC-TIMS-HRMS, metabolomics, authenticity, food of animal origin, animal muscle tissues
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ΕΑ 27
ΛΕΥΚΑ ΤΥΡΙΑ ΑΛΜΗΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: AΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ TERROIR
Aθηνά τζώρα1, Αικατερίνη Νέλλη1, Μπριγκίτα Βενάρδου1, ηλίας λαγκουβάρδος1, ιωάννης Σκούφος2

1Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα
2Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα

Εισαγωγή: η μικροβιακή ποικιλότητα στα τυριά έχει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη των οργανοληπτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
τους. Ωστόσο, η γνώση σχετικά με την παρουσία μοναδικών μικροβιακών πληθυσμών, που σχετίζονται με τη γεωγραφική προέλευση, 
παραμένει περιορισμένη.
Σκοπός: Στόχος της έρευνας ήταν 1. να ελεγχθεί η υπόθεση αν το μεταγονιδίωμα των τυριών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 
της προέλευσής τους και 2. ο εντοπισμός πιθανών βακτηριακών δεικτών που χαρακτηρίζουν τους διαφορετικούς τύπους τυριών αλλά και 
είναι ενδεικτικοί της γεωγραφικής τους τοποθεσίας (περιοχή ηπείρου).
Υλικά και μέθοδοι: Εφαρμόστηκε μια μοριακή μέθοδος ανίχνευσης της ιχνηλασιμότητας μέσω στοχευμένης αλληλούχισης του γονιδίου 
16S rRNA των μικροοργανισμών που εντοπίζονται σε 57 διαφορετικά δείγματα τύπου τυριού (κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα, φέτα και 
κατσικίσιο τυρί). Οι αλληλουχίες υποβλήθηκαν σε περαιτέρω επεξεργασία, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο βιοπληροφορικής που 
βασίζεται στο UPARSE.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε μεγάλη μεταβλητότητα στα taxa μεταξύ των δειγμάτων τυριού, καταδεικνύοντας 3 διακριτά μικροβιακά 
cluster -Cluster 1, Cluster 2, και Cluster 3-,(P<0,001, Figure 1A) για την περιοχή της ηπείρου. Διαφορετικά μικροβιακά προφίλ χαρα-
κτηρίζουν κάθε μικροβιακό cluster, με διαφορετικά είδη τυριού να κατανέμονται μεταξύ των τριών clusters. Μια πιο εις βάθος ανάλυση 
των OTUs, έδειξε ξεκάθαρα ότι στα cluster 1 και 3, τα είδη τυριών ομαδοποιήθηκαν χωριστά σε υπο-clusters (4 για τo cluster 1 και 3 
για το cluster 3, Figure 1B). Οι Lentilactobacillus sunkii, Lactiplantibacillus paraplantarum και Levilactobacillus brevis προσδιορίστηκαν ως 
μικροβιακοί δείκτες για λευκά τυριά άλμης και στα δύο clusters, ενώ οι Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Leuconostoc mesenteroides 
subsp. mesenteroides, Streptococcus equinus και Latilactobacillus curvatus υπήρχαν μόνο στα σκληρά τυριά της ηπείρου.
Συμπεράσματα: αυτή η μελέτη παρέχει μια εις βάθος απεικόνιση της μικροβιακής χλωρίδας, που αποτυπώνεται σε τέσσερις τύπους 
τυριών της ηπείρου. τα αποτελέσματα έδειξαν μικροβιακή ομοιογένεια στις μικροβιακές κοινότητες, αναδεικνύοντας από την άλλη μια 
φυσικά επιλεγμένη μικροχλωρίδα που είναι θεμελιώδης και χαρακτηρίζει κάθε τύπο τυριού,καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τη γεωγραφική 
ένδειξη.
Ευχαριστίες: H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός τροφίμων» (MIS 5029057) 
που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠα 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης).

(Α)

 

(Β)

Εικόνα 1. (A): MDS plot with the 3 microbial clusters of Epirus cheeses, (B): MDS plot with the sub-clusters of microbial profiles of 
Epirus cheeses
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ΟΡ 27
WHITE BRINED AND HARD CHEESES FROM EPIRUS REGION: DISCOVERING THE TERROIR SECRETS
Athina Tzora1, Aikaterini Nelli1, Brigkita Venardou1, Ilias Lagkouvardos1, Ioannis Skoufos2

1Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece
2Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Arta, Arta, Greece

Ιntroduction: Microbial diversity in cheeses has a fundamental role in the development of their sensorial and qualitative characteris-
tics. However, knowledge regarding the presence of unique microbial pattern, diversity and richness associated with regional produc-
tion systems, remains scarce.
Objective: The aims of this study were to 1. investigate the background metagenome of cheeses for potential candidates as bacterial 
markers of their origin and 2. identify promising bacterial indicators in the different cheese types of Epirus linked to this geographical 
region.
Materials and methods: A molecular-based system for traceability that uses microbial generating sequences of multiple microor-
ganisms present in 57 different cheese type samples (Kefalograviera, Graviera, Feta, and Goat cheese) was applied. A paired-end se-
quencing of the 16S rRNA gene using an Illumina MiSeq run was performed and sequence reads were further processed using a pipeline 
based on UPARSE.
Results: A wide variability in taxa was observed between cheese samples, demonstrating 3 distinctive microbial clusters -Cluster 1, 
Cluster 2, and Cluster 3-, (P<0.001, Figure 1A) for the Epirus region. Different microbial profiles characterized each cluster with cheese 
samples being distributed among the three clusters. A more in-depth OTU analysis, clearly showed that in clusters 1 and 3, cheese sam-
ples were grouped separately in subclusters (4 for cluster 1 and 3 for cluster 3, Figure 1B). Lentilactobacillus sunkii, Lactiplantibacillus 
paraplantarum and Levilactobacillus brevis were confirmed as microbial markers for white-brined cheeses in both clusters, while Lacto-
bacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides, Streptococcus equinus, and Latilactobacillus 
curvatus were only solely present in hard cheeses.
Conclusion: This study provided an in-depth description of the microbiota involved in four types of Epirus cheeses. The results showed 
microbial homogeneity in the microbiota, highlighting a naturally selected core microbiota that is fundamental and characterizes each 
cheese type, while also providing a geographical indication.
Acknowledgements: We acknowledge support of this work by the project “Foodomics-GR – National Research Infrastructure for the Com-
prehensive Characterization of Foods” (MIS 5029057) which is implemented under the Action Reinforcement of the Research and Innovation 
Infrastructure, funded by the Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation” (NSRF 2014-2020) and co-financed 
by Greece and the European Union (European Regional Development Fund). Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης).
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Figure 1. (A): MDS plot with the 3 microbial clusters of Epirus cheeses, (B): MDS plot with the sub-clusters of microbial profiles of 
Epirus cheeses
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EA 28
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΧΙΤΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΓΙΝΙΚΩΝ ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Ανέστης Τσίτσος1, Ειρήνη Χουλιάρα2, αλέξανδρος Θεοδωρίδης3, Γεώργιος αρσένος4, ιωάννης αμβροσιάδης5, Ευάγγελος Οικονόμου6

1Υποψήφιος διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Αναπληρωτής καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
4Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
5Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
6Αναπληρωτής καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι εδώδιμες μεμβράνες αλγινικών άλατων και χιτοζάνης, καθώς και τα εναιωρήματά με αιθέρια έλαια, δημιουργούν 
συμπαγείς μεμβράνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συσκευασία του κρέατος και των προϊόντων του.
Σκοπός και μέθοδος: Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση των μικροβιολογικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 
τεμαχίων πρόβειου κρέατος που επικαλύφθηκαν με εδώδιμες μεμβράνες χιτοζάνης ή αλγινικών, σε συνδυασμό με ριγανέλαιο ή 
ελαιόλαδο.
Υλικό και μέθοδος: τεμάχια από σπάλα και μπούτι σφάγιου προβάτου, εμβαπτίστηκαν σε διαλύματα 1,5% χιτοζάνης ή 1% αλγινικών, 
σε συνδυασμό με 0,1% ριγανέλαιο ή 2% ελαιόλαδο, και συντηρήθηκαν για 12 ημέρες υπό ψύξη (<4οC) σε αερόβιες συνθήκες ή υπό 
συνθήκες κενού. κατά τη συντήρηση πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαίες μετρήσεις του χρώματος, μικροβιολογικές (ολική μεσόφιλη 
και ψυχρόφιλη χλωρίδα, οξυγαλακτικά βακτήρια, Brochothrix thermosphacta), χημικές (υγρασία, ολικές πρωτεΐνες και λιπαρά) και 
οργανοληπτικές εξετάσεις. 
Αποτελέσματα: η συσκευασία σε κενό και η μεμβράνη χιτοζάνης μείωσαν την ολική μεσόφιλη και ψυχρόφιλη χλωρίδα. αντίθετα, 
τα αλγινικά επηρέασαν θετικά όλες τις μικροβιακές καταμετρήσεις. η περιεκτικότητα των τεμαχίων σε υγρασία, ολικές πρωτεΐνες 
και λιπαρά κυμάνθηκε μεταξύ 68,8-76,9%, 15,1-20% και 2,8-11,6% αντίστοιχα. Οι παράμετροι χρώματος υποβαθμίστηκαν με την 
πάροδο του χρόνου. Οι μεμβράνες με ριγανέλαιο ήταν οι περισσότερο αρεστές οργανοληπτικά.
Συμπεράσματα: Οι εδώδιμες μεμβράνες χιτοζάνης με ριγανέλαιο μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση των μικροβιολογικών 
και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του πρόβειου κρέατος, ενώ οι μεμβράνες αλγινικών δεν βελτίωσαν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του.
Ευχαριστίες: η ανακοίνωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕρΕΥνΩ–ΔηΜιΟΥρΓΩ–καινΟτΟΜΩ [συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & καινοτομία 
(ΕΠανΕκ) (κωδικός έργου: τ1ΕΔκ-05479)]

PO 28
EFFECTS OF CHITOSAN AND ALGINATE-BASED MEMBRANES WITH OREGANO ESSENTIAL OIL AND OLIVE OIL IN THE MICRO-
BIOTA OF SHEEP MEAT 
Anestis Tsitsos1, Eirini Chouliara2, Alexandros Theodoridis3, Georgios Arsenos4, Ioannis Amvrosiadis2, Vangelis Economou1 
1 Laboratory of Hygiene of Food of Animal Origin – Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2 Laboratory of Technology of Food of Animal Origin, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3 Laboratory of Animal Production Economics, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
4 Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Introduction: Sodium alginate, chitosan and their essential oil emulsion form coatings in meat that can protect it from environmental and 
other contamination and improve product quality and safety. The objective of this study was to evaluate the microbiological properties and 
the survivability of Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in sheep meat products after coating with these edible films. 
Method: Pieces of sheep meat were coated with 1.5% alginate or 1% chitosan films combined with oregano essential oil or olive oil 
and stored aerobically or under vacuum at 4oC. Microbiological evaluation (total mesophilic counts, total psychrophilic counts, lactic 
acid bacteria, Brochothrix thermosphacta) was performed weekly for 21 days. Meat pieces coated with chitosan were also inoculated 
with S. aureus and L. monocytogenes at an initial concentration of 106 cfu/gr and examined weekly for 21 days. Statistical analysis was 
performed by two-way repeated measures ANOVA. 
Results: Chitosan and vacuum packaging significantly affected the total mesophilic and psychrophilic counts. Alginate-based emul-
sions positively affected the bacterial growth. The populations of S. aureus and L. monocytogenes were reduced by up to two logarithms 
by the chitosan films.
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Conclusion: Chitosan edible membranes combined with oregano essential oil and vacuum packaging resulted in enhanced safety and 
quality of sheep meat. Sodium alginate edible coatings had non-significant effect on the microbial counts examined. Chitosan films 
negatively affected the growth of S. aureus and L. monocytogenes in sheep meat.
Acknowledgements: Financed by EU ERDF and Greek funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and 
Innovation (RESEARCH – CREATE – INNOVATE; T1EDK-05479).
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EA 29
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΧΙΤΟΖΑΝΗΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ LISTERIA MONOCYTOGENES ΚΑΙ ΤΟΥ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Ευάγγελος Οικονόμου1, Ανέστης Τσίτσος2, αλέξανδρος Θεοδωρίδης3, Γεώργιος αρσένος4, ιωάννης αμβροσιάδης5 
1Αναπληρωτής καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Υποψήφιος διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Αναπληρωτής καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
4Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
5Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: το κρέας μηρυκαστικών θεωρείται σημαντικός φορέας μετάδοσης τροφιμογενών παθογόνων. νέες τεχνολογίες, όπως οι 
εδώδιμες μεμβράνες, μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια του κρέατος. 
Σκοπός και μέθοδος: Εκτίμηση της επίδρασης εδώδιμων μεμβρανών χιτοζάνης στους πληθυσμούς Staphylococcus aureus και Listeria 
monocytogenes στο κρέας μηρυκαστικών.
Υλικό και μέθοδος: Ολόκληρα τεμάχια βόειου και πρόβειου κρέατος βάρους περίπου 200 g ενθυλακώθηκαν σε εδώδιμες μεμβράνες 
χιτοζάνης και ενοφθαλμίστηκαν με κοκτέιλ τεσσάρων στελεχών S.aureus ή τεσσάρων στελεχών L.monocytogenes (6,00 log10CFU/g). 
η μεμβράνη σχηματίστηκε με εμβάπτιση σε διάλυμα 1% χιτοζάνης. τα ενοφθαλμισμένα τεμάχια και οι μάρτυρες επωάστηκαν αερόβια ή 
μετά από συσκευασία σε κενό για 21 ημέρες στους 4oC.
Αποτελέσματα: Στα τεμάχια κρέατος σε μεμβράνη χιτοζάνης παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού των S.aureus κατά 1,95 log10CFU/g 
(SE=0,23 log10CFU/g) και των L.monocytogenes κατά 1,07 log10CFU/g (SE=0,26 log10CFU/g). Στα ενοφθαλμισμένα με L.monocytogenes 
τεμάχια δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ βόειου και πρόβειου κρέατος ενώ στα ενοφθαλμισμένα με S.aureus 
παρατηρήθηκαν μεγαλύτεροι πληθυσμοί στο πρόβειο κρέας συγκριτικά με το βόειο παρόμοιας επεξεργασίας. η αντιμικροβιακή δράση 
της χιτοζάνης έναντι των L.monocytogenes ήταν εντονότερη κατά την αερόβια αποθήκευση έναντι της συσκευασίας σε κενό. Δεν 
παρατηρήθηκε ανάλογη τάση έναντι των S.aureus.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εδώδιμες μεμβράνες χιτοζάνης είναι αποτελεσματικές στον έλεγχο του πολλαπλασιασμού 
των S.aureus και L.monocytogenes και κατά συνέπεια μπορούν να συμβάλλουν στην ασφάλεια του κρέατος και των προϊόντων κρέατος.
Ευχαριστίες: η ανακοίνωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕρΕΥνΩ–ΔηΜιΟΥρΓΩ–καινΟτΟΜΩ [συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & καινοτομία 
(ΕΠανΕκ) (κωδικός έργου: τ1ΕΔκ-05479)

OP 29
EFFECT OF EDIBLE CHITOSAN MEMBRANES IN THE CONTROL OF THE FOODBORNE PATHOGENES LISTERIA MONOCYTOGENES 
AND STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN BEEF AND MUTTON MEAT
Vangelis Economou1, Anestis Tsitsos1, Alexandros Theodoridis2, Georgios Arsenos2 , Ioannis Amvrosiadis4

1 Laboratory of Animal Food Products Hygiene and Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2 Laboratory of Animal Production Economics, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 
3Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3 Laboratory of Technology of Food of Animal Origin, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Introduction: Ruminant meat is considered a potent vehicle of foodborne pathogen transmission. Post-harvest non thermal technol-
ogies, such as edible coatings, are considered promising to enhance meat safety.
Method: Chitosan edible membranes were applied in whole beef and mutton cuts to test the survival of the pathogenic bacteria Staph-
ylococcus aureus and Listeria monocytogenes. Meat pieces weighting approximately 200g have been inoculated with a cocktail of four 
S. aureus isolates or four L. monocytogenes isolates (6.00 log10CFU/g). The meat pieces were encased in a chitosan coating formed by 
immersion and incubated aerobically or vacuum packaged in LDPE/PA/LDPE bags for up to 21 days. 
Results: A decrease in both S. aureus (x=-1.95 log10CFU/g, standard error=0,23 log10CFU/g) and L. monocytogenes counts (x=-1.07 
log10CFU/g, standard error= 0.26 log10CFU/g) was observed. There were not significant differences between L. monocytogenes spiked 
beef and mutton meat pieces; statistically higher S. aureus counts were observed in mutton versus beef of similar treatment. Aerobic 
storage of meat pieces inoculated with L. monocytogenes enhanced the chitosan antibacterial effect, a trend that was not observed in 
meat pieces inoculated with S. aureus. 
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Conclusion: Chitosan edible membranes were effective in controlling growth of S. aureus and L. monocytogenes. Therefore the 
membranes can be considered as an effective measure to control these pathogenic contaminants in the meat processing environment.
Acknowledgements: Financed by EU ERDF and Greek funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and 
Innovation (RESEARCH – CREATE – INNOVATE; T1EDK-05479).
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EA 30
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΞΗΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
Βασιλική Χατζή1, ανδρεάνα Πεξαρά2, νικόλαος Σολωμάκος2, αλέξανδρος Γκόβαρης3

1Κτηνίατρος, Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα.
2Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα. 
3Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα.

Εισαγωγή: Στη διαμόρφωση των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του βόειου κρέατος ξηρής ωρίμανσης πολύ σημαντική 
είναι η μικροβιολογική χλωρίδα κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης. 
Σκοπός: Σκοπός ήταν η μελέτη της ποικιλομορφίας της μικροβιακής χλωρίδας του βόειου κρέατος στο είδος των οξυγαλακτικών 
βακτηρίων, των ζυμών και των μυκήτων κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης .
Υλικό και μέθοδος: τεμάχια βόειου κρέατος «μπριζόλες» υπέστησαν ωρίμανση σε θάλαμο ξηρής ωρίμανσης. Στην πρώτη ύλη (ημέρα 0) 
και στα δείγματα που προέκυψαν μετά την διαδικασία αποκοπής («τελικό προϊόν») και στη «ζώνη αποκοπής» στις ημέρες 21, 30, 40, 50, 
60 πραγματοποιήθηκε μικροβιολογική ανάλυση για την απομόνωση των οξυγαλακτικών βακτηρίων, ζυμών και μυκήτων και ακολούθησε 
ταυτοποίηση τους με τη μέθοδο Matrix- Assisted Laser Desorptin Ionization Time of Flight Spectometry (MALDI-TOF MS). 
Αποτελέσματα: την ημέρα 0 (α’ ύλη) τα οξυγαλακτικά βακτηρία Lactococcus garviae, και Enterococcus faecalis ταυτοποιήθηκε σε 
ποσοστό 66,66% και 33,33% των εξεταζόμενων στελεχών και τα Yarrowia lipolytica και Candida zeylanoides μεταξύ των ζυμών και 
μυκήτων σε ποσοστό 33,33%. Στο «τελικό προϊόν» και στη «ζώνη αποκοπής» σε όλη τη διάρκεια της ωρίμανσης o Lactobacillus sakei 
ταυτοποιήθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό. Στο τελικό προϊόν ο μύκητας C. zeylanoides ταυτοποιήθηκε σε ποσοστά έως 55,55% των 
εξεταζόμενων στελεχών, ενώ ο μύκητας C. famata σε 33,33% τις ημέρες 50 και 60. αντίστοιχα και στη ζώνη αποκοπής το κυρίαρχο είδος 
ήταν ο μύκητας C. zeylanoides. 
Συμπέρασμα: το είδος των οξυγαλακτικών βακτηρίων, των ζυμών και των μυκήτων επηρεάζεται από τη διάρκεια ωρίμανσης και 
διαπιστώθηκαν διαφορές στις ομάδες μικροοργανισμών που εξετάστηκαν στη ζώνη αποκοπής και στο τελικό προϊόν.

PO 30
DIVERSITY OF MICROFLORA IN THE DRY AGED BEEF
Vasiliki Xatzi1, Andreana Pexara2, Nikolaos Solomakos2, Alexander Govaris3

1Veterinarian, Postgraduate studies program “Applied Public and Environmental Hygiene”, Faculty of Medicine, University of Thessaly, Larisa, Greece.
2Associate Professor, Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece.
3Professor, Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece.

Introduction: The diversity of microflora plays an important role in the development sensory characteristics of dry aged beef. 
Objective: The objective of this study was to evaluate the diversity of microflora in the dry aged beef, focusing on lactic acid bacteria 
(LAB), yeast and molds during aging. 
Material and method: Ribeye steaks were dry aged in a cold room for 60 days. In the unaged beef (day 0) and in the samples obtained 
after trimming (“final product”) and in the “trimming zone”, on days 21, 30, 40, 50, 60 microbiological analysis was performed for the 
isolation of the yeast, molds and LAB. The isolates were further identified by applying the matrix-assisted laser desorption ionization, 
time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS). 
Results: On day 0, Lactococcus garviae and Enterococcus faecalis were the LAB predominant species, identified in 66.66% and 33.33% 
of the examined isolates and Yarrowia lipolytica and Candida zeylanoides among yeast/molds in 33.33% of isolates. In the “final prod-
uct” and in the “trimming zone” Lactobacillus sakei was the predominant LAB species throughout the process. In the “final product”, C. 
zeylanoides was the predominant mold, making up to 55.55% of the isolates, while Candida famata was identified in 33.33% on days 
50 and 60. In the “trimming zone” the predominant species was the mold C. zeylanoides. 
Conclusions: The species of LAB, yeasts and molds are affected by the aging period and differences in the groups of examined micro-
organisms in the “trimming zone” and in the “final product” were observed. 
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EΑ 31
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ -ΩΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Μαρία B. Μπουργανού1, Δημήτριος Χ. Χατζόπουλος1, Νικόλαος Σολωμάκος2,
Ναταλία Γ.Χ. Βασιλείου3, Bασιλική Σ. Μαυρογιάννη2, Χαράλαμπος Μπιλλίνης1,2,
Γιώργος Χ. Φθενάκης2, Γεώργιος Θ. Τσάγκαρης4, Αγγελική Η. Κατσαφάδου1

1Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
3Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
4Ερευνητική Μονάδα Πρωτεωμικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα

η παρουσίαση ανασκοπεί τις εφαρμογές των -ωμικών τεχνολογιών και τα σημαντικότερα αποτελέσματά τους σχετικά με τα βακτήρια στο 
γάλα, με σκοπό τη διευκρίνηση του ρόλου, της προέλευσης, της ποικιλότητας και της λειτουργικότητας των μικροβίων στην περίπλοκη 
διαδικασία παραγωγής γαλακτομικών προϊόντων.
η πρόοδος στις νέες τεχνολογίες υψηλής απόδοσης παρέχει τη δυνατότητα χρήσης καινοτόμων μεθόδων που συμπληρώνουν προσεγγίσεις 
βασιζόμενες στις κλασσικές μικροβιολογικές τεχνικές. Οι μετα-ωμικές μελέτες αποσκοπούν στην αναγνώριση ομάδων μικροοργανισμών, 
καθώς και γονιδίων, μεταλλάξεων, μονοπατιών και μεταβολικών λειτουργιών σε βακτηριακούς πληθυσμούς. Διάφορες μετα-ωμικές 
προσεγγίσεις, ειδικότερα, μετα-γονιδιωματική, μετα-μεταγραφωματική, μετα-πρωτεωμική με την μεταβολωμική, έχουν εφαρμοσθεί 
στις συγκεκριμένες μελέτες, αποσκοπώντας στη μελέτη γονιδίων, mRNA, πρωτεϊνών και μεταβολιτών των βακτηρίων, αντίστοιχα.
Οι στόχοι της μετα-γονιδιωματικής και της μετα-μεταγραφωματικής αναφέρονται στην πρόβλεψη της ποικιλίας των γονιδίων στις 
μικροβιακές κοινότητες, στην πλήρη ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και στην ανίχνευση γονιδίων αντοχής σε αντιβιοτικά σε νωπό 
γάλα. Όσον αφορά στα γονίδια αντοχής, η πρωτεωμική μπορεί να αξιολογήσει τη δυνητική επαγωγή πρωτεϊνών που είναι οι δρώντες 
παράγοντες. Επιπροσθέτως, μέσω της μεταβολωμικής, οι μεταβολικές αλλαγές χαρακτηρίζονται με βάση την κατανομή ενζύμων και 
λοιπών μορίων. Οι πολυ-ωμικές μελέτες συνδυάζουν τις διάφορες -ωμικές τεχνολογίες και έτσι πλεονεκτούν στις προσπάθειες για την 
ολοκληρωμένη μελέτη του γάλακτος και των διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε αυτόν τον ρόλο, οι τεχνολογίες εφαρμόζονται 
για τον προσδιορισμό των βακτηρίων και των μεταβολιτών που παράγονται από τα βακτήρια και τις οξυγαλακτικές καλλιέργειες, οι οποίες 
καθορίζουν την ωρίμανση, την ποιότητα, καθώς και τη γεύση των τυριών.

OP 31
COMPARATIVE INVESTIGATION OF BACTERIAL POPULATIONS IN MILK BY USING -OMICS TECHNOLOGIES
Maria V. Bourganou1, Dimitris C. Chatzopoulos1, Nikolaos Solomakos2, Natalia G. C. Vasileiou3, Vasiliki S. Mavrogianni2, Charalambos Billinis1,2, 
George C. Fthenakis2, George Th. Tsangaris4, Angeliki I. Katsafadou1

1 Faculty of Public and One Health, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2 Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa, Greece
3 Faculty of Animal Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece
4 Proteomics Research Unit, Biomedical Research Foundation of Academy of Athens, Athens, Greece

This presentation reviews the applications and results of -omics works, regarding bacterial populations in milk, with the objective to 
elucidate the role, the origin, the diversity and the function of the microbial species involved in the complex system of dairy production.
Advances in high-throughput technologies have provided new tools that can supplement conventional microbiological techniques. 
Meta-omic studies have aimed to identify panels of microbial organisms, as well as genes, variants, pathways or metabolic functions 
characterizing microbial communities. Single-omics approaches, namely meta-genomics, meta-transcriptomics and meta-proteomics 
with metabolomics, have been applied in the study of bacterial communities, with the objective of studying bacterial genes, mRNAs, 
proteins and small metabolites respectively. 
The objectives of metagenomics and metatranscriptomics focus on prediction of the abundance of functional gene families in microbial 
communities, on identification of microorganisms at species level and on detection of antimicrobial resistance genes in raw milk. With 
regard to resistance genes, proteomics work can assess potential translation to proteins, as, ultimately, these are the real effectors. 
Moreover, through metabolomics, the metabolic changes are measured by the profiling of enzymes and molecules. Multi-omics com-
bine the various omics technologies and are advantageous in analyzing milk and dairy products. In this role, the technologies can be 
applied to assess the participation of various bacteria and the metabolites produced by bacteria and microbial starter cultures, which 
determine ripening, quality and flavour of cheese.
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ΕΑ 32
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ESCHERICHIA COLI, ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΟΛΙΒΑΚΙΛΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
Δημήτριος Κούτσιανος1*, λαμπρινή αθανασίου2, Δημήτρης Μόσιαλος3, κωνσταντίνος κουτουλής1

1Κλινική Παθολογίας Πτηνών, Κτηνιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Παθολογική Κλινική, Κτηνιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
3 Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριολογίας – Ιολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Εισαγωγή: η Escherichia coli(E.coli) αποτελεί ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κλινική νόσο στις όρνιθες αυγοπαραγωγής 
Στελέχη της με παθογόνο δράση (Avian Pathogenic Escherichia coli-APEC) μπορούν να ανήκουν σε πολλές διαφορετικές οροομάδες1. 
Σκοπός και Μέθοδος: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των επικρατέστερων Ο-οροομάδων των στελεχών της E.coli που 
απομονώθηκαν από όρνιθες αυγοπαραγωγικής κατεύθυνσης με αλλοιώσεις κολιβακίλλωσης καθώς και ο έλεγχος της αντιμικροβιακής 
τους αντοχής.
Υλικά και μέθοδοι: κατά την νεκροτομική εξέταση ορνίθων διαφορετικών ηλικιών, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία όταν εντοπί-
στηκαν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις κολιβακίλλωσης, καλλιέργεια σε MacConkey, Blood Agar και βιοχημικός έλεγχος. Για όλα τα στελέχη 
που ταυτοποιήθηκαν ως Escherichia coli πραγματοποιήθηκε έλεγχος του σωματικού αντιγόνου Ο, με τη μέθοδο της οροσυγκόλλησης και 
χρησιμοποιώντας 30 διαφορετικούς αντι-ορούς. Για τον έλεγχο της αντιμικροβιακής αντοχής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προσδιορισμού 
της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) σε μικροπλάκα.
Αποτελέσματα και συζήτηση: από την παραπάνω διαδικασία 231 στελέχη ταυτοποιήθηκαν ως E.coli. η πλειοψηφία των στελεχών 
(71,4%) παρέμειναν αταυτοποίητα με την χρήση των αντι-ορών . Για τα σμήνη που εμφάνιζαν υψηλή θνησιμότητα , οι πιο επικρατείς ορο-
ομάδες που ανιχνεύτηκαν ήταν οι: Ο78 (9,1%), O111 (8,5%) ενώ για τα σμήνη με φυσιολογική θνησιμότητα ήταν η O2 (7.2%). αναφορικά 
με τα επίπεδα μικροβιοαντοχής εξετάστηκαν 150 από τα παραπάνω στελέχη και υψηλή ευαισθησία παρουσιάστηκε στις κεφαλοσπορίνες, 
νεομυκίνη, κολιστίνη και λινκοσπεκτίνη. 
Συμπεράσματα: από την μελέτη προέκυψε η ανίχνευση εκτός από των συχνά περιγραφόμενων(Ο78,Ο2) ομάδων και διάφορων άλλων 
οροομάδων (π.χ Ο111) ως APEC. Σχετικά με την μικροβιοαντοχή ανιχνεύτηκαν διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας για διαφορετικές αντι-
μικροβιακές ουσίες.
Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε τις εταιρίες ΖΟETIS HELLAS, ELANCO HELLAS, CEVA BIOVAC για τη συνεισφορά τους στη πραγματοποίηση 
της μελέτης.

Βιβλιογραφία:
1 Brugere-Picoux, J., Vaillancour,t J.P., Bouzouaia, M., Venne, D., Shivaprasad, H.L. (2015) Colibacillosis. In: Manual of poultry diseases, 
AFAS, English Edition, pp 300-316

Λέξεις Ευρετηρίασης
αντιμικροβιακή ευαισθησία, Εscherichia coli, κολιβακίλλωση, όρνιθες αυγοπαραγωγής, Ο-οροομάδα

ΟΡ 32
UPDATED STUDY ON ESCHERICHIA COLI STRAINS, ISOLATED FROM LAYER POULTRY FLOCKS EXHIBITING COLIBACILLOSIS 
LESIONS IN GREEK TERRITORY 
Dimitrios Koutsianos1, Labrini V. Athanasiou2, Dimitris Mossialos3, Konstantinos C. Koutoulis1

1 Department of Poultry Diseases, Faculty of Veterinary Science, School of Health Sciences, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2 Department of Medicine, Faculty of Veterinary Science, School of Health Sciences, University of Thessaly, Karditsa, Greece
3 Microbial Biotechnology-Molecular Bacteriology-Virology Laboratory, Department of Biochemistry and Biotechnology, School of Health Sciences, 
University of Thessaly, Larissa, Greece

Introduction: Escherichia coli (E.coli) is a bacterium that can cause serious clinical disease in layer poultry. Pathogenic strains are 
known as Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC) and belong to various serogroups1.
Aim of the Study: The aim of the study was to reveal the most prevalent E.coli O-serogroups isolated from layer poultry birds, demon-
strating colibacillosis and assess their antimicrobial resistance traits.
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Materials and Methods: Samples were collected from macroscopic lesions of layer poultry birds that were necropsied and exhibited 
colibacillosis lesions. All samples were cultured on Mac Conkey, Blood Agar and biochemical testing was perfomed. All strains that were 
confirmed as E.coli were tested by the seroagglutination method with a panel of 30 different O antisera. Regarding the antimicrobial 
susceptibility testing, the minimum inhibitory concentration (MIC) method was used.
Results: 231 strains were confirmed as E.coli. The majority of strains (71.4%) were untypeable by the tested range of monospecific 
antisera. Results were divided with reference to the division of samples according to the flock mortality trait. The most prevalent sero-
groups between the isolates were: (a) O78 (9.1%), O111 (8.5%) and (b) O2 (7.2%) originating from the increased and normal mortality 
flocks, respectively. Concerning the antimicrobial sensitivity testing, 150 strains were tested and high sensitivity was revealed for 
cephalosporins, neomycin, colistin and lincospectin. 
Conclusions: Although several serogroups identified in our study such as O78 and O2 have frequently been reported to include APEC 
strains, less common serogroups such as O111 were also detected. Regarding antimicrobial susceptibility, variation was revealed for 
different antimicrobial classes.
Acknowledgments: We would like to thank ZOETIS HELLAS, ELANCO HELLAS and CEVA BIOVAC for their contribution in our study

Keywords: antimicrobial sensitivity, colibacillosis, Escherichia coli, layer poultry, O-serogroup
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1 Brugere-Picoux J, Vaillancourt JP, Bouzouaia M, Venne D, Shivaprasad HL (2015) Colibacillosis. In: Manual of poultry diseases, AFAS, 
English Edition, pp 300-316
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ΕΑ 33
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΟΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ 
Στυλιανή Λιολιοπούλου1, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος1, ηλίας Γιάννενας2, κωνσταντίνα Βασιλοπούλου2, Φανή Μαντζουρίδου3,  
Δημήτριος Γαλαμάτης4, Πασχάλης Φορτομάρης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
2Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
3Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
4Εργαστήριο Ζωοτεχνίας – Εκτροφής Μονογαστρικών Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

Εισαγωγή: το ρόδι περιέχει βιοενεργά συστατικά υπεύθυνα για τις ευεργετικές του ιδιότητες. τα παραπροϊόντα ροδιού μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των παραγωγικών ζώων.
Σκοπός και Μέθοδος: αντικείμενο της μελέτης ήταν να εκτιμήσει ποιοτικές παραμέτρους των αυγών, μετά από προσθήκη παραπροϊό-
ντος από φλούδα ροδιού (ΠΦρ) σε διάφορα επίπεδα στο σιτηρέσιο αυγοπαραγωγών ορνίθων. 
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά 48 αυγοπαραγωγές όρνιθες χωρίστηκαν σε τέσσερις διατροφικές ομάδες: 0%ΠΦρ (μάρτυρας); 1%ΠΦρ; 
2.5%ΠΦρ; 5%ΠΦρ. Ο πειραματισμός διήρκεσε 8 εβδομάδες. Εκτιμήθηκαν ποιοτικές παράμετροι των αυγών, καθώς και οι τιμές L*, a*, b* 
που αντιπροσωπεύουν τη φωτεινότητα, την κόκκινη και την κίτρινη χροιά αντίστοιχα. ακόμη, εκτιμήθηκαν τα επίπεδα μαλονδιαλδεϋδης 
στη λέκιθο. η στατιστική ανάλυση έγινε με one-way ANOVA στο λογισμικό SPSS®.
Αποτελέσματα: τα αυγά των ομάδων 2.5%ΠΦρ και 5%ΠΦρ είχαν πιο ανοιχτόχρωμα κελύφη από τα αυγά των ομάδων 0%ΠΦρ και 
1%ΠΦρ (p<0.05). το βάρος και το πάχος του κελύφους ήταν μεγαλύτερα στα 5%ΠΦρ αυγά συγκριτικά με τα 1%ΠΦρ (p<0.01). το ειδικό 
βάρος των 5%ΠΦρ αυγών ήταν μεγαλύτερο από αυτό των ομάδων 0% και 1%ΠΦρ (p<0.05). Όλα τα επίπεδα προσθήκης ΠΦρ οδήγησαν 
σε ενίσχυση του χρώματος και της τιμής a* της λεκίθου, με τις μεγαλύτερες τιμές να παρατηρούνται στην ομάδα 2.5%ΠΦρ (p<0.05). Οι 
υψηλότερες τιμές b* παρατηρήθηκαν στην ομάδα 2.5%ΠΦρ (p<0.05). τα επίπεδα μαλονδιαλδεϋδης στη λέκιθο ήταν χαμηλότερα στις 
ομάδες 2.5%ΠΦρ και 5%ΠΦρ συγκριτικά με την ομάδα 0%ΠΦρ (p<0.01).
Συμπεράσματα: η διατροφική προσθήκη ΠΦρ οδήγησε σε ενίσχυση του χρώματος της λεκίθου. ακόμη, τα επίπεδα προσθήκης 2.5% και 
5% μείωσαν την υπεροξείδωση των λιπιδίων στη λέκιθο.

ΟΡ 33
EFFECTS OF SUPPLEMENTATION OF POMEGRANATE PEEL BYPRODUCT IN THE DIET OF LAYING HENS ON EGG QUALITY PARAMETERS
Styliani Lioliopoulou1, Georgios A. Papadopoulos1, Ilias Giannenas2, Konstantina Vasilopoulou2, Fani T. Mantzouridou3, Georgios Arsenos1, 
Dimitrios Galamatis4, Paschalis Fortomaris1

1Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3Laboratory of Food Chemistry and Technology, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
4Laboratory of Monogastric Livestock Farming, Department of Animal Science, University of Thessaly, Larissa, Greece

Introduction: Pomegranate is rich in antioxidants, antimicrobial and other beneficial nutrients. Pomegranate byproducts, following 
juice extraction, maintain significant amounts of bioactive compounds and can be used as feed supplements in animal nutrition.
Objectives: The objective was to assess egg quality parameters following dietary supplementation of different levels of pomegranate 
peel byproduct (PPB) in laying hens’ diets.
Materials and Methods: In total 48 laying hens were assigned to four experimental groups: 0%PPB (control); 1%PPB; 2.5%PPB; 
5%PPB. Experimental duration was 8 weeks. Eggs were analyzed for quality parameters and for the L*, a*, b* parameters, which rep-
resent lightness, redness and yellowness, respectively. Malondialdehyde levels were also analyzed in egg yolks. Statistical analysis was 
performed with one-way ANOVA using SPSS® software.
Results: Inclusion of 2.5%PPB and 5%PPB in laying hens’ diets resulted in lighter colored eggshells compared with 0% and 1%PPB 
treatments (p<0.05). Eggshell weight and thickness increased in 5%PPB compared to 1%PPB (p<0.01). Egg specific gravity was higher 
in 5%PPB compared to 0% and 1%PPB groups (p<0.05). Egg yolk color fan scoring and a* value were higher in all PPB inclusion levels 
compared to 0%, with higher values observed in the 2.5%PPB (p<0.05). The b* value was also found higher in 2.5%PPB (p<0.05). 
Malondialdehyde levels were lower in 2.5%PPB and 5%PPB groups compared to the 0% (p<0.01). 
Conclusions: Dietary inclusion of pomegranate peel byproduct resulted in darker and more reddish egg yolks. When supplemented at 
2.5% or 5% level a reduced lipid peroxidation of egg yolk was noted.
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ΕΑ 34
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΏΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ
Κωνσταντίνος Κισκίνης1, Βασίλειος τσιούρης1, τηλέμαχος Μάντζιος1, ναταλία Μαυρομάτη1, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος2,  
Εμμανουέλα αποστολοπούλου3, ηλίας Γιαννένας4, απόστολος Πατσιάς5, Πασχάλης Φορτομάρης2

1Μονάδα Παθολογίας Πτηνών, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, 2Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, 3Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, 4Εργαστήριο Διατροφής των 
Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σταύρου Βουτυρά 11, 54627, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 
5Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ, Ιωάννινα, Ελλάδα.

Εισαγωγή: Μετά την απαγόρευση της χρήσης των αντιβιοτικών αυξητικών παραγόντων στις ζωοτροφές, διάφορα φυτογενή εμπορικά 
προϊόντα έχουν προταθεί για τη βελτίωση των αποδόσεων και της υγείας των κρεοπαραγωγών ορνιθίων. Ωστόσο, η επίδρασή τους στις 
αποδόσεις των ορνιθίων δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της δράσης τριών εμπορικών φυτογενών προϊόντων νερού στις αποδόσεις 
των κρεοπαραγωγών ορνιθίων.
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά εκατό σαράντα τέσσερις νεοσσοί ημέρας (Ross® 308) κατανεμήθηκαν τυχαία σε 4 πειραματικές ομάδες, με 
4 επαναλήψεις, σύμφωνα με τον ακόλουθο πειραματικό σχεδιασμό: ομάδα Α: αρνητικός μάρτυρας, ομάδα Β: πτηνά στο πόσιμο νερό των 
οποίων προστέθηκε Phyto CSC B Liquid (μίγμα με βάση το έλαιο κανέλας) σε συγκέντρωση 0,05-0,1% v/v., ομάδα C: πτηνά στο πόσιμο νερό 
των οποίων προστέθηκε Rigosol-N (μίγμα με βάση το ριγανέλαιο) σε συγκέντρωση 0,04- 0,06% v/v, και η ομάδα D: πτηνά στο πόσιμο νερό 
των οποίων προστέθηκε Orego-Stim® (μίγμα με βάση το ριγανέλαιο) σε συγκέντρωση 0,015-0,05% v/v. η μέτρηση του Σωματικού βάρους 
(ΣΒ) των πτηνών πραγματοποιούταν σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η Μέση ημερήσια αύξηση Βάρους (ΜηαΒ), η Μέση ημερήσια κατανάλωση 
Tροφής (Μηκτ) και ο Δείκτης Μετατρεψιμότητας της τροφής (ΔΜτ) καταγράφηκαν για διάφορες χρονικές περιόδους.
Αποτελέσματα: η στατιστική ανάλυση και η αξιολόγηση των πειραματικών δεδομένων έδειξε ότι το Phyto CSC B Liquid μείωσε σημαντικά 
(P≤0,05) το ΣΒ, την Μηκτ και την ΜηαΒ σε αντίθεση με τα υπόλοιπα φυτογενή προϊόντα που δοκιμάστηκαν. Όλα τα προϊόντα βελτίωσαν 
σημαντικά (P≤0,05) το ΔΜτ, ενώ το Rigosol-N μείωσε σημαντικά (P≤0,05) την Μηκτ στο αρχικό στάδιο της ζωής των πτηνών χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει καμιά επίπτωση στο βάρος των πτηνών.
Συμπέρασμα: η παραπάνω μελέτη αποτελεί ένδειξη ότι τα φυτογενή προϊόντα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις αποδόσεις στα 
κρεοπαραγωγά ορνίθια, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον καθορισμό του κατάλληλου δασολογικού σχήματος και τη 
διερεύνηση της επίδρασης του εμπορικού φυτογενούς προϊόντος ως αυξητικό παράγοντα καθώς και στον έλεγχο των παθογόνων.

Λέξεις-κλειδιά: κρεοπαραγωγά ορνίθια, πρόσθετα νερού, φυτογενή προϊόντα, αποδόσεις

Χρηματοδότηση: Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». Κωδικός Έργου: 5033112. MIS: ΗΠ1ΑΒ-0028212. 
Ακρωνύμιο: ΗπειρΟΡΝΙΣ

ΟΡ 34 
THE EVALUATION OF THREE COMMERCIAL PHYTOGENIC WATER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE IN BROILER CHICKS
+Konstantinos Kiskinis1, Vasilios Tsiouris1, Tilemachos Mantzios1, Natalia Mavromati1, Georgios A. Papadopoulos2, Emmanouela 
Apostolopoulou3, Ilias Giannenas4, Apostolos Patsias5, Paschalis Fortomaris2

1Unit of Avian Medicine, Clinic of Farm Animals,
 2Laboratory of Animal Science, 
3Laboratory of Pathology, 
4Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
 5Agricultural Poultry Cooperation of Ioannina “PINDOS”, Ioannina, Greece.

Introduction: After the ban of antibiotic growth promoters in animal nutrition, various phytogenic commercial products have been high-
lighted on improving the performance and health of broiler chicks. However, their effect in poultry performance has not been fully elucidated.
Objective: The objective of the study was to investigate the activity of three commercial water phytogenic products on the perfor-
mance of broiler chicks.
Materials and Methods: One hundred and forty-four day-old chicks (Ross® 308) were randomly allocated to 4 experimental groups, 
with 4 replicates, according to the following experimental design: group A, which served as the negative control, group B, birds of 



βιβλιο περιληψεων
ΕλΕύθΕρΕς ΑνΑκοινώςΕις

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

55

which received Phyto CSC B Liquid, (mixture based on cinnamon oil), by drinking water in a concentration of 0.05-0.1% v/v, group C, 
birds of which received Rigosol-N, (mixture based on oregano oil), by drinking water in a concentration of 0.04-0.06% v/v and group 
D, birds of which received Orego-Stim®, (mixture based on oregano oil), by drinking water in concentration of 0.015-0.05% v/v. The 
body Weight (BW) of the birds was measured weekly, while the Average Daily Weight Gain (ADWG), the Average Daily Feed Intake (ADFI) 
and the Feed Conversion Ratio (FCR) were recorded for different time periods.
Results: The statistical analysis and the evaluation of the experimental data revealed that Phyto CSC B Liquid reduced significantly 
(P≤0.05) the BW, ADFI and ADWG in contrast to the other tested phytogenic products. All the products improved significantly (P≤0.05) 
the FCR in contrast to the negative control group, while Rigosol-N reduced significantly (P≤0.05) the ADFI at the early stage of life of 
the birds, without having any effect on the body weight of the birds.
Conclusion: This study indicates that phytogenic products could improve the performance of broilers, however, further research is 
needed to define the appropriate dosage protocol and investigate the effect of the commercial phytogenic as growth promoters as well 
as on pathogen control.

Keywords: broilers, water additives, phytogenic products, performance

Funding
This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund) within the Operational 
Program “EPIRUS 2014-2020”. Project Code: 5033112. MIS: ηΠ1αΒ-0028212. Acronym: EpirORNIS.
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ΕΑ 35
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ
Ιωάννης Σκούφος1, Ελευθέριος Μπόνος1, Xρήστος Ζαχάρης1, Χρυσούλα Βόιδαρου2, κωνσταντίνα Φώτου2, Γεώργιος Μαγκλάρας1,  
αχιλλέας καραμούτσιος2, κωνσταντίνα νικολάου2, ηλίας Γιάννενας3, αθηνά τζώρα2

1 Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Kωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα
2Εργαστήριο Υγείας των Ζώων − Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Kωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα
3Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εισαγωγή: το καταναλωτικό κοινό επιθυμεί ολοένα και περισσότερο προϊόντα χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών και με χαμηλό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα. Πολλά υποπροϊόντα της αγροβιομηχανίας είναι πλούσια σε βιοδραστικές ουσίες και μπορούν να επηρεάσουν ευμενώς την 
υγεία των πτηνών και ιδιαίτερα το εντερικό τους μικροβίωμα. 
Σκοπός και Μέθοδος: Μελετήθηκε η χρήση ενός καινοτόμου ενσιρώματος από κατσίγαρο, στέμφυλα οινοποιείων και αποπρωτεϊνωμένο 
ορό γάλακτος σε σιτηρέσια κρεοπαραγωγών ορνίθων και εξετάστηκαν οι παραγωγικές παράμετροι της εκτροφής και η μικροχλωρίδα του 
εντέρου τους στην ηλικία αξιοποίησης. 
Υλικό και Μέθοδος: Ο παραπάνω πειραματισμός πραγματοποιήθηκε σε 216 αρσενικούς νεοσσούς μίας ημέρας, οι οποίοι χωρίσθηκαν 
σε 3 ομάδες με 6 επαναλήψεις (μάρτυρας-0%, 5% και 10% προσθήκη του ενσιρώματος) και διατηρήθηκαν για 35 ημέρες. κατά τη 
σφαγή τμήματα του εντέρου (νήστιδα και τυφλό έντερο), συλλέχθηκαν με άσηπτο τρόπο και ακολούθησε ανάλυση του μικροβιώματος με 
κλασικές καλλιεργητικές μεθόδους και ταυτοποίηση με Bruker MALDI TOF MS. 
Αποτελέσματα: η στατιστική επεξεργασία (ANOVA, SPSS) έδειξε ότι το σωματικό βάρος και ο ρυθμός ανάπτυξης αυξήθηκε (P<0,001) 
στην ομάδα 10% για τις ημέρες 1-35. Ο δείκτης μετατρεψιμότητας τροφής ήταν υψηλότερος (P<0,05) στις ομάδες 5% και 10% για 
τις ίδιες ημέρες. Στο τμήμα της νήστιδας, οι ομάδες 5% και 10% είχαν αυξημένα τα ολικά αναερόβια μικρόβια (P<0,001), μειωμένα 
Enterobacteriaceae (P<0,001), αυξημένα Enterococcus (P<0,001) και αυξημένα Bifidobacteria (P<0,01). Στο τμήμα των τυφλών η ομά-
δα 10% είχε υψηλότερα (P<0,05) ολικά αερόβια βακτήρια σε σύγκριση με την 5%. η ομάδα 5% είχε χαμηλότερο (P<0,01) πληθυσμό 
Enterobacteriaceae, αυξημένα Bifidobacteria (P<0,05) και αυξημένα Lactobacilli (P<0,001). 
Συμπεράσματα: Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, υποπροϊόντα της ελληνικής αγροτοβιομηχανίας, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 
σιτηρέσια ορνίθων κρεατοπαραγωγής για τη βελτίωση των παραγωγικών αποδόσεων, της υγείας του εντέρου και της ασφάλειας του σφάγιου.

Ευχαριστίες: Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-03856. Ακρωνύμιο: GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE.

Πίνακας 1. Επίδραση καινοτόμου ενσιρώματος σε μικροβιακούς πληθυσμούς της εντερικής χλωρίδας πτηνών κρεοπαραγωγής

Νήστιδα (Log CFU/g) Ενσίρωμα 0% Ενσίρωμα 5% Ενσίρωμα 10% SEM ANOVA P
Aerobes PCA 5.84 5.62 5.93 0.176 0.770

Anaerobes PCA 7.08 a 7.84 b 8.26 b 0.097 0.001

Enterobacteriaceae 5.78 b 4.89 a 4.50 a 0.105 0.001

Enterococci 6.72 b 4.85 a 5.44 a 0.151 <0.001

Lactobacilli 7.30 7.18 7.63 0.141 0.418

Bifidobacteria 4.73 a 5.67 b 5.99 b 0.145 0.008

Τυφλά (Log CFU/g) Ενσίρωμα 0% Ενσίρωμα 5% Ενσίρωμα 10% SEM ANOVA P
Aerobes PCA 8.21 ab 7.70 a 8.49 b 0.117 0.041

Anaerobes PCA 7.77 7.83 8.09 0.122 0.539

Enterobacteriaceae 7.91 b 7.26 ab 6.75 a 0.106 0.002

Enterococci 7.28 7.99 8.10 0.148 0.079

Lactobacilli 7.95 a 7.95 a 8.75 b 0.079 0.001

Bifidobacteria 5.74 a 6.41 ab 6.69 b 0.148 0.050
a,b Τιμές με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά (P<0.05)
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ΟΡ 35
DETERMINATION OF BROILER CHICKEN PERFORMANCE PARAMETERS AND INTESTINAL MICROBIOTA, WHEN FED WITH NOV-
EL SILAGE CONSISTING OF OLIVE, WINERY AND CHEESE BY-PRODUCTS
Ioannis Skoufos1, Eleftherios Βonos1, Christos Zacharis1, Chrysoula Voidarou2, Konstantina Fotou2, Georgios Magklaras1, Achilleas 
Karamoutsios2, Konstantina Nikolaou2, Ilias Giannenas3, Athina Tzora2

1 Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece
2 Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece
3 Laboratory of Nutrition, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Introduction: Consumers demand more products created without antibiotics and with low environmental impact. Many feed byprod-
ucts are with bioactive substances that could positively affect broilers’ intestinal health and microbiota. 
Purpose and method: The experimental trial was focused on broiler chickens fed diets enriched with an innovative silage produced 
with olive mill wastewater, deproteinized cheese whey and grape pomace, all by-products of the agroindustry sector and the effects on 
zootechnical parameters and gut microbiota.
Material and method: This trial was carried out with 216 one-day-old male Ross-308 chicks allocated into 3 experimental dietary 
treatments (Control-0%, 5% and 10% inclusion of innovative silage) for 35 days. At slaughter, jejunum and cecum were aseptically 
removed and opened, digesta was collected, bacterial cultivation was performed, and microflora populations were enumerated and 
identified using a Bruker MALDI TOF MS.
Results: Final body weight, weight gain for days 1-35 was higher (P<0.001) in treatment Group 10% compared to the other two treat-
ments. Feed conversion ratio was higher (P<0.05) for treatments Group 5% and Group 10% compared to the control. In the jejunum, 
Groups 5% and 10% had higher total anaerobes (P<0.001), lower Enterobacteriaceae (P<0.001), lower Enterococci (P<0.001) and 
higher Bifidobacteria (P<0.01), compared to the control group. Lactobacilli populations did not differ among the groups (P>0.05). In 
the cecum, Silage-10% had higher total aerobes (P<0.05) compared to Group 5%; Group 10% had lower Enterobacteriaceae (P<0.01) 
as well as higher Bifidobacteria (P<0.05) and Lactobacilli (P<0.001) counts.
Conclusion: Based on the results of this feeding trial by-products of the Greek agro-industry sector could be utilized in broiler chicken 
diets to improve performance as well as intestinal health. 

Acknowledgments: This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund) in 
context “Research–Create –Innovate” within the Operational Program (Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EPAnEK) of 
the NSRF 2014-2020. Project Code: Τ1ΕΔΚ-03856. Acronym “GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE”.

Table 1. Effect of silage supplementation on broiler intestinal microflora population

Νήστιδα (Log CFU/g) Ενσίρωμα 0% Ενσίρωμα 5% Ενσίρωμα 10% SEM ANOVA P
Aerobes PCA 5.84 5.62 5.93 0.176 0.770

Anaerobes PCA 7.08 a 7.84 b 8.26 b 0.097 0.001

Enterobacteriaceae 5.78 b 4.89 a 4.50 a 0.105 0.001

Enterococci 6.72 b 4.85 a 5.44 a 0.151 <0.001

Lactobacilli 7.30 7.18 7.63 0.141 0.418

Bifidobacteria 4.73 a 5.67 b 5.99 b 0.145 0.008

Τυφλά (Log CFU/g) Ενσίρωμα 0% Ενσίρωμα 5% Ενσίρωμα 10% SEM ANOVA P
Aerobes PCA 8.21 ab 7.70 a 8.49 b 0.117 0.041

Anaerobes PCA 7.77 7.83 8.09 0.122 0.539

Enterobacteriaceae 7.91 b 7.26 ab 6.75 a 0.106 0.002

Enterococci 7.28 7.99 8.10 0.148 0.079

Lactobacilli 7.95 a 7.95 a 8.75 b 0.079 0.001

Bifidobacteria 5.74 a 6.41 ab 6.69 b 0.148 0.050
a,b Values with no common superscript differ significantly (P<0.05)
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ΕΑ 36
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ, ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΣΕ ΟΡΝΙΘΕΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ 
Αθηνά Τζώρα1, αικατερίνη νέλλη1, κωνσταντίνα Φώτου1, Γεώργιος Μαγκλάρας2, Ευαγγελία Γκούβα1, Ελευθέριος Μπόνος2,  
Δημήτριος Γαλαμάτης3, ηλίας λαγκουβάρδος1, ιωάννης Σκούφος2

1Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, 4Άρτα, Ελλάδα
2Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα
3Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

Εισαγωγή: Οι αυξανόμενες τιμές των ζωοτροφών σε συνδυασμό με την ελλειμματική παραγωγή τους οδηγούν στην παραγωγή και 
χρήση εναλλακτικών ζωοτροφών. η αλυσίδα αξίας του τομέα της αγροδιατροφής διασταυρώθηκε με άλλους τομείς της οικονομικής 
δραστηριότητας, αναπτύσσοντας μια σχέση μεταξύ των υποπροϊόντων της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και τη χρήση αυτών σε 
σιτηρέσια παραγωγικών ζώων.
Σκοπός: η παραγωγή καινοτόμου ενσιρώματος μέσω της προσθήκης υποπροϊόντων της ελληνικής αγροβιομηχανίας (μείγμα υποπροϊόντων 
ελαιοτριβείων, οινοποιείων, τυροκομείων), η χορήγησή του σε ορνίθια κρεοπαραγωγής, καθώς και η μελέτη της επίδρασής του στο 
εντερικό τους μικροβίωμα. 
Υλικά και Μέθοδοι: νεοσσοί ηλικίας ημέρας διατράφηκαν με 3 διαφορετικά σιτηρέσια (α: μάρτυρας-0%, Β:5% και Γ:10% μείγματος 
υποπροϊόντων). κάθε ομάδα αποτελούνταν από 6 επαναλήψεις των 12 νεοσσών η κάθε μία. την 35η ημέρα, δύο κοτόπουλα από κάθε 
επανάληψη οδηγήθηκαν στο σφαγείο και πραγματοποιήθηκε η συλλογή του εντερικού περιεχομένου από τα τυφλά σημεία του εντέρου, 
κάτω από άσηπτες συνθήκες. το απομονωθέν βακτηριακό DNA των τμημάτων του εντέρου, ενισχύθηκε στοχευμένα στο γονίδιο 16S r 
RNA και ακολούθησε η μεταγονιδιωματική ανάλυση (νext Generation Sequencing, Illumina Miseq).
Αποτελέσματα: Έξι βακτηριακά φύλα ταυτοποιήθηκαν στο τυφλό έντερο. τα Firmicutes (α: 70,90%, Β: 87,58%, Γ: 93,58%), τα Bacteroi-
dota (A: 23,18%, B: 6,14%, Γ: 5,66%) και τα Proteobacteria (A: 1,75%, B: 3,06%, Γ: 0,20%) ήταν τα κυρίαρχα φύλα, ενώ λιγότερο άφθονα 
ήταν τα Campylobacterota (A: 1,21%, B: 0,36%, Γ: 0,04%). Οι κυρίαρχες οικογένειες ήταν η Ruminococcaceae (A: 24,23%, B: 15,61%, Γ: 
25,26%), η Lachnospiraceae (A: 21,28%; B: 27,74%; Γ: 31,00%) και η Bacteroidaceae (A: 15,78%, Β: 3,20%, Γ: 3,20%). Σε επίπεδο γένους, 
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων Β,Γ σε σύγκριση με το μάρτυρα (P<0,05). Στο γένος Bifidobacterium 
αυξήθηκε κατά το ήμισυ η σχετική του ποσοστιαία αναλογία, στα γένη Blautia και Faecalibacterium διπλασίαστηκε και στο γένος Lactobacillus 
τετραπλασιάστηκε, παρέχοντας τη δυνατότητα για ταυτοποίηση μικροβιακών δεικτών ιχνηλασιμότητας της εκτροφής. 
Συμπεράσματα: η χρήση του εν λόγω ενσιρώματος βελτιώνει τους δείκτες υγείας των broilers, διαφοροποιεί τους μικροβιακούς πληθυ-
σμούς του εντέρου προς ευ βιοτικές οικογένειες και γένη, που συνδέονται με την παραγωγή βραχείας αλύσου λιπαρών οξέων, βιταμινών, 
βακτηριοσινών, με πιθανή προβιοτική δράση. 

Ευχαριστίες: το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του «Ερευνώ-Δημιουργώ-καινο-
τομώ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠανΕκ) ΕΣΠα 2014-2020. κΩΔικΟΣ ΕρΓΟΥ: τ1ΕΔκ-03856. ακρωνύμιο: GREEN POULTRY MEAT 
ANTIFREE.

ΟΡ 36
INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY-PRODUCTS IN BROILER CHICKEN DIETS AND THEIR EFFECTS 
ON THE INTESTINAL MICROBIOTA 
Athina Tzora1, Aikaterini Nelli1, Konstantina Fotou1, Georgios Magklaras2, Evangelia Gouva1, Eleftherios Bonos2, Dimitrios Galamatis3, 
Ilias Lagkouvardos1, Ioannis Skoufos2

1 Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, 47100, Arta, Greece
2 Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Arta, 47100, Arta, Greece
3 Department of Animal Science, University of Thessaly, 41500, Larisa, Greece 

Introduction: The increasing prices of animal feed, combined with their deficit production, lead to the production and use of alterna-
tive animal feed. The value chain of the agri-food sector intersected with other sectors of economic activity, has developed a relation-
ship between the by-products of primary agricultural production and their use in the diet of livestock.
Οbjectives: The production of an innovative silage, by incorporating a mixture of olive, winery and cheese waste by-products from 
the Greek agro-industry and the determination of its effects on broiler chickens’ gut microbiota. 
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Material and Method: One-day-old broiler chickens were fed with different diets (A – control: 0% silage; B:5% mixture; C:10% 
mixture). Each treatment had six replicates of twelve chickens per pen. On day 35, 2 chickens per pen (total 36) were euthanized and 
samples of caecum digesta were collected under laboratory hygienic conditions. The extracted Bcterial DNA, targeted amplified for 16S 
rRNA gene and metagenomic analysis was applied. (νext Generation Sequencing, Illumina Miseq).
Results: Six bacteria phyla were present in the caeca. Firmicutes (A: 70.90%; B: 87.58%; C: 93.58%), Bacteroidota (A: 23.18%; B: 
6.14%; C: 5.66%) and Proteobacteria (A: 1.75%; B: 3.06%; C: 0.20%) were the most dominant phyla in the ceca, while the least abun-
dant phylum was Campylobacterota (Group A: 1.21%, Group B: 0.36%, Group C: 0.04%). The most abundant families were Ruminococ-
caceae (A: 24.23%; B: 15.61%; C: 25.26%), Lachnospiraceae (A: 21.28%; B: 27.74%; C: 31.00%) and Bacteroidaceae (A: 15.78%; B: 
3.20%; C: 3.20%). At the genus level, significant statistical differences between groups were observed between the groups (P<0.05). 
Bifidobacterium genus increased by half its relative abundance, Blautia, Faecalibacterium doubled, and Lactobacillus quadrupled their rel-
ative abundances respectively. 
Conclusion
The use of by-products on broiler chicken diet improved broiler health, differentiate gut microbial populations towards an eubiotic 
profile, characterized by the increase of families and genera associated with the production of short chain fatty acids, vitamins and 
bacteriocins, with potential probiotic activity. 

Acknowledgments: This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund) in 
context “Research–Create–Innovate” within the Operational Program (Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EPAnEK) of 
the NSRF 2014-2020. Project Code: τ1ΕΔκ-03856. Acronym: GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE.
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ΕΑ 37
ΕΠIΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚHΣ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΊΟΥ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΏΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΝYΜΦΕΣ TENEBRIO 
MOLITOR ΣΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΝΤΕΡΙΚH ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΊΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΊΑ ΤΟΥ ΕΝΤΈΡΟΥ 
Στυλιανός Βασιλόπουλος1*; ηλίας Γιάννενας1; ιφιγένεια Μελίδου2; ιωάννα Στυλιανάκη3; Χρήστος Γ. αθανασίου4; αθηνά τζώρα5;  
ιωάννης Σκούφος6; ηλίας Παπαδόπουλος7; Πασχάλης Φορτομάρης8, νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου3

1Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, 2Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 3Εργαστήριο Παθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, 4Εργαστήριο Εντομολογίας και Αγροτικής Ζωολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ν. Ιωνία, Βόλος, Ελλάδα, 5Εργαστήριο Υγείας Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Άρτα, Ελλάδα, 6Εργαστήριο Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Άρτα, Ελλάδα, 7Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νόσων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, 8Εργαστήριο 
Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

Εισαγωγή: η χρήση εντόμων θεωρείται πολλά υποσχόμενη εξέλιξη στην παραγωγή ζωοτροφών για κρεοπαραγωγά ορνίθια, δυνητικά 
χρησιμεύοντας ως βιώσιμη εναλλακτική πρώτη ύλη.
Σκοπός: Εξετάστηκε η διατροφική χρήση ολόκληρων αποξηραμένων προνυμφών Tenebrio molitor (TM) στους δείκτες απόδοσης και 
ευημερίας, καθώς και στα χαρακτηριστικά του κρέατος και την εντερική υγεία.
Υλικά και μέθοδοι: 120 μικτά κρεοπαραγωγά ορνίθια Ross-308 μιας ημέρας κατανεμήθηκαν τυχαία σε 3 ομάδες με 4 επαναλήψεις σε 
δοκιμή 35 ημερών, με εμπορικές διαδικασίες αναπαραγωγής και εμβολιασμού. η ομάδα-μάρτυρας τράφηκε κανονική δίαιτα βασισμένη σε 
καλαμπόκι και σογιάλευρο. Οι δίαιτες των άλλων δύο ομάδων αντικαταστάθηκαν μερικά με αποξηραμένες προνύμφες τΜ σε 5% (TM5) 
και 10% (TM10), αντίστοιχα. αξιολογήθηκαν τα BW, FI, BWG και FCR κατά τις περιόδους 1-10ημ, 11-24ημ, 25-35ημ και 1-35ημ καθώς και 
η ιστομορφομετρικά χαρακτηριστικά και η μικροχλωρίδα του εντέρου μετά τη σφαγή.
Αποτελέσματα: η μερική αντικατάσταση του σιτηρεσίου με προνύμφες τΜ δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των 
κρεοπαραγωγών ορνιθίων. το FCR δεν παρουσίασε διαφορά ενώ τα FI, BWG και το βάρος του σφαγίου για την ομάδα TM10 εμφάνισαν 
αύξηση. η ιστομορφομετρική αξιολόγηση έδειξε μεγαλύτερο ύψος λαχνών στο δωδεκαδάκτυλο ενώ το βάθος των κρυπτών ήταν 
μεγαλύτερο στη νήστιδα και στον ειλεό. η μερική αντικατάσταση με προνύμφες τΜ δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των 
ορνιθίων. το συνολικό FCR δεν διέφερε (P>0,05) ενώ εμφανής ήταν μια αύξηση στα FI, BWG και στο βάρος του σφαγίου για την ομάδα 
TM10 (P<0,05). η ιστομορφομετρική έρευνα έδειξε μεγαλύτερο ύψος λαχνών στο δωδεκαδάκτυλο ενώ το βάθος των κρυπτών ήταν 
μεγαλύτερο στη νήστιδα και στον ειλεό των πτηνών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία (P<0,05). Οι επεμβάσεις είχαν ποικίλες επιπτώσεις 
στο μικροβίωμα, με τα Lactobacilli και τα Staphylococci στο τυφλό έντερο να μειώνονται και τα Bacteroides να αυξάνονται μετά από 
αντικατάσταση TM 5%, ενώ τους Lactobacilli και το Cutibacterium acnes αυξήθηκαν ελαφρά μετά από 10% αντικατάσταση. Στον ειλεό, 
αρκετά είδη Bacteroides και Lactobacilli παρουσίασαν μείωση μετά από 5% αντικατάσταση, καθώς και ο E. durans και ο S. gallolyticus, 
ενώ η αντικατάσταση 10% μείωσε τους περισσότερους Lactobacilli αλλά αύξησε το C. jejuni.
Συμπεράσματα: η μερική αντικατάσταση της δίαιτας ορνιθίων κρεατοπαραγωγής με ολόκληρες προνύμφες τΜ είχε ευεργετικά 
αποτελέσματα στην ανάπτυξη και στην αναγέννηση του εντερικού επιθηλίου. Ωστόσο, διάφορες αλλαγές έγιναν εμφανείς στο μικροβίωμα, 
που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση για την αξιολόγηση της επίδρασής τους.

Λέξεις κλειδιά: T. molitor, έντομα, ζωοτροφή, μικροχλωρίδα, έντερο

Χρηματοδότηση: η έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-
καινοτομώ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία του ΕΣΠα 2014-2020, κωδικός Έργου: 
τ2ΕΔκ-02356. ακρωνύμιο: InsectFeedAroma
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΩΝ ΣΕ ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Σάββας Χατζηευφραιμίδης1, Ευάγγελος κιόσης2, Γεώργιος τσούσης3 και Χρήστος Μπρόζος2

1 Υποψήφιος Διδάκτορας, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2 Καθηγητής, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3 Αναπληρωτής Καθηγητής, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Ο ωοθηκικός κύκλος των μοσχίδων γαλακτοπαραγωγής εμφανίζει σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με αυτόν των αγελά-
δων. Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα που να αφορά στον «επανασυγχρονισμό» των ωοθυλακιορρηξιών σε μοσχίδες 
που διαγνώστηκαν ως μη εγκυμονούσες, με βάση τα ευρήματα στις ωοθήκες τους, όπως συμβαίνει για τις αγελάδες.
Σκοπός και Μέθοδος: Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση ορμονικών πρωτοκόλλων για την πραγματοποίηση σπερματέγχυσης σε 
μοσχίδες, ύστερα από αρνητική διάγνωση κυοφορίας, με βάση τους σχηματισμούς των ωοθηκών τους.
Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 575 μοσχίδες 14-18 μηνών στις οποίες είχε πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία σπερματέγχυση. 
η διάγνωση της κυοφορίας έγινε με υπέρηχο και σε περίπτωση αρνητικής διάγνωσης, τα ζώα ταξινομούνταν σε 3 ομάδες: ομάδες 1 
και 2.2: Ovsynch πρωτόκολλο για μοσχίδες, ομάδα 2.1: πρωτόκολλο βραχείας διάρκειας. Στην ομάδα 1 κατατάσσονταν μοσχίδες δίχως 
προηγούμενη εξέταση των ωοθηκών τους. Στην ομάδα 2.1 κατατάσσονταν οι μοσχίδες με ωχρό σωμάτιο >10 mm και ένα ωοθυλάκιο 
διαμέτρου >11mm. Στην ομάδα 2.2 κατατάσσονταν οι μοσχίδες στις οποίες δεν ανευρίσκονταν ένας από τους δύο αυτούς σχηματισμούς.
Αποτελέσματα: τα ποσοστά σύλληψης δε διέφεραν μεταξύ των ομάδων 1, 2.2 και 2.1 (p=0,28), αλλά ούτε και μεταξύ των ομάδων 1 
και 2, συνολικά (p=0,54). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στο ποσοστό σύλληψης μεταξύ συμβατικού και φυλοπροσδιορισμένου 
σπέρματος (p=1), ενώ διέφερε σημαντικά το ποσοστό σύλληψης κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού (44,3% και 55,6%, 
αντίστοιχα, p=0,009).
Συμπεράσματα: το πρωτόκολλο βραχείας διάρκειας παρουσιάζει την ίδια αποτελεσματικότητα με το Ovsynch πρωτόκολλο για μοσχίδες. 
η μειωμένη διάρκεια και κόστος του, το καθιστούν συμφέρουσα επιλογή όταν τα ευρήματα της εξέτασης των ωοθηκών επιτρέπουν την 
εφαρμογή του.

ΟΡ 38
“EVALUATION OF THE EFFICACY OF RESYNCHRONIZATION PROTOCOLS IN DAIRY HEIFERS”
Savvas Chatzieffraimidis1, Evangelos Kiossis2, Georgios Tsousis3 and Christos Brozos2

1 PhD Candidate, Clinic of Farm Animals, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 
2 Professor, Clinic of Farm Animals, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
3 Associate Professor, Clinic of Farm Animals, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki

Introduction: Estrus cycle of heifers has substantial differences compared to dairy cows. To our knowledge, there is no previous re-
search regarding resynchronization of non-pregnant heifers based on the results of ovarian ultrasonography, as in adult cows. 
Objective: The aim of the study was the synchronization of ovulation and re-insemination of dairy heifers based on the structures 
present on the ovaries at negative pregnancy diagnosis. 
Materials and Methods: The experiment was performed on 575 dairy heifers, aged 14 to 18 months, which have been inseminated 
at least once. Pregnancy diagnosis was conducted by ultrasound and in the case of negative diagnosis heifers were assigned into 3 dif-
ferent groups: Groups 1 and 2.2: modified Ovsynch protocol, Group 2.1: short term synchronization protocol. Heifers were assigned in 
Group 1 without previous examination of the ovaries. Group 2.1 was consisted of heifers with a corpus luteum > 10mm and a follicle > 
11mm at the time of examination, whereas Group 2.2 included heifers with at least one of the two structures missing from the ovaries.
Results: There was no difference in P/AI between groups 1, 2.2 and 2.1 (p=0.28), nor between group 1 and 2, when groups 2.1 and 
2.2 were summoned (p=0.54). No difference was detected in P/AI between conventional and sexed semen (p=1), whereas there was a 
statistically significant difference regarding P/AI during winter and summer (44.3% and 55.6%, respectively, p=0.009). 
Conclusions: No difference detected regarding the efficacy of the modified Ovsynch and the short-term synchronization protocol for 
heifers. The latter is presented as a valuable choice for resynchronization of dairy heifers when proper ovarian structures are present.
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ΕΑ 39
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΚΡΕΛΙΝΗΣ ΣΕ 
ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ιωάννης Νανάς1, Ελένη ντόβολου2, Δημήτριος Ψημάδας3, αικατερίνη Δαδούλη2 Θωμάς-Μάρκος Χουζούρης1, Μαρία Σάτρα3,  
Παναγιώτης Γεωργούλιας3, Γεώργιος Σ. αμοιρίδης1.
1Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Καρδίτσα
2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Λάρισα
3Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα
 
η γκρελίνη είναι ορεξιογόνο πεπτίδιο με ρυθμιστικό ρόλο στην αναπαραγωγή. η θερμική καταπόνηση (Θκ) επιφέρει μείωση της 
κατανάλωσης ξηράς ουσίας (κΞΟ), και της γονιμότητας στις αγελάδες. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις της Θκ 
και της εγκυμοσύνης στην έκκριση της γκρελίνης και στην κΞΟ σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. η εκτροφή της μελέτης δεν διέθετε 
συστήματα ψύξης, οι αγελάδες διατρέφονταν με ολικό σιτηρέσιο και τα υπολείμματα της τροφής ζυγίζονταν καθημερινά. κατά την 
διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού τα ζώα χωρίστηκαν σε 8 ομάδες: μη έγκυες αγελάδες (n=10) και μη έγκυες μοσχίδες (n=10), 
έγκυες αγελάδες και έγκυες μοσχίδες που βρίσκονταν στο 1ο, στο 2ο και στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης (6 ομάδες, n=8 κάθε ομάδα). 
Στην κάθε εποχή δείγματα αίματος συλλέχθηκαν την ίδια ημέρα και ώρα (χειμώνας THI=58, καλοκαίρι THI=73) για τον προσδιορισμό των 
συγκεντρώσεων κορτιζόλης, ολικής και ακυλιωμένης γκρελίνης.
τα υπολείμματα της τροφής και η συγκέντρωση της κορτιζόλης παρουσίασαν αύξηση (p<0.05 και p<0.005, αντίστοιχα) το καλοκαίρι συ-
γκριτικά με το χειμώνα. Στις αγελάδες, η εποχή επηρέασε στα διάφορα στάδια της εγκυμοσύνης μόνο τη συγκέντρωση της ακυλιωμένης 
γκρελίνης (p=0.001), ενώ στις μοσχίδες, η έκκρισης της γκρελίνης δεν επηρεάστηκε από την εποχή ή την εγκυμοσύνη. η συγκέντρωση 
της ακυλιωμένης γκρελίνης ήταν χαμηλότερη το καλοκαίρι σε σύγκριση με τον χειμώνα στις αγελάδες (καλοκαίρι 110.0±37.1pg/ml, χει-
μώνας 182.0±78.0pg/ml, p<0.001) και στις μοσχίδες (καλοκαίρι 55.3±10.7pg/ml, χειμώνας 80.8±13.1pg/ml, p<0.001), που πιθανόν 
εξηγούν την θερινή μείωση κΞΟ. Επιπλέον, οι αυξημένες ανάγκες της γαλακτοπαραγωγής ερμηνεύουν τη διαφοροποιημένη έκκριση της 
γκρελίνης κατά την εγκυμοσύνη μεταξύ αγελάδων και μοσχίδων.

ΟΡ 39 
AGE, GESTATION AND HEAT STRESS EFFECTS ON GHRELIN SECRETION IN DAIRY CATTLE 
Ioannis Nanas1, Eleni Dovolou2, Dimitrios Psimadas3, Katerina Dadouli3,1, Thomas-Markos Chouzouris1, Maria Satra3,  
Panagiotis Georgoulias3, Georgios S. Amiridis1.
1University of Thessaly, Veterinary Faculty, Karditsa
2University of Thessaly Department of Animal Science, Larissa
3University of Thessaly, Faculty of Medicine, Larissa

Ghrelin is an orexigenic peptide possessing regulatory roles on reproductive functions. In dairy cattle, heat stress (HS) decreases dry 
matter intake (DMI) and suppresses milk yield and fertility. Here, we investigated the associations between HS and gestational status 
on ghrelin secretion and DMI in lactating cows. The study was conducted in a farm without any artificial cooling measures. The animals 
were fed a total mixed ration and every day the leftovers were weighted. Lactating cows and heifers were used during the winter and 
the summer; in each season 8 groups were formed as following: non-pregnant cows (n=10) and non-pregnant heifers (n=10) and preg-
nant cows and heifers at the 1st, 2nd and 3rd trimester of gestation (6 groups, each n =10). In each season blood samples were collected 
on the same day and hour (Winter THI=58, Summer THI=73) and analyzed for cortisol, total and acylated ghrelin concentrations.
Leftovers and cortisol levels were higher during the summer (p<0.05 and p<0.005, respectively). In cows, there was an effect of sea-
son by the gestational stage (p=0.001) only in the pattern of acylated ghrelin, but in heifers, the pattern of total and acylated ghrelin 
secretion was not affected by season or gestation. Acylated ghrelin levels were lower in summer, both in cows (summer 110.0±37.1pg/
ml, winter 182.0±78.0pg/ml, p<0.001) and heifers (summer 55.3±10.7pg/ml, winter 80.8±13.1pg/ml, p<0.001) that might explain the 
differences in DMI. We infer that the lactation-induced altered metabolic status of cows, governed the different ghrelin levels at various 
gestational stages in cows and heifers.
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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΑ ΘΕΡΜΟΑΝΤΟΧΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
Ιωάννης Νανάς1, Θωμάς-Μάρκος Χουζούρης1, κωνσταντίνα Σταμπέρνα1, αικατερίνη Δαδούλη1,2, Ελένη ντόβολου3, Γεώργιος Σ. αμοιρίδης1 
1Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Καρδίτσα
2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα
3Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Λάρισα

η θερμική καταπόνηση (Θκ) προκαλεί σημαντική μείωση της γονιμότητας στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Ωστόσο, ακόμη και σε συνθήκες 
ισχυρής Θκ (τηι>75), κάποιες αγελάδες διατηρούν υψηλή γονιμότητα, συλλαμβάνοντας με την πρώτη τεχνητή σπερματέγχυση (τΣ). 
Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε ορισμένα χαρακτηριστικά αυτών των αγελάδων φυλής Holstein. από την βάση δεδομένων τριών εκτρο-
φών επιλέχθηκαν 167 αγελάδες στις οποίες είχε πραγματοποιηθεί τΣ σε συνθήκες Θκ (THI≥75). Οι 57 αγελάδες είχαν γονιμοποιηθεί με 
την πρώτη τΣ και χαρακτηρίστηκαν ως θερμοάντοχες (TT) ενώ οι υπόλοιπες 110 (≥3 τΣ) χαρακτηρίστηκαν ως θερμοευαίσθητες (τS). 
Σε όλα τα ζώα πραγματοποιήθηκε αιμοληψία σε συνθήκες Θκ (THI>81) για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων κορτιζόλης και των 
HSP70. Στις αγελάδες της μιας εκτροφής εκτιμήθηκαν εκ νέου τα ποσοστά γονιμοποίησης ώστε να επιβεβαιωθούν τα δεδομένα της 
προηγούμενης χρονιάς. Σε 6 ζώα κάθε ομάδας πραγματοποιήθηκε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε συνθήκες Θκ (THI=80) και προσδιο-
ρίσθηκαν α) η πρωοθυλακιορρηκτικής έκκρισης της LH σε 9 διαδοχικά δείγματα αίματος, και β) η καμπύλη προγεστερόνης σε 12 δείγματα 
αίματος που συλλέγονταν κάθε 2η ημέρα.
η συγκέντρωση της κορτιζόλης και των HSP70 ήταν χαμηλότερη στις ττ (68.33±33.30ng/ml και 1.69±0.14ng/ml αντίστοιχα, p<0.05) 
σε σύγκριση με τις TS (89.28±51.28ng/ml και 2.02±0.3ng/ml αντίστοιχα, p<0.001). Περισσότερες αγελάδες ττ γονιμοποιήθηκαν κατά 
την διάρκεια του καλοκαιριού με την 1η τΣ σε σύγκριση με τις TS ( (42.8% και 20.5%, αντίστοιχα, p<0.05). η συγκέντρωση της LH ήταν 
υψηλότερη στις αγελάδες ττ (ττ=7.48±1.56mIU/ml, τS=5.05±0.71mIU/ml, p<0.002), ενώ δεν ανιχνεύθηκαν διαφορές στην συγκέ-
ντρωση της προγεστερόνης.
τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ισχυρή ένδειξη ύπαρξης εγγενούς θερμοαντοχής μεταξύ των ατόμων της ίδιας φυλής αγελάδων. 

ΟΡ 40
FERTILITY CHARACTERISTICS OF PHENOTYPICALLY THERMOTOLERANT DAIRY COWS 
Ioannis Nanas1, Thomas-Markos Chouzouris1, Konstantina Stamperna1, Katerina Dadouli1,2, Eleni Dovolou3, Georgios S. Amiridis1.
1University of Thessaly, Veterinary Faculty, Karditsa
2University of Thessaly, Faculty of Medicine, Larissa
3University of Thessaly Department of Animal Science, Larissa

The heat stress (HS) causes subfertility in dairy cows; however, observing that under even severe HS conditions (THI ≥ 75), some cows 
present remarkable fertility conceiving at the first postpartal artificial insemination (AI). 
Here, we examined distinctive features of these cows. From the databases of three herds, 167 lactating Holstein cows were selected; 
group TT (n=57) conceived in the previous summer (THI≥75) at the 1st AI, and group TS (n=110) failed to conceive at the same period 
at the second AI (≥3αI). In the summer, blood samples were collected during a hot day (THI≥81) for the determination of cortisol and 
HSP70 concentrations. In one farm, the validity of fertility data of the previous year was re-examined. In 6 cows from each group (TT 
and TS), ovulation was induced (THI=80), and the concentration of the pre-ovulatory LH surge was determined in 9 blood samples. The 
progesterone concentration in the ensuing cycle was determined in blood samples collected every other day. 
Overall, cortisol and HSP70 were significantly lower in group TT (68.33±33.30ng/ml and 1.69±0.14ng/ml respectively, p<0.05) com-
pared to group TS (89.28±51.28 ng/ml and 2.02±0.3ng/ml respectively, p<0.001). More animals from group TT (42.8%) conceived at 
the first AI compared with those from group TS (20.5%,p<0.05). The induced pre-ovulatory LH surge peaked at higher levels in group 
TT (7.48±1.56mIU/ml) than in group TS (5.05±0.71mIU/ml, p<0.002), while no difference was recorded among groups in mean pro-
gesterone concentrations. 
These results are highly suggestive that thermotolerance is an inherent characteristic among individual cows of the same breed.
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ΕΑ 41
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΕΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΩΛΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΣΕ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 
ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
Αλέξανδρος Κουγιουμτζής1, Ευάγγελος τσιαμάδης1, αικατερίνη Σουφλέρη1, νεκτάριος Σιάχος1, Γεώργιος αρσένος1, Γεώργιος Μπάνος1,2, 
Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Scotland’s Rural College/ Roslin Institute, Εδιμβούργο, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο

Στην εργασία διερευνήθηκε η συσχέτιση της υποκλινικής κέτωσης (ΥΚ) με την εμφάνιση χωλότητας, τη σοβαρότητα και τον τύπο των αλ-
λοιώσεών της, σε 288 γαλακτοπαραγωγές αγελάδες φυλής Holstein 1ης γαλακτικής περιόδου, τους πρώτους 3 μήνες μετά τον τοκετό. 
Εβδομαδιαίως: α) συλλέχθηκαν δείγματα αίματος και μετρήθηκε η συγκέντρωση β-υδροξυβουτυρικού οξέος (BHBA, όριο Υκ≥1,100 
μmol/L) και β) βαθμολογήθηκε ο δείκτης ευχέρειας κίνησης (ΔΕκ, κλίμακα 1-5) σε όλες τις αγελάδες. Όσες αγελάδες βαθμολογήθηκαν με 
ΔΕκ≥2, θεωρήθηκαν χωλές, διενεργήθηκε ποδοκομία και καταγραφή του τύπου των αλλοιώσεων (διαταραχή της κερατινοποίησης [κΕρ] 
και μεταδοτικής αιτιολογίας [ΜΕτ]) και της έκτασής τους (κλίμακα 1-3). τα περιστατικά χωλότητας με βάση τον τύπο των αλλοιώσεων 
και της έκτασής τους χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: σε όσα οι μοναδικές ή οι επικρατούσες ήταν κΕρ (n=196), σε όσα αντίστοιχα ήταν ΜΕτ 
(n=153) και σε όσα συνυπήρχαν και οι δύο τύποι σε ίση έκταση, κΕρ_ΜΕτ (n=48). η στατιστική επεξεργασία έγινε με ανάλυση επιβίωσης 
Cox και Kaplan-Meier. η αναλογία επίπτωσης Υκ και χωλότητας ήταν 24,0% και 82,3%, αντίστοιχα. αγελάδες με Υκ είχαν 2,7 (1,7-4,7) 
περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν χωλότητα και 4,1 (2,1-8,3) περισσότερες πιθανότητες να βαθμολογηθούν με ΔΕκ=3 σε σχέση 
με αυτές που δεν είχαν Υκ. Επιπλέον, είχαν 3,2 (1,7-6,7) περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν χωλότητα λόγω κΕρ, ενώ υπήρχε τάση 
εμφάνισης χωλότητας λόγω κΕρ_ΜΕτ. Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης χωλότητας στις αγελάδες με Υκ+κΕρ ήταν 5,00±1,65 εβδομάδες 
έναντι αυτών που δεν είχαν Υκ (9,00±0,43). Συμπερασματικά, η υποκλινική κέτωση αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης χωλότητας και 
της σοβαρότητάς της ενώ εμφανίζεται νωρίτερα και συσχετίζεται με τις διαταραχές της κερατινοποίησης.

ΟΡ 41 
ASSOCIATION OF SUBCLINICAL KETOSIS WITH LAMENESS, LOCOMOTION SCORE AND HOOF LESIONS IN POST-PARTUM DAIRY COWS
Alexandros Kougioumtzis1, Vangelis Tsiamadis1, Aikaterini Soufleri1, Nektarios Siachos1, Georgios Arsenos1, Georgios Banos1,2,  
Georgios E. Valergakis1

1Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
2Scotland’s Rural College/ Roslin Institute, Edinburgh, Scotland, UK

The aim of this study was to investigate the association of SCK with lameness severity and hoof lesion type in 288 primiparous Holstein 
dairy cows after calving. All cows were blood sampled and locomotion scored (1-5 scale) weekly, during the first 13 weeks of lactation. 
Concentration of β-hydroxybutyric acid (BHBA) was measured and SCK was defined as BHBA≥1,100 μmol/L. Cows with a locomotion 
score (LS) ≥2 were considered lame, hoof trimmed and all lesions were recorded and scored (1-3 severity scale). Lesions were cat-
egorized as either claw horn lesions (CHL) or infectious (INL). Cases of lameness were classified: a) CHL (n=196): cases with only or 
predominately claw horn lesions, b) INL (n=153): cases with only or predominately infectious lesions and c) CHL_INL (n=48): cases with 
both type of lesions, of equal severity. Cox regression and Kaplan-Meier survival analysis were used for statistical analyses. Incidence 
of SCK and lameness was 24.0% and 82.3%, respectively. Cows with SCK were 2.7 (1.7-4.7) times more likely to be diagnosed as lame 
compared to non-SCK ones and were 4.1 (2.1-8.3) times more likely to be scored with a LS=3. Cows with SCK were 3.2 (1.7-6.1) times 
more likely to be diagnosed as lame due to CHL and showed a tendency to be diagnosed as lame due to CHL_INL, compared to non-
SCK ones. Cases classified as SCK+CHL were diagnosed earlier, compared to non-SCK+CHL: 5.00±1.65 vs. 9.00±0.43 weeks. Subclinical 
ketosis significantly increased the odds and severity of lameness; in addition, SCK was associated with claw horn lesions.
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ΕΑ 42
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΣΧΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Αικατερίνη Σουφλέρη1, Γεώργιος Μπάνος1,2, νικόλαος Πανούσης3, Γεώργιος αρσένος1, Εμμανουήλ καλαϊτζάκης3, αλέξανδρος κουγιουμτζής1, 
Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
2Scotland’sRuralCollege/RoslinInstitute, Εδιμβούργο, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο
3Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, η συγκέντρωση ολικών πρωτεϊνών (ΟΠ) στον ορό του αίματος των μόσχων <5,2 ή <5,5 g/dL (με-
τρήσεις BRIX <7,8% ή <8,4%, αντίστοιχα), συνδέεται με ανεπαρκή μεταφορά παθητικής ανοσίας (ΜΠα). Πρόσφατα, προτάθηκε νέα κλί-
μακα ΜΠα που περιλαμβάνει 4 κατηγορίες: ≥6,2 g/dL (εξαιρετική), 5,8-6,1 g/dL (καλή), 5,1-5,7 g/dL (μέτρια) και <5,1 g/dL (ανεπαρκής) 
με τις αντίστοιχες μετρήσεις BRIX να είναι ≥9,4%, 8,9-9,3%, 8,1-8,8% και <8,1%. Σκοπός μας ήταν η συγκριτική αξιολόγηση της ΜΠα, με 
βάση τα παραπάνω διαφορετικά πρότυπα, σε δύο αντίστοιχες μελέτες, σε ελληνικές εκτροφές. Στην πρώτη, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 
από 30 εκτροφές και 430 μόσχους (προσδιορισμός συγκέντρωσης ΟΠ με χρήση οπτικού διαθλασίμετρου) ενώ στη δεύτερη δεδομένα 
από 10 εκτροφές και 1013 μόσχους (προσδιορισμός συγκέντρωσης ΟΠ με χρήση ψηφιακού διαθλασίμετρου BRIX). Στην πρώτη μελέτη, 
ανεπαρκή ΜΠα παρουσίασε το 18% και το 25% των μόσχων. Με τη νέα κλίμακα, η κατάταξη των μόσχων στις 4 κατηγορίες ήταν 52%, 
18%, 18% και 12%, δηλαδή ο συνδυασμός μέτρια/ανεπαρκής ΜΠα ήταν 30%. Στη δεύτερη μελέτη, ανεπαρκή ΜΠα παρουσίασε το 17% 
και το 38% των μόσχων. Με τη νέα κλίμακα, η κατάταξη των μόσχων στις 4 κατηγορίες ήταν 24%, 19%, 31% και 26%, δηλαδή ο συνδυα-
σμός μέτρια/ανεπαρκής ΜΠα ήταν 57%. Στην τελευταία μελέτη, η εποχή τοκετού, η ποιότητα και η ποσότητα του πρωτογάλατος (γραμμικό 
πρότυπο) είχαν σημαντική επίδραση (P<0,05) στην κατάταξη των μόσχων στις 4 κατηγορίες. καθώς τα συνιστώμενα ποσοστά σε κάθε 
κατηγορία της νέας κλίμακας είναι >40%, 30%, 20% και <10%, είναι προφανές ότι η κατάσταση στη χώρα μας δεν είναι ικανοποιητική.

ΟΡ 42
TRANSFER OF PASSIVE IMMUNITY BASED ON DIFFERENT EVALUATION STANDARDS IN NEWBORN CALVES IN GREECE
Aikaterini Soufleri1, Georgios Banos1,2, Nikolaos Panousis3, Georgios Arsenos1, Emmanouil Kalaitzakis3, Alexandros Kougioumtzis1, 
Georgios E. Valergakis1

1Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
2Scotland’sRuralCollege/RoslinInstitute, Edinburg, Scotland, United Kingdom
3Clinic of Farm Animals, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

According to previous studies, calf serum total protein (TP) concentration <5.2 or <5.5 g/dL (BRIX values <7.8% or <8.4%, respectively) 
is associated with insufficient passive transfer of immunity (PTI). Recently, a 4-category PTI scale was proposed: ≥6.2 g/dL (excellent), 
5.8-6.1 g/dL (good), 5.1-5.7 g/dL (moderate), and <5.1 g/dL (inadequate). Respective Brix values the scale is ≥9.4%, 8.9-9.3%, 8.1-
8.8% and <8.1%. The objective was the comparative evaluation of PTI, based on the above different standards, in two corresponding 
studies, conducted in Greek farms. In the first, data from 30 farms and 430 calves (determination of TP using an optical refractometer) 
were used, while in the second, data from 10 farms and 1,013 calves (determination of TP using BRIX digital refractometer). In the first 
study, 18% and 25% of the calves showed insufficient PTI. Regarding the new scale, the ranking of calves in the 4 categories was 52%, 
18%, 18% and 12%, namely, the combination of moderate/poor PTI was 30%. In the second study, 17% and 38% of calves showed 
inadequate PTI. With the new scale, the ranking of calves in the 4 categories was 24%, 19%, 31% and 26%, namely, the combination 
of moderate/poor PTI was 57%. In this study, calving season, colostrum quality and quantity (linear model) had a significant effect 
(P<0.05) on the ranking of calves in the 4 categories. As the recommended percentages in each category of the new scale are >40%, 
30%, 20% and <10%, it is obvious that the situation in Greece is not satisfactory.
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ΕΑ 43
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΧΟΛΣΤΑΙΝ 1ΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Κωνσταντίνος Σ. Θεμιστοκλέους1, νικόλαος Πανούσης1, αντώνιος Ζδράγκας2, Ευστράτιος Σουγλής3, Ευάγγελος κιόσης1

1 Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
3 Τμήμα Βουστασίου & Γαλακτοκομίας, Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Μελετήθηκε η μορφολογία και η αιματική ροή της μαστικής φλέβας (ΜΦ) σε υγιείς αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου (ΓΠ), υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής, από την είσοδο στην ξηρά περίοδο (ΞΠ) έως την ολοκλήρωση του πρώιμου σταδίου της επόμενης ΓΠ. Δώδεκα αγελάδες 
Χολστάιν που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια επιλέχθηκαν από την ίδια καθαρόαιμη αγέλη, με μέση ημερήσια γαλακτοπαραγωγή 46 
χλγ. στην κορύφωση της ΓΠ, 26,4 χλγ. στο τέλος της και μέση διάρκεια ΞΠ 56 ημέρες. Οι αγελάδες ήταν κλινικώς υγιείς, χωρίς παθολο-
γικά συμπτώματα στο μαστό και χωρίς αλλοιώσεις του γάλακτος σε κάθε μέτρηση. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 7 ημέρες πριν και την 
ημέρα εισόδου στην ΞΠ, στη διάρκεια της ΞΠ, 7 και 3 ημέρες προ τοκετού, την ημέρα του τοκετού και έως την 90η ημέρα της νέας ΓΠ. 
Χρησιμοποιήθηκε Doppler υπερηχοτομογράφος με γραμμικό ηχοβολέα 10 MHz. καταγράφηκε ο όγκος αίματος/λεπτό, η μέση ταχύτητα 
αιματικής ροής, η διάμετρος, το εσωτερικό εμβαδόν και η απόσταση της μαστικής φλέβας από την επιφάνεια του δέρματος. Έγινε περι-
γραφική ανάλυση και συσχέτιση Pearson. η μέση διάμετρος της ΜΦ ήταν 2,75 εκατοστά. Ο όγκος αίματος/λεπτό στη ΜΦ κατά την ΞΠ 
υποδιπλασιάστηκε σε σχέση με την ημέρα εισόδου στην ΞΠ. Στην κορύφωση της νέας ΓΠ ο όγκος αίματος/λεπτό ήταν υπερδιπλάσιος σε 
σχέση με την ΞΠ. Οι πιο ραγδαίες μεταβολές στον όγκο αίματος/λεπτό καταγράφηκαν, αφενός, μεταξύ εισόδου στην ΞΠ και 3ης ημέρας 
ΞΠ και, αφετέρου, 3 ημέρες προ τοκετού έως τον τοκετό. η γαλακτοπαραγωγή εμφάνισε ισχυρή θετική συσχέτιση με τον όγκο ροής. το 
παραγωγικό στάδιο παρουσίασε μέτρια θετική συσχέτιση με τον όγκο ροής.

ΟΡ 43
MORPHOLOGY AND BLOOD FLOW OF THE MILK VEIN OF HOLSTEIN DAIRY HEIFERS IN DRY AND LACTATION PERIOD
Konstantinos Themistokleous1, Nikolaos Panousis1, Antonios Zdragas2, Efstratios Souglis3, Evangelos Kiossis1

1Clinic of Farm Animals, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2National Agricultural Research Foundation—NAGREF, Veterinary Research Institute of Thessaloniki, Thermi, Greece
3Dairy Department, American Farm School of Thessaloniki, Thermi, Greece

We studied the morphology and blood flow of the milk vein (MV) in healthy, first lactation, high-yield Holstein cows from dry-off to the 
peak of sequent lactation. Twelve cows meeting these criteria were selected from a purebred herd, with mean daily milk yield (DMY) 46 
kg on peak lactation, 26.4 kg on the last lactation day and mean duration of dry period (DP) 56 days. On every measurement day, cows 
were clinically healthy, no pathological findings from the udder or milk alterations. Measurements took place 7 days prior to and on dry-
off day, during the DP, on calving day and during early stage of sequent lactation. Doppler ultrasound device equipped with a 10 MHz 
transducer were used. Blood flow volume/minute (BFVol), time-averaged mean velocity, venous diameter, distance from skin surface 
and venous area from intima to intima in cross section were measured. Descriptive analysis and Pearson correlation were performed. 
Mean diameter of the MV was 2.75 cm. BFVol during in the mid-DP was less than half the BFVol on dry-off day. On peak lactation BFVol 
was more than twice the BFVol of mid-DP. The most rapid changes in blood flow were recorded: a) between dry-off day and 3rd day in 
DP, and, b) 3 days before calving and calving day. DMY presented strong positive correlation with BFVol. Productive stage presented 
moderate positive correlation with BFVol.
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ΕΑ 44
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΠΙΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 
ιωάννης Nανάς1, Στέλλα Δοκού2, Θωμάς-Μάρκος Χουζούρης1, Στυλιανός Βασιλόπουλος2, ηλίας Γιάννενας2, λαμπρινή αθανασίου3,  
Ελένη ντόβολου4,1, Γεώργιος Σ Αμοιρίδης1 
1Κλινική Μαιευτικής & Αναπαραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, Καρδίτσα 
2Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονική 
3Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα 
4Εργαστήριο Αναπαραγωγής, Τμημα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Μελετήθηκε η επίδραση της μερικής αντικατάστασης σογιάλευρου από μίγμα ίσων ποσοτήτων λιναρόσπορου και λούπινων (FL) στη γα-
λακτοπαραγωγή και τη γονιμότητα αγελάδων φυλής Holstein. Εξήντα αγελάδες κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες (καθεμία n=30) και το τρο-
ποποιημένο σιτηρέσιο χορηγείτο από 25 ημέρες προ- έως 35 ημέρες μετά τον τοκετό. Στην ομάδα τροποποιημένης διατροφής (ομάδα T), 
50% του σογιάλευρου αντικαταστάθηκε με FL, τα υπόλοιπα συστατικά του σιτηρεσίου ήταν ίδια με αυτά των μαρτύρων (ομάδα C). Tα δυο 
σιτηρέσια ήταν ισοενεργειακά και ισοπρωτεϊνούχα. Δείγματα γάλακτος αναλύθηκαν για χημική τους σύσταση, αριθμό σωματικών κυττάρων 
(Σκ), και μικροβίων. Δείγματα αίματος συλλέχθηκαν τις ημέρες -21, -10, 0 (τοκετός) και εβδομαδιαία έως την ημέρα 56pp και αναλύθηκαν 
για NEFA, πρωτεΐνες οξείας φάσης (APPS, Hpt και SAA) και λιπιδική οξείδωση (TBARS και δράση καταλάσης). Δείγματα ενδομητρίου 
συλλέχθηκαν τις ημέρες 21 και 42. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην γαλακτοπαραγωγή, στη λιπο- και πρωτεϊνοπεριεκτικότητα, στους 
αριθμούς Σκ και μικροβίων. Σε όλες τις χρονικές στιγμές η TBARS η δράση καταλάσης ήταν μικρότερες (p<0.05) στην ομάδα τ συγκριτικά 
με τη C. τα ζώα της ομάδας T εκδήλωσαν νωρίτερα τον πρώτο οίστρο και γονιμοποιήθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό έως την ημέρα 120 
συγκριτικά με την C (51.7±17.1 vs 61.3±13.6 p=0.06 και 70.9% vs 57.7%, p=0.08, αντίστοιχα). η μείωση του αριθμού των PMN μεταξύ 
ημερών 21 και 42 ήταν υψηλότερη (p<0.05) στην ομάδα τ. Οι συγκεντρώσεις των APPs ήταν χαμηλότερες στην ομάδα T, με σημαντικές 
διαφορές σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η αντικατάσταση του σογιάλευρου με FL ενισχύει τη 
γονιμότητα, χωρίς να επηρεάζει τη γαλακτοπαραγωγή. 

ΟΡ 44
FEEDING LYPINS AND FLAXSEED DURING THE TRANSITION PERIOD IN DAIRY COWS: EFFECTS PRODUCTION AND FERTILITY 
PARAMETERS 
Ioannis Nanasa, Stella Dokoub, Thomas-Markos Chouzourisa, Stylianos Vasilopoulosb, Ilias Giannenasb, Lamprini Athanasiouc,  
Eleni Dovoloud,a, Georgios S. Amiridisa 
aDepartment of Obstetrics and Reproduction, Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa, Greece
bLaboratory of Nutrition, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 
cDepartment of Medicine, Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa 
dLaboratory of Reproduction, Department of Animal Science, University of Thessaly, Larissa, Greece

The effect of soymeal substitution by equal quantities of flaxseed and lupins (FL) on milk production and fertility of Holstein cows was 
investigated. Sixty cows were allocated into equal groups and the modified feed was provided from 25 days prepartum to 35 days 
postpartum. In the treated group (group T), 50% of soymeal was replaced by FL; all other constituents were the same as in the control 
ration (group C). The two rations were isonitrogenous and isoenergetic. Milk samples were analyzed for chemical composition, SCC 
content and CFU. Blood samples were collected on days -21, -10, 0 (calving) and weekly until d 56pp, and were analyzed for NEFA, acute 
phase proteins (APPS, Hpt and SAA) and lipid oxidation indices (TBARS and catalase activity). Endometrial samples were collected on 
days 21 and 42. Between groups, no difference was recorded at any time point in milk yield, milk fat, milk protein, SCC, and CFU. At all-
time points, TBARS and catalase values were significantly (p<0.05) lower in group T compared to group C. Group T animals expressed 
the first postpartum estrus and conceived earlier than group C (51.7±17.1 vs 61.3±13.6 p=0.06 and pregnant at d12 70.9% vs 57.7%, 
p=0.08, respectively). Between days 21 to 42 the PMN reduction rate was higher in Group T animals (p<0.05). APPs were lower in 
group T animals with significant differences at particular time points. We infer that partial soymeal replacement by flaxseed and lupins 
supports cow fertility with neutral effects on milk yield and composition. 



βιβλιο περιληψεων
ΕλΕύθΕρΕς ΑνΑκοινώςΕις

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

69

ΕΑ 44Α
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
ΦΥΛΗΣ HOLSTEIN
Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης1, νεκτάριος Σιάχος1, αλέξανδρος κουγιουμτζής1, νικόλαος Πανούσης2, Γεώργιος Μπάνος1,3, Γεώργιος αρσένος1, 
Ευάγγελος τσιαμάδης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3Scotland’s Rural College/Roslin Institute, Εδιμβούργο, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο

Δύο ανεξάρτητα αρχεία (α1: 223 αγελάδες – 6 εκτροφές, α2: 753/719 αγελάδες - 9 εκτροφές) αξιοποιήθηκαν για τη διερεύνηση (πολυ-
μεταβλητά πρότυπα αναλογικού κινδύνου του Cox και συνάρτηση επιβίωσης Kaplan- Meier) της σχέσης του δείκτη πλήρωσης της μεγάλης 
κοιλίας (ΔΠλη, 5-βάθμια κλίμακα) και του δείκτη σύσπασής της (ΔΣΥΣ, δυαδική μεταβλητή, ΔΣΥΣ-1: 0-1 σύσπαση/2 min, ΔΣΥΣ-2: 2 ή 
περισσότερες συσπάσεις/2 min), την 8η ημέρα μετά τον τοκετό, με διάφορους αναπαραγωγικούς δείκτες. αγελάδες (α1) με ΔΠλη-3, 
είχαν υψηλότερη πιθανότητα κυοφορίας από εκείνες με ΔΠλη-2 [αναλογία κινδύνου (ακ) 1,52; 95% CI: 1,03-2,25, P<0,05] και ΔΠλη-1 
(ακ 3,54; 95% CI: 1,10-11,37, P<0,05). Ο μέσος (±τ.α.) χρόνος για την κυοφορία ήταν 109,7±3,3, 122,4±3,5 and 135,5±8,0 ημέρες, 
αντίστοιχα. Παρόμοια, αγελάδες (α2) με ΔΠλη-3, είχαν υψηλότερη πιθανότητα κυοφορίας από εκείνες με ΔΠλη-2 (ακ 1,5; 95% CI: 1,14-
1,96, P<0,01) και ΔΠλη-1 (ακ 1,97; 95% CI: 1,35-2,86, P<0,001) ενώ οι μέσοι (±τ.α.) χρόνοι για την κυοφορία ήταν 148,1±4,1, 158,0±2,6 
and 176,0±3,7 ημέρες. Για τις αγελάδες με ΔΣΥΣ-1 και ΔΣΥΣ-2 του α2, ο μέσος (±τ.α.) χρόνος για την 1η τΣ μέχρι την 120η ημέρα της 
γαλακτικής περιόδου ήταν 102,1±2,6 ημέρες έναντι 93,3±1,0 (P=0,012), για την κυοφορία στο αντίστοιχο διάστημα 109,3±2,8 ημέρες 
έναντι 101,0±1,3 (P=0,05) και για την κυοφορία μέχρι τη 200η ημέρα 174,9±5,0d έναντι 157,7±2,2 (P=0,02). αγελάδες με ΔΣΥΣ-2 είχαν 
υψηλότερη πιθανότητα να συλλάβουν μέχρι τη 200η ημέρα σε σχέση με εκείνες που είχαν ΔΣΥΣ-1 (ακ 2,0; 95% CI: 1,2-3,2, P=0,005). η 
χρήση των ΔΠλη και ΔΣΥΣ κατά τη λοχεία, για την πρόβλεψη των αναπαραγωγικών επιδόσεων, αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω.

OP 44A
ASSOCIATION OF RUMEN FILL AND CONTRACTION SCORE WITH REPRODUCTION IN HOLSTEIN DAIRY COWS
Georgios E. Valergakis1, Nektarios Siachos1, Alexandros Kougioumtzis1, Nikolaos Panousis2, Georgios Banos1,3, Georgios Arsenos1 
and Vangelis Tsiamadis1

1Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
2Clinic of Farm Animals, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
3Scotland’s Rural College / Roslin Institute, Edinburgh, United Kingdom

Two independent data-sets (DATA1: 223 cows - 6 herds; DATA2: 753/719 cows - 9 herds) were used to investigate (Cox proportional 
hazard regressions and Kaplan-Meier time-to-event analyses) the association of rumen fill score (RFS, five-point scale) and rumen 
contraction score (RCS, binary trait, RCS1: 0-1 contraction/2 min, RCS2: 2 or more contractions/2 min) at +8d relative to calving, 
with various reproductive indices. Cows (DATA1) with RFS3 had higher pregnancy hazard (PREHz) than cows with RFS2 [hazard ratio 
(HR) 1.52; 95% CI: 1.03-2.25, P<0.05] and RFS1 (HR 3.54; 95% CI: 1.10-11.37, P<0.05). Mean (±se) time to pregnancy was 109.7±3.3d, 
122.4±3.5d and 135.5±8.0d, respectively. Respective PREHz for DATA2 were HR 1.5; 95% CI: 1.14-1.96, P<0.01 and HR 1.97; 95% 
CI: 1.35-2.86, P<0.001 while mean (±se) times to pregnancy were 148.1±4.1d, 158.0±2.6d and 176.0±3.7d. For cows with RCS1 and 
RCS2 (DATA2), mean (±se) time to 1stAI by 120 days-in-milk (DIM) was 102.1±2.6d vs. 93.3±1.0d (P=0.012), to pregnancy at 1stAI by 
120DIM was 109.3±2.8d vs. 101.0±1.3d (P=0.05) and to pregnancy by 200DIM was 174.9±5.0d vs. 157.7±2.2d (P=0.02). Cows with 
RCS2 had a higher PREHz by 200DIM compared to RCS1 (HR 2.0; 95% CI: 1.2-3.2, P=0.005). Early post-calving, RFS and RCS merit more 
research as warning tools for future reproductive performance.



Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Υπό την αιγίδα  

βιβλιο περιληψεων
ΕλΕύθΕρΕς ΑνΑκοινώςΕις70 71

ΕΑ 45
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΚΟΛΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΞΕΙΑΣ ΔΥΣΠΕΠΤΙΚΗΣ 
ΟΞΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ
Ν. Βουλγαράκης1, Δ. Γκουγκουλής1, λ. αθανασίου1, Δ. Ψάλλα2, Β. Παπατσίρος1, Γ. Χριστοδουλόπουλος3

1Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 43100-Καρδίτσα
2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην κτηνιατρική πράξη, η διάγνωση της Υποξείας Δυσπεπτικής Οξέωσης (ΥΔΟ) των μηρυκαστικών αποτελεί πρόκληση εξαιτίας της απουσίας 
χαρακτηριστικής κλινικής συμπτωματολογίας και της έλλειψης αξιόπιστων και πρακτικών διαγνωστικών εξετάσεων. αξιολογήθηκε η 
απευθείας χρωματομετρική εξέταση του βλεννογόνου της μεγάλης κοιλίας (Μκ) ως διαγνωστικό μέσο της ΥΔΟ σε γαλακτοπαραγωγικές 
προβατίνες και κρεοπαραγωγικά μοσχάρια. Προηγήθηκε εβδομαδιαίος έλεγχος του pH του περιεχομένου της Μκ για χρονικό διάστημα 
7 μηνών στις προβατίνες και 12 μηνών στα μοσχάρια. η χρωματομετρική εξέταση του βλεννογόνου της Μκ έγινε έπειτα από σφαγή 
των ζώων στο τέλος του πειραματισμού. η επιβεβαίωση ύπαρξης ΥΔΟ έγινε με ιστοπαθολογική εξέταση. Με βάση τα προκαταρτικά 
αποτελέσματα υπάρχει συσχέτιση του χρώματος του βλεννογόνου της Μκ και της παρουσίας ΥΔΟ. Συγκεκριμένα, χρωματισμός γκρίζος 
έως μαύρος υποδηλώνει ΥΔΟ.

ΟΡ 45
PROPOSAL OF AN EASY CLINICAL FIELD TEST FOR THE DIAGNOSIS OF SUBACUTE RUMINAL ACIDOSIS IN RUMINANTS
Ν. Voulgarakis1, D. Gougoulis1, L.V. Athanasiou1, D. Psalla2, V. Papatsiros1, G. Christodoulopoulos3

1Clinical Veterinary Medicine Department, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, GR-43100
2Laboratory of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
3Department of Animal Science, Agricultural University of Athens

In veterinary practice, the diagnosis of subacute ruminant acidosis (SARA) is challenging due to the absence of characteristic clinical 
signs and the lack of reliable and practical diagnostic tests. Direct colorimetric examination of the rumen mucosa was evaluated as a 
diagnostic tool for SARA in dairy ewes and beef cattle. For the evaluation, rumen pH was monitored weekly for 7 months in dairy ewes 
and for 12 months in beef cattle. Colorimetric examination of the rumen mucosa was performed after slaughter of the animals at the 
end of the experiment. The presence of SARA was confirmed by histopathological examination. Our preliminary results show that there 
is a correlation between mucosal colour and SARA status. Grey to black coloration indicates SARA.
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ΕΑ 46
Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 
Lola Perucho1, Δημήτριος τσιώκος2, ηλίας Μπουζαλάς1, αικατερίνη Σαράτση1, Ina Beltrán de Heredia3, Roberto Ruiz3, Antonello Carta4, 
Pierre-Guillaume Grisot5, Χριστίνα λίγδα1, Θεοδώρα Τσιλιγιάννη1*

1Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Θεσσαλονίκη
2Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Γιαννιτσά
3Neiker, Vitoria-Gasteiz, Spain
4Agris, Sardinia, Italy
5Idele, Manosque, France

Ζητήθηκε, από προβατοτρόφους και ειδικούς επιστήμονες (κτηνίατροι και ζωοτέχνες) από 4 μεσογειακές χώρες (Γαλλία – FR, Ελλάδα – GR, ιτα-
λία – IT, ισπανία – SP), να εντοπίσουν και να ιεραρχήσουν τα σοβαρότερα θέματα υγείας των αρνιών (μεταξύ άλλων θεμάτων) και τις πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες πηγές πληροφόρησης για τα προβλήματα τους. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια με 10 θέματα υγείας (επιλογή και ιε-
ράρχηση των 5) και 13 πηγές πληροφόρησης (επιλογή και ιεράρχηση των 10). Στην έρευνα συμμετείχαν 216 κτηνοτρόφοι (GR-79, FR-21, IT-64, 
SP-52) και 236 (GR-37, FR-72, IT-79, SP-48) ειδικοί επιστήμονες. η διάρροια των νεογέννητων (προβατοτρόφοι: FR-66,7% - GR-89,9%, ειδικοί 
επιστήμονες: SP-87,5% - ιτ-94,9%) και οι αιφνίδιοι θάνατοι χωρίς διάρροια (προβατοτρόφοι: FR-57,1 - GR-68,4%, ειδικοί επιστήμονες: FR-
61,1 - GR-83,8%) επιλέχθηκαν ως τα σοβαρότερο πρόβλημα και στις 4 χώρες. ακολουθούσαν, τα αναπνευστικά προβλήματα (προβατοτρόφοι: 
FR-52,4%, GR-57,0%, SP-61,5%, ειδικοί επιστήμονες: GR-64,9%, FR-65,3%, SP-87,5%) και η κοκκιδίωση (προβατοτρόφοι: ιτ-54,7%, GR-57%, 
FR-57,1%, ειδικοί επιστήμονες: IT-68,4%, FR-83,3%, SP-85,4%). Οι κτηνίατροι είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης για τους κτηνοτρόφους στην 
Ελλάδα (93,7%), την ιταλία (60,7%) και την ισπανία (80,8%) και 2η στη Γαλλία (66,7%), με 1η τους τεχνικούς συμβούλους – ζωοτέχνες (76,2%). 
Οι «άλλοι κτηνοτρόφοι» αναφέρθηκαν ως σημαντική πηγή πληροφόρησης από τους Έλληνες (63,3%), τους Γάλλους (57,1%) και τους ισπανούς 
(57,7%) κτηνοτρόφους. Οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι επέλεξαν ως πηγή πληροφόρησης και την επαγγελματική εκπαίδευση (57,1%). τα αποτελέσματα 
αυτά επισημαίνουν τις ασθένειες των αρνιών για τις οποίες πρέπει να δοθούν λύσεις στους κτηνοτρόφους. Επίσης, αναδεικνύουν τα προβλήματα 
της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της εκπαίδευσης των προβατοτρόφων. (Χρηματοδότηση: EUROSHEEP – HORIZON 2020)

ΟΡ 46
SHEEP FARMERS’ VIEWS ON THE MOST IMPORTANT LAMB HEALTH ISSUES AND THE INFORMATION SOURCES 
THEY USE 
Lola Perucho1, Dimitrios Tsiokos2, Ilias Bouzalas1, Ekaterini Saratsi1, Ina Beltrán de Heredia3, Roberto Ruiz3, Antonello Carta4,  
Pierre-Guillaume Grisot5, Christina Ligda1, Theodora Tsiligianni1*

1 Veterinary Research Institute, HAO - DIMITRA, Thessaloniki, Greece
2 Institute of Animal Science, HAO – DIMITRA, Giannitsa, Greece 

3 Neiker, Vitoria-Gasteiz, Spain
4 Agris, Sardinia, Italy
5 Idele, Manosque, France

Sheep farmers and advisors (veterinarians and zootechnicians) from 4 Mediterranean countries (France – FR, Greece -GR, Italy – IT, Spain -SP) were 
asked to identify and rank the most serious lamb health issues (among others) and the most frequently used sources of information to receive assis-
tance in finding solutions. Questionnaires, with 10 health issues of lambs (to choose and rank 5) and 13 sources of information (to choose and rank 
10), were used. In total, 216 farmers (GR-79, FR-21, IT-64, SP-52) and 236 advisors (GR-37, FR-72, IT-79, SP-48) took part in the survey. Diarrhea 
of newborns (farmers: FR-66.7% - GR-89.9%, advisors: SP-87.5% - IT-94.9%) and acute deaths without diarrhea (farmers: FR-57.1% - GR-68.4%, 
advisors: FR-61.1% - GR-83.8%) were selected as the most serious problems in all 4 countries. Respiratory problems (farmers: FR-52.4%, GR-57%, 
SP-61.5%, advisors: GR-64.9%, FR-65.3%, SP-87.5%) and coccidiosis (farmers: IT-54.7%, GR-57%, FR-57.1%, advisors: IT-68.4%, FR-83.3%, SP-
85.4%) were also recognized as serious health issues of lambs. Veterinarians are the main source of information for farmers in Greece (93.7%), Italy 
(60.7%) and Spain (80.8%) and the 2nd one in France (66.7%), where farmers prefer technical advisors - zootechnicians (76.2%). “Other farmers” 
were mentioned as an important source of information by Greek (63.3%), French (57.1%) and Spanish (57.7%) farmers. French farmers chose also 
professional education as a source of information (57.1%). These results highlight lamb health issues for which farmers need solutions. They also 
highlight the problems of disseminating research results and farmer training. (Funded: EUROSHEEP – HORIZON 2020)
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ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
κατερίνα Σαράτση, αναστάσιος Σαράτσης, Βάια Καντζούρα, Γεώργιος Πάντσιος, Σοφία αναστασιάδου , Παναγιώτα λίγδα , Σμαράγδα Σωτηράκη 

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Οι μολύνσεις από τα γαστρεντερικά παράσιτα επηρεάζουν την υγεία/ευζωία και τις αποδόσεις των μηρυκαστικών, ειδικά όταν η εκτροφή 
τους βασίζεται στη βόσκηση, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές απώλειες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μελέτη της συχνότητας 
των γαστρεντερικών παρασιτώσεων σε εκτροφές μηρυκαστικών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η καταγραφή των πρακτικών 
που εφαρμόζουν οι κτηνοτρόφοι για την αντιμετώπισή τους. 
Μελετήθηκαν 185 εκτροφές μηρυκαστικών κατανεμημένες, ανάλογα με την πυκνότητά τους, σε όλη την περιοχή μελέτης. Συλλέχθηκαν 
δείγματα κοπράνων από 20 ζώα ανά εκτροφή στα οποία καταγράφηκε το παρασιτικό φορτίο και χαρακτηρίστηκαν τα παρασιτικά 
είδη. Επίσης, μέσω ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν τη διαχείριση, τις θεραπείες και τις πρακτικές που 
εφαρμόζονται σε κάθε εκτροφή. 
Συνολικά, το 87% των εκτροφών βρέθηκαν μολυσμένες με γαστρεντερικά παράσιτα, με το 7,5% από αυτές να εμφανίζουν υψηλό 
παρασιτικό φορτίο. το Haemonchus contortus ήταν το πιο συχνό είδος, σε αρκετές περιπτώσεις το μοναδικό (38% των εκτροφών προβάτων 
και 35% των αιγών), που απομονώθηκε. το 77% των κτηνοτρόφων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι είναι ανθελμινθική αντοχή, ενώ οι 
υπόλοιποι, αν και ενήμεροι, δεν έλαβαν ποτέ μέτρα για τον έλεγχό της. η μόνη πρακτική που εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση των 
παρασιτώσεων ήταν η χορήγηση ανθελμινθικών στα ζώα της εκτροφής, μία ή δύο φορές το χρόνο (44% και 46% αντίστοιχα) χωρίς να 
έχει προηγηθεί ποτέ παρασιτολογική εξέταση των κοπράνων. 
η πιο συχνή ομάδα ανθελμινθικών που χορηγούσαν οι κτηνοτρόφοι ήταν οι βενζιμιδαζόλες και ακολουθούσαν οι αβερμεκτίνες συνήθως 
σε εναλλαγή με τις βενζιμιδαζόλες. Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι οι γαστρεντερικές παρασιτώσεις ήταν ιδιαίτερα συχνές 
στις εκτροφές που εξετάσθηκαν και ότι υπάρχουν σημαντικά κενά σε ότι αφορά την ενημέρωση των κτηνοτρόφων, γεγονός που σαφώς 
επηρεάζει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

ΟΡ 47
GASTROINTESTINAL NEMATODE PARASITISM IN GRAZING RUMINANTS, AWARENESS AND APPLIED CONTROL PRACTICES BY 
FARMERS IN WEST MACEDONIA REGION OF GREECE 
Katerina Saratsi,

 Anastasios Saratsis, Vaia Kantzoura, George Pantsios, Sofia Anastasiadou, Panagiota Ligda, Smaragda Sotiraki 

1Veterinary Research Institute, Hellenic Agricultural Organization-DEMETER, 57001 Thermi, Thessaloniki, Greece

In Greece, livestock traditional production mainly depends on pasture-based, dairy ruminant husbandry systems. To study the abun-
dance and intensity of gastrointenstinal nematode (GIN) infections in such systems and define the practices applied to control them, 
we performed a cross-sectional study in West Macedonia Region of Greece.
Precisely, 185 farms proportionally distributed to all 4 counties of the Region, according to their farm density, were tested. Faecal 
samples were collected from 20 animals per farm and egg counts (EPG) as well as coprocultures were performed to identify GIN species. 
Information on management, anthelmintic treatments and practices were recorded by means of a questionnaire. 
Overall, 87% of farms were found infected with GINs, with 7.5% of them having high EPGs. Haemonchus contortus was a frequent finding 
in coprocultures, representing in several occasions the only species isolated (38% of sheep and 35% of goat farms). Seventy-seven 
percent of the farmers declared that they have not been informed about anthelmintic resistance, while the rest even being aware, never 
took measures controlling it. The only practice applied was treatment with anthelmintics, which were most commonly administered to 
the whole flock blindly once or twice per year (44% and 46% respectively) without performing any parasitological testing. 
The most commonly used, anthelmintic class was benzimidazoles followed by avermectins which are used mainly when rotating benzim-
idazoles. The above confirm that GINs remain a common problem in such husbandry systems and farmers’ lack of awareness represents 
a major drawback for their sustainable control. 
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ΕΑ 48
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΑΙΓΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 
Σωτηρία Βουράκη1, αθανάσιος ι. Γελασάκης2, Βασιλεία Φωτιάδου1, Γεώργιος Μπάνος1,3, Γεώργιος αρσένος1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Επιστημών των Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Scotland’s Rural College (SRUC), Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο 

Εισαγωγή: η βιωσιμότητα των ημιεκτατικών εκτροφών αιγών προϋποθέτει τη βελτίωση της υγείας και ευζωίας των ζώων. Ωστόσο, η 
μεταξύ των ζώων (συν)διακύμανση χαρακτηριστικών υγείας, ευζωίας και παραγωγικότητας δεν έχει μελετηθεί. 
Σκοπός και μέθοδος: Σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση της επαναληπτικότητας χαρακτηριστικών υγείας και ευζωίας και η συσχέτιση 
με τη γαλακτοπαραγωγή ημιεκτατικά εκτρεφόμενων αιγών. 
Υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 1.210 τυχαία επιλεγμένες αίγες των φυλών Εγχώρια (n=418), Σκοπέλου (n=429), και Δαμασκού 
(n=363) από επτά εκτροφές. Πραγματοποιήθηκαν ατομικές μηνιαίες μετρήσεις για δύο συνεχόμενες αρμεκτικές περιόδους της ποσότητας 
και ποιότητας του γάλακτος, δεικτών υγείας του μαστού (αριθμός σωματικών κυττάρων και ολική μεσόφιλη χλωρίδα), παρασιτώσεων 
(προσβολή από κρότωνες, μυίαση, αριθμός αυγών γαστρεντερικών νηματωδών και κεστωδών παρασίτων, και προνυμφών πνευμονικών 
παρασίτων στα κόπρανα) και ευζωίας. η ευζωία αξιολογήθηκε βάσει της παρουσίας τραυματισμών και δερματικών αλλοιώσεων στην 
κεφαλή, οφθαλμικού και ρινικού εκκρίματος, αποστημάτων, τραυματισμών, διάρροιας, υπερμεγεθών χηλών, αρθρίτιδας, χωλότητας, 
ασυμμετρίας των ημιμορίων, αποστημάτων και δερματικών αλλοιώσεων του μαστού. 
Αποτελέσματα: Σημαντική επαναληπτικότητα (P<0,05) διαπιστώθηκε i) για τα χαρακτηριστικά της υγείας του μαστού (0,08-0,59) και τα 
περισσότερα από τα χαρακτηριστικά ευζωίας (0,16-0,99) σε όλες τις φυλές, ii) για τον αριθμό αυγών γαστρεντερικών νηματωδών και 
κεστωδών παρασίτων στην Εγχώρια φυλή (0,09-0,32), και iii) για τη μυίαση στη φυλή Σκοπέλου (0,34). η συσχέτιση των παραπάνω 
χαρακτηριστικών με τη γαλακτοπαραγωγή βρέθηκε μη σημαντική ή επιθυμητή (-0,12 έως -0,39). 
Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη δυνατότητα βελτίωσης της υγείας και ευζωίας των υπό μελέτη φυλών αιγών χωρίς 
ανεπιθύμητες επιδράσεις στην παραγωγικότητα. η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τα ερευνητικά έργα H2020-SMARTER (772787) και 
FP7-SOLID (266367).

ΟΡ 48
REPEATABILITY OF HEALTH AND WELFARE TRAITS AND CORRELATION WITH MILK PRODUCTION TRAITS IN DAIRY GOATS 
REARED IN LOW-INPUT FARMING SYSTEMS
Sotiria Vouraki1, Athanasios I. Gelasakis2, Vasileia Fotiadou1, Georgios Banos1,3, Georgios Arsenos1

1Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
2Department of Animal Science, School of Animal Biosciences, Agricultural University of Athens
3Scotland’s Rural College (SRUC), Scotland, United Kingdom 

Introduction: The sustainability of dairy goat low-input pastoral farming systems largely depends on enhancing animal health and 
welfare status. However, research on between-animal (co)variation of health, welfare and production traits is scarce. 
Objective: The objectives were to estimate the repeatability of health and welfare traits and investigate their association with milk 
production in dairy goats reared in low-input farming systems in Greece. 
Material and methods: A total of 1,210 goats of Eghoria (n=418), Skopelos (n=429), and Damascus (n=363) breeds from seven farms 
were used. Udder health, parasitism resistance, welfare, milk yield and quality were recorded monthly for two consecutive milking 
periods. Udder health records included somatic cell count and total viable count. Parasitism included myiasis, tick infestation, gastro-
intestinal nematode (GIN) and cestode faecal egg count (FEC), and lungworm faecal larval count (FLC). Welfare traits included ear and 
horn injuries, head skin lesions, ocular and nasal discharge, body abscesses, injuries, diarrhoea, overgrown claws, arthritis, lameness, 
udder asymmetry, abscesses, and skin lesions. Trait repeatability and animal correlations were estimated. 
Results: Significant (P<0.05) repeatability was reported for all udder health (0.08-0.59) and most of welfare traits (0.16-0.99) in all 
breeds, GIN and cestode FEC in Eghoria goats (0.09-0.32), and myiasis in Skopelos (0.34) goats. Correlations of health and most of 
welfare traits with milk production were non-significant or favourable (-0.12 to -0.39). 
Conclusions: Results demonstrate the potential to improve health and welfare of the studied breeds without compromising produc-
tivity. This work was undertaken as part of the H2020-SMARTER (772787) and FP7-SOLID (266367) projects. 
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ΕΑ 49
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ
Βασιλική Παπανικολοπούλου, Σωτηρία Βουράκη, Στέργιος Πρίσκας, Γεώργιος αρσένος
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: η διασφάλιση της υγείας και ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εξασφάλιση υψηλής 
παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της οικονομικής βιωσιμότητας των εκτροφών.
Σκοπός και Μέθοδος: αξιολόγηση δεικτών ευζωίας και εκτίμηση της υγείας του μαστού σε εκτροφές προβάτων. 
Υλικό και Μέθοδος: Επιλέχθηκαν τυχαία 25 εκτροφές προβάτων φυλής λακών, ασσάφ και μιγάδων τους με εγχώριες ελληνικές φυλές 
στη Δυτική Μακεδονία. Σε κάθε εκτροφή αξιολογήθηκε τυχαία το 20% των αρμεγόμενων προβατίνων (n= 826) στο χώρο του αρμεκτηρί-
ου, πριν το άρμεγμα. Με επισκόπηση γινόταν έλεγχος για παρουσία πιθανών τραυματισμών, αποστημάτων και δερματικών αλλοιώσεων 
στο κεφάλι των ζώων. Ευρήματα υπερμεγεθών χηλών και αρθρίτιδας καταγράφηκαν κατά την εξέταση των άκρων. Πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος του μαστού για παρουσία ασυμμετρίας των ημιμορίων του και δερματικών αλλοιώσεων και ψηλάφηση για ευρήματα ίνωσης 
και αποστημάτων. Με τη χρήση θερμικής κάμερας γινόταν καταμέτρηση της θερμοκρασίας του μαστού και ακολούθως διενεργούνταν η 
δοκιμή καλιφόρνιας (CMT) για έλεγχο υποκλινικής μαστίτιδας. η στατιστική ανάλυση δεδομένων έγινε με χρήση της R. 
Αποτελέσματα: η συχνότητα εμφάνισης υπερμεγεθών χηλών, ασυμμετρίας των ημιμορίων του μαστού και υποκλινικής μαστίτιδας 
ήταν 25,0%, 41,9% και 30,1%, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες συχνότητες των υπόλοιπων δεικτών υγείας και ευζωίας ήταν <20% (0,12%-
18,80%). η μέση τιμή της μέγιστης και μέσης θερμοκρασίας του μαστού ήταν 36,6±1,57oC και 35,7±1,73oC, αντίστοιχα. 
Συμπεράσματα: τα κυριότερα προβλήματα που υποβαθμίζουν την υγεία και την ευζωία σε εκτροφές προβάτων εντοπίζονται στα άκρα 
και τον μαστό των ζώων. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής 
Μακεδονίας 2014-2020 (ΔΜΡ1-0016238, ακρωνύμιο: FARMDAIN).

ΟΡ 49
HEALTH AND WELFARE ASSESSMENT OF EWES IN DAIRY SHEEP FARMS 
Vasiliki Papanikolopoulou, Sotiria Vouraki, Stergios Priskas, Georgios Arsenos
Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 

 
Introduction: Productivity as well as sustainability of dairy sheep farms largely depend on animal health and welfare status. 
Objective: The objective was to assess welfare indicators and udder health of ewes in dairy sheep farms. 
Materials and Methods: The study involved 25 dairy sheep farms located in north-western Greece. They were raising either Lacaune 
and Assaf breeds or their crosses with indigenous Greek breeds. In each farm, a random sample of 20% of milked ewes was selected 
(n=826). Welfare indicators and udder health of ewes were assessed in the milking parlour before milking. Each ewe was examined 
for head skin lesions, injuries or abscesses, overgrown claws and arthritis. Udder asymmetry, skin lesions, abscesses, and fibrosis were 
recorded by visual observation and palpation of the udder. A thermal camera was used to record udder skin surface temperature. Cal-
ifornia Mastitis Test (CMT) was also performed. 
Results: The overall prevalence of overgrown claws, udder asymmetry and subclinical mastitis was 25.0%5, 41.9% and 30.1%, respec-
tively. Corresponding frequencies for the rest indicators were <20% (0.12%-18.80%). The average of the maximum and mean udder 
temperature was 36,6±1,57oC and 35,7±1,73oC, respectively. 
Conclusions: Limb and udder problems were the main factors causing the reduction of welfare status of ewes in dairy sheep farms 
involved in the current study. Funding: European Regional Development Fund of the European Union and Greek National Funds; Oper-
ational Program Western Macedonia 2014-2020 (DMR1-0016238- acronym FarmDain).
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ΕΑ 50 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΟΥΣΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αφροδίτη Ι. Καλογιάννη1, ηλίας Μπουζαλάς2, αθανάσιος ι. Γελασάκης3

1  Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Επιστημών των Ζώων, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

2 Eρευνητής, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
3 Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Επιστημών των Ζώων, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή: η έλλειψη εθνικού προγράμματος ελέγχου της προϊούσας πνευμονίας σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά οροθετικότητας 
σε επίπεδο πληθυσμού, καθιστά στρατηγικής σημασίας για την προβατοτροφία την άμεση δημιουργία εκτροφών-πυρήνων απαλλαγμέ-
νων από το νόσημα.
Σκοπός και Μέθοδος: Σκοπός της έρευνας ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου της προϊούσας πνευμονίας 
σε μία εντατική εκτροφή προβάτων γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, μέσω της ανάπτυξης και αξιολόγησης διαγνωστικών τεχνικών 
έγκαιρης ανίχνευσης των μολύνσεων, την διαχείριση του νοσήματος σε επίπεδο εκτροφής, και την δημιουργία ζώων αναπαραγωγής 
απαλλαγμένων από τον ιό.
Υλικό και Μέθοδος: Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε μία εμπορική εντατική εκτροφή 300 καθαρόαιμων προβάτων των φυλών Χίου και 
Lacaune στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Στην εκτροφή αυτή, λαμβάνονταν δείγματα αίματος σε συγκεκριμένα παραγωγικά στάδια, 
και υποβάλλονταν σε ορολογικές (ELISA) και μοριακές (PCR) εξετάσεις για την επιδημιολογική διερεύνηση του νοσήματος και την ανά-
πτυξη ενός πρωτοκόλλου πρώιμης και αποτελεσματικής διάγνωσης. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν ατομικές γαλακτομετρήσεις. τέλος, 
εφαρμόζονταν στοχευμένες ζωοτεχνικές πρακτικές και μέτρα προληπτικής κτηνιατρικής για τον έλεγχο της διασποράς του νοσήματος.
Αποτελέσματα: η οροθετικότητα της εκτροφής μειώθηκε από 30,3% σε 1,5% σε 24 μήνες από την έναρξη προγράμματος ελέγχου του 
νοσήματος. το πρωτόκολλο PCR στις περιοχές gag του ιικού γονιδιώματος ήταν το αποτελεσματικότερο για την πρώιμη ανίχνευση του ιού. 
τέλος, η μέση γαλακτοπαραγωγή/ζώο/γαλακτική περίοδο αυξήθηκε κατά περίπου 90 χλγ. (32%).
Συμπεράσματα: H δημιουργία εμπορικών εκτροφών-πυρήνων απαλλαγμένων από τον ιό είναι εφικτή σε μεσοπρόθεσμη κλίμακα. η 
αύξηση της γαλακτοπαραγωγής των ζώων μένει να διευκρινιστεί αν και σε ποιο βαθμό συνδέεται άμεσα με την εκρίζωση του νοσήματος 
ή αποτελεί παράπλευρο όφελος της βελτιωμένης διαχείρισης.

Eυχαριστίες: το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από τη «Φάρμα λαμίας ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 RIS3», κωδικός έργου: ΣτΕρ1-0024719, τίτλος έργου: «Δημιουργία πυρήνα γεννητόρων 
προβάτων απαλλαγμένων από την προϊούσα πνευμονία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

EA 50
EVALUATION OF MAEDI-VISNA ERADICATION PROGRAM IN AN INTENSIVE DAIRY SHEEP FARM IN CENTRAL GREECE
Aphrodite I. Kalogianni1, Ilias Bouzalas2, Athanasios I. Gelasakis3

1 PhD candidate, Laboratory of Anatomy and Physiology of Farm Animals, Department of Animal Science, School of Animal Biosciences, Agricultural 
University of Athens, Athens

2Researcher, Hellenic Agricultural Organization-DEMETER, Veterinary Research Institute, Campus of Thermi, Thessaloniki, Greece
3 Assistant Professor, Laboratory of Anatomy and Physiology of Farm Animals, Department of Animal Science, School of Animal Biosciences, 
Agricultural University of Athens, Athens

Introduction: Scarcity of national maedi-visna control program in combination with the high seroprevalence rate at animal level ren-
der the establishment of virus-free farms a strategic priority for the sheep sector in Greece. 
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Objective and Methodology
The objective of the study was the implementation of a comprehensive maedi-visna eradication program in a commercial dairy sheep 
farm via the development and assessment of diagnostic methods for the early detection of infections, the management of the disease 
at the farm level, and the production of virus-free breeding stocks. 
Material and Method: A commercial intensive dairy sheep farm, with 300 purebred Chios and Lacaune sheep in Central Greece, was 
enrolled in the study. In this farm, blood samples were collected at specific production stages and assayed using serological (ELISA) and 
molecular (PCR) tests, for the epidemiological investigation of the disease and the development of a protocol for its early and accurate 
diagnosis. Moreover, milk yield per lactation has been calculated, whereas, control measures have been modified to mitigate the virus 
transmission.
Results: Seroprevalence of maedi-visna has been reduced from 30.3% to 1.5% during the last 24 months from the initiation of the 
control program. The PCR protocol in the gag regions of the viral genome was the most efficient for the early diagnosis of the virus. 
Finally, the average milk production/animal/lactation increased by ca. 90 kg (32%).
Conclusions: The establishment of Maedi-visna free farms is feasible under commercial conditions and at a medium-term scale. It 
needs to be elucidated whether and to what extend increased milk production is attributed to the disease eradication or consists a 
side-benefit of the overall farm management improvement.

Acknowledgments: This research was funded by “Farma Lamias IKE’ within the Regional Operational Program “Central Greece 2014-
2020 RIS3”, Project code: STER1-0024719, Project name: “Development of ovine progressive pneumonia-free sheep breeding stocks 
in the region of Sterea Ellada”
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ΕΑ 51
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΦΥΛΗΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 
Σωτηρία Βουράκη1, Βασιλική Παπανικολοπούλου1, αγγελική αργυριάδου1, Στέργιος Πρίσκας1, Βασιλεία Φωτιάδου1, Βαλεντίνα τσαρτσιανίδου2,3, 
αλέξανδρος τριανταφυλλίδης2,3, Γεώργιος αρσένος1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3Bioanalysis and Omics (BIOMIC), Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ-ΑΠΘ), Balkan Center, Κτίρια Α & Β

Εισαγωγή: η δυνατότητα αξιοποίησης ορεινών βοσκοτόπων αποτελεί πλεονέκτημα για τις εγχώριες φυλές προβάτων συμβάλλοντας 
στη βιωσιμότητα των εκτροφών. Ωστόσο, η συμπεριφορά βόσκησης και η προσαρμογή στις κλιματικές συνθήκες δεν έχουν μελετηθεί. 
Σκοπός και μέθοδος: Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συμπεριφοράς βόσκησης ημιεκτατικά εκτρεφόμενων προβάτων φυλής 
Μπούτσκο σε ορεινές περιοχές και η συσχέτιση με κλιματικές παραμέτρους. 
Υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 296 τυχαία επιλεγμένες προβατίνες της παραπάνω φυλής από τρία ποίμνια της ηπείρου (n=198, 
n=49 και n=49, αντίστοιχα). κολάρα με συσκευές δορυφορικού εντοπισμού (GPS, n=50) τοποθετήθηκαν εκ περιτροπής στα ζώα την 
περίοδο ιούνιο με Σεπτέμβριο 2021. Οι καταγραφές πραγματοποιούνταν με συχνότητα 2-60 λεπτών για 4-10 ημέρες ανά ζώο. Για κάθε 
ζώο, καταγράφηκαν η ημερήσια χρονική διάρκεια βόσκησης, χιλιομετρική απόσταση που διάνυσε, ταχύτητα κίνησης, υψομετρική διαφο-
ρά και συνολική ανάβαση στους βοσκοτόπους. από τη μέση ημερήσια θερμοκρασία και σχετική υγρασία της βάσης δεδομένων της NASA, 
υπολογίστηκε ο δείκτης θερμοκρασίας-υγρασίας (τηι). 
Αποτελέσματα: η μέση ημερήσια χρονική διάρκεια βόσκησης, απόσταση, ταχύτητα, υψομετρική διαφορά, και συνολική ανάβαση ήταν 
7,7±1,52 ώρες, 10,7±2,01 χλμ, 1,5±0,42 χλμ/ώρα, 375,5±174,84 μέτρα, και 2.740,7±968,95 μέτρα, αντίστοιχα. η αύξηση του THI, κατά 
μία μονάδα βρέθηκε να οδηγεί σε σημαντική (P<0,001) μείωση της ταχύτητας (0,8±0,20%) και της υψομετρικής διαφοράς (2,0±0,40%), 
ενώ σε αύξηση της χρονικής διάρκειας (0,9±0,20%) και ανάβασης (2,0±0,40%). 
Συμπεράσματα: η συμπεριφορά βόσκησης των προβατίνων φυλής Μπούτσκο χαρακτηρίζεται από μεγάλη διάρκεια, απόσταση και 
ανάβαση. Ο δείκτης THI επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά βόσκησης, πλην της χιλιομετρικής απόστασης. η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SMARTER που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (772787).

ΟΡ 51
GRAZING BEHAVIOUR OF SEMI-EXTENSIVELY REARED BOUTSKO SHEEP AND ASSOCIATION WITH CLIMATIC PARAMETERS
Sotiria Vouraki1, Vasiliki Papanikolopoulou1, Angeliki Argyriadou1, Stergios Priskas1, Vasileia Fotiadou1, Valentina Tsartsianidou2,3, 
Alexandros Triantafyllidis2,3, Georgios Arsenos1

1Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2Department of Genetics, Development & Molecular Biology, School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3Bioanalysis and Omics (BIOMIC), Center for Interdisciplinary Research and Innovation (CIRI-AUTH), Balkan Center, Thessaloniki, Greece 

Introduction: The indigenous Greek sheep breeds are well adapted to utilize mountainous pasturelands, which is a significant advantage for 
farm sustainability. However, there is limited evidence in literature regarding their grazing behaviour and adaptation to climatic conditions. 
Objective: Hence, our objective was to investigate both the former and the latter using purebred animals of the Boutsko dairy breed 
reared semi-extensively in mountainous regions of Epirus. 
Material and methods: A total of 296 ewes were randomly selected from three flocks (n=198, n=49 and n=49, respectively). Rota-
tional monitoring of animal grazing behaviour was performed from June to September 2021, using global positioning system devices 
(GPS, n=50) attached on designated collars. GPS tracking of each animal was performed for 4-10 days at 2-60 minutes intervals. Traits 
measured included daily grazing duration, distance, speed, altitude difference and elevation gain. Mean daily temperature and relevant 
humidity were obtained from NASA database to calculate temperature-humidity index (THI).
Results: Mean daily grazing duration, distance, speed, altitude difference and elevation gain were 7.7±1.52 hours, 10.7±2.01 km, 
1.5±0.42 km/hour, 375.5±174.84 meters, and 2,740.7±968.95 meters, respectively. One unit increase of THI was significantly (P<0.001) 
associated with a decrease of speed (0.8±0.20%) and altitude difference (2.0±0.40%), and an increase of duration (0.9±0.20%) and 
elevation gain (2.0±0.40%).
Conclusions: Grazing behaviour of Boutsko sheep is characterised by high duration, distance, and elevation. THI affects grazing be-
haviour apart from distance. This work was undertaken as part of SMARTER project that has received funding from the European Union’s 
H2020 research and innovation programme (772787).
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ΕΑ 52 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βασιλική Παπανικολοπούλου, Σωτηρία Βουράκη, Στέργιος Πρίσκας, Γεώργιος αρσένος
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: vipapani@vet.auth.gr

Εισαγωγή: η γαλακτοπαραγωγός προβατοτροφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα και 
είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους σε πολλές δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. 
Σκοπός και Μέθοδος: η αξιολόγηση της οικονομικότητας εκτροφών γαλακτοπαραγωγών προβάτων της Δυτικής Μακεδονίας. 
Υλικό και Μέθοδος: τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολο-
γίου, για δύο συνεχείς παραγωγικές περιόδους (2019-2020, 2020-2021) από 23 και 25 εκτροφές προβάτων, αντίστοιχα. τα δεδομένα 
χρησιμοποιήθηκαν ως παράμετροι εισόδου στη διαδικτυακή εφαρμογή υποστήριξης αποφάσεων για εκτροφές μικρών μηρυκαστικών 
Happy Goats (https://happygoats.eu/) και υπολογίστηκαν στοιχεία οικονομικής απόδοσης.
Αποτελέσματα: την περίοδο 2019-2020, το εισόδημα, τα μεταβλητά έξοδα και το μικτό περιθώριο κέρδους των εκτροφών ήταν κατά 
μέσο όρο 55.004,0€, 51.456,6€ και 3.547,4€, αντίστοιχα. Ωστόσο, το 39% των εκτροφών παρουσίασαν ζημία με μέσο μικτό περιθώριο 
κέρδους -10.668,9€. την παραγωγική περίοδο 2020-2021, παρατηρήθηκε αύξηση του μέσου μικτού περιθωρίου κέρδους των εκτροφών 
κατά 12.374,4€. Ωστόσο, το 32% αυτών εξακολουθούσαν να είναι οικονομικά μη βιώσιμες. το εισόδημα των εκτροφών και για τις δύο 
παραγωγικές περιόδους βασιζόταν κυρίως στη γαλακτοπαραγωγή (56,1% και 65,2%, αντίστοιχα), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 
μεταβλητών εξόδων αφορούσε τη διατροφική διαχείριση (81,1% και 74,9%, αντίστοιχα). 
Συμπεράσματα: η υιοθέτηση ορθών πρακτικών διαχείρισης και η συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των κτηνοτρόφων κρίνεται απα-
ραίτητη για την οικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (ΔΜρ1-0016238, ακρωνύμιο: FARMDAIN).

ΟΡ 52
ECONOMIC PERFORMANCE OF DAIRY SHEEP FARMS 
IN WESTERN MACEDONIA 
Vasiliki Papanikolopoulou, Sotiria Vouraki, Stergios Priskas, Georgios Arsenos
Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 

Introduction: Dairy sheep farming is an important agricultural sector in Greece, providing income and employment opportunities in 
less-favoured areas. 
Objective: To assess the economic performance of dairy sheep farms located in western MAcedonia.
Materials and Methods: Technical and economic data for two consecutive milking periods (2019-2020, 2020-2021) were collected 
using a designated questionnaire, from 23 and 25 sheep farms, respectively. In order to estimate economic performance of each farm, 
data were processed using the Happy Goats web application (https://happygoats.eu/), which is a decision support tool for small rumi-
nant farming. 
Results: During 2019-2020, the average farm income, variable costs and gross margin were 55,004.0€, 51,456.6€ and 3,547.4€, 
respectively. Nevertheless, the results showed that 39% of farms were operating with losses, with an average total gross margin of 
-10,668.9€. For the period 2020-2021, the average total gross margin was increased by 12,374.4€. However, 32% of farms were still 
not profitable. In both studied periods, farm income was mainly based on milk sales (56.1% and 65.2%, respectively), while feeding was 
the most important factor of variable costs (81.1% and 74.9%, respectively). 
Conclusions: Adoption of appropriate management practices and education of farmers could help to overcome the economic challeng-
es and improve farm sustainability in LFAs. Funding: European Regional Development Fund of the European Union and Greek National 
Funds; Operational Program Western Macedonia 2014-2020 (DMR1-0016238- acronym FarmDain).
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EA 53
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ 
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ 
Στέργιος Πρίσκας1, Γεώργιος Βαλεργάκης1, ιωάννης τσακμακίδης2, Σωτηρία Βουράκη1, Βασιλική Παπανικολοπούλου1, αλέξανδρος Θεοδωρίδης3, 
Γεώργιος αρσένος1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
2Κλινική Παραγωγικών ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: η τεχνητή Σπερματέγχυση (τΣ) αποτελεί μία σύγχρονη μέθοδο αναπαραγωγικής διαχείρισης των ζώων. Ωστόσο, η επιτυχία 
της στα πρόβατα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. 
Σκοπός και μέθοδος: Διερεύνηση του ρόλου των συνθηκών σταβλισμού στην επιτυχία της τραχηλικής τΣ με χρήση νωπού σπέρματος, 
σε εντατικά εκτρεφόμενες γαλακτοπαραγωγές προβατίνες.
Υλικό και μέθοδος: Επιλέχθηκαν τυχαία 2.083 προβατίνες φυλής Lacaune από 23 εκτροφές στις οποίες πραγματοποιήθηκε τΣ την 
περίοδο Μάιος-Σεπτέμβριος. Εφαρμόστηκε πρόγραμμα συγχρονισμού οίστρου με ενδοκολπική τοποθέτηση σπόγγων προγεσταγόνων 
για 14 ημέρες και χορήγηση ίππειας χοριακής γοναδοτροπίνης (eCG) κατά την εξαγωγή τους. η τΣ πραγματοποιήθηκε 54-57 ώρες 
μετά την απομάκρυνση των σπόγγων. Έγινε διάγνωση κυοφορίας υπερηχοτομογραφικά 35-40 ημέρες μετά την τΣ. Σε κάθε εκτροφή, 
τοποθετήθηκαν φορητοί μετεωρολογικοί σταθμοί για καταγραφή της ημερήσιας θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας εντός του στάβλου, 
το διάστημα -15 έως +4 ημέρες από την τΣ. υπολογίστηκε ο Δείκτης θερμοκρασίας-υγρασίας (THI). καταγράφηκε η διαθέσιμη επιφάνεια 
δαπέδου και ο διαθέσιμος όγκος κτιρίου ανά ζώο, η συχνότητα ανανέωσης της στρωμνής, η πρόσβαση σε προαύλιο και η φωτεινότητα 
του χώρου διαβίωσης. η στατιστική επεξεργασία έγινε με χρήση πολυπαραγοντικών μοντέλων λογιστικής παλινδρόμησης. 
Αποτελέσματα: H αύξηση της θερμοκρασίας και του THI τις ημέρες -15 έως +4 από την τΣ είχε αρνητική επίδραση (P<0.05) στη γονιμό-
τητα. Επιπλέον, η επιτυχία της τΣ ήταν σημαντικά μειωμένη (P<0.05) σε εκτροφές με διαθέσιμη επιφάνεια δαπέδου/προβατίνα <1,5m2, 
χωρίς τακτική ανανέωση στρωμνής (>4 ημέρες) και με πρόσβαση των ζώων σε προαύλιο χώρο.
Συμπεράσματα: η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης στις εκτροφές προβάτων είναι απαραίτητη για την αύξηση της 
επιτυχίας της τΣ τους καλοκαιρινούς μήνες. 

OP 53
THE ROLE OF HOUSING CONDITIONS ON THE SUCCESS OF ARTIFICIAL INSEMINATION IN INTENSIVELY REARED DAIRY EWES IN GREECE
Stergios Priskas1, Georgios Valergakis1, Ioannis Tsakmakidis2, Sotiria Vouraki1, Vasiliki Papanikolopoulou1, Alexandros Theodoridis3, 
Georgios Arsenos1

1Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 
2Clinic of Farm Animals, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3 Laboratory of Animal Production Economics, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Introduction: Artificial insemination (AI) is an assisted reproduction technique that enhances genetic improvement of livestock. How-
ever, success in sheep depends on many factors.
Objective: To assess the role of housing conditions on success rates of cervical artificial insemination, with cooled semen, in intensively 
reared dairy ewes in Greece.
Material and methods: The study involved 2,083 Lacaune ewes from 23 flocks that were serviced during May to September. An es-
trous synchronization protocol with insertion of progestogen sponges for 14 days and eCG administration at sponge removal, was used. 
All ewes were inseminated 54-57 hours after sponge removal with cooled semen (15oC) from 10 Lacaune rams. Pregnancy diagnosis 
was performed by trans-dermal ultrasonography at 35-40 days after AI. Data recording started the day after sponge placement (15 days 
prior to AI) and lasted up to 14 days after AI. Daily records included temperature, relative humidity, and Temperature-Humidity Index 
(THI) inside the shed. Available space and volume per animal, frequency of bedding renewal, access to a yard and indoor light were also 
recorded in each farm. Binary logistic regression was used for the statistical analysis
Results: Temperature and THI increase at days -15 to +4 around AI (day 0) had a negative effect on pregnancy rates (P<0.05). The latter 
also decreased significantly (P<0.05) in farms with high stocking density, non-frequent bedding renewal and outdoor access of ewes. 
Conclusions: Housing conditions play a critical role in the success of AI and subsequent pregnancy rates during summer months. 
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ΕΑ 54
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΜΝΙΩΝ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ
νικόλαος Χαντζής1, Στέργιος Πρίσκας2, Σωτηρία Βουράκη2, Βασιλική Παπανικολοπούλου2, Γεώργιος αρσένος2

1Κτηνιατρικό Κέντρο Χαντζής, Μακρακώμη Λαμίας
2Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: η γαλακτομέτρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος γενετικής βελτίωσης 
και λήψης αποφάσεων για αποτελεσματική διαχείριση και διασφάλιση της βιωσιμότητας ενός ποιμνίου. 
Σκοπός και μέθοδος: Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων γαλακτομετρήσεων από εντατικές εκτροφές προβάτων για την ορθή 
διατροφική και αναπαραγωγική διαχείριση του ποιμνίου. 
Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκαν πέντε μηνιαίες ατομικές γαλακτομετρήσεις σε προβατίνες φυλής Lacaune μετά τον απογαλακτισμό 
των αρνιών, σε τέσσερις εκτροφές της Στερεάς Ελλάδας, Έπειτα από κάθε γαλακτομέτρηση γινόταν διαχωρισμός των προβατίνων σε 
ομάδες υψηλής και χαμηλής παραγωγικότητας με βάση τον μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής του ποιμνίου. η διατροφή κάθε ομάδας γινόταν 
σύμφωνα με τις συστάσεις του INRA για πλήρη κάλυψη των αναγκών. Υπολογίστηκε το κόστος διατροφής συγκριτικά στην περίπτωση 
ομαδοποίησης ή μη των αρμεγόμενων προβατίνων. Με βάση την συνολική γαλακτοπαραγωγή στην ομάδα υψηλής παραγωγικότητας, 
επιλέχθηκε το 30% των καλύτερων προβατίνων για εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης για παραγωγή ζώων αντικατάστασης.
Αποτελέσματα: η ομαδοποίηση των ζώων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους διατροφής κατά 0,037€/L παραγόμενου γάλακτος. 
η μείωση ήταν μεγαλύτερη μετά τη 4η (0,046 €/L) και 5η (0,047 €/L) γαλακτομέτρηση. το 9,5% των προβατίνων εντοπίστηκαν εγκαίρως 
και απομακρύνθηκαν λόγω χαμηλής παραγωγικότητας. η γαλακτοπαραγωγή των ζώων που επιλέχθηκαν ως γεννήτορες ήταν 27% (65 
L) υψηλότερη από τη μέση γαλακτοπαραγωγή του ποιμνίου.
Συμπεράσματα: η συστηματική γαλακτομέτρηση αποτελεί το σημαντικότερο μέσο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την αύξηση 
του ρυθμού γενετικής βελτίωσης στις εκτροφές γαλακτοπαραγωγών προβάτων.

Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
& Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03784 με τίτλο « Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνητής σπερματέγχυσης και γαλακτομέτρησης 
στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας») 

ΟΡ 54
THE ROLE OF MILK RECORDING IN HOLISTIC MANAGEMENT OF DAIRY SHEEP FLOCKS
Nikolaos Chantzis1, Stergios Priskas2, Sotiria Vouraki2, Vasiliki Papanikolopoulou2, Georgios Arsenos2

1Veterinary Center Chantzis. Makrakomi, Lamia
2Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki 

Introduction: Milk recording provides valuable information in decision-making about genetic improvement and effective manage-
ment of dairy sheep farms. 
Objective: Collection and analysis of milk recording data for planning effective nutritional and reproductive management practices in 
intensive dairy sheep farms.
Material and methods: Individual milk recording was performed monthly (n=5), after weaning of lambs in 4 intensive Lacaune sheep 
farms in central Greece. Following each milk recording and based on the average total milk production, ewes were allocated into a high 
or a low milk production group. Both groups were fed according to INRA recommendations to meet nutritional requirements. Feeding 
costs of two scenarios were calculated; ewes allocated to high or low groups compared to ewes kept in a single group. Using individual 
milk records in relation to flock average, about 30% of ewes with the highest yields were selected for Artificial Insemination (AI).
Results: Feeding cost was reduced by 0.037€/L of produced milk when ewes were allocated to high and low groups; the highest reduction 
was observed after the 4th (0.046 €/L) and 5th (0.047 €/L) milk recording. Moreover, 9.5% of ewes in the flock were culled due to low pro-
ductivity. Milk production of ewes that were subjected to AI was higher by 27% (65L) compared to the flock’s average production. 
Conclusions: Systematic milk recording is an essential tool for genetic improvement and financial sustainability of dairy sheep farms. 

Work was funded by GenRecord project (T2EDK-03784), co-financed by Greece and EU (EPAnEK 2014-2020, Partnership Agreement 2014-2020).
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ΕΑ 54Α
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ MILKPLUS ΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Βασιλική Παπανικολοπούλου, Σωτηρία Βουράκη, Στέργιος Πρίσκας, Σάββας Πολυχρονιάδης, Ευάγγελος Ζλατίτζης, Γεώργιος αρσένος
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: η ορθή διατροφική διαχείριση των γαλακτοπαραγωγών προβατίνων συντελεί σε υψηλή παραγωγικότητα, μείωση του 
κόστους παραγωγής και αύξηση της κερδοφορίας. 
Σκοπός και μέθοδος: Ο ρόλος της προσθήκης ενός διατροφικού συμπληρώματος τους πρώτους τρεις μήνες της γαλακτικής περιόδου 
στα χαρακτηριστικά της γαλακτοπαραγωγής εντατικά εκτρεφόμενων προβατίνων. 
Υλικό και μέθοδος: Επιλέχθηκαν τυχαία 46 προβατίνες φυλής λακών και ασάφ από μία εντατική εκτροφή στις Σέρρες και χωρίστηκαν 
σε δύο πειραματικές ομάδες [ομάδα μαρτύρων Μ (n=26), ομάδα ελέγχου τ (n=20)]. Στην ομάδα Μ χορηγούνταν εμπορικό μίγμα 
συμπυκνωμένων ζωοτροφών και στην ομάδα τ, το ίδιο μίγμα με προσθήκη συμπληρώματος (Milkplus) ειδικής σύνθεσης κυρίως από 
φωφολιπίδια, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά σε αναλογία 20 κιλά/τόνο μίγματος. Σε κάθε ομάδα χορηγούνταν ισόποσα σανός μηδικής και 
άχυρο σίτου. την 35η, 65η και 95η ημέρα από τον τοκετό έγινε ατομική γαλακτομέτρηση με χρήση ογκομετρικών γαλακτομετρητών και 
λαμβάνονταν ατομικά δείγματα γάλακτος για έλεγχο της χημικής σύστασης [(λίπος, πρωτεΐνες, λακτόζη, στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους 
(ΣΥαλ)]. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μικτά γραμμικά πρότυπα. 
Αποτελέσματα: η προσθήκη milkplus στο σιτηρέσιο των προβατίνων σχετίστηκε με αύξηση της ημερήσιας γαλακτοπαραγωγής κατά 0,5 
κιλό (P<0,05). Επίσης, σχετίστηκε με αύξηση της ποσότητας του γάλακτος σε λίπος, πρωτεΐνες, λακτόζη και ΣΥαλ κατά 21,7γρ., 21,0γρ., 
27,1γρ. και 72,3γρ., αντίστοιχα (P<0,05). τέλος, το γάλα των προβατίνων της ομάδας τ είχε υψηλότερη περιεκτικότητα σε ΣΥαλ και 
μικρότερη περιεκτικότητα σε λίπος (κατά 5,1% και 0,2%, αντίστοιχα, P<0,05). 
Συμπεράσματα: η προσθήκη του συμπληρώματος ΜP βελτιώνει σημαντικά την ποσότητα και ποιότητα του γάλακτος για την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής βιολογικής αξίας διατηρώντας τις εκμεταλλεύσεις οικονομικά βιώσιμες. 
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ΕΑ 55
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΘΗΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΏΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Γεώργιος Μπακογιώργος1, Σωτηρία Βουράκη2, Γεώργιος Αρσένος2, αναστασία Παντέρα1

1Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου λόγω κατασπαράξεων από μεγάλους θηρευτές σε ημιεκτατικά συστήματα εκτροφής σε 
συνδυασμό με το ασαφές θεσμικό πλαίσιο αποζημιώσεων, την απόκλιση δηλώσεων παραγωγών και των στοιχείων του ΕλΓα αποτελούν 
προβλήματα με αυξανόμενη ένταση που απειλούν την βιωσιμότητα των εκτροφών. 
Σκοπός και μέθοδος: Σκοπός ήταν η ανάδειξη της έκτασης των απωλειών από θηρευτές σε μια αντιπροσωπευτική περιοχή όπου 
κυριαρχούν τα ημιεκτατικά και ημιεντατικά συστήματα εκτροφής μηρυκαστικών σε ένα διαρκή αγώνα επιβίωσης κτηνοτρόφων και των 
ζώων τους. 
Υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών ασφαλίσεων (Ελ.Γ.α.) και της Διεύθυνσης 
αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που συλλέχθηκαν στα πλαίσια δειγματοληπτικών ερευνών, 
καθώς και δεδομένα που συλλέχθηκαν απευθείας από κτηνοτρόφους. Ειδικότερα, καταγράφηκαν στοιχεία για τις απώλειες βοοειδών και 
αιγοπροβάτων λόγω επιθέσεων λύκων κατά τα έτη 2017-2019. η ανάλυση των δεδομένων έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής. 
Αποτελέσματα: Στη περιοχή εκτρέφονται 5.202 βοοειδή και 56.534 αιγοπρόβατα. Σε δειγματοληπτική έρευνα σε 39 εκτροφές βοοειδών, 
διαπιστώθηκαν 259 απώλειες σε διάστημα μιας τριετίας (2017-1019), που αντιστοιχούν στο 3.8% του ζωικού κεφαλαίου. την ίδια τριετία, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕλΓα, δηλώθηκαν 918 απώλειες αιγοπροβάτων, που αντιστοιχούν στο 1.3% του εκτρεφόμενου ζωικού 
κεφαλαίου. Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι οι πραγματικές απώλειες είναι σημαντικά υψηλότερες αλλά δεν δηλώνονται αφού απαιτούνται 
πάνω από 4 αιγοπρόβατα ανά περίπτωση στον ΕλΓα. 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα των απωλειών ζωικού κεφαλαίου λόγω κατασπαράξεων είναι ιδιαίτερο έντονο. 
Έμφαση συστήνεται στην καταγραφή του πληθυσμού των θηρευτών και την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις αποζημιώσεις των 
κτηνοτρόφων. 

ΟΡ 55
INTERACTIONS BETWEEN PREDATORS AND LIVESTOCK IN SEMI-EXTENSIVE SYSTEMS: THE CASE OF EVRITANIA REGION
Georgios Bakogiorgos1, Sotiria Vouraki2, Georgios Arsenos2, Anastasia Pantera1

1 Department of Forestry and Management of Natural Environment, Agricultural University of Athens
2 Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki 

Introduction: Livestock losses to predators in semi-extensive farming systems combined with vague legislative framework for com-
pensation as well as discrepancies in declaration of losses and official data records are problems with increasing intensity that threaten 
viability of farms.
Purpose and method: The aim was to highlight the extent of losses to predators in a representative area dominated by semi-exten-
sive systems raising ruminant animals and characterized by a constant struggle for survival of both farmers and their animals.
Material and method: Data from Hellenic Agricultural Insurance Organization (ELGA) and the Directorate of Agricultural Economy 
and Veterinary Medicine of Evritania Region were collected using designated surveys and combined with data collected directly from 
livestock farmers. Losses to predators regarding cattle and sheep with reference to years 2017-2019 were used. Data was analyzed 
using descriptive statistics methods.
Results: A population of 5,202 cattle and 56,534 sheep and goats are raised in the region. In a survey of 39 cattle farms, 259 losses 
were confirmed over a period of three years (2017-1019), corresponding to 3.8% of the population. During the same period, based 
on ELGA data, 918 losses of goats and sheep were declared, corresponding to 1.3% of the population. It was revealed that actual 
losses were significantly higher but not reported by farmers because of ELGA requirement of at least 4 losses of sheep or goats to 
qualify for compensation.
Conclusion: The results show that the problem of livestock losses to predators is important but not explicitly presented. Emphasis 
must be directed towards monitoring the population of predators and revising the legal framework regarding the compensations of 
lost livestock.
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ΕΑ 56
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΣΥΚΛΕΙΣΗ ΚΑΤΩ ΚΥΝΟΔΟΝΤΩΝ (304-404)–AΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Χρήστος Γρηγορόπουλος
Κτηνίατρος, Κτηνιατρική Αλίμου, Αθήνα

Εισαγωγή: η γλωσσική σύγκλειση είναι μια δυσμορφία γενετικής αιτιολογίας ή και επίκτητη. αφορά στην προς τα έσω έκφυση των κάτω 
κυνοδόντων, δημιουργία εντυπώματος στην υπερώα και πόνο κατά τη σύγκλειση. 
Παρουσίαση Περιστατικού: Παρουσιάζονται τρία κλινικά περιστατικά με γλωσσική σύγκλειση κάτω κυνόδοντα και εφαρμογή 
ορθοδοντικής θεραπείας με αποκλίνοντες νάρθηκες ρητίνης. Δύο σκύλοι ράτσας Poodle mini ηλικίας 6 μηνών και ένας Pitbull ηλικίας 10 
μηνών. Για τους δύο μικρόσωμους κατασκευάστηκε αποκλίνων νάρθηκας ρητίνης που τοποθετήθηκε στην άνω γνάθο. Στον μεγαλόσωμο 
σκύλο μετά από λήψη αποτυπώματος σιλικόνης κατασκευάστηκε υπερώϊος νάρθηκας μεταλλικού σκελετού με διορθωτική κλίση στον 304 
και 404. Υπό γενική αναισθησία στα δύο πρώτα περιστατικά τοποθετήθηκε “χτιστός” νάρθηκας ρητίνης να απωθεί χειλικά τον κυνόδοντα 
(404) με κλίση απόκλισης και στερέωση στους 103-105. Παρακολούθηση κάθε δεκαπέντε ημέρες και γέμισμα του νάρθηκα για περαιτέρω 
πίεση απόκλισης. Στο τρίτο περιστατικό υπό γενική αναισθησία έγινε λήψη αποτυπώματος σιλικόνης (παχύρευστη-λεπτόρευστη), 
αποστολή σε οδοντοτεχνίτη για τη δημιουργία εκμαγείων μελέτης και κατασκευής νάρθηκα με μεταλλικό σκελετό για την αντιμετώπιση 
των ισχυρών δυνάμεων σύγκλεισης. 
Συμπεράσματα: η ορθοδοντική θεραπεία περιελάμβανε δύο έως τέσσερις γενικές αναισθησίες για την αποκατάσταση της σύγκλεισης 
και ήταν ο μόνος τρόπος για να διατηρηθούν οι κυνόδοντες υγιείς και ακέραιοι. Μετά από διάστημα οκτώ εβδομάδων για τα δύο πρώτα 
περιστατικά οι κυνόδοντες είχαν μετατοπιστεί στη σωστή τους θέση. Στο τρίτο περιστατικό για την πλήρη αποκατάσταση χρειάστηκε 
χρονικό διάστημα 15 εβδομάδων.

ΟΡ 56
LINGUOVERTED MANDIBULAR CANINES (304-404)-THREE CLINICAL CASE REPORTS
Christos Grigoropoulos 
Veterinarian, Veterinary Clinic Alimos, Athens

Introduction: Linguoverted mandibular canines is a common inherited or acquired condition caused by the late apoptosis of the 
permanent canines or hypognathism. The inward outgrowth of the mandibular canines imprints on the gingiva and soft tissue of the 
maxilla, causing pain. 
Case presentation: Three clinical cases with linguoverted mandibular canine and orthodontic therapy by divergent resin splints are 
presented. Two six months old “Poodle mini” dogs and one ten months old “Pitbull”. On the two Poodle mini dogs divergent resin splints 
at the maxilla with support at the teeth 103-105 were made and on the Pitbull a silicon impression was made, while a metallic frame 
maxillary splint was constructed with corrective slope at 304 and 404. In the first two cases, under general anesthesia, resin splint was 
built to repel buccally the canine teeth with deviation slope and it was fixed at 103-105. A follow-up at a 15-day interval and filling of 
the splint for more pressure was performed. In the third case, silicone impressions were made and were sent to the dental technician 
for study casts and metallic frame splint construction.
Conclusions: Although two to four general anesthesia had to be administered to rectify the dental occlusion, it is the only way for the 
canines to be healthy and intact. In the first two cases, eight weeks post splint fixation the canines were shifted in the correct position. 
In the third case it took fifteen weeks for complete restoration. 
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ΕΑ 57 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
Άγγελος Θώμας1, κωνσταντίνος ιωάννου2, ιωάννα Ζηκοπούλου2, αναστασία κομνηνού 3

1 Επίκουρος Καθηγητής, 
2 Κτηνίατρος, Μετεκπαιδευόμενος/η στην Οφθαλμολογία,
3 Καθηγήτρια,
Μονάδα Χειρουργικής-Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τομέας Κλινικών, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Στο σύνδρομο αιφνίδιας επίκτητης εκφύλισης του αμφιβληστροειδούς (αΕΕα) των σκύλων, παρατηρείται ταχεία εκφύλιση 
των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς, που καταλήγει στην οριστική και ολική απώλεια όρασης μέσα σε λίγες μέρες. η αιτιολογία του 
παραμένει αδιευκρίνιστη, ενώ προσβάλλονται σκύλοι μέσης ηλικίας, όλων των φυλών. 
Σκοπός και Μέθοδοι
Σκοπός της εργασίας είναι η αναδρομική μελέτη περιστατικών με αΕΕα, που προσκομίστηκαν στην κλινική την περίοδο 2007-2022. 
Υλικό και Μέθοδοι
Ύστερα από αναδρομή στα αρχεία της κλινικής, καταγράφηκαν τα κύρια συμπτώματα και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
σκύλων με αΕΕα. Για την οφθαλμολογική εξέταση χρησιμοποιήθηκε σχισμοειδής λυχνία, άμεσο και έμμεσο οφθαλμοσκόπιο, τονόμετρο, 
αναλυτής χρωματικού αντανακλαστικού και ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφος.
Αποτελέσματα: τα περιστατικά αφορούσαν 8 σκύλους, πέντε θηλυκούς και τρεις αρσενικούς, μέσης ηλικίας, στειρωμένοι, διαφόρων 
φυλών. κύριο αίτιο προσκόμισης ήταν η αιφνίδια απώλεια όρασης, ενώ δύο σκύλοι εμφάνιζαν και πολυουρία-πολυδιψία. Διαπιστώθηκε 
αμφοτερόπλευρη μυδρίαση, ενώ τα αντανακλαστικά απειλής και κόρης ήταν απόντα. το χρωματικό αντανακλαστικό στους τέσσερεις σκύλους 
που διενεργήθηκε ήταν αρνητικό στο κόκκινο και θετικό στο μπλε, ενώ η ηλεκτροαμφιβληστροειδογργραφία όλων αποκάλυψε απώλεια όρασης. 
Ο αμφιβληστροειδής κατά την οφθαλμοσκόπηση ήταν φυσιολογικός σε έξι σκύλους, ενώ στους δύο υπήρχαν αλλοιώσεις υπεραντανάκλασης 
και λέπτυνσης αγγείων. τρεις σκύλοι παρουσίασαν αυξημένη ALT, ενώ κάποιοι είχαν αυξημένη χοληστερίνη, τριγλυκερίδια ή ALP. 
Συμπεράσματα: η αΕΕα αποτελεί σημαντική αιτία αιφνίδιας τύφλωσης των σκύλων, ενώ κάποιες φορές μιμείται παθήσεις του ενδοκρινικού 
συστήματος. η οριστική διάγνωση γίνεται με το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα. η αιτιολογία του είναι άγνωστη και η πρόγνωση κακή, 
οπότε τέτοια περιστατικά αποτελούν μία πρόκληση για τον κλινικό κτηνίατρο. 
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ΟΡ 57
RETROSPECTIVE STUDY IN CASES WITH SUDDEN ACQUIRED RETINAL DEGENERATION SYNDROME
Angelos Thomas1, Konstantinos Ioannou2, Ioanna Zikopoulou2, Anastasia Komnenou3 
1 Assistant Professor,
2 DVM, Intern in Ophthalmology,
3 Professor,
Surgery-Obstetrics Unit, Companion Animal Clinic, Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences,
Aristotle University of Thessaloniki

Introduction: udden acquired retinal degeneration syndrome (SARDS) describes a situation of complete and permanent vision loss within a 
few days, due to retinal photoreceptor’s degeneration. Middle aged dogs of all breeds can be affected with the cause remaining unknown.
Purpose and Methods: The purpose of this paper is to describe SARDS cases, presented to Companion Animal Clinic, AUTH from 
2007 to 2022.
Materials and Methods: In each case, main symptoms, and diagnostic examinations were recorded. Ophthalmic examination 
included slit-lamp biomicroscopy, direct and indirect ophthalmoscopy, tonometry, cplr tester and electroretinography (ERG).
Results: Five female and three male neutered dogs were presented. Six Mongrels, a Pekingese and a Yorkshire Terrier. Acute vision 
loss before 10 days to 4 weeks was the main symptom of all dogs. In two cases polyuria-polydipsia coexisted. Mydriasis of both eyes, 
lack of menace response and no pupillary light reflex was noted. The cplr test, which performed in four dogs only, was negative in red 
but positive in blue light, in addition the ERG showed loss of vision in all the dogs. Ophthalmoscopy revealed a normal retina in six 
dogs, but thinning of vessels and hyperreflectivity in the remaining two. High levels of ALT were noted in three cases, while others 
had raised levels of cholesterol, triglycerides or ALP.
Conclusions: SARDS is a major cause of acute vision loss in dogs, that sometimes is associated with symptoms, which tend to imi-
tate endocrinological disorders. The definite diagnosis requires an ERG. The cause is unknown and the prognosis is poor, so such kind 
of cases remain a challenge for the clinician.
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ΕΑ 58
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΥΟΣ
Έλενα Παππά1, Στέφανος Γεωργίου1, Μαριάνα Μπαρμπαγιάννη1, Βασίλειος Σκαμπαρδώνης2, νικήτας ν. Πράσινος3, Δήμητρα Ψάλλα4, 
Μαρούδα Χριστίνα4, Παγώνα Γκουλέτσου1, απόστολος Δ. Γαλάτος1, Βασιλική τσιώλη1, λεωνίδας λεοντίδης2, αικατερίνη ι. Σιδέρη1

1Τομέας Κλινικών Κτηνιατρικών Σπουδών, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
3Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. , Θεσσαλονίκη
4Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
Ίδρυμα προέλευσης εργασίας: Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εισαγωγή: η χρήση βιοδιασπώμενων μεμβρανών, που λειτουργούν ως φραγμοί μεταξύ τραυματικών επιφανειών και αποτρέπουν το 
σχηματισμό συμφύσεων στα αρχικά στάδια της επούλωσης, αναφέρεται εκτενώς στην ιατρική του ανθρώπου. Στα ζώα συντροφιάς, δεν 
υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα αναφορικά με τη χρήση τους σε τραυματικές κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος.
Σκοπός και μέθοδος: η διερεύνηση της επίδρασης και της αποτελεσματικότητας του αντισυμφυτικού φραγμού στην αποτροπή 
δημιουργίας συμφύσεων μεταξύ τραυματικών επιφανειών οστού και μυός ή τένοντα, ο έλεγχος τυχόν παρενεργειών, καθώς και η 
ευκολία τοποθέτησης στο χειρουργικό πεδίο.
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 10 σκύλοι Beagle, προερχόμενοι από πειραματική εκτροφή. Υπό γενική αναισθη-
σία, πραγματοποιήθηκε οστεοτομή της ωλένης, απομάκρυνση τμήματος του περιοστέου καθώς και της περιτονίας του ωλένιου μυός. 
ακολούθως, με τυχαία επιλογή, στο αριστερό πρόσθιο άκρο (ομάδα α) ακολούθησε συρραφή του τραύματος, ενώ στο δεξιό πρόσθιο 
άκρο (ομάδα Β), τοποθετήθηκε πριν της συρραφής του τραύματος αντισυμφυτικός φραγμός. Μετεγχειρητικά διενεργήθηκε κλινική και 
ορθοπαιδική εξέταση, υπερηχοτομογραφικός και ακτινολογικός έλεγχος καθώς και λήψη υλικού για ιστοπαθολογική εξέταση. Για την 
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Stata 13.1 (StataStatistical Software, CollegeStation, TX, 
USA), ενώ το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο α<0,05.
Αποτελέσματα: η εφαρμογή του αντισυμφυτικού φραγμού συνοδεύτηκε από στατιστικά σημαντική μείωση στον σχηματισμό 
συμφύσεων, όπως αυτές ελέγχθηκαν, τόσο μακροσκοπικά, όσο και ιστοπαθολογικά.
Συμπεράσματα: Ο παρών αντισυμφυτικός φραγμός μειώνει τη δημιουργία συμφύσεων μεταξύ τραυματικών επιφανειών οστού και 
μυός, η τοποθέτησή του είναι εφικτή και εύκολη ενώ στερείται τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΟΡ 58
THE EFFECT OF AN ANTI-ADHESION BARRIER IN BONE INJURIES
Elena I. Pappa1, Stefanos G. Georgiou1, Mariana S. Barbagianni1, Vassilis Skampardonis2, Nikitas N. Prassinos3, Dimitra Psalla4, 
Christina Marouda4, Pagona G. Gouletsou1, Apostolos D. Galatos1, Vasiliki Tsioli1, Leonidas Leontides2, Aikaterini I. Sideri1
1Department of Veterinary Clinics Study, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2Department of Epidemiology, Biostatistics and Animal Health Economics, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece
3Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
4Laboratory of Pathology, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Introduction: Resorbable materials preventing the formation of adhesions have gained a considerable position in human surgery, 
especially in visceral surgery. As for musculoskeletal conditions, investigations of anti-adhesion barriers have focused on peritendinous 
adhesions. However, in small animal practice there is no data regarding their use in traumatic lesions or after fracture fixation.
Objective: The objective of this study was the evaluation of the effect and feasibility of an anti-adhesion barrier between bone and 
muscle surface, its safety and ease on application.
Material and methods: Ten laboratory dogs were used. Group A was the control group, whereas on Group B an antiadhesive barrier 
was applied. Under general anaesthesia, osteotomy was performed on the ulna and periosteum as well as a part of ulnaris muscle 
fascia was excised. Before suturing, on animals of Group B an antiadhesive gel was applied. Each animal was evaluated by clinical 
examination and imaging (X-raying and ultrasonographic examination) as well as by histological examination. All statistical analyses 
were performed using Stata 13.1 (Stata Statistical Software, CollegeStation, TX, USA) and evaluated for significance at the 5% level.
Outcomes: The application of the barrier induced significantly less adhesions. No adverse effects were noticed.
Conclusions: This anti-adhesion gel was found to be an easy, safe and effective technique for adhesion prevention in musculoskeletal surgery.
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ΕΑ 59
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Ράνια Μπάκα1, Σοφία Μπάλλα2, Γεώργιος καζάκος3, Μιχαήλ Πατσίκας4, Ζωή Πολυζοπούλου5

1Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2Κτηνίατρος,Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3Αναπληρωτής Καθηγητής, Κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
4Καθηγητής, Ιατρός, Κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
5Καθηγήτρια, Κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εισαγωγή: Οι μυελοπάθειες ταξινομούνται σε τραυματικές και μη τραυματικές. η εκφυλιστική δισκοπάθεια αποτελεί συχνό αίτιο πόνου 
νευρολογικής προέλευσης και νευρολογικών διαταραχών στο σκύλο.
Σκοπός της μελέτης: Σκοπός της μελέτης ήταν η παρουσίαση της συχνότητας, της κλινική εικόνας, της διάγνωσης και της έκβασης των 
μη τραυματικών μυελοπαθειών του σκύλου.
Υλικά και μέθοδοι: η αναδρομική μελέτη περιλάμβανε σκύλους με συμπτώματα και διάγνωση μυελοπαθειών ποικίλης αιτιολογίας ενώ 
αποκλεισθήκαν οι τραυματικές μυελοπάθειες. Έγινε η ολοκληρωμένη καταγραφή των στοιχείων του περιστατικού (κλινική, νευρολο-
γική εξέταση, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος), η θεραπεία, η έκβαση και οι επανεξετάσεις. η στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 618 σκύλοι. τα συμπτώματα είχαν οξεία εμφάνιση σε 346 σκύλους 
(56%) ενώ συνηθέστερα ήταν η παραπληγία (201/618, 32.5%), η παραπάρεση (144/618, 23.3%) και ο πόνος (66/618, 9.9%). Οι 
αλλοιώσεις εντοπίσθηκαν συχνότερα στην θωρακο-οσφυϊκή μοίρα (374/618, 60.5%). η συνηθέστερη διάγνωση ήταν η εκφυλιστική 
δισκοπάθεια (212 σκύλοι, 62.5%), και ακολούθησαν τα νεοπλάσματα (10%), οι συγγενείς ανωμαλίες (6.2%), η μυελίτιδα (5.9%), η 
δισκοσπονδυλίτιδα (4.1%), η αυχενική σπονδυλοπάθεια (3.8%), η μηνιγγίτιδα (3.8%), οι υπαραχνοειδείς κύστεις (2.1%), οι συγγενείς 
μυελοπάθειες (1.2%) και η δυσπλασία τύπου Chiari (0.9%). Στο τέλος της μελέτης, 476 σκύλοι επιβίωσαν, από τους οποίους οι 278 
(58.4%) εμφάνισαν βελτίωση των νευρολογικών διαταραχών τους, οι 120 (25.2%) παρέμειναν σταθεροί και οι 22 (4.6%) επιδεινώθη-
καν. η εκφυλιστική δισκοπάθεια διαγνώσθηκε συχνότερα στους σκύλους με παραπάρεση/ παραπληγία. τα κορτικοστεροειδή και τα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα χρησιμοποιήθηκαν συνηθέστερα. η εκφυλιστική δισκοπάθεια τύπου ιι είχε ευνοϊκή πρόγνωση όταν 
η θεραπεία ξεκίνησε άμεσα με την εμφάνιση των συμπτωμάτων και η εν τω βάθει αίσθηση του πόνου διατηρούνταν.
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ΕΑ 60
TERRIER’S SKIPPING SYNDROME: ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΟ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ ΙΣΧΙΩΝ; ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 10 ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Γρηγόρης Κατσαμπής1, ανδρονίκη κρυστάλλη2, νικήτας ν. Πράσινος3

1 Μετεκπαιδευόμενος κτηνίατρος, Μονάδα Χειρουργικής & Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ, 
Θεσσαλονίκη 

2 Κτηνίατρος, υποψήφια διδάκτορας, Μονάδα Χειρουργικής & Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ, 
Θεσσαλονίκη 

3 Κτηνίατρος, PhD, Kαθηγητής, Μονάδα Χειρουργικής & Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ, 
Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Σε σκύλους των φυλών Terrier παρατηρείται διαλείπουσα χωλότητα (βραχεία ανύψωση άκρου), που αν και παραπέμπει σε 
παροδικό εξάρθρημα επιγονατίδας, οι σκύλοι είναι αρνητικοί στην πάθηση αυτή και περιγράφεται ως Terrier’s Skipping Syndrome. Στην 
εργασία αυτή γίνεται αναφορά σε 10 κλινικά περιστατικά με τη συμπτωματολογία του συνδρόμου αυτού, με σκοπό να διερευνηθεί αν η 
αιτιολογία του είναι ιδιοσυγκρασιακή ή εκδήλωση κάποιας παθολογικής κατάστασης.
Περιστατικά: τα έτη 2014-2022 προσκομίστηκαν στο Ορθοπαιδικό τμήμα, της κλινικής Ζώων Συντροφιάς, του τμήματος κτηνιατρικής 
α.Π.Θ., 10 ακέραιοι σκύλοι (4 θηλυκοί, 6 αρσενικοί), φυλών Terrier, σωματικού βάρους 3,7-25 kg (διάμεσος: 5,45), με διαλείπουσα χω-
λότητα των οπισθίων άκρων που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Terrier’s Skipping Syndrome. η χωλότητα είχε εμφανιστεί σε ηλικία 
6-42 μηνών (διάμεσος: 13), δεν φάνηκε να επηρεάζει την καθημερινότητα των σκύλων και δεν κατέστη εφικτό να ελεγχθεί με διάφορες 
συντηρητικές αγωγές. κατά την κλινική και απεικονιστική εξέταση των ζώων αποκλείστηκε το εξάρθρημα της επιγονατίδας και άλλες 
παθολογικές καταστάσεις των οπισθίων άκρων (π.χ. ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου), ενώ διαγνώστηκε δυσπλασία ισχίων.
Συμπεράσματα: αν και η διαλείπουσα χωλότητα των οπισθίων άκρων συνήθως παραπέμπει σε εξάρθρημα της επιγονατίδας, στους 
σκύλους των φυλών Terrier η δυσπλασία των ισχίων πρέπει να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της διαφορικής διάγνωσής της. η πάθηση αυτή 
πρέπει να διερευνάται εξονυχιστικά σε όλους τους σκύλους των φυλών Terrier με την παραπάνω συμπτωματολογία, πριν αυτή χαρακτη-
ριστεί ως Terrier’s Skipping Syndrome.

ΟΡ 60
TERRIER’S SKIPPING SYNDROME: IDIOSYNCRATIC OR A MANIFESTATION OF HIP DYSPLASIA? REPORT ON 10 CLINICAL CASES 
Katsampis Grigoris1, Krystalli Androniki2, Prassinos ν. Nikitas3

1 DVM, postgraduate student, Companion Animal Clinic, Surgery & Obstetrics Unit, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, 
Aristotle University of Thessaloniki, Greece

2 DVM, PhD student, Companion Animal Clinic, Surgery & Obstetrics Unit, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle 
University of Thessaloniki, Greece

3 DVM, PhD, Professor, Companion Animal Clinic, Surgery & Obstetrics Unit, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle 
University of Thessaloniki, Greece

Introduction: Intermittent lameness (brief lifting of the limb) is observed in Terrier dogs, which although suggests a temporary patella 
luxation, the dogs are negative for this condition and is described as Terrier’s Skipping Syndrome. In this presentation, reference is 
made to 10 clinical cases with the symptomatology of this syndrome, in order to investigate whether its etiology is idiosyncratic or a 
manifestation of a pathological condition.
Cases: During the years 2014-2022, 10 intact Terriers (4 female, 6 male), weighting 3.7-25 kg (median: 5.45) with intermittent hind-
limb lameness that could be characterized as Terrier’s Skipping Syndrome, were presented to the Orthopaedic Department, Companion 
Animal Clinic, Aristotle University of Thessaloniki. The lameness had appeared at the age of 6-42 months (median: 13), did not seem 
to affect the daily life of the dogs and could not be controlled with various conservative treatments. During clinical and radiographic 
examination, patella luxation and other pathological conditions of the hind limbs (e.g. anterior cruciate ligament rupture) were exclud-
ed, whilst hip dysplasia was diagnosed.
Conclusions: Although intermittent hindlimb lameness is usually suggestive of patella luxation, hip dysplasia should be high on the 
differential diagnosis list in Terrier dogs. This condition must be thoroughly investigated in all Terriers with the above symptoms, before 
it is characterized as Terrier’s Skipping Syndrome.
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ΕΑ 61
ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
Δήμητρα Α. Καρρά1, κατερίνα Μωραΐτη1, Jonathan A. Lidbury2, Jörg M. Steiner3, Παναγιώτης Γ. Ξενούλης1,4.
1Υποψήφια Διδάκτορας, Κλινική Παθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2Αναπληρωτής Καθηγητής, Gastrointestinal Laboratory, Department of Small Animal Clinical Sciences, Texas A&M University, College Station, TX, USA
3Διακεκριμένος Καθηγητής, Gastrointestinal Laboratory, Department of Small Animal Clinical Sciences, Texas A&M University, College Station, TX, USA
4Αναπληρωτής Καθηγητής, Κλινική Παθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οι χρόνιες εντεροπάθειες (ΧΕ) είναι συχνές στη γάτα και περιλαμβάνουν διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις του γαστρεντερικού 
σωλήνα. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να περιγράψει την κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα σε γάτες με ΧΕ.
Συμπεριλήφθηκαν 42 γάτες με συμπτώματα ΧΕ. από αυτές, οι 24 διαγνώστηκαν με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και οι 18 με πεπτικό 
λέμφωμα. Στις γάτες αυτές καταγράφτηκαν πληροφορίες από το ιστορικό, την κλινική εικόνα, τη γενική εξέταση του αίματος, τις βασικές 
βιοχημικές εξετάσεις του ορού, η βιταμίνη Β12 και το φολικό οξύ του ορού.
τα κύρια συμπτώματα ήταν ο έμετος (38/42, 90%), η απώλεια βάρους (35/42, 83%), η διάρροια (29/42, 69%), η μειωμένη όρεξη 
(25/42, 59%) και η κατάπτωση (21/42, 50%). Στη γενική εξέταση του αίματος παρατηρήθηκαν αναιμία (2/40, 5%), αύξηση του αιμα-
τοκρίτη (1/40, 2.5%), λευκοκυττάρωση (6/40, 15%) και λευκοπενία (1/40, 2.5%). Στις βιοχημικές εξετάσεις παρατηρήθηκε υποπρω-
τεϊναιμία (2/38, 5%), αυξημένες ολικές πρωτεΐνες (1/38, 2.6%), υπαλβουμιναιμία (1/36, 2.7%), υπεραλβουμιναιμία (1/36, 2.7%), 
αυξημένη δραστηριότητα της ALT (8/37, 21.6%), αυξημένη δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης (4/37, 10.8%), υπεργλυκαιμία 
(8/34, 23.5%), αυξημένη συγκέντρωση αζώτου ουρίας (5/34, 14.7%) και κρεατινίνης (8/34, 23.5%). Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές πε-
ριλάμβαναν την υποφωσφαταιμία (4/36, 11.1%), την υπερκαλιαιμία (1/33, 3%), την υποκαλιαιμία (2/33, 6%) και την υπερασβεστιαιμία 
(2/33, 6%). τέλος, παρατηρήθηκε υποκοβαλαμιναιμία (13/41, 31.7), χαμηλή (8/41, 19.5%) ή αυξημένη συγκέντρωση φολικού οξέος σε 
(13/41, 31.7%). 
Γάτες με ΧΕ έχουν ως συχνότερη κλινική εκδήλωση τον έμετο ή την απώλεια βάρους. Οι εργαστηριακές εξετάσεις βοηθούν στον αποκλει-
σμό άλλων νοσημάτων, όμως κανένα εύρημα δεν είναι παθογνωμονικό συγκεκριμένης μορφής ΧΕ.

ΟΡ 61
CLINICAL AND LABORATORY FINDINGS IN CATS WITH CHRONIC ENTEROPATHIES
Dimitra A. Karra1, Katerina Moraiti1, Jonathan A. Lidbury2, Jörg M. Steiner2, Panagiotis G. Xenoulis2,3

1PhD student, Clinic of Medicine, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece.
2Associate Professor, Gastrointestinal Laboratory, Department of Small Animal Clinical Sciences, Texas A&M University, College Station, TX, USA.
3University Distinguished Professor, Gastrointestinal Laboratory, Department of Small Animal Clinical Sciences, Texas A&M University, College 
Station, TX, USA.
3Associate Professor, Clinic of Medicine, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece.

Chronic enteropathies (CE) are common in cats and the term is used to describe a diverse group of gastrointestinal (GI) diseases that 
result in chronic signs of GI dysfunction. 
42 cats with clinical signs of CE were enrolled and data from history, physical examination, complete blood count (CBC), serum bio-
chemistry profile with electrolytes, and serum cobalamin and folate concentrations were recorded. 
Clinical signs in cats with CE were commonly vomiting (38/42, 90%), weight loss (35/42, 83%), diarrhea (29/42, 69%), hyporexia/an-
orexia (25/42, 59%) and depression (21/42, 50%). ιn CBC, anemia (2/40, 5%), increased hematocrit (1/40, 2.5%), leukocytosis (6/40, 
15%) and leucocythemia (1/40, 2.5%) were the most common findings. On the biochemistry profile hypoproteinemia (2/38, 5%), 
increased total proteins (1/38, 2.6%), hypalbuminemia (1/36, 2.7%), hyperalbuminemia (1/36, 2.7%), increased ALT (8/37, 21.6%), 
increased alkaline phosphate (4/37, 10.8%), hyperglycemia (8/34, 23.5%), increased BUN (5/34, 14.7%), increased creatinine (8/34, 
23.5%) were the most common findings. Hypophosphatemia (4/36, 11.1%), hyperkaliemia (1/33, 3%), hypokalemia (2/33, 6%) and 
hypercalcemia (2/33, 6%) were the most common electrolyte abnormalities. Hypocobalaminemia was found in 13/41 cats (31.7%), 
while hypofolatemia was found in 8/41 (19.5%) and hyperfolatemia in 13/41 cats (31.7%).
In conclusion, the most common clinical signs in cats with CE are vomiting and weight loss. The results of the CBC, biochemical profile 
and cobalamin and folate concentrations are not helpful in differentiating the underlying cause of CE.
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ΕΑ 62
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ, ΤΟΥ 
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ
Φωτεινή Φράγκου1, Μαρία κυρίτση2, Σοφία Μιχαηλίδου2, Χαρά αφαλωνιάτη3, κατερίνα αδαμαμά-Μωραΐτου4, τιμολέων ράλλης†4,  
αναγνώστης αργυρίου2,5 Θεόφιλος Πουταχίδης1 

1Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
2Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Iνστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη.
2Eρευνήτρια, Iνστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη.
3Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4 Καθηγήτρια, Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 

2Ερευνητής, Iνστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη
5Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λήμνος
1Καθηγητής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
†4Aποθανών, Ιούλιος 2018 

Εισαγωγή: η δυσβίωση του εντέρου εμπλέκεται στην αιτιοπαθογένεια της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (ΦνΕ). Στη γάτα, η ΦνΕ συνυπάρχει 
συχνά με χολαγγειίτιδα (Χ) και παγκρεατίτιδα (Π). η αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου που ονομάζεται «τριαδίτιδα» δεν έχει αποσαφηνιστεί.
Σκοπός και Μέθοδος: Διερεύνηση της εντερικής δυσβίωσης και συσχέτισή της με τη χρόνια φλεγμονή σε κλινικά περιστατικά τριαδίτιδας της γάτας.
Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε υλικό από 51 γάτες, 36 με ΦνΕ, Χ και Π σε διάφορους συνδυασμούς και 15 φυσιολογικές, που 
εξετάστηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης μελέτης (Fragkou και συν., 2016). Πραγματοποιήθηκε μικροβιωμική ανάλυση της βακτηριακής 
κοινότητας σε ιστοτεμάχια δωδεκαδακτύλου με προσδιορισμό των αλληλουχιών του 16S rRNA γονιδίου. Σε ιστοτεμάχια ήπατος, 
παγκρέατος, δωδεκαδακτύλου, νήστιδας και ειλεού βαθμονομήθηκαν ειδικές ιστοπαθολογικές παράμετροι. Εντοπίστηκαν διαφορές στη 
σύσταση της βακτηριακής χλωρίδας μεταξύ των διάφορων συνδυασμών ΦνΕ, Χ και Π (Krusκal-Wallis, Mann-Whitney, DESeq2) και 
πληθυσμοί βακτηρίων συσχετίστηκαν με τα ιστοπαθολογικά αποτελέσματα (Spearman’s rho). 
Αποτελέσματα: αυξημένοι πληθυσμοί Proteobacteria (p=0,008) και Actinobacteriota (p=0,01) βρέθηκαν στην τριαδίτιδα σε σχέση με 
τη ΦνΕ. Διαπιστώθηκε αύξηση των Clostridiaceae στους συνδυασμούς της ΦνΕ με Χ ή/και Π σε σχέση με τη ΦνΕ (p=0,04). αύξηση της 
παρουσίας Campilobacterota διαπιστώθηκε σε γάτες με Χ (p=0,012). Παρατηρήθηκε ασθενής θετική συσχέτιση των Proteobacteria με τη 
συνάθροιση μονοπύρηνων στο πάγκρεας (+rho=0,358, p=0,009), καθώς και των Actinobacteriota με την παρουσία ουδετερόφιλων στο 
δωδεκαδάκτυλο (+rho=0,320, p=0,021) και την ένταση της παγκρεατίτιδας (+rho=0,307, p=0,027).
Συμπεράσματα: η τριαδίτιδα στη γάτα σχετίζεται με μεταβολές στη σύνθεση της κοινότητας των βακτηριδίων στο δωδεκαδάκτυλο. τα 
αποτελέσματά μας εντοπίζουν βακτηριακές κοινότητες-στόχους για την περεταίρω διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας της νόσου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση Και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΠΡΑΞΗ
«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος»(MIS 5033021)

Στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αναφορά του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος (τελικά παραδοτέα, ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις κ.τ.λ.), 
η διατύπωση που θα πρέπει να περιέχεται υποχρεωτικά στο κείμενο είναι: 

Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος» (MIS-

5033021), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
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ΟΡ 62
THE INTESTINAL BACTERIAL FLORA OF FELINE TRIADITIS: CORRELATIONS WITH PARAMETERS OF INFLAMMATION
Foteini Fragkou1, Maria Kyritsi2, Sofia Michailidou2, Hara Afaloniati3, Katerina Adamama-Moraitou4, Timoleon Rallis†4, Anagnostis 
Argiriou2,5, Theofilos Poutahidis1

1Postdoctoral Researcher, Scholar of the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ). 
Laboratory of Pathology, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
2Postgraduate Student, Institute of Applied Biosciences, Centre for Research and Technology, Thessaloniki 
2Researcher, Institute of Applied Biosciences, Centre for Research and Technology, Thessaloniki 
3PhD Candidate, Laboratory of Biochemistry and Toxicology, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thes-
saloniki, Thessaloniki
4Professor, Companion Animal Clinic (Medicine Unit), School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki. 
2Researcher, Institute of Applied Biosciences, Centre for Research and Technology, Thessaloniki 
5Professor, Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Lemnos 
1Professor, Laboratory of Pathology, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
†4Deceased, July 2018

Introduction: Gut dysbiosis is implicated in Inflammatory Bowel Disease (IBD). In cats, the term triaditis describes the concurrent 
presence of IBD, cholangitis (Ch) and pancreatitis (P). The etiopathogenesis of triaditis remains elusive.
Scope and Method: We characterized gut bacterial flora in cases of feline triaditis and probed correlations of gut bacterial taxa with 
histopathological parameters of inflammation. 
Materials and Methods: We used material from our previous study including 51 cats, 36 with various combinations of IBD, Ch and 
P and 15 controls (Fragkou et al., 2016). Bacterial communities were characterized in samples of duodenum, by 16S rRNA amplicon 
metabarcoding. Liver, pancreas, duodenum, jejunum and ileum tissues were examined and scored for specific histopathological param-
eters. Bacterial abundance differences between the various combinations of IBD, Ch, P (Krusκal-Wallis, Mann-Whitney, DESeq2) were 
recorded. Bacterial taxa were correlated with histopathological parameters (Spearman’s rho).
Results: Proteobacteria (p=0.01) and Actinobacteriota (p=0.008) were increased in triaditis compared to IBD. Clostridiaceae increased 
in IBD with Ch or/and P compared to IBD (p=0,04). Campilobacterota were more frequently observed in cats with Ch (p=0.012). Pro-
teobacteria and the severity of mononuclear cell infiltration in pancreas showed a mild positive correlation (+rho=0.358, p=0.009). 
Likewise, Actinobacteriota correlated with the presence of neutrophils in the duodenum (+rho=0.320, p=0.021) and the pancreatitis 
score (+rho=0.307, p=0.027).
Conclusions: Triaditis in cats is characterized by alterations in the composition of bacterial communities in the duodenum. Our results 
identify interesting bacteria taxa-targets for further in-depth research towards identifying specific bacteria species implicated in the 
etiopathogenesis of feline triaditis. 

This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, 
Education and Lifelong Learning» in the context of the project “Reinforcement of Postdoctoral Researchers - 2nd Cycle” (MIS-5033021), implemented by the 

State Scholarships Foundation (ΙΚΥ).
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ΕΑ 63
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 83 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ερασμία Σμυρόγλου1, αργύριος Γκινούδης2, Συμέλα-Μαρία ταχτσόγλου3, Δανάη Σιδηροπούλου2, Δήμητρα Παρδάλη 4, Ζωή Πολυζοπούλου5

1 Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

2Μετεκπαιδευόμενος/η κτηνίατρος, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3Υποψήφια διδάκτορας, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4Επίκουρη καθηγήτρια, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
5Καθηγήτρια, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Στα νεοπλάσματα των στρογγυλών κυττάρων (RCT) περιλαμβάνονται το λέμφωμα, το αφροδίσιο μεταδοτικό νεόπλασμα (αΜν), το πλασμοκύτ-
τωμα, το νεόπλασμα των σιτευτικών κυττάρων (μαστοκύτωμα, MCT), τα ιστιοκυτταρικά νεοπλάσματα, και το μελάνωμα που ενδέχεται να εμφανίζει στρογ-
γυλοκυτταρικό μορφότυπο. η κυτταρολογική διάγνωση ενός νεοπλάσματος ως RCT και η διάκριση μεταξύ των RCT, είναι συχνά διαγνωστική πρόκληση.
Σκοπός: η ανάδειξη της διακύμανσης του βαθμού δυσκολίας στην κυτταρολογική διάγνωση των RCT, της διαγνωστικής αξίας, της κυτ-
ταρολογικής εξέτασης, καθώς και των τύπων των RCT που μπορούν να τεθούν στην διαφορική διάγνωση.
Υλικά και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το αρχείο του διαγνωστικού εργαστηρίου και της μονάδας μαιευτικής της κλινικής ζώων συντροφιάς, του 
αΠΘ της περιόδου 2019-2022. τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν: είδος, φυλή, φύλο, ηλικία, ιστορικό, κλινική εικόνα και κυτταρολογική 
αναφορά. Συνολικά 83 ζώα διαγνώστηκαν με RCT και συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. αξιολογήθηκαν επιχρίσματα βαμμένα με χρώση Giemsa. 
Αποτελέσματα: τα 77 περιστατικά αφορούσαν σκύλους (38 αρσενικοί - 39 θηλυκοί) και 6 γάτες. Ως αίτιο προσκόμισης στο 60% των 
σκύλων και στο 17% των γατών αναφέρεται η διερεύνηση μάζας, ενώ στο 25% των σκύλων η διερεύνηση λεμφογαγγλιομεγαλίας. 83% 
των γατών και 15% σκύλων προσκομίστηκαν για λοιπά συμπτώματα. Εξετάστηκαν 599 επιχρίσματα και 485 ήταν διαγνωστικά. 29/77 
σκύλοι παρουσίασαν λέμφωμα, 26 MCT, 1 πολλαπλό μυέλωμα, 4 στρογγυλοκυτταρικό μορφότυπο του αμελανωτικού μελανώματος, 3 
ιστιοκυτταρικούς όγκους, 3 αΜν. Σε 11 περιστατικά δεν τέθηκε οριστική διάγνωση πέραν του RCT. 3/6 γάτες παρουσίασαν λέμφωμα, 1 
ιστιοκυτταρικό σάρκωμα, ενώ σε 2 δεν τέθηκε οριστική διάγνωση. 
Συμπεράσματα: η διαγνωστική αξία της κυτταρολογικής εξέτασης στα RCT είναι μεγάλη, με ένα μικρό ποσοστό επιχρισμάτων να είναι 
μη διαγνωστικό και μικρό ποσοστό περιστατικών να μην καταλήγουν σε οριστική διάγνωση. 

ΕΑ 63
CYTOLOGICAL DIAGNOSIS OF ROUND CELL TUMORS: A RETROSPECTIVE STUDY OF 83 CASES
Erasmia Smyroglou1, Argyrios Ginoudis 2, Symela-Maria Tachtsoglou 3, Danai Sidiropoulou 2, Dimitra Pardali 4 , Zoe Polizopoulou 5

1DVM, MSc student, Diagnostic Laboratory, Companion Animal Clinic, Department of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
2Intern, Diagnostic Laboratory, Companion Animal Clinic, Department of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
3PhD candidate, Diagnostic Laboratory, Companion Animal Clinic, Department of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
4Assistant Professor, Diagnostic Laboratory, Companion Animal Clinic, Department of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
5Professor, Diagnostic Laboratory, Companion Animal Clinic, Department of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Background: Round cell tumors (RCT) include lymphoma, transmissible venereal tumor (TVT), plasmacytoma, mast cell tumor (MCT), 
histiocytic tumors and round cell-like melanomas. The cytological diagnosis of RCT and further distinction among them can be chal-
lenging for the clinical pathologist.
Objective: Highlighting the variable difficulty in diagnosing RCTs cytologically, the diagnostic value of cytological examination and the 
types of RCTs that can be included in the differential diagnosis list. 
Materials and methods: The cytology database of the Diagnostic Laboratory and the unit of Theriogenology the Companion Animal Clinic 
of AUTh for the period 2019-2022 was used. Retrieved data included species, breed, age, sex, history, clinical signs and cytology reports. 
A total of 83 animals were diagnosed with an RCT and were included in this study. The air-dried smears were stained with Giemsa stain. 
Results: 77 cases were dogs and 6 cats. 60% of dogs and 17% of cats were presented for the investigation of masses, while 25% of 
dogs for the investigation of lymphadenomegaly. 83% of cats and 15% of dogs were presented for other symptoms. 599 smears were 
evaluated, of which 485 were of diagnostic value. 29/77 dogs presented lymphoma, 26 MCT, 1 multiple myeloma, 4 round cell-like 
amelanotic melanoma, 3 histiocytic tumors, 3 TVT, while in 11 cases no final diagnosis beyond RCT was reached. 3/6 cats presented 
lymphoma, 1 histiocytic sarcoma while in 2 cases no definitive diagnosis was reached. 
Conclusion: The diagnostic value of cytologic examination in RCTs is high, with only a few number of smears being non-diagnostic and 
a low percentage of cases not reaching a definitive diagnosis. 
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ΕΑ 64
ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Τσιριγώτη Ευανθία1, Βαλασιάδης Δημήτριος1, ριχάνι Βασιλική1, αλεξανδρίδου αθανασία1, Βασιλείου Δημήτριος1, καραπιπέρης Χρήστος1,2,3, 
Ουζούνης Χρήστος1,2,3, Χασάπη αναστασία1,2

1DNASequence SRL Hellas, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

η μεταγονιδιωματική έχει το δυναμικό να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανίχνευσης επικίνδυνων μικροοργανισμών σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής τροφίμων, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ταχύτατου ελέγχου. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν ο έλεγχος των εγκαταστάσεων 
παραγωγής και διάθεσης παγωτού για την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών. αρχικά, ο χώρος χαρτογραφήθηκε με φορητή συσκευή 
ATP για τον έλεγχο της καθαριότητας. Βάσει των αποτελεσμάτων επιλέχθηκαν 12 περιοχές με τις πιο προβληματικές μετρήσεις για τη 
συλλογή των δειγμάτων, τα οποία στη συνέχεια επωάστηκαν σε γενικό θρεπτικό μέσο για 24 ώρες. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 
αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδίου 16S rRNA με συσκευή της Oxford Nanopore Technologies. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 234 γένη 
βακτηρίων, με επικρατέστερα τα Pantoea, Leclercia, Klebsiella, Aeromonas, Exiguobacterium, Acinetobacter και Pseudomonas. Σημα-
ντική παρουσία είχαν επίσης βακτήρια των γενών Priestia, Enterococcus, Bacillus, Raoutella, Enterobacter και Lactococcus. Σε όλες τις 
επιφάνειες ανιχνεύθηκαν είδη παθογόνων βακτηρίων, καθώς και ψυχρόφιλων βακτηρίων που προκαλούν αλλοιώσεις στα τρόφιμα. Στο 
σύνολο σχεδόν των επιφανειών εντοπίστηκαν σε σημαντικά ποσοστά τα είδη Klebsiella oxytoca, K. aerogenes και K. pneumoniae, ενώ σε 
πολύ χαμηλά ποσοστά, αλλά στην πλειοψηφία των επιφανειών, ανιχνεύθηκαν βακτήρια του είδους Salmonella enterica. το είδος Bacillus 
cereus ανιχνεύθηκε σε σημαντικό ποσοστό σε μία επιφάνεια, ενώ στις υπόλοιπες εντοπίστηκε σε αμελητέο ποσοστό. Επιπλέον σημαντικά 
τροφιμογενή παθογόνα, όπως τα Staphylococcus aureus και Listeria monocytogenes, ανιχνεύθηκαν επίσης σε αμελητέο ποσοστό. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα, η μεταγονιδιωματική μπορεί να παρέχει μία εικόνα του βακτηριακού προφίλ μιας εγκατάστασης σε σύντομο 
χρόνο, και μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο ελέγχου και προαγωγής της βιοασφάλειας σε εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων.

ΟΡ 64
METAGENOMIC ANALYSIS IN ICE CREAM PRODUCTION AND DISTRIBUTION FACILITIES FOR THE IDENTIFICATION OF 
PATHOGENIC MICROORGANISMS
Tsirigoti Evanthia 1, Valasiadis Dimitrios1, Rihani Vasiliki1, Alexandridou Athanasia1, Vassiliou Dimitrios1, Karapiperis Christos1,2,3, 
Ouzounis Christos1,2,3, Chasapi Anastasia1,2

1DNASequence SRL Hellas, Thermi, Thessaloniki, \ Greece
2Chemical Processes and Energy Resources Institute, Centre for Research & Technology Hellas, Thermi, Thessaloniki, \ Greece
3School of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, \Greece

Metagenomics is a potentially promising tool for the detection of dangerous microorganisms in food production facilities, as it pro-
vides rapid detection. The aim of the present study was the monitoring of an ice cream production and distribution facility for the 
presence of pathogenic microorganisms. Firstly, the area was mapped with a portable ATP device to assess its cleanliness. Based on 
the ATP results, 12 areas with the most problematic values were chosen for sample collection and incubation in a growth medium for 
24 hours. Subsequently, the full length 16S rRNA gene was sequenced with an Oxford Nanopore Technologies device. A total of 234 
bacterial genera were identified, with Pantoea, Leclercia, Klebsiella, Aeromonas, Exiguobacterium, Acinetobacter and Pseudomonas being the 
most prevalent. Bacteria of the genera Priestia, Enterococcus, Bacillus, Raoutella, Enterobacter and Lactococcus had a significant presence. 
Pathogenic bacteria, as well as psychrotrophic bacteria that cause food spoilage were detected on all surfaces. Klebsiella oxytoca, K. 
aerogenes and K. pneumoniae were found in high percentages on almost all surfaces, while Salmonella enterica was detected in very low 
abundance, but on the majority of the surfaces. Bacillus cereus was highly abundant only on one surface, while it remained negligible 
on other surfaces. Other important foodborne pathogens, such as Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes, were detected with 
an extremely low abundance. According to the results, metagenomics have the ability to depicture the bacterial profile of a facility in 
a short time, and can be utilized for biosafety promoting of food production facilities.
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ΑΑ 01
ΟΡΟ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ: 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022
Άννα Κυρμά1, αγγελική Γεωργούλα , Βσιλική ηλιάδη Χαρμάνα , Ελένη Ζαγάρη , Δημήτριος Βουρβίδης 

Τμήμα Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας Μαστού, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, 
Εργαστήριο Βρουκελλώσεων και Ορολογικού Ελέγχου Βακτηριακών Νοσημάτων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 

η Βρουκέλλωση είναι λοιμώδες νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης (Π.Δ.133/1992) και ζωοανθρωπονόσος. αιτιολογικοί παράγοντες είναι 
τα Gram- βακτήρια του γένους Brucella spp. Στο πλαίσιο της ορο-επιδημιολογικής διερεύνησης εξετάστηκαν από 01/2022 έως 08/2022 
με τις μεθόδους Ερυθρό της Βεγγάλης (RB) και Σύνδεση του Συμπληρώματος (CFT) 10.524 δείγματα αίματος αιγών και προβάτων και 
1.246 βοοειδών αντίστοιχα. τα δείγματα προέρχονταν από 203 εκτροφές 14 Περιφερειακών Ενοτήτων χωρικής αρμοδιότητας του ερ-
γαστηρίου.
Για το σκοπό της μελέτης, τα αιμοδείγματα ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες ελέγχου. Στη πρώτη εξετάστηκαν με τη δοκιμή RB (screening) 
το σύνολο των αιμοδειγμάτων (11.770) που προσκομίστηκαν στο εργαστήριο. Στη δεύτερη εξετάστηκαν μόνο τα θετικά στη RΒ αιμοδείγ-
ματα (672) της 1ης ομάδας ελέγχου με την επιβεβαιωτική διαγνωστική ορολογική μέθοδο της σύνδεσης του συμπληρώματος.
Για το σύνολο των αιμοδειγμάτων προσδιορίστηκαν και αξιολογήθηκαν επιδημιολογικοί δείκτες και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Ο συ-
νολικός ορο-επιπολασμός των αντισωμάτων Brucella στα παραγωγικά ζώα υπολογίστηκε 0,93 % με ποσοστό θετικών εκτροφών 9,36 % 
(19/203). Στις θετικές εκτροφές αιγών, προβάτων και βοοειδών καταγράφονται υψηλές τιμές επιπολασμού αντισωμάτων Brucella > 3 %. 
Σημαντικά αυξημένα ποσοστά οροθετικών ζώων παρατηρήθηκαν στις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδος (1,04%-8,20%) σε σύγκριση 
με τις νησιώτικες (0 % - 7,81%/Π.Ε. Ευβοίας). κατά τη σύγκριση των ποσοστών οροθετικών ζώων στην ηπειρωτική και στη νησιωτική 
ζώνη της χώρας, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p < 0.01) η οποία υποδηλώνει μία έντονη ανομοιόμορφη γεωγραφική 
κατανομή των αντισωμάτων Βrucella στους πληθυσμούς μεγάλων και μικρών μηρυκαστικών και άμεση συσχέτιση με τις στρατηγικές 
εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου και εκρίζωσης της νόσου (εμβολιασμός – εξέταση και σφαγή θετικών ζώων).λέξεις 
Ευρετηρίασης: Βρουκέλλωση, Βοοειδή, Πρόβατα, αίγες, Δημόσια Υγεία, Ελλάδα

PP 01
SERO-EPIDEMIOLOGY STUDY OF BRUCELLA INFECTION IN HELLENIC CATTLE, SHEEP AND GOAT FARMS: RESULTS 2022
Kyrma Α. , Georgoula A. , Iliadi Charmana V. , Zagari E. , Vourvidis D. 

 Department of Diagnostic Pathology, Anatomy, Histology and Microbiology, Directorate of Athens Veterinary Center, Laboratory of Brucellosis and 
Bacterial Disease Serology, Ministry of Rural Development and Food, Athens

Brucellosis is an infectious, zoonotic, notifiable (P.D.133/1992) disease, caused by a group of bacteria known as the genus Brucella. In 
the context of the sero-epidemiological surveillance 10,524 sheep and goat blood samples and 1,246 cattle blood samples were ex-
amined during 01/2022 to 08/2022 with the Rose Bengal Test (RBT) and Complement Fixation Test (CFT). The samples were collected 
from animals of 203 herds of 14 Regional Units of the laboratory’s territorial jurisdiction.
For the purpose of the study, the blood samples were classified in two control groups. The first group consisted of all the blood samples 
(11.770) delivered to the laboratory which were tested with the RBT (screening). In the second group, only the RBT-positive blood 
samples (672) of the 1st control group were tested by the confirmatory diagnostic test (CFT).
Epidemiological indicators and demographic characteristics were determined and evaluated for all blood samples. The overall sero-
prevalence of Brucella antibodies in the livestock was estimated to be 0.93 % with a percentage of positive herds of 9.36% (19/203). 
High Brucella antibody prevalence values   > 3 % are recorded in the positive farms of goats, sheeps and cattle. Significantly increased 
percentages of Brucella positive animals were reported in the mainland of Greece (1.04%-8.20%) compared to the island region (0% 
- 7.81%/R.U. of Evia). The comparative rates of seropositive animals between the above mentioned regions, showed statistically signif-
icant difference (p<0.01), indicating an intense uneven geographical distribution of Brucella antibodies in the populations of large and 
small ruminants and a direct correlation with the implementation of the national disease control and eradication program strategies 
(vaccination – test and slaughter of positive animals).
Key-words: Brucellosis, Cattle, Sheep-Goats, Public Health, Greece
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ΑΑ 02
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ζαφειρίδης Χρήστος1*, Παναγιώτα Γιακκούπη2, αλκιβιάδης Βατόπουλος3, Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης3

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (Aπoσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας - Μόνιμος Απεσταλμένος 
Αντιπρόσωπος στη Βόρεια Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο), Μπέλφαστ (Βόρεια Ιρλανδία)

2 Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
3 Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
*Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας – Σχολής Δημόσιας Υγείας)

Εισαγωγή: Tο 2021 δημιουργήθηκε, στην Ελλάδα, το Εθνικό Σύστημα Επιτήρησης Μικροβιακής αντοχής σε ασθενή ζώα συμπεριλαμβα-
νομένων των βοοειδών.
Σκοπός: Ο έλεγχος, στο διάστημα 1/3-31/7/2021, του προφίλ της αντοχής στα αντιβιοτικά των στελεχών Staphylococus aureus που προ-
καλούν μαστίτιδα σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής >18 μηνών στην Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας (Π.κ.Μ.) όπου συγκεντρώνεται το 
45% (απογραφή 2020: 69.186/128.511) των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της Ελλάδας.
Υλικό: Εξετάστηκαν 118 δείγματα γάλακτος από αγελάδες μολυσμένες με μαστίτιδα από εκτροφές στην Π.κ.Μ. 
Μέθοδος: Ελέγχθηκε η αντοχή των παθογόνων στελεχών S. aureus έναντι των χρησιμοποιούμενων στην κτηνιατρική πρακτική αντι-
βιοτικών (penicillin, cefoxitin, cefquinome, gentamicin, tetracycline, marbofloxacin, erythromycin, clindamycin, enrofloxacin) με τη 
μέθοδο διάχυσης δίσκων. τα όρια ευαισθησίας ορίστηκαν κατά το CLSI.
Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι τα ποσοστά αντοχής των στελεχών S. aureus που προκαλούν μαστίτιδα στα βοοειδή ήταν έναντι της penicillin 
52,54% (n=62/118), της erythromycin 48,31% (n=57/118), της clindamycin 47,46% (n=56/118), της tetracycline 24,585 (n=29/118), 
της cefquinome 24,58% (n=29/118), της cefoxitin 22,88% (n=27/118), της gentamicin 16,95% (n=20/118), της marbofloxacin 2,54% 
(n=3/118) και της enrofloxacin 1,69% (n=2/118).
Συμπεράσματα: αναφορικά με τις β-λακτάμες (penicillin, cefoxitin) και την εμφάνιση αντοχής των στελεχών S. aureus που προκαλούν 
μαστίτιδα στα βοοειδή (ο συνδυασμός της πενικιλλίνης με αμινογλυκοσίδη αποτελεί το συνηθέστερο εφαρμοζόμενο θεραπευτικό σχή-
μα για την αντιμετώπισή της στη χώρα μας), χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για την επιτήρηση, στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας, της 
υπεύθυνης χρήσης των αντιβιοτικών σε σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις στον άνθρωπο και την κτηνιατρική/κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Σε 
αντιδιαστολή με τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι οι σχετικές παρεμβάσεις σε επίπεδο εκτροφής οδήγησαν σε προστασία των κινολονών.

PP 02
ANTIMICROBIAL RESISTANCE PROFILE OF Staphylococcus aureus FROM DAIRY COWS WITH MASTITIS IN THE REGION OF 
CENTRAL MACEDONIA OVER A FIVE-MONTH PERIOD (MARCH-JULY 2021)
Christos Zafeiridis1*, Panagiota Giakoupi2, Alkiviades Vatopoulos3, Emmanouil Papadogiannakis3

1 Official Veterinarian, Ministry of Rural Development and Food of Greece (Seconded National Expert to the European Commission - Directorate 
General of Health and Food Safety - Directorate G: Crisis management in food, animals and plants - Unit G3: Official Controls - Northern Ireland 
Liaison Team, Belfast (Northern Ireland, UK)

2 Assistant Professor, Department of Public Health Policiy of the School of Public Health - University of West Attica, Athens
3Professor, Department of Public Health Policiy of the School of Public Health - University of West Attica, Athens
*Phd Candidate - Department of Public Health Policiy of the School of Public Health - University of West Attica

Introduction: In Greece, a National Monitoring Plan for Antimicrobial Resistance in sick bovine animals was launched (2021). 
Scope/Material: We aimed at surveying the antimicrobial resistance profiles of 118 pathogenic Staphylococcus aureus (St.a.) isolates 
obtained from dairy cows >18 months with mastitis in the Region of Central Macedonia from 1st March to 31st July 2021, where 45% 
(Census 2020: 69.186/128.511) of dairy cows in Greece are concentrated.
Method: By using the disk diffusion method (according to the CLSI guidelines), we tested susceptibility of St.a.-isolates to nine antimi-
crobials (penicillin, cefoxitin, cefquinome, gentamicin, tetracycline, marbofloxacin, erythromycin, clindamycin, enrofloxacin) selected 
following the marketing amounts of animal use in Greece. 
Results: In the study, 62/11 St.a.-isolates were found to be resistant 52,54% to penicillin; 57/118 were 48,31% resistant to erythromy-
cin, 56/118 were resistant 47,46% to clindamycin; 29/118 were 24,58% resistant to tetracycline and cefquinome both, 27/118 were 
22,88% resistant to cefoxitin, 20/118 were 16,95% resistant to gentamicin, 3/118 were 2,54% resistant to marbofloxacin and, 2/118 
were 1,69% resistant to enrofloxacin. 
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Conclusion: Regarding the surveillance on the antimicrobial resistance of the St.a.-isolates, that cause mastitis in cattle (penicillin 
in combination with an aminoglycoside, is the most commonly applied therapeutic treatment scheme against mastitis in Greece), to 
the β-lactams (penicillin, cefoxitin) it is needed further investigation, under the ‘One Health’approach in respect to the prudent use of 
antibiotics in staphylococcal infections in humans and in the veterinary medicine in Greece. However, it seems that several kinds of 
interventions at farm level led to the protection of quinolones.
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AA 03
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ MCR-1, ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ESCHERICHIA COLI ΠΟΥ 
ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΟΛΙΒΑΚΙΛΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δημήτριος Κούτσιανος1, λαμπρινή αθανασίου2, τηλέμαχος Δημητρίου3, Μάριος νικολαϊδης4, Χριστίνα τσαδήλα3, Γρηγόριος αμούτζιας4, 
Δημήτρης Μόσιαλος3, κωνσταντίνος κουτουλής1

1Κλινική Παθολογίας Πτηνών, Κτηνιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Παθολογική Κλινική, Κτηνιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
3Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριολογίας – Ιολογίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
4Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Εισαγωγή: η ανάπτυξη αντιμικροβιακής αντοχής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο πλαίσιο της ενιαίας υγείας. 
ιδιαίτερη σημασία έχει λάβει τα τελευταία χρόνια η ανθεκτικότητα βακτηρίων στην κολιστίνη η οποία έχει συσχετιστεί με ένα νέο γονίδιο, 
το mcr-1. η κολιβακίλλωση αποτελεί μια συχνή αιτία για την πραγματοποίηση αντιμικροβιακής θεραπείας στη πτηνοτροφία.
Σκοπός και Μέθοδος: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της ανθεκτικότητας στη κολιστίνη και της παρουσίας του γονιδίου mcr-1, 
στελεχών Esherichia coli(E.coli) που απομονώθηκαν από πτηνά που προέρχονταν από εμπορικές εκμεταλλεύσεις ορνίθων αυγοπαραγωγής 
και σμήνη αναπαραγωγής.
Υλικό και Μέθοδος: 150 Στελέχη E.coli απομονώθηκαν από νεκροτομικές αλλοιώσεις ορνίθων αυγοπαραγωγικής κατεύθυνσης 
διαφορετικών ηλικιών, όπου υπήρχε ένδειξη κολιβακίλλωσης. τα στελέχη αυτά εξετάστηκαν για την ανθεκτικότητά τους στη κολιστίνη με 
τη μέθοδο προσδιορισμού της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) σε μικροπλάκα.
Για τον έλεγχο της ευαισθησίας στην κολιστίνη, χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις 2 και 4 μg/mLπου περιέχονταν στην μικροπλάκα. 
Για τον έλεγχο της ανίχνευσης του mcr-1 γονιδίου χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο όπως έχει περιγραφεί και από άλλους ερευνητές1.
Αποτελέσματα: από τα παραπάνω στελέχη, 13 εμφάνιζαν ανθεκτικότητα στη συγκέντρωση 2μg/mL ενώ 7 στελέχη και στις 2 
συγκεντρώσεις 2 και 4 μg/mL. από τον μοριακό έλεγχο, η παρουσία του γονιδίου mcr-1 ταυτοποιήθηκε σε ένα από τα στελέχη που 
εμφάνισαν ανθεκτικότητα και στις 2 συγκεντρώσεις 2 και 4 μg/mL. 
Συμπεράσματα: από την μελέτη μας προέκυψε η παρουσία στελεχών E.coli με ανθεκτικότητα στη κολιστίνη σε όρνιθες αυγοπαραγωγικής 
κατεύθυνσης με αλλοιώσεις κολιβακίλλωσης ενώ η παρουσία του γονιδίου mcr-1 επιβεβαιώθηκε μόνο σε ένα από αυτά τα στελέχη.
λέξεις Ευρετηρίασης: αντιμικροβιακή αντοχή, γονίδιο mcr-1, Εscherichia coli, κολιστίνη, όρνιθες αυγοπαραγωγής, 

Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε τις εταιρίες ΖΟETIS HELLAS, ELANCO HELLAS καθώς και την Δρ.Maria Ugarte Ruiz(Serviciode Zoonosis de 
Transmisió  n Alimentaria y Resistencia a Antimicrobianos, Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, Universidad Complutense de 
Madrid) για τη συνεισφορά τους στη πραγματοποίηση της μελέτης.

Βιβλιογραφία
1.  Cavaco, L.,Mordhorstand, H. and R. Hendriksen. 2016. Laboratory protocol-PCR for plasmid-mediated colistin resistance genes, 

mcr-1 and mcr-2 (multiplex). Denmark National Food Institute, version 2. Available at: https:// www.eurl-ar.eu/CustomerData/Files/
Folders/21-protocols/ 278_mcr-multiplex-pcr-protocol-v2-oct16.pdf (accessed August 1, 2020).

PP 03
STUDY ON COLISTIN RESISTANCE AND PREVALENCE OF MCR-1 GENE IN ESHERICHIA COLI STRAINS ISOLATED FROM LAYER 
POULTRY WITH COLIBACILLOSIS LESIONS IN GREECE.
Dimitrios Koutsianos1, Labrini V. Athanasiou2, Tilemachos Dimitriou3, Marios Nikolaidis4, Christina Tsadila3, Grigorios Amoutzias4, 
Dimitris Mossialos3, Konstantinos C. Koutoulis1

1Department of Poultry Diseases, Faculty of Veterinary Science, School of Health Sciences, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2Department of Medicine, Faculty of Veterinary Science, School of Health Sciences, University of Thessaly, Karditsa, Greece
3 Microbial Biotechnology-Molecular Bacteriology-Virology Laboratory, Department of Biochemistry and Biotechnology, School of Health Sciences, 
University of Thessaly, Larissa, Greece

4Bioinformatics Laboratory, Department of Biochemistry and Biotechnology, School of Health Sciences, University of Thessaly, Larissa, Greece.

ιntroduction: The antimicrobial resistance emergence is one of the biggest problems for both public and animal health. During the last 
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years, colistin resistance is also a rising concern and it has been related to a new mcr-1 gene. Colibacillosis is the most common reason 
for antimicrobial treatment in poultry.
Aim of the study: The aim of our study was to investigate the prevalence of colistin resistance and mcr-1, in Escherichia coli (E.coli) 
strains that have been isolated from commercial and breeder layer flocks showing macroscopic lesions of colibacillosis.
Materials and Methods: 150 E.coli strains were isolated from different age birds, demonstrating lesions of colibacillosis. These strains 
were tested for antimicrobial sensitivity in colistin using the minimum inhibitory concentration (MIC) method with an in vitro commer-
cial test. The microplate used included two breakpoints: 2 and 4 μg/mL for colistin resistance.Concerning mcr-1 detection, the PCR 
protocol was performed as previously described by other researchers1.
Results: As it was revealed from the MIC determination, 7 E. coli strains showed colistin resistance to both 2 and 4 μg/mL, whereas 13 
isolates were resistant only to 2 μg/mL. Among the tested strains, the presence of the mcr-1 as it has been validated by the presence 
of a 309 bp amplicon was confirmed only in 1 isolate, which demonstrated colistin resistance in both concentrations.
Conclusions: Our study revealed the presence of colistin resistance in E.coli strains isolated from layer poultry flocks showing colibacil-
losis lesions while the mcr-1 presence was confirmed in only one strain.
κeywords: Antimicrobial resistance, colistin, Escherichia coli, layer poultry, mcr-1 gene

Acknowledgments: We would like to thank ZOETIS HELLAS, ELANCO HELLAS and Dr. Maria Ugarte Ruiz (Servicio de Zoonosis de Trans-
misió n Alimentaria y Resistencia a Antimicrobianos, Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid) 
for their contribution in our study
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1.  Cavaco, L., Mordhorstand, H., and R. Hendriksen. 2016. Laboratory protocol-PCR for plasmid-mediated colistin resistance genes, 

mcr-1 and mcr-2 (multiplex). Denmark National Food Institute, version 2. Available at: https:// www.eurl-ar.eu/CustomerData/Files/
Folders/21-protocols/ 278_mcr-multiplex-pcr-protocol-v2-oct16.pdf (accessed August 1, 2020).



Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Υπό την αιγίδα  

βιβλιο περιληψεων
ΑνΑρτημένές ΑνΑκοινώςέις100 101

AA 04
ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΣΕ ΑΙΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ 
(ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
αικατερίνη Σαράτση1*, ιωάννης Παναγιωτίδης2, Δημήτριος τσιώκος3, κωνσταντίνος ρέκκας1, Θεοδώρα Τσιλιγιάννη1

1 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών - Θεσσαλονίκη, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ
2 Τμήμα Αναπαραγωγής & Τεχνητής Σπερματέγχυσης, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, Υπ.Α.Α.Τ.
3 Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής – Γιαννιτσά, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ
 
η τεχνητή Σπερματέγχυση (τ.Σ.). αναμένεται να συμβάλει στην ταχύτερη γενετική βελτίωση των αιγών φυλής Σκοπέλου, ενώ η χρήση 
κατεψυγμένου σπέρματος διευρύνει τις δυνατότητες εφαρμογής της. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η διερεύνηση της γονιμοποιητικής 
ικανότητας κατεψυγμένου σπέρματος τράγου φυλής Σκοπέλου σε συνθήκες εκτροφής. Χρησιμοποιήθηκαν 27 αίγες φυλής Σκοπέλου, 
ηλικίας 2-5 ετών, κατά την άνοιστρη περίοδο. Για την πρόκληση συγχρονισμένου οίστρου τοποθετήθηκαν ενδοκολπικά είτε σπόγγοι 
μεδροξυπρογεστερόνης (60mg MAP, Hepra), επί 16 ημέρες (ομάδα 1, n=13) είτε σπειράματα προγεστερόνης (0,35g προγεστερόνης, 
CIDR-Ovis), επί 6 ημέρες (ομάδα 2, n=14). Χορηγήθηκε ίππεια χοριακή γοναδοτροπίνη (eCG, 500IU) κατά την αφαίρεσή τους. το σπέρμα 
συλλέχθηκε από υψηλής γενετικής αξίας σπερματοδότες τράγους φυλής Σκοπέλου του τ.α.&τ.Σ. (Υπ.α.α.τ.). Χρησιμοποιήθηκε αραιωτικό 
με βάση τη λεκιθίνη σόγιας (OviΧcell®) και paillettes των 0,25ml (400x106 σπερματοζωάρια/ml). Μετά από εξισορρόπηση (4°C, 3 ώρες) και 
ελεγχόμενη έκθεση σε ατμούς αζώτου, τα pailletes βυθίστηκαν σε υγρό άζωτο. Η ποιότητα του κατεψυγμένου-αποψυγμένου σπέρματος ελέγχθηκε in 
vitro. Πραγματοποιήθηκε ενδοτραχηλική (σε βάθος 1-3cm) τ.Σ., 54 ώρες μετά το τέλος της αγωγής. η διάγνωση κυοφορίας πραγματο-
ποιήθηκε υπερηχογραφικά, 33 ημέρες μετά την τ.Σ. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η δοκιμή χ2. Συνολικά, κυοφορούν 19 
από τις 27 (70,4%) αίγες. Στην ομάδα 1 κυοφορούν 7 από τις 13 (53,8%), ενώ στην ομάδα 2, 12 από τις 14 (85,7%) αίγες (P=0,07). αυτά 
τα προκαταρκτικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά σε ότι αφορά τη γονιμοποιητική ικανότητα του κατεψυγμένου σπέρματος τράγου 
φυλής Σκοπέλου και αποτελούν ένδειξη ότι ο συγχρονισμός οίστρου με CIDR πλεονεκτεί έναντι αυτού με σπόγγους MAP.

PP 04
CRYOPRESERVATION OF SKOPELOS BREED BUCK SEMEN AND ARTIFICIAL INSEMINATION IN SKOPELOS BREED FARMS 
(PRELIMINARY RESULTS).
Aikaterini Saratsi*1, Ioannis Panagiotidis2, Dimitrios Tsiokos3, Constantinos Rekkas1, Theodora Tsiligianni1
1 Veterinary Research Institute – Thessaloniki, Hellenic Agricultural Organization – DIMITRA
2 Department of Reproduction & Artificial Insemination, Veterinary Center of Thessaloniki, Ministry of Rural Development and Food
3 Research Institute of Animal Science, Hellenic Agricultural Organization-DIMITRA, Giannitsa, Greece

Use of artificial insemination (A.I.) in Skopelos breed is expected to contribute to the acceleration of genetic improvement; the use of 
frozen semen expands the possibilities of A.I. implementation. The aim of this trial is to investigate the fertilizing ability of Skopelos 
bucks frozen-thawed semen, under field conditions. We used 27 Skopelos goats, aged 2-5 years, during anoestrous. For the induction 
of synchronized oestrus we used either medroxyprogesterone acetate (60mg MAP, Hepra) sponges for 16 days (group 1, n=13) or pro-
gesterone releasing devices (0.35g progesterone, CIDR-Ovis) for 6 days (group 2, n-14); eCG (500 IU) was administered at sponge/CIDR 
withdrawal. Semen collected from high genetic value semen-donor Skopelos bucks, kept in D.R.&A.I. (M.R.D.F.), was diluted (400x106 
sperm/ml) with soy-based extender (OviΧcell®) and packed in 0.25ml straws. After equilibration (4°C, 3h) and controlled exposure to 
liquid nitrogen (LN2) vapor, straws were plunged into LN2. The quality of frozen-thawed semen was tested in vitro. Cervical A.I. (1-3 
cm into the cervix canal) was performed, 54 hours after the end of treatment. Ultrasonography was performed 33 days after A.I., 
for pregnancy diagnosis. Data was analyzed using chi-square test. Overall, 19 out of 27 goats are pregnant: in group 1, 7 out of 13 
(53.8%) and in group 2, 12 out of 14 (85.7%) goats (P=0.07). These preliminary results are promising regarding the fertilizing ability 
of frozen-thawed buck semen and indicate that higher fertility may be achieved after the induction of synchronized oestrus using CIDR 
compared with MAP sponges.



βιβλιο περιληψεων
ΑνΑρτημένές ΑνΑκοινώςέις

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

101

AA 05 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΑΝΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΣΤΑ 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ
Στυλιανή Λιολιοπούλου1, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος1, ηλίας Γιάννενας2, κωνσταντίνα Βασιλοπούλου2, Φανή Μαντζουρίδου3,  
Δημήτριος Γαλαμάτης4, Πασχάλης Φορτομάρης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
3Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
4Εργαστήριο Ζωοτεχνίας – Εκτροφής Μονογαστρικών Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

Εισαγωγή: το ρόδι περιέχει βιοενεργά συστατικά. τα παραπροϊόντα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή 
των παραγωγικών ζώων. η προσθήκη ενζύμων στη διατροφή των πτηνών μπορεί να βελτιώσει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. 
Σκοπός και Μέθοδος: αντικείμενο της μελέτης ήταν να εκτιμήσει ποιοτικές παραμέτρους των αυγών, μετά από προσθήκη παραπροϊό-
ντος φλούδας ροδιού (ΠΦρ) και ξυλανάσης (Ξ) στο σιτηρέσιο αυγοπαραγωγών ορνίθων.
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά 48 αυγοπαραγωγές όρνιθες χωρίστηκαν σε τέσσερις διατροφικές ομάδες: 2.5%ΠΦρ; 2.5%ΠΦρ με ξυλανάση 
(2.5%ΠΦρΞ); 5%ΠΦρ; 5%ΠΦρ με ξυλανάση (5%ΠΦρΞ). η διάρκεια του πειραματισμού ήταν 8 εβδομάδες. Εκτιμήθηκαν ποιοτικές παράμετροι των 
αυγών, μεταξύ των οποίων οι τιμές L*, a*, b* της λεκίθου, που αντιπροσωπεύουν τη φωτεινότητα, την κόκκινη και την κίτρινη χροιά αντίστοιχα. 
ακόμη, εκτιμήθηκαν τα επίπεδα μαλονδιαλδεϋδης και ολικών φαινολικών στη λέκιθο. η στατιστική ανάλυση έγινε με ANOVA στο λογισμικό SPSS®.
Αποτελέσματα: το χρώμα της λεκίθου ενισχύθηκε στην ομάδα 2.5%ΠΦρΞ συγκριτικά με τις ομάδες 2.5%ΠΦρ και 5%ΠΦρΞ (p<0.001). 
η τιμή a* ήταν υψηλότερη στην ομάδα 2.5%ΠΦρΞ συγκριτικά με την 5%ΠΦρΞ (p=0.010). η χαμηλότερη τιμή L* παρατηρήθηκε στα 
2.5%ΠΦρΞ αυγά (p=0.003). η τιμή b* ήταν υψηλότερη στις ομάδες με 5% ΠΦρ (p=0.003). τα επίπεδα μαλονδιαλδεϋδης ήταν χαμηλότε-
ρα στο επίπεδο χορήγησης 5% (p=0.004). τα 2.5%ΠΦρΞ αυγά είχαν μεγαλύτερα επίπεδα ολικών φαινολικών στη λέκιθο συγκριτικά με 
τα 2.5%ΠΦρ και 5%ΠΦρΞ αυγά (p=0.033).
Συμπεράσματα: η χορήγηση ξυλανάσης επηρέασε σημαντικά τον χρωματισμό της λεκίθου και την περιεκτικότητά της σε ολικά φαινολικά, όταν 
συνδυάστηκε με επίπεδο χορήγησης ΠΦρ 2.5%. τα αυγά των ομάδων με 5% ΠΦρ ήταν λιγότερο ευαίσθητα στη λιπιδική υπεροξείδωση.

PP 05
EFFECTS OF SUPPLEMENTATION OF POMEGRANATE PEEL BYPRODUCT AND XYLANASE IN THE DIET OF LAYING HENS ON 
EGG QUALITY PARAMETERS 
Styliani Lioliopoulou1, Georgios A. Papadopoulos1, Ilias Giannenas2, Konstantina Vasilopoulou2, Fani T. Mantzouridou3, Dimitrios Galamatis4, 
Paschalis Fortomaris1

1Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3Laboratory of Food Chemistry and Technology, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
4Laboratory of Monogastric Livestock Farming, Department of Animal Science, University of Thessaly, Larissa, Greece

Introduction: Pomegranates contain bioactive compounds and nutritional components. Following juice extraction, the remaining 
byproducts can be used in animal feeding. 
Objectives: The objective was to investigate the effects of supplementing pomegranate peel byproduct (PPB) and/or xylanase (X) in 
the diet of laying hens on quality parameters of produced eggs.
Materials and Methods: In total 48 laying hens were assigned to four experimental groups: 2.5%PPB; 2.5%PPB with xylanase 
(2.5%PPBX); 5%PPB; 5%PPB with xylanase (5%PPBX). The birds were fed the experimental diets for 8 weeks. Whole eggs were ana-
lyzed for quality parameters, while egg yolks for L*,a*,b* scores representing lightness, redness and yellowness, respectively. Also, egg 
yolk malondialdehyde and total phenolic content were analyzed. Statistical analysis was performed with ANOVA in SPSS® software.
Results: Egg yolk color fan score was increased in the in the 2.5%PPBX group compared to both the 2.5%PPB and 5%PPBX (p<0.001).The a* 
was increased in the 2.5%PPBX group compared to the 5%PPBX (p=0.010). Moreover, the L* value was reduced in 2.5%PPBX group (p=0.003). 
The b* value was higher in 5%PPB groups (p=0.003). Malondialdehyde levels were reduced in the 5%PPB groups compared to the 2.5%PPB 
(p=0.004). Total Phenolic content was increased in the 2.5%PPBX group compared with 2.5%PPB and 5%PPBX groups (p=0.033). 
Conclusions: Egg coloring and total phenolic content were significantly affected by xylanase supplementation combined with 2.5%PPB. 
Eggs produced from hens in the 5%PPB groups were less prone to lipid peroxidation.
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AA 06
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΞΥΛΑΝΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΤΟΥΣ
Γεώργιος α. Παπαδόπουλος1, Στυλιανή Λιολιοπούλου1, ηλίας Γιάννενας2, Veerle Van Hoeck3, Βασίλειος τσιούρης4, τηλέμαχος Μάντζιος4,
κωνσταντίνος κισκίνης4, ιωάννης Γρίβας5, Δημήτριος Γαλαμάτης6, Πασχάλης Φορτομάρης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
2Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
3Kemin Europa N.V., Animal Nutrition and Health EMENA, Herentals, Belgium
4Κλινική Παθολογίας Πτηνών, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
5Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των Κατοικιδίων Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
6Εργαστήριο Ζωοτεχνίας – Εκτροφής Μονογαστρικών Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

Εισαγωγή: η ξυλανάση είναι ένζυμο που χορηγείται στα σιτηρέσια των παραγωγικών πτηνών, με σκοπό την διάσπαση των μη αμυλού-
χων πολυσακχαριτών (NSP) και την βελτίωση της απορρόφησης των λοιπών θρεπτικών συστατικών.
Σκοπός και Μέθοδος: αντικείμενο της μελέτης ήταν η μελέτη της επίδρασης της χορήγησης ενός νέου ενζύμου ξυλανάσης προερχόμε-
νου από την Thermopolyspora flexuosa (XygestTM HT) σε κρεοπαραγωγά ορνίθια που διατρέφονται με σιτηρέσια με αυξημένη περιεκτικό-
τητα σιταριού και υψηλής περιεκτικότητας σε NSP.
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά 720 κρεοπαραγωγά ορνίθια χωρίστηκαν σε τέσσερις πειραματικές ομάδες με διαφορετικές δόσεις 
ξυλανάσης: 0% (T1-μάρτυρας); 30.000 U/g (T2); 45.000 U/g (T3); 90.000 U/g (T4). Ο πειραματισμός διήρκεσε 35 ημέρες. καταγρά-
φηκαν οι αποδόσεις σε όλη την διάρκεια του πειραματισμού, ενώ μετρήθηκαν η απόδοση σε σφάγιο όπως και παράμετροι στο εντερικό 
περιεχόμενο (pH, ιξώδες). η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με one-way ANOVA στο λογισμικό SPSS®.
Αποτελέσματα: η χορήγηση ξυλανάσης σε όλες τις δόσεις μείωσε τον δείκτη μετατρεψιμότητας (p<0.05). η αύξηση σωματικού 
βάρους ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα τ2 συγκριτικά με τις ομάδες τ1 και τ4 (p<0.05). το βάρος των πτηνών, του σφαγίου, των κάτω 
άκρων και του ήπατος ήταν μεγαλύτερο στις ομάδες τ3 και τ4 συγκριτικά με την τ1 (p<0.05). η χορήγηση ξυλανάσης μείωσε το ιξώδες 
του εντερικού περιεχομένου στον ειλεό (p=0.05) και στη νήστιδα (p<0.05). Συγκριτικά με την ομάδα τ1, οι χαμηλότερες τιμές pH του 
περιεχομένου της νήστιδας και του ειλεού καταγράφηκαν στην ομάδα τ3 (p<0.001).
Συμπεράσματα: η χορήγηση του συγκεκριμένου ενζύμου ξυλανάσης σε σιτηρέσια με υψηλή περιεκτικότητα σε NSP βελτίωσε 
σημαντικά τις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνιθίων. 

PP 06
EFFECTS OF XYLANASE DIETARY SUPPLEMENTATION ON BROILERS’ GROWTH PERFORMANCE AND INTESTINAL PARAMETERS
Georgios A. Papadopoulos1; Styliani Lioliopoulou1; Ilias Giannenas2; Veerle Van Hoeck3; Vasilios Tsiouris4; Tlemachos Mantzios4; Kon-
stantinos Kiskinis4; Ioannis Grivas5; Dimitrios Galamatis6, Paschalis Fortomaris1

1 Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 
2 Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3 Kemin Europa N.V., Animal Nutrition and Health EMENA, Herentals, Belgium
4 Avian Unit, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
5 Laboratory of Anatomy, Histology and Embryology, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
6 Laboratory of Monogastric Livestock Farming, Department of Animal Science, University of Thessaly, Larissa, Greece

Introduction: Xylanases are enzymes that break down non-starch polysaccharides (NSP) and improve nutrient digestion and absorption. 
Objectives: The objective was to evaluate the effects of dietary supplementation of a new thermostable xylanase on performance, 
carcass traits and intestinal parameters of broilers in high NSP wheat-based diets.
Materials and Methods: A total of 720 day-old broilers were assigned to four diets with different xylanase inclusion levels: 0% 
(T1-control); 30,000 U/g (T2); 45,000 U/g (T3); 90,000 U/g (T4). Experimental duration was 35 days. Performance parameters were 
recorded throughout the experiment and internal organ parameters were measured at the end of the experiment. Intestinal content 
was measured for viscosity and pH. Data were analyzed by one-way ANOVA using SPSS® software. 
Results: Xylanase in all inclusion levels reduced feed conversion ratio (p<0.05). Body weight gain was higher in T2 treatment compared 
to that of T1 and T4 groups (p<0.05). Live weight, carcass weight, legs and liver weight were increased in T3 and T4 groups compared 
to T1 (p<0.05). In all xylanase supplemented groups the intestinal viscosity was reduced in ileum (p=0.05) and jejunum (p<0.05). 
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Between T1 and T3 treatments, the lowest pH in jejunum was recorded in T3 (p<0.001). Ileum pH was lower in T3 compared to T1 
(p<0.001), as well as in T2 and T4 compared to T1 (p<0.05 and p<0.001 respectively). 
Conclusions: Supplementation of xylanase significantly improved broilers’ performance, carcass traits and intestinal viscosity. These 
effects can be attributed to the increased breakdown of the NSP contained in the wheat-based diets.
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AA 07
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΙΘΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΞΥΛΑΝΑΣΗΣ ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΙΤΑΡΙ
Γεώργιος α. Παπαδόπουλος1, Στυλιανή Λιολιοπούλου1, Στέλλα α. Ορδούδη2, ηλίας Γιάννενας3, Veerle Van Hoeck4, Δημήτριος Γαλαμάτης5, 
Φανή Μαντζουρίδου2, Πασχάλης Φορτομάρης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
2Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
3Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
4Kemin Europa N.V., Animal Nutrition and Health EMENA, Herentals, Belgium
5Εργαστήριο Ζωοτεχνίας – Εκτροφής Μονογαστρικών Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

Εισαγωγή: Σιτηρέσια με βάση το σιτάρι περιέχουν μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (NSP). η χορήγηση εξωγενών ενζύμων, όπως η 
ξυλανάση, βοηθούν στη διάσπαση των NSP και συμβάλλουν στην αύξηση της απορρόφησης θρεπτικών συστατικών.
Σκοπός και Μέθοδος: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός νέου ενζύμου ξυλανάσης, προερχόμενου από την 
Komagataella phaffi (XygestTM HT), στην σύσταση της λεκίθου του αυγού μετά από προσθήκη σε σιτηρέσια με βάση το σιτάρι.
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά 128 αυγοπαραγωγές όρνιθες χωρίστηκαν σε τέσσερις διατροφικές ομάδες με βάση την δόση της ξυλανάσης: 
τ1: 0% (μάρτυρας); τ2: 30,000 U/g; τ3: 45,000 U/g; T4: 90,000 U/g. η διάρκεια του πειραματισμού ήταν 12 εβδομάδες. Οι μετρήσεις 
αφορούσαν το χρώμα της λεκίθου (κλασική μέθοδο και με χρωματόμετρο Minolta) και τη σύστασή της σε καροτενοειδή και λιπαρά οξέα. 
η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με one-way ANOVA στο λογισμικό SPSS®.
Αποτελέσματα: το χρώμα της λεκίθου και οι τιμές a*, b* αυξήθηκαν με τη χορήγηση ξυλανάσης, συγκριτικά με την ομάδα T1 (p<0.001). 
τα επίπεδα της κανθαξανθίνης ήταν υψηλότερα στην ομάδα τ3 συγκριτικά με την ομάδα τ1 (p<0.05). τα συνολικά ω3 και ω6 λιπαρά οξέα 
ήταν υψηλότερα στην ομάδα τ4 συγκριτικά με την τ1 (p<0.01), ενώ τα μονοακόρεστα ήταν χαμηλότερα στην ομάδα τ4 συγκριτικά με την 
τ1 (p<0.01). Επιπλέον, τα ω3 λιπαρά οξέα ήταν υψηλότερα στην ομάδα τ2 συγκριτικά με την τ1 (p<0.005). 
Συμπεράσματα: η χορήγηση ξυλανάσης σε σιτηρέσιο αυγοπαραγωγών ορνίθων, με βάση το σιτάρι, οδήγησε σε βελτίωση του χρώματος 
της λεκίθου ενώ επηρέασε θετικά και το προφίλ λιπαρών οξέων της λεκίθου.

PP 7
EGG YOLK COLOR, CAROTENOID AND FATTY ACID PROFILES FOLLOWING XYLANASE SUPPLEMENTATION IN WHEAT-BASED 
DIETS OF LAYING HENS 
Georgios A. Papadopoulos1, Styliani Lioliopoulou1, Stella A. Ordoudi2, Ilias Giannenas3, Veerle Van Hoeck4, Dimitrios Galamatis5,  
Fani T. Mantzouridou2, Paschalis Fortomaris1

1Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2Laboratory of Food Chemistry and Technology, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
4Kemin Europa N.V., Animal Nutrition and Health EMENA, Herentals, Belgium
5Laboratory of Monogastric Livestock Farming, Department of Animal Science, University of Thessaly, Larissa, Greece

Introduction: Wheat-rich poultry diets contain non-starch polysaccharides (NSP) which exert antinutritional effects. Exogenous car-
bohydrases degrade NSP and improve nutrient absorption when added to diets. 
Objectives: The objective was to evaluate the effects of dietary supplementation of a thermostable xylanase in laying hens’ diets on 
egg yolk color, carotenoid and fatty acid profiles.
Materials and Methods: A total of 128 laying hens were assigned to four dietary treatments with different levels of xylanase: T1: 
0% (Control); T2:30,000 U/g; T3: 45,000 U/g; T4: 90,000 U/g. The birds were fed the diets for 12 weeks. Egg yolks were analyzed for 
coloring parameters, carotenoid and fatty acid contents. The values L*, a*, b* represent lightness, redness and yellowness respectively. 
Statistical analysis was performed with one-way ANOVA using SPSS® software.
Results: Egg yolk color index, a* and b* values were increased in all xylanase treatments compared to T1. Canthaxanthin levels were 
higher in T3 treatment compared to T1 (p<0.05). Total n-3, n-6 and total polyunsaturated fatty acids were higher in T4 compared with 
T1 (p<0.01), while monounsaturated fatty acids were significantly lower in T4 compared to T1 (p<0.01). Total n-3 fatty acids were also 
higher in T2 compared to control (p<0.005). 
Conclusions: The xylanase supplementation at all inclusion levels in wheat-based diets of laying hens, improved egg yolk coloration compared 
to controls. Hens fed diets with the highest xylanase level produced eggs with improved fatty acid profile in their yolk compared to controls.
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AA 08
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘ-
ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μαρία Πούλου1, Βασίλειος Ε. Πανταζής1,2, Σωσάννα κολυβά3, Ειρήνη Γ. Φραγκιαδάκη1,3

1Τμήμα Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα

Στην σύγχρονη ηθική της ευζωίας των ζώων τίθεται το ζήτημα της πρόκλησης πιθανού πόνου και ταλαιπωρίας των ζώων που χρησιμο-
ποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς έναντι του οφέλους κατάρτισης για τους εκπαιδευόμενους. Σκοπός της πιλοτικής εργασίας είναι 
να αποτυπωθεί η εμπειρία πτυχιούχων φοιτητών και καθηγητών στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν ζώα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
η θέση των εναλλακτικών μεθόδων σε αυτήν. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκαν 18 (σε 8 καθηγητές, 10 πτυχιούχους φοιτητές) ημιδο-
μημένες διαδικτυακές συνεντεύξεις. Οι μαθησιακοί στόχοι χρήσης ζώων που καταγράφηκαν είναι η απόκτηση γνώσεων φυσιολογίας, 
ανατομίας, παθολογίας, οι χειρουργικές δεξιότητες και η ορθή πρακτική χειρισμού των ζώων. η βιωματική σχέση των φοιτητών με τα 
ζώα ποικίλε. Οι αντιδράσεις τους απέναντι στη χρήση ζώων εργαστηρίου φαίνεται να ήταν κυρίως θετικές. η δριμύτητα των διαδικασιών 
που υποβάλλονται τα ζώα ήταν ήπιες ή καταληκτικές και αφορούσαν κυρίως επίμυες. Ως εναλλακτικές μέθοδοι αναφέρθηκαν η χρήση 
κυτταροκαλλιεργειών, βιντεοπροβολών, παρουσιάσεων και εικόνων, η χρήση προσομοιωτών αλλά και προπλασμάτων και ξηρών σκευα-
σμάτων, καθώς και η in vitro γονιμοποίηση. Οι φοιτητές φάνηκαν δεκτικοί στην αντικατάσταση των ζώων. Όμως στην πλειονότητα τους 
δεν γνώριζαν εναλλακτικές μεθόδους, σε αντίθεση με την πληθώρα μεθόδων που αναφέρουν οι καθηγητές πως χρησιμοποιούν στα 
μαθήματα τους. Παρατηρήθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούσαν τη χρήση ζώων ως αναπόσπαστο τμήμα των βιοϊατρικών μαθη-
μάτων, αρκεί να γίνεται με σεβασμό στη βιοηθική, τη νομοθεσία και την ευζωία των ζώων. η χρήση ζώων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
χαρακτηρίστηκε ως αναγκαία, ενώ οι νέες εναλλακτικές μέθοδοι φαίνεται να είναι λιγότερο προσβάσιμες οικονομικά και διαχειριστικά από 
την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων.  
 

PP 08
CURRENT VIEWS OF UNIVERSITY PROFESSORS AND GRADUATES ON THE USE OF ANIMALS AND ALTERNATIVE METHODS 
FOR EDUCATIONAL PURPOSES 
Maria Poulou1, Vassiliοs E. Pantazis1,2, Sosanna Kolyva3, Eirini G. Fragkiadaki1,3

1Department of Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens
2Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Larisa
3Hellenic Pasteur Institute, Athens

Modern animal ethics poses the dilemma of causing potential pain and suffering to animals used for educational purposes versus the 
benefit of expertise acquisition for the trainees. The aim of this pilot study is to record the experience of university professors and 
graduate students in Greece when animals are used during the educational process and to determine the role of alternative methods 
in current biomedical education. For this purpose, 18 (10 graduate students, 8 professors) semi-structured interviews were con-
ducted. The learning objectives recorded by using animals were the acquisition of knowledge about physiology, anatomy, pathology, 
surgical skills and good animal handling. Students’ experiential relationship with animals varied. The students’ reactions seemed to 
be mainly positive towards the animal use. Mild and non-recovery procedures were applied to animals, which were usually rats. The 
use of cell cultures, videos, presentations and images, the use of simulators, mannequins and dry preparations, as well as in vitro fer-
tilization consisted the alternative methods mentioned. Students seemed receptive in replacing animals. However, the majority were 
not aware of the possible alternative methods that could be applied although professors reported that used already several of them. 
It was observed that all participants considered the use of animals as cornerstone of biomedical courses when conducted in respect 
to bioethics, legislation and animal welfare. The use of animals in higher education was characterized as still indispensable, taking 
into consideration that the new alternative methods seem to be less applicable and financially feasible by most universities.
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AA 09
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΜΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Θεοδώρα Τσιλιγιάννη και αικατερίνη Σαράτση 

1 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Θεσσαλονίκη 

η ασυμπτωματική υπογονιμότητα (αΥ) αποτελεί σοβαρό πρόβλημα της αγελαδοτροφίας παγκοσμίως. Στην παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε μία 
εκτροφή στη Βόρεια Ελλάδα επειδή ο αγελαδοτρόφος αντιμετώπιζε πρόβλημα υπογονιμότητας. αρχικά αξιολογήθηκαν τα αναπαραγωγικά 
στοιχεία του προηγούμενου έτους, βάση των οποίων συμβουλέψαμε τον κτηνοτρόφο να εφαρμόσει τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες 
θεραπείες για την αΥ [GnRH με την τρίτη τΣ (τΣ+GnRH), ή ovsynch στις αγελάδες που δεν ήταν έγκυες μετά τη 2η τΣ] και ελέγξαμε την 
αποτελεσματικότητά τους κατά τη διάρκεια του έτους. Ελέγχθηκαν 147 αγελάδες, ηλικίας 2,5-4,5 ετών. η διάγνωση εγκυμοσύνης γινόταν 
με υπερηχογραφία 38 ημέρες μετά την τΣ. το 1ο έτος καταγραφής, το 53,79% των αγελάδων έλαβε ≥3 τΣ. το φθινόπωρο καταγράφηκε 
το υψηλότερο ποσοστό αγελάδων με αΥ (38,96%). Σημαντικά υψηλότερο ΠΕ καταγράφηκε στις αγελάδες που έλαβαν 1-2τΣ σε σύγκριση 
με αυτές με αΥ, τόσο το χειμώνα (58,82% έναντι 32,35%) όσο και το καλοκαίρι (51,51% έναντι 24,24%). Μετά τις θεραπείες για αΥ, το 
μικρότερο (ρ<0.05) ΠΕ καταγράφηκε τον αύγουστο (18,18%) σε σύγκριση με τον ιανουάριο (75,0%), το Μάϊο (53,33%) και το Δεκέμβριο 
(50,0%, ρ<0,1). η αποτελεσματικότητα του ovsynch το χειμώνα (ΠΕ:80,0%) ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με τις άλλες εποχές 
(ΠΕ: Άνοιξη-41,67%, καλοκαίρι-25,0%, Φθινόπωρο-31,25%). το ποσοστό των αγελάδων με αυξημένη διάρκεια οιστρικού κύκλου (24-
37 ημέρες) μετά από τΣ και θεραπεία για αΥ ήταν υψηλότερο (ρ<0,05) την άνοιξη και το καλοκαίρι στην ομάδα τΣ+GnRH και χαμηλότερο 
(ρ<0,05) το χειμώνα στην ομάδα ovsynch. Φαίνεται ότι η αΥ αποτελεί σοβαρότερο πρόβλημα την άνοιξη και το καλοκαίρι και οι θεραπείες 
στη διάρκειά τους χρειάζονται τροποποιήσεις.

PP 09 
THE DISTRIBUTION OF REPEAT BREEDER COWS IN DIFFERENT SEASONS AND THE EFFECTIVENESS OF THE MOST 
FREQUENTLY USED TREATMENTS DURING THE YEAR
Theodora Tsiligianni and Ekaterini Saratsi 

 Veterinary Research Institute, Hellenic Agricultural Organization -DIMITRA, Thessaloniki 

An important problem of dairy industry worldwide is repeat breeder cows (RB). In this study, one farm in Northern Greece was chosen 
on the basis of subfertility. First, the available reproductive data of the previous year were evaluated; then the farmer was advised to 
use the most common treatments for RB [GnRH with the third AI (AI+GnRH), or ovsynch in cows found empty after the second AI) and 
their efficacy was monitored throughout the year. Cows (n=147) 2.5 to 4.5 years old were included. Pregnancy diagnosis was performed 
by ultrasound 38 days after AI. During the 1st year of evaluation, 53.79% of cows had received ≥3 AIs. The highest percentage (38.96%) 
of RB cows was recorded during Autumn. Significantly higher PR was recorded in cows that received 1-2AI compared to RB, during 
winder (58.82 vs 32.35%) as well as during summer (51.51 vs 24.24%). After treatment for RB, the lowest (P<0.05) PR was recorded 
in August (18.18%) compared to January (75.0%), May (53.33%) and December (50.0%, P<0.1). The efficacy of ovsynch during winter 
(PR: 80.0%) was significantly higher compared to all the other seasons (PR: Spring-41.67%, Summer-25.0%, Autumn-31.25%) The 
percentage of cows with increased estrous cycle duration (24-37 days) after RB treatment and AI was higher (P<0.05) in spring and 
summer after AI+GnRH and lower (P<0.05) during winter after ovsynch. It seems that the RB syndrome is more serious in spring and 
summer and treatment during these seasons requires further modifications.



βιβλιο περιληψεων
ΑνΑρτημένές ΑνΑκοινώςέις

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

107

AA 10 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ (SPIRULINA PLATENSIS) ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΜΙΝΚ
Άννα Μαρία Ιατρού1, Σοφία Μιχαηλίδου2, Χαρά αφαλωνιάτη3, Μαρία κ. λαγού4, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος1, κατερίνα αγγελοπούλου3, 
Θεόφιλος Πουταχίδης4, Πασχάλης Φορτομάρης1

1 Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3 Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
4 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

η Spirulina platensis είναι κυανοβακτηρίδιο που, λόγω των ιδιοτήτων του, παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον στη ζωική παραγωγή. 
Μελετήθηκε η επίδραση της χορήγησης σπιρουλίνας στην υγεία και στην ποιότητα του δέρματος των μινκ εμπορικής εκτροφής. 
Χρησιμοποιήθηκαν 48 αναπτυσσόμενα ζώα, διαμοιρασμένα ισομερώς σε τέσσερις ομάδες: α και C, όπου προστέθηκαν 100 mg/kg 
σωματικού βάρους σπιρουλίνα στην τροφή και Β και D χωρίς χορήγηση σπιρουλίνας. τα ζώα των ομάδων α και Β γεννήθηκαν από μινκ 
που έλαβαν στην ίδια δόση σπιρουλίνα στη διάρκεια της αναπαραγωγικής τους περιόδου, ενώ των ομάδων C και D από ζώα που δεν 
έλαβαν σπιρουλίνα. Ο πειραματισμός διήρκησε 10 μήνες. 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση του βακτηριακού μικροβιώματος στα κόπρανα, ιστομορφομετρία του πάχους του δέρματος, ανοσοϊστοχημική 
σήμανση και καταμέτρηση ουδετεροφίλων, τ και Β λεμφοκυττάρων στο παχύ έντερο, στα μεσεντέρια λεμφογάγγλια και στο σπλήνα και 
ποσοτικός προσδιορισμός της έκφρασης γονιδίων των κυτταροκινών TNF-α, IL-1β, IL-6, Tgf-β1 και IFN-γ στο παχύ έντερο. Βαθμονομήθηκε 
ημιποσοτικά η ταχύτητα ανάπτυξης του τριχώματος και η ποιότητα του γουνοδέρματος. 
η χορήγηση σπιρουλίνας δεν επηρέασε τη μικροχλωρίδα του εντέρου, το πάχος του δέρματος και την ποιότητα του γουνοδέρματος, ενώ 
επηρέασε θετικά την ταχύτητα ανάπτυξης του τριχώματος στα αρσενικά ζώα. η έκφραση του Tgf-β1 στο παχύ έντερο ήταν σημαντικά 
χαμηλότερη (p<0,01) στην ομάδα α, ενώ της IL-1β σημαντικά χαμηλότερη (p<0,05) στη C. Συγκριτικά με την ομάδα D, οι υπόλοιπες 
ομάδες είχαν στατιστικά σημαντικά μικρότερους αριθμούς φλεγμονικών κυττάρων στο έντερο και στα μεσεντέρια λεμφογάγγλια. 
η σπιρουλίνα μείωσε τους δείκτες της υποκλινικής φλεγμονής του γαστρεντερικού συστήματος των μινκ χωρίς να μεταβάλει τη χλωρίδα του.

Σημείωση: Η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Welmink, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020 (κωδικός έργου: ΔΜΡ1-0013872).

PP 10
EFFECT OF DIETARY INCLUSION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) ON THE IMMUNE SYSTEM, THE INTESTINAL MICRO-
BIOME AND THE SKIN OF MINK
Anna Maria Iatrou1, Sofia Michailidou2, Hara Afaloniati3, Maria K. Lagou4, Georgios A. Papadopoulos1, Katerina Angelopoulou3,  

Theofilos Poutahidis4, Paschalis Fortomaris1

1 Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2 Center for Research and Technology Hellas, Institute of Applied Biosciences, 57001, Thessaloniki, Greece 
3 Laboratory of Biochemistry and Toxicology, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessa-
loniki, Greece

4 Laboratory of Pathology, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Spirulina platensis is a cyanobacterium, that received scientific attention in animal production, due to its properties. 
We investigated the effect of dietary supplementation with spirulina on health and skin quality of mink in a commercial mink farm. 48 
animals on the growth phase were equally separated in four groups: the feed of groups A and C was daily supplemented with 100 mg/
kg of body weight spirulina, whereas groups B and D did not receive spirulina. Groups A and B were born from dams who were supple-
mented with spirulina at the same dose, during the reproductive period, whereas groups C and D from control dams. Experimental 
duration was 10 months. 
Fecal bacterial microbiome analysis, skin thickness histomorphology, immunohistochemical analysis and counting of neutrophils, T 
and B lymphocytes in colon, mesenteric lymph nodes and spleen and quantification of gene expression of cytokines TNF-α, IL-1β, IL-6, 
Tgf-β1 and IFN-γ in colon, were performed. Fur growth rate and quality were semi-quantitively graded. 
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Spirulina did not affect fur growth rate, skin thickness and skin quality. However, differences were observed among groups, concerning 
the profile and the relative abundance of bacterial species. Tgf-β1 expression in colon was significantly lower (p<0.01) in group A, com-
pared to the rest groups, whereas IL-1β was significantly lower (p<0.05) in group C compared to B. Group D had statistically significantly 
lower number of inflammatory cells in the intestine and the mesenteric lymph nodes, compared to the rest groups. 
Spirulina decreased the markers of subclinical inflammation of the mink gastrointestinal system, while differences in the bacterial com-
munities’ composition among groups were observed. 

Note: This research has been co-financed by the European Regional Development Fund of the European Union and Greek National Funds 
through the Operational Program Western Macedonia 2014-2020 (project code: DMR1-0013872).
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AA 11
ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΜΙΝΚ 
Άννα Μαρία Ιατρού1, αγγελική αργυριάδου1, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος1, Γεώργιος Μπάνος1,2, Πασχάλης Φορτομάρης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2Scotland’s Rural College (SRUC), Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο

Βασικό κριτήριο επιλογής των γεννητόρων μινκ αποτελεί το σωματικό τους μέγεθος, καθώς σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος και την τιμή 
πώλησης του γουνοδέρματος και με τη βιωσιμότητα της εκτροφής.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των γενετικών παραμέτρων για το σωματικό βάρος (ΣΒ) και το μήκος του σώματος (ΜΣ) 
των μινκ. Επιλέχθηκαν τυχαία 1.632 αρσενικά και θηλυκά ζώα από το στάδιο του απογαλακτισμού έως το τέλος της περιόδου ανάπτυξης, 
σε εμπορική εκτροφή στη Βόρεια Ελλάδα. το ΣΒ των ζώων καταγραφόταν σε μηνιαία βάση (5 μετρήσεις), ενώ το ΜΣ των μινκ μετρήθηκε 
στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης. Γενεαλογικά στοιχεία ήταν διαθέσιμα για όλα τα ζώα.
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αναπτύχθηκαν μεικτά πρότυπα με σταθερούς παράγοντες επίδρασης το έτος και τον 
μήνα γέννησης, την ηλικία κατά τις μετρήσεις, το φύλο, την ηλικία των θηλυκών γεννητόρων στον τοκετό, τη διάρκεια της κυοφορίας 
και το μέγεθος της τοκετοομάδας και με τυχαίο παράγοντα επίδρασης το κάθε ζώο. Για την ανάλυση του ΣΒ το περιβάλλον διαβίωσης 
χρησιμοποιήθηκε ως επιπλέον τυχαίος παράγοντας επίδρασης. Υπολογίστηκαν οι συνιστώσες διακύμανσης για την εκτίμηση της 
κληρονομησιμότητας για το ΣΒ και το ΜΣ και της επαναληψιμότητας για το ΣΒ.
η κληρονομησιμότητα και η επαναληψιμότητα για το ΣΒ ήταν 0,27 και 0,48, αντίστοιχα ενώ η κληρονομησιμότητα για το ΜΣ ήταν 0,21. 
Όλες οι επιδράσεις που εκτιμήθηκαν ήταν στατιστικά σημαντικές (P<0.05).
τα αποτελέσματα δείχνουν την ύπαρξη ικανοποιητικής γενετικής παραλλακτικότητας, που επιτρέπει τη γενετική επιλογή των εκτρεφόμενων 
ζώων, με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών που αφορούν στο μέγεθος των μινκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Welmink, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020 (κωδικός έργου: ΔΜΡ1-0013872).

PP 11
GENETIC PARAMETERS OF BODY WEIGHT AND LENGTH IN MINK
Anna Maria Iatrou1, Angeliki Argyriadou1, Georgios A. Papadopoulos1, Georgios Banos1,2, Paschalis Fortomaris1

1 Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Thessalon-
iki, Greece

2 Scotland’s Rural College (SRUC), Scotland, United Kingdom

Body size is a major selection criterion for mink breeders, as it is directly related to pelt size and, consequently, price and overall farm 
sustainability.
The objective of the present study was to estimate genetic parameters for body weight (BW) and body length (BL) in mink. A total of 
1,632 individuals of both sexes were randomly selected in a commercial farm in northern Greece. BW was measured monthly (5 mea-
surements) during the growth phase. BL at the end of growth was also measured. Pedigree was available for all animals.
Data were analyzed with mixed models including the birth year and month, age at measurement and sex of the animal, the age of dam 
at whelping, gestation length and litter size, as fixed effects, and animal as a random genetic effect. Permanent environment was fitted 
as an additional random effect in the analysis of body weight. Estimated variance components were used to derive heritability for both 
traits and repeatability for BW. 
Heritability and repeatability of BW were 0.27 and 0.48, respectively. Heritability of BL was 0.21. All estimates were significantly dif-
ferent from zero (P<0.05).
Results revealed sufficient genetic variation to underpin selective breeding for improved mink size traits. 

NΟΤΕ: This research has been co-financed by the European Regional Development Fund of the European Union and Greek National Funds 
through the Operational Program Western Macedonia 2014-2020 (project code: DMR1-0013872).
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AA 12
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΠΩΝ ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES) ΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΜΙΝΚ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ 
Άννα Μαρία Ιατρού, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος, Πασχάλης Φορτομάρης
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

το ιπποφαές (Hippophae rhamnoides) είναι φυτό με βιοενεργά θρεπτικά συστατικά που τελευταία συγκεντρώνει το ερευνητικό ενδιαφέ-
ρον και στη ζωική παραγωγή.
Στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης στα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά, της χορήγησης καρπών ιπποφαούς σε θηλυκούς 
γεννήτορες μινκ σε εμπορική εκτροφή μινκ. 
Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 100 ζώα (Mustela vison) που διαμοιράστηκαν σε 2 ομάδες (n=50): oμάδα ιΠ όπου τα ζώα διατρέφονταν με 
μείγμα τροφής στο οποίο ενσωματώθηκαν καρποί ιπποφαούς σε ποσοστό 1%, και ομάδα Μ στην οποία τα μινκ διατρέφονταν με μείγμα 
τροφής χωρίς ιπποφαές. Μετρήθηκε το σωματικό βάρος (ΣΒ) των μινκ στην έναρξη του πειραματισμού, μετά το πέρας των συζεύξεων 
και των τοκετών και στον απογαλακτισμό. Επιπλέον καταγράφηκαν το ποσοστό συζεύξεων και τοκετών, το μέγεθος της τοκετοομάδας στη 
γέννηση, τη 10η ημέρα της γαλουχίας και στον απογαλακτισμό, καθώς και το ποσοστό θνησιμότητας των απογόνων. 
κατά το διάστημα έναρξη πειραματισμού- πέρας συζεύξεων (2 μήνες), παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση ΣΒ στην ομάδα ιΠ (P<0.05). το 
ποσοστό συζεύξεων και τοκετών ήταν 98% και 85,7%, και 92% και 86,95%, για τις ομάδες ιΠ και Μ, αντίστοιχα (P>0.05). το μέγεθος της 
τοκετοομάδας στις διαδοχικές μετρήσεις ήταν 8,33, 6,38, 6,07 για την ομάδα ιΠ και 7,93, 6,08, 5,76 για την ομάδα Μ (P>0.05), ενώ ο συ-
νολικός αριθμός ζώων που απογαλακτίστηκαν ήταν αριθμητικά μεγαλύτερος για την ομάδα ιΠ (255 ζώα), συγκριτικά με την Μ (231 ζώα).
η προσθήκη ιπποφαούς στο σιτηρέσιο των μινκ δεν επηρέασε αρνητικά τα αναπαραγωγικά τους χαρακτηριστικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί 
η αύξηση του αριθμού των ζώων στον απογαλακτισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Welmink, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020 (κωδικός έργου: ΔΜΡ1-0013872).

PP 12 
EFFECT OF DIETARY INCLUSION OF SEA-BUCKTHORN (HIPPOPHAE RHAMNOIDES) BERRIES ON REPRODUCTIVE TRAITS OF 
FEMALE MINK BREEDERS IN A COMMERCIAL FARM
Anna Maria Iatrou, George A. Papadopoulos, Paschalis Fortomaris
Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Sea-buckthorn (Hippophae Rhamnoides) is a plant rich in bioactive compounds and nutrients, that recently received scientific attention 
also, in animal production.
The objective of the study was to assess the impact of administering Sea-buckthorn berries on reproductive traits of female mink, in 
a commercial mink farm. A total of 100 mink (Mustela vison), were allocated to 2 groups (n=50): SB group, where the basic diet was 
supplemented with 1% Sea-buckthorn berries and C group, where minks were fed the basic diet without inclusion of Sea-buckthorn. 
Body weight (BW) of female mink was measured at the beginning of the experiment, after mating and whelping period and at weaning. 
Elsewhere, reproductive traits, like mating and whelping rate, litter size at birth, 10 days post-partum and at weaning, as also kits 
mortality were recorded.
During the first two months (beginning of experiment- end of mating) of Sea-buckthorn inclusion a higher increase of BW in group 
SB was observed (P<0.05). Mating and whelping rate was 98% and 85.7% for SB group and 92% and 86.95% for C group, respec-
tively (P>0.05). Litter size at consecutive measurements was 8.33, 6.38, 6.07 and 7.93, 6.08, 5.76, for groups SB and C, respectively 
(P>0.05), while total number of weaned kits was higher in SB (255 kits) compared to C (231 kits) group.
Inclusion of Sea-buckthorn in mink feed did not exert adverse effects on their reproductive traits, whereas it increased the number of 
weaned kits.
 
Note: This research has been co-financed by the European Regional Development Fund of the European Union and Greek National Funds 
through the Operational Program Western Macedonia 2014-2020 (project code: DMR1-0013872).
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΒΡΑΓΧΙΑ ΤΟΥ ZEBRAFISH
Ευαγγελία Γκούβα1, κοσμάς ναθαναηλίδης1, αθηνά τζώρα1, ιωάννης Σκούφος1, ιωάννης Πάσχος1, Φωτεινή αθανασοπούλου2 & 
ιωάννης Σ. Παππάς2

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα
2Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα

Εισαγωγή: Ειδικές παράμετροι ανατομίας και φυσιολογίας των εκτρεφόμενων ψαριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση 
σημαντικών φυσικών και χημικών μεταβολών στο υδάτινο οικοσύστημα.
Σκοπός: η διερεύνηση της επίδρασης των οκτώ βαρέων μετάλλων, Χαλκός (Cu), Ψευδάργυρος (Zn), Σίδηρος (Fe), κοβάλτιο (Co), Χρώμιο 
(Cr), αλουμίνιο (Al), Μαγγάνιο (Mn) και Μολυβδαίνιο ( Μο) στα βράγχια του zebrafish.
Υλικό και Μέθοδος: Για κάθε ένα μέταλλο, δείγματα 40 ψαριών εκτέθηκαν σε διαλύματα 1mg/kg/ημέρα για τον πρώτο μήνα και 5mg/
kg/ημέρα για το δεύτερο και τον τρίτο μήνα, προκειμένου να εντοπιστούν δυσλειτουργίες στα βράγχια. Στατιστικά εφαρμόστηκε βήτα 
παλινδρόμηση και διωνυμική λογιστική παλινδρόμηση.
Αποτελέσματα: Ο χαλκός, το αλουμίνιο και το χρώμιο εμφανίστηκαν ως μία ομάδα μετάλλων με τη μεγαλύτερη τοξική επίδραση στα 
βράγχια. Ο τύπος του μετάλλου εμφανίστηκε ως σημαντικός παράγοντας στη δυσμορφία Δευτερογενών νημάτιων (Curling of Secondary 
Lamellae) (Wald W(8) = 16,270, p = 0,039), και στο Οίδημα και την αποκόλληση των Επιθηλιακών κυττάρων (Oedema & Rupture of 
Epithelial Cells) (W(8) = 20,247, p = 0,009). Επιπλέον, η χρονική στιγμή μέτρησης προσδιορίστηκε ως μία σημαντική επεξηγηματική 
μεταβλητή για την τελαγγιεκτασία στην κορυφή των Δευτερογενών νημάτιων (Telangiectasis at the Tip of Secondary Lamellae) (W(2) = 
19,527, p < 0,001) και για την Πλήρη καταστροφή του Συστήματος των Στηρικτικών κυττάρων των Δευτερογενών νημάτιων (Completely 
Damaged Pillar Cells System) (W(2) = 6,408, p = 0,041).
Συμπεράσματα: τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η πρόληψη της εισόδου βαρέων μετάλλων στο υδάτινο περιβάλλον αποτελεί 
βασική προτεραιότητα στο μέλλον.

PP 13
EXPLORING THE IMPACT OF THE HEAVY METALS ON GILLS OF THE ZEBRAFISH
Evangelia Gouva1, Cosmas Nathanailides1, Athina Tzora1 Ioannis Skoufos1, Ioannis Paschos1, Fotini Athanassopoulou2 and Ioannis S. Pappas2

Department of Veterinary Medicine, University of Thessaly
Department of Agriculture, University of Ioannina
1Department of Agriculture, University of Ioannina, Arta
2Department of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Karditsa

Introduction: Physiological and anatomical parameters of developing fish can be used as indicators of physical and chemical environ-
mental changes in aquatic ecosystem.
Aim: This study aimed at investigating of impact of the heavy metals Copper (Cu), Zinc (Zn), Iron (Fe), Cobalt (Co), Chromium (Cr), 
Aluminum (Al), Manganese (Mn) and Molybdenum (Mo) on gills of the zebrafish.
Material and Method: For each one metal, samples of 40 fishes were exposed to solutions of 1mg/kg/day for the first month and 
5mg/kg/day for the second and the third months in order to detect the dysfunctions of gills. The samples were examined for alteration 
in tissue burden in gill. The observations were made every month up to 3 months. The investigated used beta regression and binary 
logistic regression.
Results: Copper, Aluminum and Chromium emerged as a group of metals having larger toxic effect on Gills among the 8 examined 
metals. The type of metal was emerged as a significant factor for Gills (Curling of Secondary Lamellae) (Wald W(8) = 16,270, p = 0,039), 
Gills (Oedema & Rupture of Epithelial Cells) (W(8) = 20,247, p = 0,009). In addition, time was identified as a significant explanatory 
variable for Gills (Telangiectasis at the Tip of Secondary Lamellae) (W(2) = 19,527, p < 0,001), Gills (Completely Damaged Pillar Cells 
System) (W(2) = 6,408, p = 0,041).
Conclusions: The findings of the study indicate that preventing the entry of heavy metals in the aquatic environment seems to be an 
essential priority for the future.
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ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ V. HARVEYI ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Χαράλαμπος κοτζαμανίδης1, Ελένη τσαβέα2, Ευαγγελία αποστολίδη3, Ευριδίκη Μπουκουβάλα4, Μάρκος κολύγας5, Κωνσταντίνα Μπιτχαβά6

1 Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη Θεσσαλονίκης
2 Γεωπόνος, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη Θεσσαλονίκης
3 Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη Θεσσαλονίκης
4 Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη Θεσσαλονίκης
5 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Κτηνιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
6 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών των Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Εισαγωγή: Tα Vibrio harveyi της οικογένειας Vibrionaceae είναι από τα πιο κοινά παθογόνα βακτήρια που συναντώνται στις ιχθυοκαλλιέργειες, 
προκαλώντας σοβαρά συμπτώματα και θνησιμότητες. 
Σκοπός και Μέθοδοι: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο φαινοτυπικός και γενοτυπικός χαρακτηρισμός 19 στελεχών V. harveyi που 
απομονώθηκαν από νοσούντα ψάρια, σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση τους με Real-Time PCR που 
στοχεύει σε μια εξειδικευμένη περιοχή του toxR γονιδίου του V. harveyi και προσδιορίστηκε η γενετική ποικιλότητα των στελεχών με ηλεκτροφόρηση 
γέλης σε παλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο (Pulsed Field Gel Electrophoresis, PFGE). Ο φαινοτυπικός χαρακτηρισμός έγινε με την διερεύνηση της 
ανθεκτικότητας τους σε διάφορες κλάσεις αντιμικροβιακών ουσιών, καθώς και την ικανότητα τους να σχηματίζουν βιοϋμένιο.
Αποτελέσματα: η ανάλυση των ηλεκτροφορητικών προτύπων της PFGE έδειξε ότι παρατηρείται μια υψηλή γενοτυπική ποικιλομορφία 
μεταξύ των στελεχών: ανιχνευθήκαν 18 διαφορετικά ηλεκτροφορητικά πρότυπα στο σύνολο των 19 στελεχών. η γενοτυπική συγγένεια 
που παρατηρήθηκε ήταν πολύ μικρή ακόμα και για τα βακτηριακά στελέχη που απομονώθηκαν από την ίδια περιοχή, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις. Όσον αφορά τον σχηματισμό βιοϋμενίου,το 16.6% των στελεχών εμφάνισε μέτρια παραγωγή, το 55.5% δεν διέθετε ικανότητα 
σχηματισμού, ενώ το 27.7% εμφάνισε ασθενή σχηματισμό βιοϋμενίου. αναφορικά με την ανθεκτικότητα τους στις αντιμικροβιακές ουσίες, 
το μεγαλύτερο ποσοστό ανθεκτικότητας σημειώθηκε στη βανκομυκίνη, ενώ το σύνολο των στελεχών ήταν πολυανθεκτικά (ανθεκτικά σε 
περισσότερες από τρεις κλάσεις αντιβιοτικών).
Συμπεράσματα: τα 19 στελέχη που απομονώθηκαν παρουσίασαν υψηλή γενοτυπική ποικιλομορφία και ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. 
η ικανότητα τους να σχηματίζουν βιοϋμένιο στην πλειονότητα τους ήταν ασθενής ή μηδενική. 

PP 14
PHENOTYPIC AND GENOTYPIC CHARACTERIZATION OF V. harveyi ISOLATED FROM GREEK FISH FARMS
Charalampos Kotzamanidis1, Eleni Tsavea2, Evangelia Apostolidi3, Evridiki Boukouvala4, Markos Kolygas5, Konstantina Bitchava6

1Researcher, Veterinary Research Institute ELGO-DEMETER, Thermi Thessaloniki
2Agronomist, Veterinary Research Institute ELGO-DEMETER, Thermi Thessaloniki
3Post-Doctoral Researcher, Veterinary Research Institute ELGO-DEMETER, Thermi Thessaloniki 

4Researcher, Veterinary Research Institute ELGO-DEMETER, Thermi Thessaloniki
5Post-Doctoral Researcher, Veterinary School, University of Thessaly, Karditsa
6Associate Professor, School of Animal Biosciences, Agricultural University of Athens

Introduction: Vibrio harveyi belonging to the Vibrionaceae family is one of the most common pathogenic bacteria isolated in fish farms, 
causing severe symptoms and mortality.
Aim and Methods: The purpose of the present study was to phenotypically and genotypically characterize 19 strains of V. harveyi 
isolated from diseased fish in different regions of Greece. They were identified by Real-Τime PCR targeting a specific region of the toxR 
gene of V. harveyi and the genetic diversity of the strains was determined by pulsed field gel electrophoresis (PFGE). Phenotypic char-
acterization was accomplished by investigating their resistance to different classes of antibiotics, as well as their ability to form biofilm.
Results: The analysis of PFGE electrophoretic patterns showed that a high genotypic diversity is observed among the strains: 18 differ-
ent electrophoretic patterns were detected in all 19 strains. The genotypic relatedness observed was very low even for bacterial strains 
isolated from the same region, with few exceptions. Regarding biofilm formation, 16.6% of the strains showed moderate production, 
55.5% had no formation ability, while 27.7% showed weak biofilm formation.
Regarding their resistance to antimicrobial substances, the highest percentage of resistance was noted to vancomycin, while all strains 
were multiresistant (resistant to more than three classes of antibiotics).
Conclusions: The 19 strains isolated presented high genotypic diversity and antibiotic resistance. Their ability to form a biofilm in the 
majority was weak or absent.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
Γεώργιος Μαγκλάρας1, Ελευθέριος Μπόνος2, Χρήστος Ζαχάρης3, κωνσταντίνα Φώτου1, ηλίας Γιάννενας4, Jing Wang5, κατερίνα Γρηγοριάδου6, 
L.Z. Jin6 , αναστάσιος τσίνας8, αθηνά τζώρα8, Ιωάννης Σκούφος8

1ΕΔΙΠ, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα
2Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα
3Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα
4Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
5Καθηγητής, Nanjing Agricultural University, Nanjing, P.R. China
6Ερευνήτρια Α βαθμού, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Θεσσαλονίκη
7Διδάκτορας, Βιομηχανικός Εταίρος, Guangzhou Meritech Bioengineering Co. Ltd., Guangzhou, P.R. China
8Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα

Εισαγωγή: Οι σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις για την εκτροφή ζώων με μειωμένη χρήση αντιβιοτικών, αποτελούν τεράστια πρόκληση 
στον τομέα της ζωικής παραγωγής. η αξιοποίηση εγχώριων πρώτων υλών όπως τα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά (αΦΦ) θα μπορούσε 
να έχει θετική επίδραση στην υγεία των παραγωγικών ζώων. 
Σκοπός και Μέθοδος: Διερευνήθηκε η διατροφική προσθήκη δύο ειδικών μειγμάτων αΦΦ σε σιτηρέσια απογαλακτισμένων χοιριδίων. 
Υλικό και Μέθοδος: Για την παραγωγή των δύο μειγμάτων αΦΦ χρησιμοποιήθηκαν Ελληνικά αυτοφυή φυτά: αιθέριο έλαιο ρίγανης 
(Origanum vulgare subsp. Hirtum), αιθέριο έλαιο κρίταμου (Crithmum maritimum), άλευρο σκόρδου (Allium sativum), και άλευρο καμελί-
νας (Camelina sativa) σε δύο διαφορετικές αναλογίες. Tρεις ομάδες απογαλακτισμένων χοιριδίων ηλικίας 34 ημερών διατράφηκαν με 
σιτηρέσιο μαρτύρων (A) είτε με το ίδιο σιτηρέσιο εμπλουτισμένο με ένα από τα μείγματα (Β και Γ, 2 g/kg). την 43η ημέρα συλλέχθηκαν 
τεμάχια μυικών ιστών (biceps femoris, external abdominal, triceps branchi) για χημική ανάλυση και ελήφθη εντερικό περιεχόμενο από 
τον ειλεό και το κόλον για μικροβιολογική ανάλυση με κλασικές καλλιεργητικές μεθόδους. 
Αποτελέσματα: η στατιστική επεξεργασία (ANOVA, SPSS) έδειξε ότι δεν διέφερε (P>0,05) το σωματικό βάρος και ο ρυθμός ανάπτυξης 
των ζώων. η χημική ανάλυση του κρέατος έδειξε διαφορές (P<0,05) στην αναλογία πρωτεΐνης των τεμαχίων μηρού μεταξύ των ομάδων 
. Στον ειλεό παρατηρήθηκαν αυξημένα (P<0,05) ολικά αερόβια βακτήρια στην ομάδα α, ενώ βρέθηκαν μειωμένοι (P<0,05) πληθυσμοί 
E.coli στις ομάδες Β και Γ. Στο κόλον παρατηρήθηκε μείωση (P<0,05) των πληθυσμών Ε.coli και Lactobacilli στις ομάδες Β και Γ. 
Συμπεράσματα: τα δύο υπό εξέταση μείγματα χρησιμοποιήθηκαν με ικανοποιητικά αποτελέσματα στη περίοδο απογαλακτισμού χοιριδίων 
όσον αφορά τους ζωοτεχνικούς δείκτες και το εντερικό μικροβίωμα. 
Ευχαριστίες: το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&τ Συνεργασία Ελλάδας-κίνας». 
κΩΔικΟΣ ΕρΓΟΥ T7ΔKI-00313. ακρΩνΥΜιΟ: GreenPro.

PP 15
EFFECTS OF THE NUTRITIONAL USE OF SPECIAL MIXTURES OF GREEK AROMATIC/MEDICINAL PLANTS ΟN PRODUCTION 
PARAMETERS, MEAT QUALITY AND HEALTH PARAMETERS OF WEANED PIGLETS 
Georgios Magklaras1, Eleftherios Bonos2, Christos Zacharis3, Konstantina Fotou1, Ilias Giannenas4, Jing Wang5, Katerina Grigoriadou6, 
L.Z. Jin7, Anastasios Tsinas8, Athina Tzora8, Ioannis Skoufos8

1 Laboratory teaching staff (EDIP), Department of Agriculture, University of Ioannina, Arta.
2 Associate Professor, Department of Agriculture, University of Ioannina, Arta.
3 Ph.D. student, Department of Agriculture, University of Ioannina, Arta.
4 Assistant Professor, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
5 Professor, Nanjing Agricultural University, Nanjing, P.R. China
6 Senior Researcher, Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, Hellenic Agricultural Organization- DIMITRA, Thessaloniki
7 Industry Partner, Guangzhou Meritech Bioengineering Co. Ltd., Guangzhou, P.R. China
8 Professor, Department of Agriculture, University of Ioannina, Arta.

Introduction: Current consumer trends for meat production with reduced antibiotic use, constitute huge challenges in animal farming. 
Use of indigenous raw materials such as aromatic/medicinal plants could have positive effects on farm animals’ health.
Purpose and Method: Two mixtures of Greek aromatic and medicinal plants were evaluated in weaned piglets’ diets.
Material and Method: For the production of the two herbal mixtures essential oil of oregano (Origanum vulgare subsp. Hirtum), 
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essential oil of crithmum (Crithmum maritimum), garlic flour (Allium sativum), and camellia flour (Camelina sativa) were used in two 
different ratios. Three groups of 34-day-old weaned piglets were fed either the control diet (A) or diets enriched with the one of the 
two mixes (B and C, 2 g/kg). On the 43rd day, meat tissue cuts (biceps femoris, external abdominal, triceps branchi) were collected for 
chemical analysis, as well as intestinal digesta from the ileum and colon for microbiological analysis using culturing methods. 
Results: Statistical analysis (ANOVA, SPSS) showed that there was no difference (P>0.05) in the body weight and growth rate among 
the groups. Meat chemical analysis showed differences (P<0.05) in ham protein content. A significant increase (P<0.05) of total aerobic 
bacteria was noticed in the ileum of the A group, while E. coli counts were reduced (P<0.05) in groups B and C. In the colon, reduction 
of E. coli and Lactobacilli counts were observed in groups B and C. 
Conclusion: The two investigated mixtures could be used in weaned piglets’ diets with acceptable results for the zootechnical param-
eters and the intestinal microbiota. 

Acknowledgements The research has been funded by the European Union and by National Greek Funds, under the research program 
“Bilateral and Multilateral Cooperation Greece - China”. Project code: T7Δκι-00313. Acronym: “GREEN PRO”.
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ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ
Χρήστος Ζαχάρης1, αικατερίνη νέλλη1, αθηνά τζώρα1, κωνσταντίνα Φώτου1, Γεώργιος Μαγκλάρας1, ηλίας Γιάννενας2, Ευθυμία αντωνοπούλου3, 
αναστάσιος τσίνας1, αικατερίνη Γρηγοριάδου4,5, Στέφανος ανδρεάδης4, Χρήστος αθανασίου6, ιωάννης Σκούφος1, Ελευθέριος Μπόνος1

1 Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα
2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3 Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, , Θεσσαλονίκη
4 Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, 57001 Θεσσαλονίκη
5 Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών ΕΛΒΙΖ, Πλατύ Ημαθίας
6 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Εισαγωγή: τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η ανάγκη για παραγωγή ολοένα και μεγαλύτερων ποσοτήτων πρωτεϊνούχων ζωοτρο-
φών καθώς νέες διαθέσιμες εκτάσεις για την καλλιέργεια σόγιας δεν είναι εύκολο να βρεθούν, ενώ η αφθονία των μικρών πελαγικών 
ψαριών έχει ελαχιστοποιηθεί. Συνεπώς κρίνεται αναγκαία εύρεση και η εξέταση νέων καινοτόμων ζωοτροφών πλούσιες σε πρωτεΐνη. 
Σκοπός: Εξετάστηκαν οι παραγωγικές παράμετροι και η μικροχλωρίδα του πεπτικού συστήματος απογαλακτισμένων χοιριδίων τα οποία 
διατράφηκαν με δύο διαφορετικά άλευρα εντόμων. 
Υλικά και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν άλευρα εντόμων του είδους Tenebrio molitor τα οποία εκτράφηκαν σε υποστρώματα εμπλου-
τισμένα ή μη με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας. 36 χοιρίδια χωρίσθηκαν σε 3 
ομάδες: α) Μάρτυρας, Β) εντομάλευρο απλό, Γ) εντομάλευρο εμπλουτισμένο. Ο πειραματισμός διήρκησε 42 ημέρες. την τελευταία ημέρα 
πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία κοπράνων από όλα τα ζώα προκειμένου να προσδιοριστούν οι μικροβιακοί τους πληθυσμοί μέσω καλ-
λιεργητικών μεθόδων και πρωτεωμικής ανάλυσης με MALDI-TOF MS. 
Αποτελέσματα: τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης (ANOVA, SPSS) έδειξαν ότι το σωματικό βάρος των χοιριδίων της ομάδας B 
ήταν μεγαλύτερο (P<0,05) την ημέρα 21, όπως υψηλότερος (P<0,05) ήταν και ο ρυθμός ανάπτυξης της ίδιας ομάδας τις ημέρες 0 έως 21. 
Όσον αφορά τους μικροβιακούς πληθυσμούς παρατηρήθηκε μείωση (P<0,05) των ολικών αερόβιων βακτηρίων στην ομάδα Γ. 
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειραματισμού άλευρα εντόμων μπορούν να χορηγηθούν σε σιτηρέσια απογαλακτι-
σμένων χοιριδίων έχοντας θετικά αποτελέσματα στους ρυθμούς ανάπτυξης και στη μικροχλωρίδα του εντέρου. 
Ευχαριστίες: το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕρΕΥνΩ-ΔηΜιΟΥρΓΩ-καινΟτΟΜΩ ΄Β κΥκλΟΣ». κΩΔικΟΣ 
ΕρΓΟΥ τ2ΕΔκ-02356. ακρΩνΥΜιΟ: InsectFeedAroma

PP 16
USE OF INNOVATIVE INSECT MEALS IN WEANED PIGLET DIETS AND THEIR EFFECTS ON GROWTH PERFORMANCE AND GUT MICROBIOTA
Christos Zacharis1, Aikaterini Nelli1, Athina Tzora1, Konstantina Fotou1, Georgios Magklaras1, Ilias Giannenas2, Efthimia Antonopoulou3, 
Anastasios Tsinas1, Aikaterini Grigoriadou4,5, Stefanos Andreadis4, Christos Athanasiou6, Ioannis Skoufos1, Eleftherios Bonos1

1 Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece.
2 School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
3 Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
4 Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, HAO-Demeter, , Thessaloniki, Greece
5 Hellenic Feedstuff Industries S.A. ELVIZ, Platy Imathias, Greece
6 Department of Agriculture, Plant Production and Rural Development, University of Thessaly, Volos, Greece

Introduction: In recent decades, there has been a need to produce increasingly large amounts of protein feeds, since new available 
lands for soybean cultivation are not easy to procure, whereas the abundance of small pelagic fish has been minimized. Therefore, it is 
necessary to find and examine new innovative feeds rich in protein.
Purpose: Two different insect meals were added in weaned piglets’ diets to investigate possible effects on growth performance and 
gut microflora. 
Materials and Methods: Two insect meals of Tenebrio molitor were used which were reared in substrates enriched or not with function-
al ingredients of aromatic and medicinal plants of Greek flora. 36 weaned piglets were allocated in 3 groups: α) Control, Β) conventional 
insect meal, C) enriched insect meal. The whole experiment lasted 42 days. On the last day, fresh stools were collected from all animals 
to determine their microbial populations using cultivation and proteomic MALDI-TOF MS methods. 
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Results: The results of the statistical analysis (ANOVA, SPSS) showed that the body weight of the piglets of treatment B was higher 
(P<0.05) on day 21. Also, higher (P<0.05) was the weight gain of Group B during the days 0-21. As far microbial populations, reduction 
(P<0.05) of total aerobic bacteria was observed in Group C. 
Conclusion: According to the results of our experiment, insect meal can be added in weaned piglet diets with positively results in the 
zootechnical parameters and the intestinal microflora.
Acknowledgements: The research has been funded by National Greek Funds, under the research program “RESEARCH-CREATE-INNO-
VATE”. Project code: τ2ΕΔκ-02356. Acronym “InsectFeedAroma” 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΙΤΟΣΑΝΗΣ ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ 
ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Χρήστος Ζαχάρης1, κωνσταντίνα Φώτου1, αικατερίνη νέλλη1, Γεώργιος Μαγκλάρας1, ηλίας Γιάννενας2, Ευθυμία αντωνοπούλου3, 
αναστάσιος τσίνας1, αικατερίνη Γρηγοριάδου4,5, Γεώργιος Σκουλάκης6, Χρήστος αθανασίου7, αθηνά τζώρα1, ιωάννης Σκούφος1,  
Ελευθέριος Μπόνος1

1 Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα
2 Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3 Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
4 Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Θεσσαλονίκη
5 Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών ΕΛΒΙΖ, Πλατύ Ημαθίας
6 AgriScienceGEO, Βιοτεχνικό Πάρκο Θέρμης Θέρμη, Θεσσαλονίκη
7 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 

Εισαγωγή: Σήμερα είναι επιτακτική η εύρεση και αξιοποίηση καινοτόμων ζωοτροφών που θα διασφαλίζουν υψηλή παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα. ακόμη, η απαγόρευση χρήσης αυξητικών αντιβιοτικών στην ΕΕ, δημιούργησε την ανάγκη εύρεσης φυσικών προϊόντων με 
αυξητικές ιδιότητες. 
Σκοπός: Εξετάστηκε η συνδυαστική χρήση αλεύρου εντόμων Tenebrio molitor ελληνικής παραγωγής και χιτοσάνης σε σιτηρέσια 
απογαλακτισμένων χοιριδίων. 
Υλικά και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν 48 απογαλακτισμένα χοιρίδια ηλικίας 34 ημερών που χωρίσθηκαν σε 4 ομάδες: α) Μάρτυρας, Β) 
εντομάλευρο 100 g/kg, Γ) χιτοσάνη 0,5 g/kg, Δ) εντομάλευρο 100 g/kg & χιτοσάνη 0,5 g/kg. Tην τελευταία ημέρα του πειραματισμού 
(42η) έγινε δειγματοληψία κοπράνων για να προσδιοριστούν οι μικροβιακοί πληθυσμοί. Έγινε στατιστική ανάλυση διακύμανσης δύο 
κατευθύνσεων (Two Way ANOVA, χρήση εντομάλευρου x χρήση χιτοσάνης; SPSS).
Αποτελέσματα: H προσθήκη εντομάλευρου αύξησε (P<0,001) το σωματικό βάρος και το ρυθμό ανάπτυξης την 21η ημέρα, όχι όμως και 
στο τέλος του πειραματισμού (42η ημέρα). H προσθήκη χιτοσάνης προκάλεσε αύξηση (P<0,05) του βάρους σφάγιου (P<0,05) και αύξηση 
του αριθμού των αναερόβιων βακτηρίων (P<0,05). H συνδυαστική προσθήκη εντομάλευρου και χιτοσάνης (Δ) αύξησε το τελικό σωματικό 
βάρος (P<0,05) και τo ρυθμό αύξησης ανάπτυξης (P<0,05) σε σύγκριση με την απλή προσθήκη χιτοσάνης, ενώ μείωσε (P<0,001) τον 
πληθυσμό αερόβιων βακτηρίων στα κόπρανα σε σύγκριση με τις τρεις άλλες μεταχειρίσεις. 
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειραματισμού η συνδυαστική χρήση αλεύρου εντόμων και χιτοσάνης σε σιτηρέσια 
απογαλακτισμένων χοιριδίων μπορεί να βελτιώσει τον ρυθμό ανάπτυξης και το εντερικό μικροβίωμα.
Ευχαριστίες: το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕρΕΥνΩ-ΔηΜιΟΥρΓΩ-καινΟτΟΜΩ ΄Β κΥκλΟΣ». κΩΔικΟΣ 
ΕρΓΟΥ τ2ΕΔκ-02356. ακρΩνΥΜιΟ: InsectFeedAroma

PP 17 
INVESTIGATION OF THE COMBINED USE OF INSECT MEALS AND CHITOSAN IN WEANED PIGLETS’ DIETS AND THEIR EFFECTS 
ON PERFORMANCE PARAMETERS AND INTESTINAL MICROBIOTA
Christos Zacharis1, Konstantina Fotou1, Aikaterini Nelli1, Georgios Magklaras1, Ilias Giannenas2, Efthimia Antonopoulou3, Anastasios 
Tsinas1, Aikaterini Grigoriadou4,5, George Skoulakis6, Christos Athanasiou7, Athina Tzora1, Ioannis Skoufos1, Eleftherios Bonos1

1Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece
2School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
3Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
4Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, HAO-Demeter, Thessaloniki, Greece
5Hellenic Feedstuff Industries S.A. ELVIZ, Imathias, Greece
6AgriScienceGEO, Biotechnic Park of Thermi, Thermi, Thessaloniki, Greece
7Department of Agriculture, Plant Production and Rural Development, University of Thessaly, Volos, Greece

Introduction: Today it is necessary to identify and utilize novel feedstuffs that guaranty high productivity and sustainability. Further-
more, the of EU ban on the use of antibiotic growth promoter in animal feeds, has created the need to find natural growth promoting 
feed additives.
Purpose: We examined the effects of the combined use of Greek Tenebrio molitor meal and chitosan in weaned piglets’ diets.
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Materials and Methods: 48 weaned piglets (34 day old) were allocated to 4 treatments: A) Control, B) insect meal 100 g/kg, C) 
chitosan 0.5 g/kg, D) insect meal 100 g/kg and chitosan 0.5 g/kg. On the last day (42nd), feces were sampled from all animals to de-
termine gut microbiota. Two-way analysis of variance (ANOVA, insect meal x chitosan supplementation; SPSS) was performed.
Results: Insect meal supplementation increased (P<0.001) body way and growth rate on the 21st day of the trial, but not at the end (42nd 
day). Chitosan supplementation increased (P<0.05) carcass weight, as well as total anaerobic bacteria counts (P<0.05) in the feces. The 
combined use of insect meal and chitosan increased the final body weight (P<0.05) and the growth rate (P<0.05) compared to the single 
chitosan use, whereas it decreased (P<0.001) the aerobic bacteria count in the feces compared to the other three treatments.
Conclusion: Based on the results of this feeding trial, the combined use of insect meal and chitosan in weaned piglet diets can improve 
their performance and their gut microbiota.
Acknowledgements: The research has been funded by National Greek Funds, under the research program “RESEARCH-CREATE-INNO-
VATE”. Project code: τ2ΕΔκ-02356. Acronym “InsectFeedAroma” 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ (SPARUS 
AURATA), ΜΕ ΑΛΕΥΡΟ ΕΝΤΟΜΩΝ TENEBRIO MOLITOR ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝO ΜΕ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Μάρκος κολύγας1, κωνσταντίνα Μπιτχαβά2, Ευαγγελία Γκούβα1, αχιλλέας Χατζόπουλος1, νικόλας Παντελή3, κοσμάς ναθαναηλίδης1, 
Ευθυμία αντωνοπούλου3, αχιλλέας καραμούτσιος1, κωνσταντίνα νικολάου1, ηλίας Γιάννενας4, αικατερίνη Γρηγοριάδου5,6,  
Στέφανος ανδρεάδης5, Χρήστος αθανασίου7, Ελευθέριος Μπόνος1

1Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα
2Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
4Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
5Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Θεσσαλονίκη
6Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών ΕΛΒΙΖ, Πλατύ Ημαθίας
7Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Εισαγωγή: η ραγδαία αύξηση της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για πρώτες ύλες κατάλληλες 
για τη σύνθεση ιχθυοτροφών. το εντομάλευρο είναι μια υποσχόμενη εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης για την παρασκευή ιχθυοτροφών 
που σήμερα είναι υπό διερεύνηση σε διάφορα είδη εκτρεφόμενων ψαριών. Ωστόσο, το υπόστρωμα ανάπτυξης των εντόμων είναι μια 
σημαντική παράμετρος για τη χημική σύσταση του παραγόμενου εντομάλευρου.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης άλευρων εντόμων του είδους Tenebrio molitor τα 
οποία εκτράφηκαν σε υποστρώματα εμπλουτισμένα ή μη με συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας 
στη διατροφή της τσιπούρας.
Υλικά και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν τρεις πειραματικές ιχθυοτροφές: α) Μαρτύρων, β) με απλό εντομάλευρο 10%, γ) εμπλουτισμένο 
εντομάλευρο 10%. Ψάρια βάρους 207,19 (±1,47) g χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και τοποθετήθηκαν σε πλωτούς κλωβούς σε παραγωγική 
μονάδα της Θεσπρωτίας (500 άτομα/κλωβό, 3 επαναλήψεις/ομάδα). Χορηγήθηκε τροφή καθημερινά για 12 εβδομάδες και έπειτα εκτιμή-
θηκε ο ειδικός ρυθμός σωματικής αύξησης (SGR) και η μετατρεψιμότητα (FCR) της τροφής. η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
έγινε με one-way ANOVA (SPSS). 
Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές (P>0,05) στην επιβίωση των ιχθύων των τριών ομάδων. Ο ρυθμός SGR δεν διέφερε 
σημαντικά (P>0,05. 0,58%, 0,61% και 0,56%, αντίστοιχα). Επίσης, ο συντελεστής FCR δεν διέφερε σημαντικά (P>0,05. 1,81%, 1,82% 
και 1,71%, αντίστοιχα) μεταξύ των ομάδων. 
Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μερική υποκατάσταση του ιχθυάλευρου με τα υπό εξέταση εντομάλευρα στην εκτροφή 
της τσιπούρας, δεν επηρέασε δυσμενώς τις αποδόσεις της.
Ευχαριστίες: το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕρΕΥνΩ-ΔηΜιΟΥρΓΩ-καινΟτΟΜΩ ΄Β κΥκλΟΣ». κΩΔικΟΣ 
ΕρΓΟΥ τ2ΕΔκ-02356. ακρΩνΥΜιΟ: InsectFeedAroma

PP 18
EFFECT OF PARTIAL REPLACEMENT OF FISHMEAL IN REARED SEA BREAM (SPARUS AURATA) BY MEAL OF TENEBRIO MOLI-
TOR FED SUBSTRATES ENRICHED OR NOT WITH MEDICINAL AROMATIC PLANTS
Markos Kolygas1, Konstantina Bitchava2, Evangelia Gouva1, Achilleas Chatzopoulos1, Nikolas Panteli3, Cosmas Nathanailides1, Efthimia 
Antonopoulou3, Achilleas Karamoutsios1, Konstantina Nikolaou1, Ilias Giannenas4, Aikaterini Grigoriadou5,6, Stefanos Andreadis5, Chris-
tos Athanasiou7, Eleftherios Bonos1

1Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Arta, University of Ioannina, Greece
2Department of Animal Production, School of Animal Sciences, Agricultural University of Athens, Athens,
3Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
4School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
5Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, HAO-Demeter, Thessaloniki, Greece
6Hellenic Feedstuff Industries S.A. ELVIZ, Platy Imathias, Greece
7Department of Agriculture, Plant Production and Rural Development, University of Thessaly, 3 Volos, Greece/2

Introduction: The rapid growth of aquaculture has increased demand for fish feed raw materials. Insect meal is a promising alternative 
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protein source for fish feed. However, insect growth substrate is an important parameter for the chemical composition of the produced 
insect meal.
Purpose: The goal of this study was to evaluate the possibility of utilizing insect meal of Tenebrio molitor reared in substrates enriched 
or not with components from Greek medicinal aromatic plants in the diets of sea bream.
Materials and Methods: Three experimental fish diets were produced: a) Control, b) with normal insect meal 10%, c) with enriched 
insect meal 10%. Fish with initial body weight 207.19 (±1.47) g were allocated into three groups and placed in nine floating cages at 
a marine fish farm in NW Greece (500 fish/cage, 3 cages/treatment). Feed was offered daily for 12 weeks and then the specific body 
growth rate (SGR) and feed conversion (FCR) were calculated. Statistical analysis was performed with one-way ANOVA (SPSS).
Results: No differences were found (P>0.05) in the fish survivability. SGR rates did not differ (P>0.05; 0.58%, 0.61%, and 0.56%, 
respectively) between the treatments. Also, FCR coefficients did not differ (P>0.05; 1.81%, 1.82%, and 1.71%, respectively) between 
the treatments.
Conclusions: Partial replacement of fishmeal with the examined insect meals had no negative effect on the aquaculture of reared 
seabream.

Acknowledgements: The research has been funded by National Greek Funds, under the research program “RESEARCH-CREATE-INNO-
VATE”. Project code: τ2ΕΔκ-02356. Acronym “InsectFeedAroma” 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΧΗΛΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΣΥΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ
Φώτιος Γ. Κρουσταλλάς1, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος1, Βασίλειος Σκαμπαρδώνης2, λεωνίδας λεοντίδης2, Πασχάλης Φορτομάρης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
2 Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Καρδίτσα 

Εισαγωγή: το μήκος των χηλών καθώς και η διαφορά του πρόσθιου μήκους των δακτύλων επηρεάζει την υγεία των άκρων και την 
κινητικότητα στις σύες. η μέτρηση της μέγιστης θερμοκρασίας συμβάλει στην εκτίμηση της υγείας των άκρων στις χοιρομητέρες. 
Σκοπός: Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή του μήκους των χηλών και της ανισοδακτυλίας καθώς και η μέγιστη θερμοκρασία 
στα άκρα συών αντικατάστασης τριών εκτροφών. 
Υλικά και μέθοδοι: Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 349 θηλυκά χοιρίδια 3 εκτροφών α (n=137 PIC), B (n=98 DanBred) 
και Γ (n=114 Topigs). Οι μετρήσεις του μήκους των χηλών και ο υπολογισμός της ανισοδακτυλίας πραγματοποιήθηκαν στην ηλικία του 
απογαλακτισμού, και σε όσα ολοκλήρωσαν τον 1ο και 2ο τοκετό τους. Στον τοκετό καταγράφηκε με θερμογραφική κάμερα η μέγιστη 
επιφανειακή θερμοκρασία σε 4 περιοχές ενδιαφέροντος του άκρου ποδιού (IRT1-IRT4) . 
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς τα μήκη των χηλών και την ανισοδακτυλία, με μικρότερες τιμές στην εκτροφή Γ 
(p<0.001). Στον πρώτο τοκετό η μέγιστες IRT1-IRT4 στα οπίσθια άκρα ήταν υψηλότερες στην εκτροφή Β (p<0.001), ενώ η IRT4 του 
πρόσθιου αριστερού άκρου στην ίδια εκτροφή ήταν χαμηλότερη. Στο δεύτερο τοκετό οι IRT1-IRT4 της εκτροφής Β ήταν χαμηλότερες από 
αυτές των α και Γ σε όλα τα άκρα (p<0.001). Διαπιστώθηκε επίσης συσχέτιση μεταξύ των IRT και του μήκους χηλών στο 1ο τοκετό στις 
σύες όλων των εκτροφών. 
Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκαν διαφορές στα μήκη των χηλών, στο μέγεθος της ανισοδακτυλίας και τις μέγιστες θερμοκρασίες των 
άκρων μεταξύ των συών αντικατάστασης καθώς και συσχετίσεις μεταξύ IRT και μήκους χηλών στον 1ο τοκετό. 

«η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕρΕΥνΩ – ΔηΜιΟΥρΓΩ 
- καινΟτΟΜΩ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό ταμείο 
Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕτΠα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς 
πόρους μέσω του Ε.Π. ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
καινοτομία (ΕΠανΕκ) (κωδικός έργου:τ1ΕΔκ-02073)»

PP 19
EVALUATION OF CLAW LENGTH, ANISODACTYLIA AND MAXIMUM SURFACE TEMPERATURE DISTRIBUTION OF LOWER FEET 
IN REPLACEMENTS SOWS OF THREE HERDS 
Fotios G. Kroustallas1, Georgios A. Papadopoulos1, Vasilis Skampardonis2, Leonidas Leontides2 and Paschalis Fortomaris1

1Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
2Department of Epidemiology, Biostatistics and Economics of Animal Production, School of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Karditsa 

Introduction: Claw length and difference between medial and lateral claw dorsal lengths are among the most important factors that 
influence feet health and mobility pattern in sows. Recording lower feet surface temperature distribution by using infrared cameras is 
a useful tool in feet health assessment of sows. 
Objective: The aim of the current study was to measure claw length, anisodactylia and record infrared temperature of lower feet in 
replacement sows of three herds. 
Materials and Methods: In total 349 replacement piglets of three different herds A (n=137 PIC), B (n=98 DanBred) and C (n=114 
Topigs) were included in the study. Claw lengths were measured and anisodactylia was calculated at weaning age and in those that 
completed first and second farrowing. Infrared maximum temperature was recorded at farrowing by using infrared camera in four 
region of interest (IRT1, IRT2, IRT3 and IRT4). 
Results: Claw length and anisodactylia differed between herds (p<0.001) being lower in herd C (p<0.001). At first farrowing, maximum 
IRT1 to IRT4 of rear feet being higher (p<0.001) in herd B and IRT4 in front left foot were statistically differed between herds, being 
lower in herd B (p<0.001). At second farrowing, IRT1 to IRT4 were significantly lower (p<0.001) in herd B than in A and C in all four feet. 
At first farrowing there are correlations between temperatures and claw length. 
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Conclusions: Differences in claw lengths, anisodactylia and maximum surface temperature of lower feet exist between herds. Also 
there are correlations between temperature and claw length at first farrowing. 
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AA 20
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ, ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΧΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΙΣΟΔΑΚΤΥΛΙΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΕΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ 
Φώτιος Γ. Κρουσταλλάς1, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος1, Βασίλειος Σκαμπαρδώνης2, λεωνίδας λεοντίδης2, Πασχάλης Φορτομάρης1

1 Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
2 Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Καρδίτσα 

Εισαγωγή: η υγεία των άκρων των χοιρομητέρων αποτελεί βασικό παράγοντα της μακροβιότητας, παραγωγικότητας και ευζωίας των 
χοιρομητέρων. 
Σκοπός: Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του γενοτύπου στη θερμοκρασία των άκρων, στο μήκος των 
χηλών και την ανισοδακτυλία στις χοιρομητέρες. 
Υλικά και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκαν καταγραφές σε 86 καθαρόαιμες χοιρομητέρες σε 3 εκτροφές με διαφορετικό γενότυπο, α 
(n=22 PIC), B (n=19 DanBred) και Γ (n=45 Topigs). Mετρήθηκε το πρόσθιο και πλάγιο μήκος της χηλής, μήκος σόλας-βωλβού, μήκος 
επικουρικών χηλών και υπολογίστηκε η ανισοδακτυλία σε κάθε άκρο, ενώ με την χρήση θερμογραφικής κάμερας καταγράφηκε η 
θερμοκρασία σε τέσσερεις περιοχές ενδιαφέροντος, στον καρπό/ταρσό, άνω και κάτω μετακάρπιο/μετατάρσιο και στις φάλαγγες των 
δακτύλων (IRT1, IRT2, IRT3 και IRT4 αντίστοιχα). 
Αποτελέσματα: τα μήκη των χηλών σε όλα τα άκρα ήταν μεγαλύτερα στα ζώα της εκτροφής α από αυτά των ζώων στις εκτροφές Β και Γ 
(p<0.05). η ανισοδακτυλία των οπίσθιων άκρων διέφερε μεταξύ των εκτροφών και ήταν μεγαλύτερη στα ζώα της εκτροφής α (p<0.05). η 
μέγιστη θερμοκρασία IRT1-IRT4 στα οπίσθια άκρα, με εξαίρεση την IRT1 και IRT2 του οπίσθιου αριστερού άκρου, διέφερε σημαντικά μετα-
ξύ των εκτροφών με υψηλότερες θερμοκρασίες στην εκτροφή α συγκριτικά με την Β και Γ (p<0.001). Mεταξύ της μέγιστης θερμοκρασίας 
και του μήκους των χηλών όλων των άκρων και της ανισοδακτυλίας των οπίσθιων άκρων, υπάρχει θετική συσχέτιση (p<0.05). 
Συμπεράσματα: Στις καθαρόαιμες χοιρομητέρες η αύξηση της θερμοκρασίας του άκρου ποδός σχετίζεται με το μήκος των χηλών και με 
την ανισοδακτυλία, που πιθανόν να συνδέονται με την ύπαρξη φλεγμονωδών διεργασιών. 

η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕρΕΥνΩ – ΔηΜιΟΥρΓΩ 
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GENOTYPE EFFECT ON FEET SURFACE TEMPERATURE DISTRIBUTION, CLAW LENGTH AND ANISODACTYLIA IN PUREBRED 
SOWS OF THREE GREEK HERDS
Fotios G. Kroustallas1, Georgios A. Papadopoulos1, Vasilis Skampardonis2, Leonidas Leontides2 and Paschalis Fortomaris1

1Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 
Thessaloniki
2Department of Epidemiology, Biostatistics and Economics of Animal Production, School of Veterinary Medicine, University of Thessaly, 
43132 Karditsa 

Introduction: Feet health is essential for longevity, productivity and welfare of sows. 
Objective: The aim of the current study was to investigate genotype effect on feet surface temperature distribution, claw lengths and 
anisodactylia in sows. 
Materials and Methods: In total 86 multiparous purebred sows in periparturient period in three herds, with different genetics lines, 
A (n=22 PIC), B (n=19 DANBRED) and C (n=45 TOPIGS) were included in the study. Dorsal, diagonal, heel-sole and dew claw lengths of 
medial and lateral claw of feet were measured and the difference in dorsal claw length between medial and lateral claw (anisodactylia) 
was calculated in all four feet. Also infrared temperature distribution was captured in four regions of interest, in details carpus/tarsus, 
upper-lower meta-carpi/metatarsi and phalanges (IRT1, IRT2, IRT3 and IRT4 respectively). 
Results: Claw lengths of all four feet were higher in herd A than those of B and C (p<0.05). Anisodactylia differed significantly only 
in rear feet between herds been higher in herd A than B and C (p<0.05). Maximum IRT1 to IRT4 temperatures, in almost all rear feet, 
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with the exception of IRT1 and IRT2 in rear left foot, significantly differed between herds, being higher in sows of herd A than B and C 
(p<0.05). Claw lengths of all four feet and rear feet anisodactylia were positively correlated with maximum IRT1 to IRT4 (p<0.05). 
Conclusions: In purebred sows increased surface temperature distribution of feet was positively correlated with claw length and 
anisodactylia, which could be attributed to ongoing inflammatory process in lower feet.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΠΛΑΤΥΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΟΥΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ
Αγγελική Αργυριάδου1, ανέστης τσίτσος2, ιωάννα Στυλιανάκη3, Σωτηρία Βουράκη1, Θεόδωρος καλλίτσης1, Ευάγγελος Οικονόμου2, 
Γεώργιος αρσένος1

1 Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2 Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: το κρέας από εγχώρια πλατύουρα γαλακτοπαραγωγά πρόβατα θεωρείται χαμηλότερης ποιότητας αυτού των λεπτόουρων, 
άποψη που δε στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. η έλλειψη προσόδων από την κρεοπαραγωγή μειώνει τη βιωσιμότητα των εκτροφών. 
Σκοπός και μέθοδος: η εκτίμηση και σύγκριση της ποιότητας σφαγίων πλατύουρων και λεπτόουρων γαλακτοπαραγωγών προβάτων. 
Υλικό και μέθοδος: Συνολικά, 146 πλατύουρα και 97 λεπτόουρα πρόβατα των δύο φύλων σφάχθηκαν σε διαφορετικά βάρη αντίστοιχα 
των 5 σταδίων ανάπτυξης. καταγράφηκαν το μήκος/βάρος/pH του σφάγιου και η απόδοση σε σφάγιο. Εκτιμήθηκε η ελάχιστη γεωμετρική 
διάμετρος Feret των μυϊκών ινών του ψοΐτη μυ, το χρώμα (φωτεινότητα-L*, ερυθρότητα-a*, ένταση κίτρινου χρώματος-b*, κορεσμός, 
απόχρωση), το pη και η τρυφερότητα (σκληρότητα, ελαστικότητα, συνεκτικότητα, αντίσταση στη μάσηση) του κρέατος της 13ης 
πλευράς και η περιεκτικότητα σε υγρασία, λίπος και πρωτεΐνες του τετρακέφαλου μυ. Για τη σύγκριση των δύο πληθυσμών προβάτων 
χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικές δοκιμές. Οι αλληλεπιδράσεις του πληθυσμού με το φύλο και το στάδιο ανάπτυξης εκτιμήθηκαν με 
παραμετρικές και μη παραμετρικές δοκιμές ανάλυσης διακύμανσης κατά δύο παράγοντες. 
Αποτελέσματα: τα πλατύουρα πρόβατα είχαν σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση σε σφάγιο και λιγότερο ερυθρό κρέας (κατά 4,97% και 
0,69, αντιστοίχως – P<0,05). Οι αλληλεπιδράσεις με το στάδιο ανάπτυξης και το φύλο είχαν σημαντική επίδραση στο pH του σφάγιου, το 
χρώμα (a*, b*, κορεσμός, απόχρωση), την ελαστικότητα και τη συνεκτικότητα του κρέατος (P<0,05). 
Συμπεράσματα: τα σφάγια πλατύουρων προβάτων υπερτερούν των λεπτόουρων ως προς ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. η επιλογή 
κατάλληλου σταδίου ανάπτυξης για την αξιοποίηση των προβάτων μπορεί να βελτιώσει την οικονομικότητα των εκτροφών. Χρηματοδότηση: 
Ερευνητικό έργο GreQuM (τ1ΕΔκ-05479 – ΕρΕΥνΩ-ΔηΜιΟΥρΓΩ-καινΟτΟΜΩ – ΕτΠα, ΕΠανΕκ2014-2020, ΕΣΠα2014-2020).

PP 21
COMPREHENSIVE STUDY OF FAT-TAILED AND THIN-TAILED DAIRY SHEEP CARCASS QUALITY
Angeliki Argyriadou1, Anestis Tsitsos2, Ioanna Stylianaki3, Sotiria Vouraki1, Theodoros Kallitsis1, Vangelis Economou2,  
Georgios Arsenos1

1 Laboratory of Animal Husbandry, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2 Laboratory of Hygiene of Food of Animal Origin – Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle 
University of Thessaloniki, Greece

3 Laboratory of Pathology, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Introduction: In Greece, carcasses of fat-tailed dairy sheep are undervalued compared to those of thin-tailed, hence their marketability 
is low. The latter is arbitrary without scientific justification. 
Objective: Assessment and comparison of carcass quality of fat-tailed and thin-tailed dairy sheep. 
Materials and Methods: We used 146 fat-tailed and 97 thin-tailed sheep of both sexes. They were slaughtered at different live 
weights corresponding to 5 stages of development. Carcass length, weight, yield, and pH were recorded. Muscle fiber minimum 
Feret’s diameter was calculated on samples of psoas major muscle. Meat samples of 13th rib were subjected to texture profile analysis 
(hardness, springiness, cohesiveness, chewiness), meat colorimetry (lightness-L*, redness-a*, yellowness-b*, chroma, hue angle) 
and pH measurement. Moisture, lipid and protein content of quadriceps muscle were determined. Mann-Whitney U tests were used 
to compare the two sheep populations. To account for effects of the interaction between sheep population and sex or stage of 
development, two-way ANOVA and Scheirer-Ray-Hare tests were used. 
Results: Fat-tailed sheep had significantly higher carcass yield but lower meat redness (by 4.97% and 0.69, respectively – P<0.05). 
Interactions between sheep population and sex or stage of development significantly affected carcass pH, meat color (a*, b*, chroma, 
hue angle), springiness and cohesiveness (P<0.05). 
Conclusion: Some quality characteristics of carcasses from fat-tailed sheep are better compared to those from thin-tailed. 
Identifying optimum stage of development for slaughtering the former will increase farm income. Work was funded by GreQuM project 
(T1EDK-05479), co-financed by Greece and EU (EPAnEK 2014-2020, Partnership Agreement 2014-2020).
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΙΤΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Βασίλειος τσιούρης1, Τηλέμαχος Μάντζιος1, Γεώργιος Σιούτας2, κωνσταντίνος κισκίνης2, ηλίας Παπαδόπουλος2

1Μονάδα Παθολογίας Πτηνών, Κλινική Παραγωγικών Ζώων,
2 Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Σταύρου Βουτυρά Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Εισαγωγή: Ο ελλιπής κτηνιατρικός έλεγχος και τα μειωμένα μέτρα βιοασφάλειας που εφαρμόζονται στα οικόσιτα σμήνη πτηνών μπορούν 
να αποτελέσουν μία σημαντική πύλη εισόδου για τη μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών, τόσο στις εμπορικές πτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις, όσο και στον άνθρωπο.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπολασμού και της κατανομής γαστρεντερικών παρασίτων και 
αιμοπαρασίτων, σε οικόσιτες εκτροφές πτηνών στην περιοχή των ιωαννίνων, για πρώτη φορά. η περιοχή των ιωαννίνων είναι μια 
περιοχή υψηλής επικινδυνότητας, λόγω των πολύ μεγάλων και πυκνών πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθώς και της γειτνίασης με τη 
λίμνη Παμβώτιδα, όπου διαβιούν πολλά είδη άγριων πτηνών.
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά, 30 οικόσιτες εκτροφές πτηνών επιλέχθηκαν για κλινική εξέταση και δειγματοληψία. Οι εκτροφές συνήθως 
αποτελούταν από όρνιθες (12-320/εκτροφή), και σπανιότερα συνυπήρχαν άλλα είδη πτηνών όπως χήνες, πάπιες, ορτύκια ή φραγκόκοτες. 
Σε κάθε εκτροφή συμπληρώθηκε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, ενώ δείγματα κοπράνων (n=5) και αίματος (n=5) συλλέχθηκαν για 
περαιτέρω παρασιτολογική εξέταση. Για τη διερεύνηση της παρουσίας αιμοπαρασίτων δημιουργήθηκαν επιχρίσματα αίματος χρωσμένα 
με May Grünwald-Giemsa (MGG), ενώ για την εντόπιση των γαστρεντερικών παρασίτων, πραγματοποιήθηκε τεχνική επίπλευσης σε 
ομαδοποιημένα δείγματα κοπράνων από κάθε σμήνος. Όλα τα επιχρίσματα αξιολογήθηκαν με τη χρήση οπτικού μικροσκοπίου. 
Αποτελέσματα: Σε καμία από τις οικόσιτες εκτροφές που εξετάσθηκαν δεν εφαρμοζόταν κάποιο πρόγραμμα αποπαρασίτωσης. η 
μικροσκοπική εξέταση των κοπράνων ανέδειξε ότι το 97% των εκτροφών ήταν μολυσμένες με γαστρεντερικά παράσιτα. Παράσιτα του 
γένους Capillaria spp. εντοπίστηκαν στο 60% των εκτροφών, ενώ τα επόμενα σε συχνότητα ανήκαν στο γένος Ascaridia spp. (57%), Eime-
ria spp. (50%), Heterakis spp. (23%), Strongyloides spp. (3%), και κεστώδη του γένους Raillietina spp. (3%). Όλα τα επιχρίσματα αίματος 
ήταν αρνητικά για την παρουσία αιμοπαρασίτων.
Συμπεράσματα: αυτή η μελέτη αναφέρει για πρώτη φορά τον υψηλό επιπολασμό και την κατανομή των γαστρεντερικών παρασίτων σε 
οικόσιτες εκτροφές πτηνών στην περιοχή των ιωαννίνων.
Λέξεις-ευρετηρίασης: οικόσιτα πτηνά, ενδοπαράσιτα, γαστρεντερικά παράσιτα, αιμοπαράσιτα.
Χρηματοδότηση: η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο 
Περιφερειακής ανάπτυξης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ηΠΕιρΟΣ 2014-2020». κωδικός Έργου: 5033112. MIS: 
ηΠ1αΒ-0028212. ακρωνύμιο: ηπειρΟρνιΣ

PP 22
PREVALENCE OF INTERNAL PARASITES IN BACKYARD POULTRY FARMS LOCATED IN THE REGION OF IOANNINA, GREECE
Vasilios Tsiouris1, Tilemachos Mantzios1, Georgios Sioutas2, Konstantinos Kiskinis2, Elias Papadopoulos2 
1Unit of Avian Medicine, Clinic of Farm Animals, 
2Laboratory of Parasitology and Parasitic Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 
Stavrou Voutyra 11, 54627, Thessaloniki, Greece.

Introduction: Backyard poultry flocks could be an important introduction pathway for infectious agents into commercial poultry 
operations or even the human population.
Aim: The present study aimed to investigate the prevalence and distribution of gastrointestinal parasites and haemoparasites in se-
lected backyard poultry farms in the region of Ioannina, Greece, for the first time. The region of Ioannina is a high-risk area due to the 
very large and dense poultry populations and the vicinity with the lake that conserves many wild bird species.
Materials and Methods: A total of 30 backyard poultry flocks were selected by risk criteria for clinical inspection and sample col-
lection. Farms mainly consisted of chickens (12-320/farm), whereas other bird species like geese, ducks, quails, or guineafowls rarely 
occurred. A short questionnaire was completed on each farm, while chicken blood (n=5) and faecal (n=5) samples were collected per 
farm for further parasitological investigation. For the investigation of haemoparasites, blood smears were created and stained by May 
Grünwald-Giemsa (MGG), whereas for the gastrointestinal parasites, a faecal flotation technique was carried out on pooled faecal sam-
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ples from each flock. All slides were examined using an optical microscope.
Results: According to the questionnaire, antiparasitic treatments were not applied on any of the selected farms. Microscopic examination 
revealed that 97% of the investigated poultry operations were positive for gastrointestinal parasites. The nematode Capillaria spp. was the 
most prevalent (60%) among the tested flocks, followed by Ascaridia spp. (57%), Eimeria spp. (50%), Heterakis spp. (23%), Strongyloides spp. 
(3%), and the cestode Raillietina spp. (3%). All stained blood smears were negative for the presence of haemoparasites.
Conclusions: This study indicates the high prevalence and distribution of gastrointestinal parasites in backyard poultry flocks in the 
region of Ioannina, Greece.
Keywords: epizootiology, backyard poultry, internal parasites, gastrointestinal parasites, haemoparasites
Funding: This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund) within the 
Operational Program “EPIRUS 2014-2020”. Project Code: 5033112. MIS: ηΠ1αΒ-0028212. Acronym: EpirORNIS.



Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Υπό την αιγίδα  

βιβλιο περιληψεων
ΑνΑρτημένές ΑνΑκοινώςέις128 129

AA 23
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ
Τηλέμαχος Μάντζιος1, Βασίλειος τσιούρης1, κωνσταντίνος κισκίνης1, ναταλία Μαυρομάτη1, Γεώργιος Παπαδόπουλος2, Εμμανουέλα Π. 
αποστολοπούλου3, ηλίας Γιάννενας4, απόστολος Πατσιάς5, Πασχάλης Φορτομάρης2

1Μονάδα Παθολογίας Πτηνών, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, 
2Εργαστήριο Ζωοτεχνίας,
 3Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, 

4Εργαστήριο Διατροφής των Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
5Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ, Ιωάννινα, Ελλάδα.

Εισαγωγή: Επί του παρόντος, μια πληθώρα εμπορικών προϊόντων χρησιμοποιούνται στις εκτροφές ορνιθίων για την εξυγίανση του 
νερού και την πρόληψη διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα σχετικά με 
την επίδρασή τους στις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνιθίων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της συνεχούς χορήγησης τριών εμπορικών απολυμαντικών 
νερού στις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνιθίων. 
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά εκατό σαράντα τέσσερις νεοσσοί ημέρας (Ross® 308) κατανεμήθηκαν τυχαία σε 4 πειραματικές 
ομάδες σύμφωνα με τον ακόλουθο πειραματικό σχεδιασμό: Ομάδα α: αρνητικός μάρτυρας, Ομάδα Β: εξυγίανση του πόσιμου νερού 
με 0,01-0,025%v/v Aqua-clean® (H2O2+ σύμπλεγμα αργύρου), Ομάδα Γ: εξυγίανση του πόσιμου νερού με 0,01-0,04%v/v Cid 2000™ 
(H2O2+υπεροξικό οξύ), και Ομάδα Δ: εξυγίανση του πόσιμου νερού με 0,05-0,1% Virkon™S w/v (μίγμα υπεροξειδίων). η μέτρηση του 
Σωματικού Βάρους (ΣΒ) των πτηνών πραγματοποιούταν σε εβδομαδιαία βάση, ενώ Μέση ημερήσια αύξηση Βάρους (ΜηαΒ), η Μέση 
ημερήσια κατανάλωση τροφής (Μηκτ) και ο Δείκτης Μετατρεψιμότητας της τροφής (ΔΜτ) υπολογίστηκαν για διάφορες χρονικές 
περιόδους.
Αποτελέσματα: η στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση των πειραματικών δεδομένων έδειξαν ότι στα αρχικά στάδια του πειραματισμού, 
η συνεχής χορήγηση όλων των απολυμαντικών μείωσε σημαντικά (Ρ≤0,05) το μέσο ΣΒ, τη ΜηαΒ και τη Μηκτ, με σημαντικές (Ρ≤0,05) 
διακυμάνσεις μεταξύ των ελεγχόμενων προϊόντων. η συνεχής χορήγηση των προϊόντων Aqua-clean® και Cid 2000™ βελτίωσε σημαντικά 
(Ρ≤0,05) το ΔΜτ και είχε ως αποτέλεσμα την αριθμητική αύξηση του μέσου ΣΒ των πτηνών στην ηλικία σφαγής σε σύγκριση με τις άλλες 
πειραματικές ομάδες. αντίθετα, η συνεχής εφαρμογή του Virkon™S οδήγησε σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποτελούν ένδειξη ότι η συνεχής εξυγίανση του πόσιμου νερού με τη χρήση 
απολυμαντικών είναι ικανή να μειώσει τις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνιθίων. Ως εκ τούτου προτείνονται επιπλέον μελέτες για τη 
δημιουργία ενός επιτυχημένου δοσολογικού σχήματος που θα αποσκοπεί τόσο για την βελτίωση των αποδόσεων όσο και για τον έλεγχο 
παθογόνων στο σμήνος. 
Λέξεις-ευρετηρίασης: κρεοπαραγωγά ορνίθια, εξυγίανση πόσιμου νερού, αποδόσεις, απολυμαντικά διατροφικά πρόσθετα 
Χρηματοδότηση: η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο 
Περιφερειακής ανάπτυξης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ηΠΕιρΟΣ 2014-2020». κωδικός Έργου: 5033112. MIS: 
ηΠ1αΒ-0028212. ακρωνύμιο: ηπειρΟρνιΣ

PP 23
THE EFFECT OF THREE COMMERCIAL POULTRY WATER DISINFECTANTS ON THE PERFORMANCE IN BROILER CHICKS
Tilemachos Mantzios1, Vasilios Tsiouris1, Konstantinos Kiskinis1, Natalia Mavromati1, Georgios A. Papadopoulos2, Emmanouela P. 
Apostolopoulou3, Ilias Giannenas4, Apostolos Patsias5, Paschalis Fortomaris2

1Unit of Avian Medicine, Clinic of Farm Animals,
 2Laboratory of Animal Science,
 3Laboratory of Pathology,
 4Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
5Agricultural Poultry Cooperation of Ioannina “PINDOS”, Ioannina, Greece.

Introduction: Currently, numerous commercial products are used in poultry farms to maintain water quality and prevent the disper-
sion of pathogens, but their actual impact on the performance of birds is still underreported.
Aim: The aim of the present study was to investigate the effect of three commercial poultry water disinfectants on the performance 
of broiler chicks when applied, constantly, in their drinking water. 
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Materials and Methods: One hundred forty-four 1-day-old broiler chicks (Ross® 308) were randomly allocated to 4 treatment groups 
according to the following experimental design: Group A; which served as the negative control, Group B; to which water treated by 
0.01-0.025%v/v Aqua-clean® (H2O2+silver complex), Group C; to which water treated by 0.01-0.04%v/v Cid2000™ (H2O2+peracetic 
acid), and Group D; to which water treated by 0.05-0.1% w/v Virkon™ S (peroxides). The Body Weight (BW) of birds was measured 
weekly, while the Average Daily Weight Gain (ADWG), the Average Daily Feed Intake (ADFI) and the Feed Conversion Ratio (FCR) were 
calculated for different time periods.
Results: The statistical analysis and evaluation of the experimental data revealed that all the water disinfectants reduced significantly 
(Ρ≤0.05) the mean BW, ADWG, and the ADFI at the early stage of life with significant (Ρ≤0.05) variations among the tested products. 
Continuous application of Aqua-clean® and Cid 2000™ improved significantly (Ρ≤0.05) the FCR and resulted in numerically increased BW 
of birds at slaughter age compared to the other groups. Continuous application of Virkon™ S led to unsatisfactory results.
Conclusions: The current study provides evidence that continuous water sanitation could suppress the performance in broiler chicks, 
and therefore extended research is required to propose an optimum dosage scheme, for both, growth promotion and pathogen control. 
Keywords: broilers, water sanitation, water additives, performance, disinfectants.

Funding: This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund) within the 
Operational Program “EPIRUS 2014-2020”. Project Code: 5033112. MIS: ηΠ1αΒ-0028212. Acronym: EpirORNIS.
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ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΘΑΣΗΣ (CS) ΣΕ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ 
ΚΡΑΝΙΟΥΣ (ARGYROSOMUS REGIUS, ASSO, 1801) ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΡΥΘΜΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
ιωάννης Μιτάκος1, λάμπρος κοκοκύρης2, αλεξάνδρα Μπαρμπούτη3, Μάρκος κολύγας4, κωνσταντίνα Μπιτχαβά5, Ευαγγελία Γκούβα6, 
αχιλλέας Χατζόπουλος7, Μαρία τσουμάνη8, Κοσμάς Ναθαναηλίδης9 

1 Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα 
2 Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 
3 Eπίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
4 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα 
5 Αναπλ. Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών των Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
6 Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα
7 Ε.ΤΕ.Π., Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα
8 Ιχθυολόγος, Υδροβιολογικός Σταθμός Ιωαννίνων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
9 Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα

Εισαγωγή: κατά την εκτροφή των ψαριών, παρατηρούνται διαφορές στους ρυθμούς ανάπτυξης-αύξησης. Οι διαφορές αυτές μπορεί να 
οφείλονται σε διάφορές του μεταβολισμου των εκτρεφόμενων ιχθύων και δημιουργούν την ανάγκη για συχνούς χειρισμούς όπως για 
παράδειγμα διαλογές μεγέθους, που είναι επίπονες και κοστοβόρες. 
η κιτρική συνθάση (CS) είναι ένα μιτοχονδριακό ένζυμο και η δραστικότητα του μεταβάλλεται κατά τον αερόβιο μεταβολισμό ενώ η αφυ-
δρογονάση του γαλακτικού οξέος (LDη) είναι ένα κυτταροπλασματικό ένζυμο η δραστικότητα του οποίου σχετίζεται με τον αναερόβιο 
μεταβολισμό στους σκελετικούς μύες. Οι διαφορές στην αναλογία της δραστικότητας των δύο ενζύμων (CS/LDH) είναι πιθανό να αντα-
νακλούν διαφορές του αερόβιου μεταβολισμού στους σκελετικούς μύες. 
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει εάν οι διαφορές του ρυθμού σωματικής αύξησης των κρανιών συνοδεύονται από 
μεταβολές της δραστικότητας της LDH και της CS δυο κύριων ενζύμων του μεταβολισμού του σκελετικού μυϊκού ιστού. 
Υλικά και Mέθοδοι: Σε δείγματα μυϊκού ιστού από τον ουραίο μίσχο, κρανιών από δύο ομάδες (ταχυαυξή άτομα, «τα», βραδυαυξή, 
“Βα”), μετρήθηκε η ενζυμική δραστικότητα της LDH και της CS στους 20°C, και εκφράσθηκε σε mg υποστρώματος ανά λεπτό ανά mg 
πρωτεΐνης.
Αποτελέσματα: Οι δραστικότητες των δύο ενζύμων ήταν σημαντικά υψηλότερες στα τα άτομα (p<0,05). Συγκεκριμένα, η LDH ήταν 
103,51(±8,1) και 127,45(±4,1) ενώ η CS ήταν 2,20 (±0.12) και 1,95 (±0,21) στα τα και Βα άτομα, αντίστοιχα. Επίσης τα τα άτομα είχαν 
σημαντικά υψηλότερη αναλογία CS/LDH.
Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο διαφορετικός ρυθμός αύξησης των κρανιών σε συνθήκες εκτροφής αντανακλάται στη 
δραστικότητα της LDH και της CS.

PP 24
ACTIVITY OF LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) AND CITRATE SYNTHASE (CS) IN MUSCLE TISSUE OF FAST AND SLOW 
GROWING FARMED MEAGRE (ARGYROSOMUS REGIUS, ASSO, 1801)
Ioannis Mitakos1, Lampros Kokokiris2 ,Alexandra Barbouti3, Μarkos Kolygas4, Konstantina Bitchava5 , Evangelia Gouva6, Achileas Chatzopoulos7, 
Maria Tsoumani5, Cosmas Nathanailides1

1Phd Canditate Dept Agriculture, University of Ioannina, Arta, 4700 
2Associate Professor, Dept Nutritional Sciences and Dietetics, International Hellenic University, Sindos, 57400, Thessaloniki, 
3Ass. Professor, Dept Anatomy-Histology-Embryology, Faculty of Medicine,University of Ioannina, 45110, Ioannina, 
4Research Assistant, Dept Agriculture, University of Ioannina, 47100, Arta, 
5Associate Professor, Dept Animal Production, School of Animal Sciences, Agricultural University of Athens, 11855, Athens
6Special teaching Staff, Dept Agriculture, University of Ioannina, Arta,
7Lab Teaching Staff, Dept Agriculture, University of Ioannina, 47100, Arta
8Maria Tsoumani5, Post-doc Ichthyologist, Hydrobiological Station of Ioannina, Ministry of Rural Development and Food, Ioannina
9Professor, Dept Agriculture, University of Ioannina, 47100, Arta, 

Introduction: Citrate synthase (CS) is a mitochondrial enzyme of muscle tissue which can change according to body growth and 
muscle tissue capacity for aerobic metabolism, whereas lactate dehydrogenase (LDH) changes may reflect tissue capacity for anaerobic 



βιβλιο περιληψεων
ΑνΑρτημένές ΑνΑκοινώςέις

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

131

metabolism. Changes in the ratio of mitochondrial enzyme activity to LDH may therefore indicate changes in the relative aerobic/
anaerobic metabolic capacity of tissues. 
Aim: The aim of the paper was to investigate whether differences in the growth rate of farmed meagre are accompanied by changes 
in the activity of LDH and CS, two major enzymes in the metabolism of fish muscle tissue.
Materials and Methods: Muscle tissue samples from the caudal peduncle of fast-growing (FA) and slow-growing meagre (SG) ob-
tained to determine the enzymatic activity of LDH and CS at 20°C, expressed in mg of substrate per minute per mg of protein.
Results: The activities of LDH and CS enzymes were significantly higher in FG meagre (p<0.05). Specifically, LDH was 103,51 (±8,1) 
and 127,45(±4,1) while CS was 2,20 (±0.12) και 1,95 (±0,21) in FG και SG meagre, respectively. Also, FG meagre had significantly higher 
ratio CS/LDH values.
Conclusion: The results indicated that the differing growth rate of farmed meagre is reflected in the activities of LDH and CS, as well 
as the ratio of CS/LDH activity.
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WELMINK: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΜΙΝΚ
Παναγιώτης καραγιάννης1, Άννα Μαρία Ιατρού2, Ευάγγελος τσίπης1, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος2, Μαλαματή λούτα1, Θωμάς κυριακίδης1

1  Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
Κοζάνη, Ελλάδα

2 Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εισαγωγή: η εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή WelMink για την διαχείριση ζωικού κεφαλαίου εμπορικών εκτροφών μινκ, 
Σκοπός και μέθοδος: η εφαρμογή στοχεύει στη δημιουργία ενός εύχρηστου διαδικτυακού εργαλείου διαχείρισης εκτροφών και 
γενετικής βελτίωσης ζωικού κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής στο υπολογιστικό νέφος.
Υλικό και Μέθοδος: το WelMink χρησιμοποιεί πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική λογισμικού, η οποία αποτελείται από το επίπεδο Δεδομένων 
(Βάση Δεδομένων), το επίπεδο λογικής, που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κατάλληλης Διεπαφής (API), και το επίπεδο Παρουσίασης 
(Εφαρμογή Μιας Σελίδας), που αποτελείται από τη Διεπαφή Χρήστη και το Περιβάλλον Επικοινωνίας. η αρθρωτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική 
συστήματος δύναται να αξιοποιεί υπηρεσίες λογισμικού τρίτων, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους ανάπτυξης και συντήρησης. 
Αποτελέσματα: η εφαρμογή παρέχει εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, προσφέροντας έναν εύχρηστο και τυποποιημένο 
τρόπο διαχείρισης της εκτροφής. Στην πιλοτική λειτουργία της χρησιμοποιεί δεδομένα από 1093 mahogany και 1075 brown μινκ (μήκος 
σώματος, σωματικό βάρος, ποιότητα τριχώματος), με βάση τα οποία, μέσω προσχεδιασμένων κριτηρίων, επιτυγχάνεται η επιλογή των 
κατάλληλων γεννητόρων και κατ’ επέκταση, η γενετική βελτίωση του ζωικού πληθυσμού. Επιπλέον, η εφαρμογή χρησιμοποιεί δεδομένα, 
όπως τα αναπαραγωγικά αποτελέσματα θηλυκών γεννητόρων, η θνησιμότητα των ζώων και περιβαλλοντικοί παράγοντες, παρέχοντας τη 
δυνατότητα διατήρησης ενός διαδραστικού αρχείου εκτροφής. 
Συμπεράσματα: To WelMink είναι μια εφαρμογή που προωθεί μια καινοτόμο, ολοκληρωμένη και επεκτάσιμη προσέγγιση για τη 
ζωοτεχνική διαχείριση των εκτροφών. 

Η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Welmink, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 
(κωδικός έργου:ΔΜΡ1-0013872).

PP 25
WELMINK: A MINK FARMING MANAGEMENT APPLICATION
Panagiotis Karagiannis1, Anna Maria Iatrou2, Evangelos Tsipis1, Georgios A. Papadopoulos2, Malamati Louta1, Thomas Kyriakidis1

1 Telecommunication Networks and Advanced Services (TELNAS) Laboratory, Department of Electrical and Computer Engineering (ECE), School of 
Engineering, University of Western Macedonia (UoWM) 

2 Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Introduction: In this paper we present WelMink, a web-based application for mink farm management.
Aim and Method: WelMink aims to serve as a web application easy to adopt, maintain, use and scale, for effective livestock manage-
ment and genetic improvement. To this end, WelMink uses cutting edge cloud technologies.
Material and Method: WelMink uses a layered software architecture consisting of a Data layer (Database), a Logic layer, which com-
municate with each other through an Interface (API), and a Presentation layer (Single Page Application), entailing the User Interface 
and the Communication Environment. Moreover, WelMInk’s modular and scalable cloud-based software structure is capable of leverag-
ing third-party software services for minimizing development and maintenance costs. 
Results: The application provides tools for data analysis and visualization, offering an easy-to-use and standardized method for live-
stock husbandry management. WelMink’s pilot version uses data from 1093 mahogany and 1075 brown mink in their growth phase 
(body length, body weight, fur quality). These are filtered through predefined and customizable criteria for selecting the best breeders 
in the process of improving the livestock genetically. Additionally, data such as the reproductive performance of female breeders, ani-
mal mortality and environmental factors are analyzed, enabling the maintenance of an interactive breeding record.
Conclusions: WelMink is an innovative application that provides an integrated and scalable approach to improve management of mink farms.

This research has been co-financed by the European Regional Development Fund of the European Union and Greek National Funds 
through the Operational Program Western Macedonia 2014-2020 (project code: DMR1-0013872).
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΩΔΙΜΟΥ ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ «MASTIN» ΣΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κωνσταντίνος Σ. Θεμιστοκλέους 1, Δημήτριος Φατούρος 2, Ελευθέριος ανδριώτης 2, Γεώργιος αρσένος 3, Ευάγγελος κιόσης 1

1 Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2 Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
3 Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 
τα εμφρακτικά θηλής χρησιμοποιούνται στην ξηρά περίοδο (ΞΠ) για την πρόληψη μολύνσεων. τα υπάρχοντα προϊόντα πρέπει να 
αφαιρούνται στην έναρξη της γαλακτοπαραγωγής για αποφυγή κατανάλωσης από τα νεογέννητα. αξιολογήθηκε α) η αποτελεσματικότητα 
ενός εδώδιμου εμφρακτικού θηλής ονόματι «MASTIN» εναντίον των μολύνσεων του μαστού και β) η αλληλεπίδρασή του με τον θηλαίο 
πόρο και τον βλεννογόνο του θηλαίου κόλπου, στη διάρκεια πρόσκαιρης ξήρανσης 5 ημερών. Χρησιμοποιήθηκαν 8 προβατίνες φυλής 
Χίου, στη 2η ή 3η γαλακτική περίοδο. την ημέρα εισόδου (Hμ.0) τα ζώα βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο γαλακτοπαραγωγής. Μία ημέρα 
πριν την είσοδο, τα ζώα εξετάστηκαν κλινικά, με υπερηχοτομογράφο και με ενδοσκόπηση της θηλής διαμέσου του θηλαίου πόρου, έγινε 
Δοκιμή καλιφόρνιας (Δκ) και ελήφθησαν δείγματα γάλακτος ημιμορίου για μικροβιολογική εξέταση. Όλα τα ημιμόρια ήταν υγιή δίχως 
παθολογικά ευρήματα. την ημ.0 επαναλήφθηκε η κλινική εξέταση και η Δκ και τα ζώα αρμέχθηκαν. Χορηγήθηκε το «MASTIN» σε ένα 
ημιμόριο/προβατίνα, ενώ το ετερόπλευρο παρέμεινε δίχως αγωγή. Όλες οι θηλές εξετάστηκαν υπερηχοτομογραφικά. την ημ.1 όλες 
οι θηλές εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα Non-Aureus Staphylococci (NAS). τις ημ.1-4 οι προβατίνες παρακολουθούνταν κλινικά και οι θηλές 
εξεταζόταν ημερησίως υπερηχοτομογραφικά. την ημ.5 έγινε κλινική αξιολόγηση, υπερηχοτομογραφία, Δκ και δειγματοληψία γάλακτος 
για μικροβιολογική εξέταση. Οι προβατίνες αρμέχθηκαν και ακολούθησε υπερηχοτομογραφική εξέταση και ενδοσκόπηση των θηλών. 
Οι μικροβιολογικές εξετάσεις των ημιμορίων με «MASTIN» ήταν αρνητικές μετά την εμβάπτιση στο διάλυμα NAS. η κλινική κατάσταση 
των προβατίνων παρέμεινε φυσιολογική. η υπερηχοτομογραφία και η ενδοσκόπηση έδειξαν ότι ο θηλαίος πόρος και ο βλεννογόνος του 
θηλαίου κόλπου δεν επηρεάστηκαν από το «MASTIN» κατά την πενθήμερη ξήρανση.

PP 26
EVALUATION OF EDIBLE DRY PERIOD INTRAMAMMARY PRODUCT “MASTIN” THROUGHOUT A TEMPORARY DRY-OFF DURING 
THE LACTATION PERIOD OF DAIRY EWES
Konstantinos Themistokleous 1, Dimitrios Fatouros 2, Eleftherios Andriotis 2, George Arsenos 3, Evangelos Kiossis 1

1Clinic of Farm Animals, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2Laboratory of Pharmaceutical Technology, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 
Greece

Teat sealants are used during the dry period (DP) to prevent intramammary infections. Sealants available in the market must be re-
moved on the onset of lactation to avoid consumption by newborns. We evaluated: a) the effectiveness of the edible teat sealant “MAS-
TIN” against intramammary infections, and b) its interaction with the teat canal and cistern mucosa during a 5-day dry-off trial. Eight 
Chios dairy ewes were selected from the same purebred flock, on 2nd or 3rd lactation. On enrollment day (D0) ewes were in late lactation 
stage. One day prior to enrollment, ewes underwent clinical, ultrasonographic and endoscopic examination of the teat through the teat 
canal. California mastitis test (CMT) was performed and milk samples were collected for bacteriological analysis. No pathological find-
ings were recorded. On D0 clinical examination and CMT were repeated and ewes were milked. MASTIN was administered in one teat/
ewe, while the other remained untreated. All teats were examined via ultrasonography. On D1 all teats were immersed in a Non-Aureus 
Staphylococci (NAS) solution. On D1-4 ewes were clinically monitored and teats were examined via ultrasonography, daily. On D5 clinical 
examination, ultrasonography, CMT were performed and milk samples were collected for bacteriological analysis. Ewes were milked 
and teats were examined via ultrasonography and endoscopy. Bacteriological cultures from MASTIN treated teats were negative after 
the temporary dry-off. Clinical condition of all ewes remained unchanged. Ultrasonography and endoscopy revealed that teat canal and 
cistern mucosa was not affected by MASTIN during the 5-day study. 
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ ΣΕ
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δάφνη Θ. Λιανού , Χαραλαμπία Κ. Μιχαήλ , Γιώργος Χ. Φθενάκης 

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα

Εισαγωγή και σκοπός. η μελέτη αποσκοπούσε σε (α) διερεύνηση του αριθμού σωματικών κυττάρων (SCC) και της ολικής μικροβιακής 
χλωρίδας (TBC) στο γάλα παγολεκάνης εκτροφών προβάτων, (β) μελέτη προσδιοριστών για αυξημένες τιμές SCC και TBC και (γ) 
αξιολόγηση ενδεχόμενων συσχετίσεων SCC και TBC με τη χημική σύνθεση του γάλακτος.
Υλικά και μέθοδοι. Συλλέχθηκαν δείγματα γάλακτος από παγολεκάνη από 325 εκτροφές προβάτων σε όλη την Ελλάδα, για καταμέτρηση 
SCC, μικροβιολογική εξέταση και χημική ανάλυση. αξιολογήθηκαν 58 μεταβλητές για δυνητική σχέση με αυξημένο αριθμό SCC ή αυξημένη 
TBC, χρησιμοποιώντας πολυπαραγοντική γραμμική ανάλυση.
Αποτελέσματα. Ο μέσος όρος SCC ήταν 0,488×106 κύτταρα ανά mL και o μέσος όρος TBC ήταν 398×103 cfu ανά mL σε όλα τα δείγματα 
γάλακτος. από δείγματα γάλακτος από 206 εκτροφές, απομονώθηκαν 228 στελέχη σταφυλοκόκκων. Ως σημαντικοί προσδιοριστές για αυ-
ξημένα SCC (>1,0×106 κύτταρα ανά mL) βρέθηκε ότι ήταν το ετήσιο ποσοστό προσβολής κλινικής μαστίτιδας, ηλικία του κτηνοτρόφου και 
ο μήνας της γαλακτικής περιόδου. Ως σημαντικοί προσδιοριστές για αυξημένη TBC (>1500×103 cfu ανά mL) βρέθηκε ότι ήταν ο μήνας της 
γαλακτικής περιόδου και η απουσία μηχανικού αερισμού στα κτίρια των εκτροφών. Διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση SCC και ολικών πρω-
τεϊνών και θετική συσχέτιση SCC και προσθήκης νερού στο γάλα. Σε δείγματα με SCC >1,0×106 κύτταρα ανά mL, βρέθηκε σημαντική μείωση 
περιεκτικότητας πρωτεϊνών (2%), σε δε εκτροφές με SCC >1,5×106 κύτταρα ανά mL βρέθηκε χαμηλότερη παραγωγή γάλακτος (43%).
Συμπεράσματα. τα ευρήματα παρουσιάζουν λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα του γάλακτος στις εκτροφές προβάτων στην Ελλάδα 
και υπογραμμίζουν τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις του αυξημένου αριθμού SCC στο γάλα.

PP 27
EXTENSIVE COUNTRYWIDE FIELD INVESTIGATION OF SOMATIC CELL
COUNTS AND TOTAL BACTERIAL COUNTS IN BULK-TANK RAW MILK
IN SHEEP FLOCKS IN GREECE
Daphne T. Lianou , Charalambia K. Michael , George C. Fthenakis 

Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa, Greece

Introduction and objective. Objectives were (a) to investigate somatic cell counts (SCC) and total bacterial counts (TBC) in the raw 
bulk-tank milk of sheep flocks in Greece, (b) to study factors potentially influencing increased SCC and TBC in the bulk-tank milk of sheep 
and (c) to evaluate possible associations of SCC and TBC with milk content.
Materials and methods. Throughout Greece, 325 dairy sheep flocks were visited for collection of milk samples for somatic cell count-
ing and microbiological examination. Up to 58 variables were evaluated for association with increased somatic cell counts or total 
bacterial counts, respectively, by means of multivariable analysis.
Results. Mean SCC were 0.488×106 cells mL−1; mean TBC were 398×103 cfu mL−1; 228 staphylococcal isolates were recovered from 
samples from 206 flocks. Analyses revealed annual incidence risk of clinical mastitis, age of farmer and month into lactation period to 
be significant for SCC >1.0×106 cells mL−1 and month into lactation period at sampling and availability of mechanical ventilators to be 
significant for TBC >1500×103 cfu mL−1. Negative correlation of SCC with total protein and positive correlation of SCC with added water 
were found. With SCC >1.0×106 cells mL−1, significant reduction of protein content (2%) was observed, whilst in flocks with SCC >1.5×106 
cells mL−1, significantly lower milk production per ewe (43%) was recorded.
Conclusions. These findings present details about quality of raw milk produced in sheep farms in Greece and underline the adverse 
financial effects of increased SCC.
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ L. IVANOVII ΑΠΟ ΓΑΛΑ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ, ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
Δάφνη Θ. Λιανού1, ανάργυρος Σκουλάκης2, Χαραλαμπία κ. Μιχαήλ1, Ευθυμία Πετεινάκη3, Γιώργος Χ. Φθενάκης1

1Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ‘Αλέξανδρος Φλέμιγκ’, Βάρη Αττικής
3Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Εισαγωγή και σκοπός η μελέτη αποσκοπούσε σε (α) διερεύνηση παρουσίας Listeria spp. σε γάλα παγολεκάνης από εκτροφές μικρών 
μηρυκαστικών στην Ελλάδα, (β) αξιολόγηση σχετικών προσδιοριστών, (γ) εκτίμηση ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, (δ) μελέτη του γονιδι-
ώματος των στελεχών, (ε) ανίχνευση φυλογενετικών συσχετίσεων των στελεχών.
Υλικά και μέθοδοι. Συλλέχθηκαν δείγματα γάλακτος από παγολεκάνη από 325 εκτροφές προβάτων σε όλη την Ελλάδα, για μικροβιολογική 
εξέταση για απομόνωση Listeria spp. αξιολογήθηκαν παράγοντες διαχείρισης ως δυνητικοί προσδιοριστές και έγινε δοκιμή ανθεκτικότη-
τας σε αντιβιοτικά. Πραγματοποιήθηκε βιοπληροφορική ανάλυση των στελεχών που απομονώθηκαν.
Αποτελέσματα. Listeria monocytogenes απομονώθηκε από μία (0,3%) και Listeria ivanovii από τρεις (0,9%) εκτροφές. Δεν βρέθηκε 
συσχέτιση μεταξύ απομόνωσης και ποιότητας γάλακτος. Ομοίως, δεν βρέθηκε ανθεκτικότητα των στελεχών σε αντιβιοτικά. ταυτοποιήθηκαν 
τρεις σημαντικοί προσδιοριστές: παρουσία χοίρων, χαμηλό ποσοστό σχετικής υγρασίας, μεγάλος αριθμός ζώων στην εκτροφή. η 
φυλογενετική ανάλυση έδειξε ότι τα στελέχη L. ivanovii ανήκαν στο υποείδος ivanovii και είχαν ελάχιστες φυλογενετικές διαφορές μεταξύ 
τους και με άλλα αντίστοιχα στελέχη.
Συμπεράσματα. H σπάνια απομόνωση Listeria από δείγματα γάλακτος από εκτροφές προβάτων, συσχετιζόμενη με τη σπάνια απομόνωση 
του βακτηρίου από γαλακτοκομικά προϊόντα, υποδεικνύουν μικρό κίνδυνο για τους ανθρώπους μετά από κατανάλωση τέτοιων προϊόντων. 
η ταυτοποίηση προσδιοριστών για την απομόνωση του βακτηρίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα προγράμματα διαχείρισης των 
εκτροφών. το σύνολο των ευρημάτων των μοριακών αναλύσεων υποδεικνύουν την μικρή εξελικτική διαφοροποίηση του βακτηρίου, 
που αντανακλάται στη μειωμένη λοιμογόνο δράση των στελεχών.

PP 28
ISOLATION OF LISTERIA IVANOVII FROM BULK TANK MILK OF SHEEP - FROM CLINICAL WORK TO 
BIOINFORMATICS: PREVALENCE, ASSOCIATION WITH MILK QUALITY, ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY, PREDICTORS, 
WHOLE GENOME SEQUENCE AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS
Daphne T. Lianou1, Anargyros Skoulakis2, Charalambia K. Michael1, Efthymia Petinaki3, George C. Fthenakis1

1Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2Institute for Bioinnovation, BSRC Alexander Fleming, Vari Attica, Greece
3Faculty of Medicine, University of Thessaly, Larissa, Greece

Introduction and objective. Objectives were (a) to investigate possible presence of Listeria spp. in bulk-tank milk of sheep farms in 
Greece, (b) to identify potential predictors for that, (c) to assess antibiotic susceptibility patterns of isolates, (d) to study whole genome 
sequence of isolates and (e) to reveal phylogenetic relationships of genomes of Listeria strains.
Materials and methods. Throughout Greece, 325 dairy sheep flocks were visited for collection of milk samples for Listeria isolation. 
Management factors were assessed as predictors. Antibiotic susceptibility testing was performed. Bioinformatics analysis of genome 
of strains was carried out; phylogenetic relationships were established between strains.
Results. Listeria monocytogenes was isolated from one (0.3%) and Listeria ivanovii from three (0.9%) sheep farms. No associations 
between Listeria isolation and milk quality were found. No resistance to antibiotics was identified. Three significant predictors were 
identified: presence of pigs, low average relative humidity and high number of ewes on the farm. Phylogenetic analysis classified all 
strains into subspecies ivanovii, with minute differences between these strains and other relevant strains.
Conclusions. The infrequent isolation of Listeria ivanovii from samples from sheep farms, linked with the lack of isolation from dairy 
products, indicates a small risk for people consuming such products. The identification of predictors of the isolation of the organism 
should be taken into account in the health management of farms. The findings of the molecular studies, taken together, suggest that 
possibly, the reduced evolutionary diversity of the three strains is reflected in the reduced pathogenicity of the organism.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
Γεώργιος Μαγκλάρας1, κωνσταντίνα Φώτου2, Ελευθέριος Μπόνος1, Χρήστος Ζαχάρης1, ηλίας Γιάννενας3, Jing Wang4, κατερίνα Γρηγοριάδου5, 
L.Z. Jin6, αναστάσιος τσίνας2, αθηνά τζώρα2, ιωάννης Σκούφος1

1Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα, Ελλάδα.
2Εργαστήριο Υγείας των Ζώων − Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα, Ελλάδα.
3Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, , Ελλάδα.
4Jiangsu Key Laboratory of Gastrointestinal Nutrition and Animal Health, Nanjing Agricultural University, Nanjing, China.
5Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-Δήμητρα,Τ.Κ.57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
6Guangzhou Meritech Bioengineering Co. Ltd., Guangzhou P.R. China.

Εισαγωγή: Οι σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις για την εκτροφή ζώων με μειωμένη χρήση αντιβιοτικών, αποτελούν τεράστια πρόκληση 
στον τομέα της ζωικής παραγωγής. η αξιοποίηση εγχώριων πρώτων υλών όπως τα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά (αΦΦ) θα μπορούσε 
να έχει θετική επίδραση στην υγεία των παραγωγικών ζώων. 
Σκοπός και Μέθοδος: Διερευνήθηκε η διατροφική προσθήκη δύο ειδικών μειγμάτων αΦΦ σε σιτηρέσια απογαλακτισμένων χοιριδίων. 
Υλικό και Μέθοδος: Για την παραγωγή των δύο μειγμάτων αΦΦ χρησιμοποιήθηκαν Ελληνικά αυτοφυή φυτά: αιθέριο έλαιο ρίγανης 
(Origanum vulgare subsp. Hirtum), αιθέριο έλαιο κρίταμου (Crithmum maritimum), άλευρο σκόρδου (Allium sativum), και άλευρο καμελί-
νας (Camelina sativa) σε δύο διαφορετικές αναλογίες. Tρεις ομάδες απογαλακτισμένων χοιριδίων ηλικίας 34 ημερών διατράφηκαν με 
σιτηρέσιο μαρτύρων (A), είτε με το ίδιο σιτηρέσιο εμπλουτισμένο με ένα από τα μείγματα (Β και Γ, 2 g/kg). την 43η ημέρα συλλέχθηκαν 
τεμάχια μυικών ιστών (biceps femoris, external abdominal, triceps branchi) για χημική ανάλυση και ελήφθη εντερικό περιεχόμενο από 
τον ειλεό και το κόλον για μικροβιολογική ανάλυση με καλλιεργητικές μεθόδους. 
Αποτελέσματα: η στατιστική επεξεργασία (ANOVA, SPSS) έδειξε ότι δεν διέφερε (P>0,05) το σωματικό βάρος και ο ρυθμός ανάπτυξης 
των ζώων. η χημική ανάλυση του κρέατος έδειξε διαφορές (P<0,05) στην αναλογία πρωτεΐνης των τεμαχίων μηρού μεταξύ των ομάδων. 
Στον ειλεό παρατηρήθηκαν αυξημένα (P<0,05) ολικά αερόβια βακτήρια στην ομάδα α, ενώ βρέθηκαν μειωμένοι (P<0,05) πληθυσμοί 
E.coli στις ομάδες Β και Γ. Στο κόλον παρατηρήθηκε μείωση (P<0,05) των πληθυσμών Ε.coli και Lactobacilli στις ομάδες Β και Γ. 
Συμπεράσματα: τα δύο υπό εξέταση μείγματα χρησιμοποιήθηκαν στη περίοδο απογαλακτισμού των χοιριδίων, χωρίς σημαντικές 
διαφοροποιήσεις όσον αφορά τους ζωοτεχνικούς δείκτες ενώ στο εντερικό μικροβίωμα παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού της Ε.coli.

Ευχαριστίες: το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&τ Συνεργασία Ελλάδας-κίνας». 
κΩΔικΟΣ ΕρΓΟΥ T7ΔKI-00313. ακρΩνΥΜιΟ: GreenPro.

PP 29
EFFECTS OF THE NUTRITIONAL USE OF SPECIAL MIXTURES OF GREEK AROMATIC/MEDICINAL PLANTS ΟN PRODUCTION 
PARAMETERS, MEAT QUALITY AND HEALTH PARAMETERS OF WEANED PIGLETS 
Georgios Magklaras1, Konstantina Fotou2, Eleftherios Bonos1, Christos Zacharis1, Ilias Giannenas3, Jing Wang4, Katerina Grigoriadou5, 
L.Z. Jin6, Anastasios Tsinas2, Athina Tzora2, Ioannis Skoufos1

1Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece.
2Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece.
3Laboratory of Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
4Jiangsu Key Laboratory of Gastrointestinal Nutrition and Animal Health, Nanjing Agricultural University, Nanjing, China
5Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, Hellenic Agricultural Organization- DEMETER, Thessaloniki, Greece
6Guangzhou Meritech Bioengineering Co. Ltd., Guangzhou P.R. China

Introduction: Current consumer trends for meat production with reduced antibiotic use, constitute huge challenges in animal farm-
ing. Use of indigenous raw materials such as aromatic/medicinal plants could have positive effects on farm animals’ health.
Purpose and Method: Two mixtures of Greek aromatic and medicinal plants were evaluated in weaned piglets’ diets.
Material and Method: For the production of the two herbal mixtures essential oil of oregano (Origanum vulgare subsp. Hirtum), essen-
tial oil of crithmum (Crithmum maritimum), garlic flour (Allium sativum), and camellia flour (Camelina sativa) were used in two different 
ratios. Three groups of 34-day-old weaned piglets were fed either the control diet (A) or diets enriched with the one of the two mixes 
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(B and C, 2 g/kg). On the 43rd day, meat tissue cuts (biceps femoris, external abdominal, triceps branchi) were collected for chemical 
analysis, as well as intestinal digesta from the ileum and colon for microbiological analysis using culturing methods. 
Results: Statistical analysis (ANOVA, SPSS) showed that there was no difference (P>0.05) in the body weight and growth rate among 
the groups. Meat chemical analysis showed differences (P<0.05) in ham protein content. A significant increase (P<0.05) of total aerobic 
bacteria was noticed in the ileum of the A group, while E. coli counts were reduced (P<0.05) in groups B and C. In the colon, reduction 
of E. coli and Lactobacilli counts were observed in groups B and C. 
Conclusion: The two investigated plant mixtures could be used in weaned piglets’ diets with no significant differences regarding the 
zootechnical parameters, while a decrease of E. coli counts was observed in the intestinal microbiota. 

Acknowledgements The research has been funded by the European Union and by National Greek Funds, under the research program 
“Bilateral and Multilateral Cooperation Greece - China”. Project code: T7ΔΚΙ-00313. Acronym: “ GreenPro”.
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ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ιωάννης Σκούφος1, Aικατερίνη νέλλη2, ιωάννης Γιαβάσης3, Ελευθέριος Μπόνος1, Χρυσούλα Βόιδαρου2, αναστάσιος τσίνας2, Ευαγγελία 
Γκούβα2, Γεώργιος Μαγκλάρας1, κωνσταντίνα κόλια2, αθηνά τζώρα2

1 Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα, Ελλάδα.
2 Εργαστήριο Υγείας των Ζώων − Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα, Ελλάδα.
3 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα.

Εισαγωγή: Ολοένα και αυξάνεται το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την ανάπτυξη πιο υγιεινών τροφίμων με προηγμένες θρεπτικές 
ιδιότητες και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για το λόγο αυτό, πολλοί ερευνητές εξετάζουν τη χρήση υποπροϊόντων της 
αγροτοβιομηχανίας φυσικώς εμπλουτισμένων σε πολυφαινόλες σε σιτηρέσια παραγωγικών ζώων. 

Σκοπός και Μέθοδος: κρεοπαραγωγά ορνίθια διατράφηκαν με σιτηρέσια εμπλουτισμένα με ένα καινοτόμο ενσίρωμα από υποπροϊόντα 
ελαιοτριβείων, τυροκομείων και οινοποιείων για 35 ημέρες.

Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά 216 αρσενικοί νεοσσοί (Ross – 308) μίας ημέρας κατανεμήθηκαν σε 3 ομάδες με έξι επαναλήψεις (Μάρ-
τυρας-0%, 5% και 10% ενσωμάτωση του καινοτόμου ενσιρώματος). κατά τη σφαγή, συλλέχθηκαν τεμάχια κρέατος από το στήθος και το 
μηρό. Με τη χρήση καλλιεργητικών μεθόδων πραγματοποιήθηκε η μικροβιολογική ανάλυση του κρέατος τυποποιημένου σφάγιου, όπως 
και ο προσδιορισμός των ολικών φαινολών και οι δραστικές ουσίες του θειοβαρβιτουρικού οξέος.

Αποτελέσματα: Στα τεμάχια στήθους οι ομάδες 5% και 10% είχαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερο (P<0,001) πληθυσμό Escherichia 
coli, χαμηλότερο (P<0,01) πληθυσμό Clostridium spp και χαμηλότερο (P<0,001) πληθυσμό Campylobacter jejuni σε σχέση με το μάρτυρα. 
Στα τεμάχια του μηρού παρατηρήθηκε μείωση (P<0,01) των πληθυσμών Escherichia coli στις ομάδες 5% και 10%, ενώ μόνο στην ομάδα 
10% μειώθηκαν (P<0,001) οι πληθυσμοί Campylobacter jejuni. Οι ολικές φαινόλες δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων (P>0,05), ενώ στην 
ομάδα 10% παρατηρήθηκε μείωση (P<0,05) των TBARS.
 
Συμπεράσματα: η χρήση υποπροϊόντων της ελληνικής αγροτοβιομηχανίας στη διατροφή ορνίθων κρεατοπαραγωγής είναι σημαντικό 
εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας του κρέατος, τον φυσικό εμπλουτισμό του με αντιοξειδωτικές ουσίες και την βελτίωση των 
μικροβιολογικών δεικτών του σφάγιου.

Ευχαριστίες: το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του «Ερευνώ-Δημιουργώ-καινο-
τομώ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠανΕκ) ΕΣΠα 2014-2020. κΩΔικΟΣ ΕρΓΟΥ: τ1ΕΔκ-03856. ακρωνύμιο: ‘GREEN POULTRY MEAT 
ANTIFREE’.

PP 30
EFFECTS OF DIETARY ENRICHMENT WITH POLYPHENOLS, BENEFICIAL BACTERIA AND ANTIMICROBIAL PEPTIDES ON BROILER 
CHICKEN MEAT, MICROBIAL COMPOSITION AND QUALITY CHARACTERISTICS 
Ioannis Skoufos1, αikaterini Nelli2, Ioannis Giavasis3, Eleftherios Βonos1, Chrysoula Voidarou2, Anastasios Tsinas2, Evangelia Gouva2, 
Konstantina Kolia2, Georgios Magklaras1, Athina Tzora2

1 Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece.
2 Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece.
3 Department of Food Science and Nutrition, University of Thessaly, Karditsa, Greece.

Introduction: There is an increasing consumers’ interest for the development of healthy foods with advanced nutritional properties. 
Thus, many researchers investigate the use of byproducts of the agro-industrial sector in farm animal diets. 

Purpose and method: In this experimental trial, broiler chickens were fed diets enriched with an innovative silage produced by Greek 
olive mill wastewater, deproteinized cheese whey and grape pomace for 35 days. 
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Material and Method: A total of 216 one-day-old male Ross-308 chicks were allocated into 3 experimental dietary treatments 
(Control-0%, Silage-5% and Silage-10% inclusion of innovative silage) randomly allocated in six pens of 12 chicks per treatment. At 
slaughter, breast and thigh meat cuts were collected. Meat microbial populations were enumerated and identified using conventional 
methods, as well as meat total polyphenolic content and thiobarbituric acid reactive substances. 

Results: In the breast meat, Silage-5% and Silage-10% had lower (P<0.001) Escherichia coli, lower (P<0.01) Clostridium spp and lower 
(P<0.001) Campylobacter jejuni, compared to the control treatment. In the thigh meat, Silage-5% and Silage-10% had lower (P<0.01) 
Escherichia coli, compared to control; Silage-10% had lower (P<0.001) Campylobacter jejuni counts compared to the other two treat-
ments. Meat phenols did not differ (P>0.05) between the treatments, whoever the oxidative stability analysis of the meat showed that 
Silage-10% had lower thigh meat TBARS (P<0.05). 

Conclusion: Based on these results, use of by-products of the Greek agro-industry sector on broiler chicken nutrition are worthy of 
consideration to improve meat quality and microbial markers and to enrich it with antioxidant substances.

Acknowledgments: This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund) in 
context “Research–Create –Innovate” within the Operational Program (Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EPAnEK) of 
the NSRF 2014-2020. Project Code: τ1ΕΔκ-03856. Acronym “GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE”.
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ΩΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΓΚΥΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ 
Ευάγγελος-Γεώργιος Σταμπίνας1, Ευτέρπη Μπουρουτζήκα1, Παναγιώτης Δ. κατσούλος2, Γεώργιος Βαλιάκος1, αικατερίνη κ. Θεοδοσιά-
δου1, λαμπρινή αθανασίου1, Σωτηρία Μακρή3, Δημήτριος κουρέτας3, Ειρήνη Βαλάση1

1Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Εισαγωγή: κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τόσο ο μητρικός όσο και ο εμβρυικός οργανισμός εκτίθενται σε οξειδωτικό στρες. Ωστόσο, 
η επίδραση του εμβολιασμού στην οξειδοαναγωγική κατάσταση των προβατίνων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έχει μελετηθεί. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της οξειδοαναγωγικής κατάστασης μετά από αναμνηστικό εμβολιασμό κατά κλωστριδι-
ακών λοιμώξεων σε έγκυες προβατίνες με ή χωρίς χορήγηση βιταμίνης Ε και σεληνίου (Vit E/Se).
Υλικά και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 24 προβατίνες φυλής Lacaune, ηλικίας 2-4 χρονών, στον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης 
που χωρίστηκαν σε τέσσερις ισάριθμες ομάδες: στην V (εμβολιασμός), στην VE (εμβολιασμός και Vit E/Se), στην E (Vit E/Se) και στην C 
(μάρτυρες). Για τη μελέτη των βιοδεικτών οξειδοαναγωγικής κατάστασης (TAC, TBARS, GSH, CAT) πραγματοποιήθηκαν 9 αιμοληψίες ως 
εξής: πριν τις εγχύσεις (0h), στις 12 (12h), 24 (D1) και 48 ώρες (D2), κι έπειτα τις ημέρες 4 (D4), 6 (D6), 10 (D10), 14 (D14) και 21 (D21).
Αποτελέσματα: τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τAC ήταν ο μόνος δείκτης που διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων και παρουσίασε 
μείωση στα ζώα που εμβολιάστηκαν (ομάδες V και VΕ), σε σχέση με αυτά που δεν εμβολιάστηκαν (ομάδες E και C). Επίσης, η GSH αυ-
ξήθηκε στις 24 ώρες στην ομάδα Ε και παρέμεινε αυξημένη έως την D4 (p<0,05). η απουσία αύξησης στα TBARS στις ομάδες V και VE 
υποδηλώνει την απουσία οξειδωτικού στρες.
Συμπεράσματα: η παρούσα μελέτη έδειξε ότι ο αναμνηστικός εμβολιασμός των προβατίνων, στον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης 
τους, κατά κλωστριδιακών λοιμώξεων δεν προκαλεί ισχυρό οξειδωτικό στρες στις έγκυες προβατίνες.

PP 31
REDOX STATUS AFTER VACCINATION OF PREGNANT EWES
Evaggelos-Georgios Stampinas1, Efterpi Bouroutzika1, Panagiotis D. Katsoulos2, Georgios Valiakos1, Ekaterini K. Theodosiadou1, 
Lamprini Athanasiou1, Sotiria Makri3, Demetrios Kouretas3, Irene Valasi1
1Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece,
2 School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
3Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Larissa, Greece

Introduction: During pregnancy, both the maternal and fetal organisms are exposed to oxidative stress. Nevertheless, the effect of 
vaccination on the redox status of pregnant ewes has not been evaluated so far. 
Objectives: Thus, the present study was designed to evaluate the redox status after the administration of a booster dose of clostridial 
vaccine in pregnant ewes, 3 to 4 weeks before lambing, with or without a simultaneous injection of vitamin E and selenium (Vit E/Se). 
Materials and Methods: In total 24, 2-4 years old, Lacaune ewes 3-4 weeks before lambing were allocated into 4 equal groups: the 
V (vaccination), VE (vaccination and Vit E/Se), E (Vit E and Se) and C (control). Four redox biomarkers (TAC, TBARS, GSH, CAT) were 
evaluated in blood samples collected before the injections (0h) and then at 12 (12h), 24 (D1) and 48 hours (D2), and thereafter on days 
4 (D4), 6 (D6), 10 (D10), 14 (D14) and 21 (D21). 
Results: The results revealed that TAC was the only biomarker that was significantly affected and was lower in vaccinated animals (V 
and VE groups) compared to non-vaccinated (E and C groups). Also, GSH levels increased at 24h in group E and remained elevated until 
the D4 (p<0.05). The absence of increase in TBARS after vaccination in groups V and VE indicates the absence of significant oxidative 
stress. 
Conclusion: It can be assumed that booster immunization against clostridial diseases do not impose pregnant ewes at the last month 
of pregnancy in acute oxidative stress.
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AA 32
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΣΕ ΒΟΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ζωή Αθανασακοπούλου1, Δημήτρης Χατζόπουλος2, Celia Diezel3,4, Sascha D. Braun3,4, Stefan Monecke3,4, Μαρίνα Σοφία1,  
αντωνία τουλούδη2, Dominik Gary 5, Domenique Krähmer5, αλέξης Γιαννακόπουλος1, Βασιλική Σπύρου6, Ευθυμία Πετεινάκη7,  
Ralf Ehricht3,4, Χαράλαμπος Μπιλλίνης1,2

1Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
3Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT), Jena, Germany
4InfectoGnostics Research Campus, Jena, Germany
5INTER-ARRAY by fzmb GmbH, Bad Langensalza, Germany
6Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 
7Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 

τα Εντεροβακτηριοειδή που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες (ESBL) και καρβαπενεμάσες (CPE) αποτελούν σοβαρή ζωονο-
τική απειλή για τη δημόσια υγεία. η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να περιγράψει την εμφάνιση ESBL και CPE σε βοοειδή από την 
κεντρική Ελλάδα, να σκιαγραφήσει τα μοτίβα αντιμικροβιακής αντοχή τους και να προσδιορίσει τα υπεύθυνα γονίδια αντιβιοαντοχής. 
Συνολικά συλλέχθηκαν 213 επιχρίσματα κοπράνων και τα απομονωθέντα ESBL/CPE στελέχη υποβλήθηκαν σε φαινοτυπικό και μοριακό 
χαρακτηρισμό. Σαράντα επτά ESBL Enterobacteriaceae απομονώθηκαν από 43 (20.2%) των δειγμάτων. Οι τύποι γονιδίων ESBL που 
ταυτοποιήθηκαν ήταν οι blaCTX-M και blaTEM. Επιπλέον, τέσσερα στελέχη που παρήγαγαν καρβαπενεμάσες ανιχνεύθηκαν σε ίσο αριθμό 
δειγμάτων και έφεραν το γονίδιο blaNDM. τα στελέχη παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα αντοχής στην τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη, τις τε-
τρακυκλίνες, τις φθοροκινολόνες και τις αμινογλυκοσίδες. η εξέτασή τους με τη μέθοδο των DNA μικροσυστοιχιών αποκάλυψε ότι τα όλα 
τα στελέχη ταυτόχρονα έφεραν πλήθος γονιδίων που προσδίδουν αντοχή σε άλλα κοινώς χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά (τριμεθοπρίμη, 
σουλφοναμίδες, φθοροκινολόνες, αμινογλυκοσίδες, μακρολίδια και κολιστίνη). αυτή η μελέτη παρουσιάζει τα πρώτα δεδομένα σχετικά 
με τη διάδοση ESBL και CPE μεταξύ βοοειδών στην Ελλάδα και αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά αντιμικροβιακής αντοχής τους, τα οποία 
θα μπορούσαν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο για την περαιτέρω διασπορά τους σε ανθρώπους και ζώα.

PP 32
3rd GENERATION CEPHALOSPORIN AND CARBAPENEM RESISTANT ENTEROBACTERIACEAE AMONG CATTLE IN GREECE
Zoi Athanasakopoulou 1, Dimitris C. Chatzopoulos 2, Celia Diezel 3,4, Sascha D. Braun 3,4, Stefan Monecke 3,4, Marina Sofia 1, Anto-
nia Touloudi 2, Dominik Gary 5, Domenique Krähmer 5, Alexis Giannakopoulos 1, Vassiliki Spyrou 6, Efthymia Petinaki 7, Ralf Ehricht 3,4, 
Charalambos Billinis 1,2

1 Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece 
2 Faculty of Public and One Health, University of Thessaly, Karditsa, Greece
3 Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT), Jena, Germany
4 InfectoGnostics Research Campus, Jena, Germany
5 INTER-ARRAY by fzmb GmbH, Bad Langensalza, Germany
6 Faculty of Animal Science, University of Thessaly, Larissa, Greece
7 Faculty of Medicine, University of Thessaly, Larissa, Greece

Extended spectrum β-lactamase (ESBL) and carbapenemase producing Enterobacteriaceae (CPE) are a serious public health threat with 
a zoonotic potential. The present study aimed to describe the occurrence of ESBL and CPE among cattle from Central Greece, outline 
their antimicrobial resistance (AMR) patterns and determine the associated AMR genes. Two hundred and thirteen rectal swabs were 
collected and the ESBL/CPE isolates recovered were subjected to phenotypic and molecular characterization. Forty-seven ESBL Entero-
bacteriaceae were retrieved from 43 (20.2%) of the samples. The ESBL gene types identified were blaCTX-M and blaTEM. Additionally, four 
carbapenemase producers were detected in an equal number of samples, carrying blaNDM. The isolates presented high levels of trimetho-
prim/sulfamethoxazole, tetracycline, fluoroquinolone and aminoglycoside resistance. Microarray analysis revealed that the isolates 
concurrently harbored a multitude of genes conferring resistance to other commonly used antibiotics (trimethoprim, sulfonamides, flu-
oroquinolones, aminoglycosides, macrolides and colistin). This report provides the first evidence of ESBL and CPE dissemination among 
cattle in Greece and unveils their MDR characteristics, which could play a key role for their further dispersal among animals and humans.
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
Τσεκμεκίδης Κωνσταντίνος 
DVM

Οι τελευταίες εξελίξεις στις συσκευές παρακολούθησης και ανίχνευσης, στην ηλεκτρονική σήμανση και στο γενωμικό έλεγχο σε 
συνδυασμό με τις εξελίξεις της τεχνολογίας τηλεπικοινωνίων και το ιΟτ (Internet Of Things) παρέχουν άμεσα καθολική πληροφόρηση 
στον κτηνοτρόφο, αλλά και στον κτηνίατρο.
κάθε ζώο αποτελεί μία ξεχωριστή παραγωγική μονάδα. η επίβλεψη και φροντίδα κάθε τέτοιας μονάδας γίνεται πλέον με εξειδικευμένες 
ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης και ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο. η καταγραφή στοιχείων όπως ο μηρυκασμός, η 
κινητικότητα και η συνολική συμπεριφορά του ζώου σε συνδυασμό με μία βάση δεδομένων, μας δίνει ενδείξεις σχετικά με την υγεία, 
την αναπαραγωγή και τη διατροφή. η πρόληψη των νοσημάτων προάγει την ευζωία και οδηγεί στην ελάττωση της αλόγιστης χρήσης 
φαρμάκων, ενώ η βελτίωση της αναπαραγωγής καθώς και της διατροφής συντελούν στην οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη των 
εκτροφών αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.
Ο γενωμικός έλεγχος και η ηλεκτρονική σήμανση παρέχουν τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας σε ατομικό επίπεδο από το στάβλο μέχρι και 
το πιάτο του καταναλωτή. αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην εξάλειψη ασθενειών αλλά και στη δημιουργία προϊόντων με επιθυμητά 
χαρακτηριστικά από τον καταναλωτή.
Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, την κλιματική αλλαγή καθώς και τις συνεχείς μετακινήσεις 
ανθρώπων και ζωικού κεφαλαίου, η χρήση της πληροφορίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη βιωσιμότητα του κλάδου αλλά και τη βάση 
για την Ενιαία Υγεία (One Health).

ΡΡ 33
ADVANCED SOLUTIONS IN HEALTH AND WELFARE OF CATTLE
Tsekmekidis Konstantinos 
DVM

The latest developments in monitoring and detection devices, electronic identification and genomic testing in combination with 
modern technology directly provide information to the 
Farmer and the veterinarian. 
Each animal is a production unit. The supervision and care of each such unit is now done with specialized electronic monitoring 
devices in real time. The rumination, activity and overall behavior of the animal data that are collected in combination with the 
database results in real time health, reproduction and nutrition monitoring. Disease prevention is now a possibility and can promote 
welfare as well as reduction in the careless use of antibiotics. Furthermore better reproduction and nutrition contribute to the eco-
nomic sustainability and development of farms. 
Genomic testing and electronic identification results in traceability that can track back to a single livestock unit. They are important 
tools in the elimination of diseases but also in the creation of products with desirable characteristics by the consumer. 
In an era characterized by the growth of the world’s population, climate change and the constant migration of people and livestock, 
the use of information is a cornerstone in the sustainability of the industry and the basis for the concept of One Health. 
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ΑΑ 34
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ Ω-3 ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Γιάννης Σκούφος1, Ελευθέριος Μπόνος1, Κωνσταντίνα Φώτου2, κατερίνα νέλλη2, Χρήστος Ζαχάρης1, Χρυσούλα Βόιδαρου2,  
Γεώργιος Μαγκλάρας1, Ερασμία Σιδηροπούλου3, Θεμιστοκλής Μακρής4, λάμπρος Χατζηζήσης1, Ζωίτσα Μπασδαγιάννη5,  
κατερίνα Γρηγοριάδου6, ηλίας Γιάννενας3 και αθηνά τζώρα2

1Eργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα
2Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Kωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα
3Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
4ΤΥΡΟΚΑΜ ΑΒΕΕ, ΜΠΟΥΤΣΩΛΗΣ, Κάμπος Αμπελακίων, 30500, Aμφιλοχία, Ελλάδα
5Eργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
6Ινστιτούτο Γενετικής Φυτών και Γενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εισαγωγή: τα ω-3 λιπαρά οξέα διαθέτουν πολλαπλούς φυσιολογικούς ρόλους, αποτελώντας σημαντική πηγή ενέργειας και παρέχοντας 
διάφορα οφέλη στην υγεία ζώων και ανθρώπων. 
Σκοπός: Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της αυξημένης διατροφικής πρόσληψης ω-3 λιπαρών οξέων 
στη χημική σύσταση, την περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και τη μικροχλωρίδα του πρόβειου γάλακτος, καθώς και στην υγεία του 
μαστικού αδένα.
Υλικά και Μέθοδοι: Σε εκτροφή προβάτων (Βόνιτσα, Ελλάδα), επιλέχθηκαν τριάντα προβατίνες (1/2 φυλής λέσβου και 1/2 φυλής Χίου) 
παρόμοιου βάρους στην πρώιμη περίοδο γαλουχίας για δοκιμή 60 ημερών (30 ημέρες συμβατικό σιτηρέσιο και 30 πειραματικό). το πει-
ραματικό σιτηρέσιο περιλάμβανε συμπυκνωμένη τροφή με 50% λιγότερο σoγιάλευρο που αντικαταστάθηκε από λιναρόσπορο και λούπινα. 
Δείγματα γάλακτος συλλέχθηκαν την 30η και 60η ημέρα και αναλύθηκαν για τη χημική τους σύσταση με τη μέθοδο MilkoScan FT120. τα λι-
παρά οξέα του γάλατος προσδιορίστηκαν με αεριοχρωματογραφική μέθοδο. H μικροβιολογική ανάλυση του γάλακτος έγινε σε καλλιεργητικά 
υποστρώματα σε αναερόβιες και αερόβιες συνθήκες και ακολούθησε η ταυτοποίηση των βακτηρίων με πρωτεωμική ανάλυση MALDI-TOF MS.
Αποτελέσματα: το προφίλ των λιπαρών οξέων τροποποιήθηκε από το διαιτητικό εμπλουτισμό με χαρακτηριστικές τις αυξημένες ποσό-
τητες καπρικού, ολεϊκού, λινολενικού οξέος (P<0,05), πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (P<0,05) και ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων (P<0,01) 
και τους βελτιωμένους αθηρωματικούς και θρομβογενείς δείκτες. η μικροχλωρίδα του γάλακτος αποτελούμενη κυρίως από τους σταφυ-
λόκοκκους αρνητικούς στην κοαγκουλάση, βασικός παράγοντας υποκλινικής μαστίτιδας στα πρόβατα, μειώθηκε (P<0,01) από το διαιτητικό 
εμπλουτισμό του σιτηρεσίου σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (Πίνακας 1).
Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα δηλώνουν ότι μπορεί να παραχθεί πρόβειο γάλα με πιο ευεργετικό για την υγεία του ανθρώπου 
προφίλ λιπαρών οξέων μέσω χορήγησης σιτηρεσίου εμπλουτισμένου σε ω-3 λιπαρά οξέα, που μπορεί ταυτοχρόνως να μειώσει τους 
δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς του.
Ευχαριστίες: το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-καινοτομώ» 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠανΕκ) του ΕΣΠα 2014-2020. κΩΔικΟΣ ΕρΓΟΥ τ1ΕΔκ-04727. ακρωνύμιο: GreenFeeds.

ΡΡ 34
UNDERSTANDING THE IMPACT OF OMEGA-3 ENRICHED DIET ON THE CHEMICAL COMPOSITION AND THE MICROBIOTA OF 
OVINE MILK
ιοannis Skoufos1, Εleftherios Bonos1, Κonstantina Fotou2, Aikaterini Nelli2, Christos Zaharis1, Chrysoula Voidarou2, Georgios Magklaras1, 
Erasmia Sidiropoulou3, Themistoklis Makris4, Lambros Chatzizisis1, Zoitsa Basdagianni5, κaterina Grigoriadou6, Ilias Giannenas3 and 
αthina Tzora2

1Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece
2Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece 
3Laboratory of Nutrition, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
4ΤΥROKAM AΒΕΕ, MPOUTSOLIS, Κampos Ampelakion, Amphilochia, Greece
5Laboratory of Animal Husbandry, Department of Animal Production, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
6Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, Hellenic Agricultural Organization – DEMETER, Thermi, Thessaloniki, Greece

Introduction: Omega-3 fatty acids have multiple roles, being an important source of energy with various additional health benefits 
for animals and humans.
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Objective: The aim of the study was to investigate the effects of the increased dietary intake of omega-3 fatty acids on the chemical 
composition, fatty acid content and milk microbiota of the ovine milk as well as the health of the udder. 
Materials and Methods: In a sheep farm (Vonitsa, Greece), thirty ewes (1/2 Lesvos breed and 1/2 Chios breed) of similar weight and 
age in the early lactation period were selected for a 60-day trial (30 days normal diet and 30 days experimental diet). The experimental 
diet consisted of concentrated feed with 50% less soybean meal, replaced equally by flaxseed and lupins. Milk samples were collected 
on days 30 and 60 and chemical analysis was performed using the MilkoScan FT120. The fatty acid esters were determined with gas 
chromatography. The microbiological analysis of the milk samples was carried out using different culture media incubated aerobically 
and anaerobically with all isolates being further identified by the proteomic analysis of MALDI-TOF MS. 
Results: τhe fatty acid profile of the ovine milk was modified by the dietary enrichment, characterised by increased amounts of capric, 
oleic, linolenic fatty acids (P<0.05), polyunsaturated fatty acids (P<0.05) and omega-3 and omega-6 fatty acids (P<0.01), as well as 
reduced atheromatic and thrombogenic indices. The milk microbiota consisting mainly of coagulase-negative staphylococci, the caus-
ative agent for subclinical mastitis in sheep, was reduced (P<0.01), by the dietary omega-3 enrichment (τable 1).
Conclusions: The results suggest that ovine milk can be modified towards a more beneficial profile for human health via dietary ome-
ga-3 enrichment that could simultaneously reduce its pathogenic microbiota.
Acknowledgments: This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund) in 
context “Research – Create – Innovate” within the Operational Program (Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (ΕΠανΕκ) 
of the NSRF 2014-2020. Project Code: τ1ΕΔκ-04727. Acronym “GreenFeeds”

Πίνακας 1/ Table 1. Strains isolated from the milk of sheep feed two diets that differed in omega-3 content (Control diet up to day 30; Experimental 
diet form days 30 to 60)
Aπομονωθέντα μικροβιακά στελέχη από γάλα προβατίνων που διατράφηκαν με δύο διαφορετικά σιτηρέσια σε συγκέντρωση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων 
(Συμβατικό σιτηρέσιο έως την 30η ημέρα του πειραματισμού. Πειραματικό σιτηρέσιο από 30η έως 60η ημέρα)

Species
Control diet

Day 30 of trial

Experimental 
diet

Day 60 of trial

Strains isolated 
only in day 30 

Strains isolated 
both on day 30 

and day 60

Strains isolated 
only in day 60 

Corynebacterium stationis 9 7 4 5 2

Staphylococcus xylosus 8 4 6 2 2

Staphylococcus epidermidis 8 4 7 1 3

Staphylococcus chromogenes 2 - - - -

Staphylococcus auricularis 1 - - -- -

Staphylococcus petrasii 1 - - - -

Staphylococcus haemolyticus - 3 - - -

Staphylococcus aureus - 1 - - -

Staphylococcus caprae - 1 - - -

Manchemia haemolytica 1 - - - -

Streptococcus pluranimalis - 1 - - -

Streptococcus parasanguinus - 1 - - -

Proteus mirabilis - 1 - - -

Veillonella parvula - 1 - - -

Enterobacter kobei - 1 - - -

Enterobacter cloacae - 1 - - -
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ΑΑ 35
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΗΚΤΑΣΗ-ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ 
αικατερίνη νέλλη1, Μπριγκίτα Βενάρδου1, Χρυσούλα Βόιδαρου1, κωνσταντίνα Φώτου1, Ελευθέριος Μπόνος2, Γεώργιος Χ. Φθενάκης3, 
αναστάσιος τσίνας1, ιωάννης Σκούφος2 και αθηνά τζώρα1

1Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα
2Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα
3Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα 

Εισαγωγή: Οι πηκτάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (Coagulase-Negative Staphylococci, CoNS) έχουν μεγάλη σημασία στη αιγοτροφία, 
καθώς συσχετίζονται με την εμφάνιση μαστίτιδας και τη μικροβιακή αντοχή, καθιστώντας τους απειλή για την υγεία των ζώων και του 
ανθρώπου.
Σκοπός: αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι o προσδιορισμός του επιπολασμού και της φαινοτυπικής μικροβιακής αντοχής των CoNS σε 
αίγειο μαστικό έκκριμα (ΜΕ) με περαιτέρω διερεύνηση των ανθεκτικών στελεχών ως προς την παρουσία ανθεκτικότητας στη μεθικιλλίνη. 
Υλικά και Μέθοδοι: ατομικά δείγματα ΜΕ κλινικά υγιών αιγών (n=220) από έντεκα ελληνικές εκτροφές αναλύθηκαν με συμβατικές 
μικροβιολογικές τεχνικές και MALDI-TOF MS για την απομόνωση και την ταυτοποίηση των σταφυλόκοκκων. η φαινοτυπική μικροβιακή 
αντοχή των απομονωθέντων CoNS στελεχών προσδιορίστηκε τόσο με τη disk diffusion, όσο και με την αυτοματοποιημένη μέθοδο VITEK 
2 COMPACT system. ακολούθως, στελέχη με φαινοτυπική μικροβιακή αντοχή στη μεθικιλλίνη ελέγχθηκαν για την παρουσία των mecA, 
mecC και SCCmec/orfx γονιδίων με real-time PCR. 
Αποτελέσματα: η ανάλυση των 220 ΜΕ δειγμάτων οδήγησε στην απομόνωση και ταυτοποίηση 73 CoNS στελεχών. η πλειονότητα 
των στελεχών εμφάνισε ανθεκτικότητα κυρίως στις πενικιλλίνες (αμπικιλλίνη 56,2%, πενικιλλίνη 26%, αμοξυκιλλίνη 26%). Περαιτέρω 
αξιολόγηση των ανθεκτικών στελεχών σε διάφορες αντιμικροβιακές ουσίες έδειξε υψηλή προς μέση ανθεκτικότητα σε βενζυλοπενικιλλίνη 
(90,5%), μακρολίδες (47,6-28,6%), κλινδαμυκίνη, τετρακυκλίνη (33,3%), κεφοξιτίνη και οξακιλλίνη (23,8%). και τα πέντε CoNS στελέχη 
με ανθεκτικότητα σε οξακιλλίνη και κεφοξιτίνη (S. epidermidis, S. capitis, S. hominis, S. pasteuri, S. microti) έφεραν τα mecA και SCCmec/
orfX junction γονίδια καταδεικνύοντας ανθεκτικότητα στη μεθικιλλίνη.
Συμπεράσματα: η παρουσία μικροβιακής αντοχής και ειδικότερα στη μεθικιλλίνη, πρώτη αναφορά στην Ελλάδα σε CoNS στελέχη από 
αίγες, εγείρουν ανησυχία για την υγεία του ζώων και του ανθρώπου. 

Ευχαριστίες: H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παρα-
γωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-αΓρΟΔι-
ατρΟΦη)» (MIS 5047235) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠα 2014-2020, με τη συγχρημα-
τοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης).

ΡΡ 35
ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF COAGULASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCI FROM THE MΑΜΜARY SECRETION OF GOATS
Aikaterini Nelli1, Brigkita Venardou1, Chrysoula Voidarou1, Konstantina Fotou1, Eleftherios Bonos2, George C. Fthenakis3, Anastasios 
Tsinas1, Ioannis Skoufos2 and Athina Tzora1

1Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece
2Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece
3Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa, Greece 

Introduction: Coagulase-negative staphylococci (CoNS) are of importance in dairy goat production due to their association with the 
occurrence of mastitis and antimicrobial resistance (AMR), thus, posing a threat for animal and public health. 
Objective: The objective of this study was to determine the prevalence and phenotypic AMR pattern of CoNS in caprine mammary 
secretion (MS) samples with resistant strains being further evaluated for the presence of methicillin resistance. 
Materials and Methods: Individual MS samples of clinically healthy goats (n=220) from eleven different farms in Greece were pro-
cessed using conventional microbiological techniques combined with MALDI-TOF MS for staphylococci isolation and identification. The 
AMR phenotype of the isolated CoNS strains was determined by both disk diffusion and automated commercial phenotypic methods 
(VITEK 2 COMPACT system). Presumptive methicillin-resistant strains were evaluated for the presence of mecA, mecC and SCCmec/orfx 
genes using real-time PCR. 
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Results: The analysis of the 220 MS samples led to the isolation and identification of 73 CoNS strains. Most CoNS strains displayed 
resistance predominantly to penicillins (ampicillin 56.2%, penicillin 26%, amoxycillin 26%). Further evaluation of resistant CoNS strains 
for various antimicrobials showed high to moderate resistance to benzylpenicillin (90.5%), macrolides (47.6-28.6%), clindamycin, tet-
racycline (33.3%) cefoxitin and oxacillin (23.8%). All five presumptive methicillin-resistant CoNS strains (S. epidermidis, S. capitis, S. 
hominis, S. pasteuri, S. microti) based on oxacillin and cefoxitin resistance harboured the mecA and SCCmec/orfX junction genes. 
Conclusions: The presence of AMR and, particularly methicillin resistance, first report for Greece in caprine CoNS isolates, is concerning 
from an animal and human health perspective.

Acknowledgments: We acknowledge support of this work by the project “Development of research infrastructures for the design, 
production and promotion of the quality and safety characteristics of agri-food and bio-functional products “(EV-AGRO-NUTRITION)” 
(MIS 5047235) which is implemented under the Action “Reinforcement of the Research and Innovation Infrastructure”, funded by the 
Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation” (NSRF 2014-2020) and co-financed by Greece and the 
European Union (European Regional Development Fund).
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ΑΑ 36
ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΡΙΓΑΝΗΣ: ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΕΣ
Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου1, ηλίας Γιάννενας1, ιωάννα Στυλιανάκη2, Παρασκευή Χαντζή1, Στέλλα Δόκου1, κωνσταντίνα Μπιτχαβά3, 
αντωνία Ευσταθίου4, τσουμάνη Μιράντα5, Ευαγγελία Γκούβα6, Γεώργιος Μιχαηλίδης7, Praful Kumar8, Ευδοκία καραγκούνη4,  
νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου2

1Εργαστήριο Διατροφής, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3Σχολή Επιστημών των Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
4Τμήμα Ανοσολογίας, Τομέας Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ, Αθήνα, Ελλάδα
5 Υδροβιολογικός σταθμός Ιωαννίνων, Διεύθυνση Υδατοκαλλιέργειας, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννινα, 
Ελλάδα

6 Εργαστήριο Υγείας Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακοί Άρτας, Άρτα, 
Ελλάδα

7Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
8Ayurvet Limited, Δελχί, Νέο Δελχί, Ινδία

Εισαγωγή: O κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας χαρακτηρίζεται από μία διαρκή ανοδική τάση. Σε συνάρτηση με αυτή την τάση, ο επιστημονικός 
και βιομηχανικός κλάδος διερευνά εναλλακτικές μεθόδους στήριξης της παραγωγικότητας και της υγείας των ιχθύων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης, της χορήγησης αιθέριου ελαίου ρίγανης στη διατροφή της 
πέστροφας. 
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά 200 πέστροφες κατανεμήθηκαν τυχαία σε 2 πειραματικές ομάδες: Ο1: μάρτυρας, Ο2: 1.0 κιλό/τόνο τροφής 
αιθέριο έλαιο ρίγανης. Ο πειραματισμός διήρκησε 8 εβδομάδες. αξιολογήθηκαν οι παραγωγικές αποδόσεις, το προφίλ των λιπαρών οξέ-
ων και το οξειδωτικό προφίλ του φιλέτου. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ιστομορφομετρική αξιολόγηση δειγμάτων εντέρου και δέρματος.
Αποτελέσματα: Οι πέστροφες της ομάδας Ο2 παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη αύξηση του σωματικού βάρους (P=0.002) και 
χαμηλότερο δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής, καθ’ όλη την πειραματική περίοδο. τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα στο φιλέτο ήταν 
περισσότερα στην ομάδα Ο2 συγκριτικά με την Ο1 (P<0.05), ενώ παράλληλα τα επίπεδα μαλονδιαλδεϋδης ήταν σημαντικά χαμηλότερα 
(P<0.001). η προσθήκη του αιθέριου ελαίου ρίγανης βελτίωσε σημαντικά την ιστομορφομετρική εικόνα του εντέρου και του δέρματος 
των ιχθύων παρουσιάζοντας αύξηση του μήκους και του αριθμού των εντερικών λαχνών, καθώς και του αριθμού και μεγέθους των 
βλεννογόνων κυττάρων του δέρματος (P<0.05). 
Συμπεράσματα: τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης υποστηρίζουν τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από τη χορήγηση αιθέριου 
ελαίου ρίγανης στη διατροφή της πέστροφας στις παραγωγικές αποδόσεις, στους δείκτες υγείας και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
τελικού προϊόντος.

PP 36
OREGANO ESSENTIAL OIL: A MULTIFUNCTIONAL FEED SUPPLEMENT IN TROUT NUTRITION
Kostantina Vasilopoulou1, Ilias Giannenas1, Ioanna Stylianaki2, Paraskevi Chantzi1, Stella Dokou1, Kostantina Bithava3, Antonia Efstathiou4, 
Miranta Tsoumani5, Evangelia Gouva6, Georgios Michailidis7, Kumar Praful8, Evdokia Karagouni4, Nickolaos G. Papaioannou2

1Laboratory of Nutrition, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
2Laboratory of Pathology, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
3School of Animal Biosciences, Agricultural University of Athens, 11855, Greece. 

4Immunology of Infection Group, Division of Microbiology, Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece.
5Hydrobiological station of Ioannina, Directorate of Aquaculture, General Directorate of Fisheries, Ministry of Rural Development and Food, Ioannina, Greece.
6Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, Arta, Greece.
7School of Agriculture, Department of Animal Production, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
8Ayurvet Limited, Delhi, New Delhi, India.

Introduction: αquaculture industry is recognized as an important food producing sector with a great expansion tendency. Thus, sci-
entific and industrial communities investigate alternative pathways to elevate fish productivity and health status. 
Objective: This study aimed to investigate the effects of oregano essential oil inclusion in trout nutrition.
Matterials and Methods: A total of 200 subadult trouts (63,75 g± 3,4) were randomly allocated to two different groups fed a control 
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diet (O1) or a treatment diet containing oregano essential oil at the level of 1.0 kg/t of feed (O2). After 60 days of feeding performance 
parameters, fish fillet fatty acids and oxidative status were evaluated. Histomorphometry was also performed on proximal intestinal 
and skin samples.
Results: The O2 group had significantly increased body weight gain during the overall experimental period (P=0.002) and lower FCR 
(P=0.002) compared to the O1 group. In terms of fillet fatty acid profile O2 group presented increased levels of polyunsaturated fatty 
acids (P<0.05). Oregano essential oil influenced trout fillet antioxidant status, revealing reduced concentrations of MDA for the O2 
group compared to O1 group (P<0.001). Intestinal villi length and density per area, and skin MC number and size were significantly 
higher in the O2 group (P<0.05). 
Conclusions: In conclusion, our findings suggest that adding an oregano essential oil feed supplement may have multiple valuable 
effects on trout production by increasing performance yields, health status and final product quality.
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AA 37
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ ΜΕ ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟ ΚΑΙ ΛΟΥΠΙΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ 
ΟΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΤΥΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΙΝ 
Στέλλα Δόκου1, αντώνιος αθανασούλας2, Στυλιανός Βασιλοπουλος1, Ζωίτσα Μπασδαγιάννη3, Ελένη ντόβολου4, ιωάννης νανάς5, 
κατερίνα Γρηγοριάδου6,7, ηλίας Γιάννενας1

1Εργαστήριο Διατροφής, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
2ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ, Τρίκαλα, Ελλάδα. 

3Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
4Εργαστήριο Αναπαραγωγής, Τμήμα Ζωικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα.
5Τμήμα Μαιευτικής και Αναπαραγωγής, Κτηνιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα.
6ΕΛΒΙΖ Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών Α.Ε., Πλατύ-Ημαθία, Ελλάδα.
7Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Παραλίμνη, Γιαννιτσά, Ελλάδα.

Εισαγωγή: η προσπάθεια της μερικής ή ολικής αντικατάστασης του σογιάλευρου που συμμετέχει στη διατροφή των παραγωγικών ζώων 
έχει προκύψει λόγω της αυξημένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και του κόστους αγοράς της σόγιας.

Σκοπός: Διερευνήθηκε η επίδραση της μερικής αντικατάστασης του σογιάλευρου με ίσες ποσότητες λιναρόσπορου και λούπινου στη 
διατροφή των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων.

Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά 60 αγελάδες κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ίσες πειραματικές ομάδες στις οποίες χορηγήθηκαν διαφορετικά 
TMR σιτηρέσια (TMR): Ομάδα C: βασικό σιτηρέσιο; Ομάδα FL: 50%αντικατάσταση του σογιάλευρου από ίσες ποσότητες λιναρόσπορου 
και λούπινου. O πειραματισμός διήρκησε από την ημέρα τοκετού έως την 60η ημέρα μετά τον τοκετό. αξιολογήθηκαν οι παραγωγικές 
αποδόσεις των ζώων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου γάλακτος καθώς και τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
του παραγόμενου λευκού τυριού. 

Αποτελέσματα: Οι παραγωγικές αποδόσεις δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων (p>0.05). Διαπιστώθηκε μείωση του παλμιτικού και 
μυριστικού οξέος (p<0.05), καθώς και αύξηση του ελαϊκού και (p<0,05) λινολενικού οξέος στο γάλα της ομάδας FL συγκριτικά με την 
ομάδα C. το λευκό τυρί της ομάδας FL παρουσίασε μείωση των κορεσμένων λιπαρών οξέων (p<0.05) και αύξηση (p<0.05) των μονο/
πολυακόρεστων λιπαρών οξέων συγκριτικά με την ομάδα C. τα οργανοληπτικά χαρακτηρίστηκα του λευκού τυριού ήταν αποδεκτά και 
χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων (p>0.05).

Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν ότι η αντικατάσταση του σογιάλευρου από λιναρόσπορο και λούπινο στη διατροφή 
των αγελάδων, είναι εφικτή, ειδικά για την παραγωγή τυριού με υψηλή διατροφική αξία και χαρακτηριστικά που θα ικανοποιούν τις 
σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών.

PP 37
PARTIAL SUBSTITUTION OF SOYBEAN MEAL BY FLAXSEED AND LUPINS ALTERS MILK AND CHEESE FATTY ACIDS PROFILE 
IN HOLSTEIN COWS
Stella Dokou1, Antonios Athanasoulas2, Stylianos Vasilopoulos1, Zoitsa Basdagianni3, Eleni Dovolou4, Ioannis Nanas5, Katerina Grigo-
riadou6,7, Ilias Giannenas1

1Laboratory of Nutrition, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
2HELLENIC DAIRIES SA, Trikala, Greece. 
3Department of Animal Production, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
4Laboratory of Reproduction, Department of Animal Science, University of Thessaly, Larissa, Greece.
5Department of Obstetrics and Reproduction, Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa, Greece.
6ELVIZ Hellenic Feedstuff Industry S.A., Plati-Imathia, Greece.
7Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, Hellenic Agricultural Organization – DEMETER, Greece.

Introduction: The idea of soymeal substitution in livestock diets has emerged as a result of environmental issues, and the unpredict-
able fluctuations of soy price.
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Objective: We investigated the effects of soymeal partial substitution by equal quantities of flaxseed and lupins in the diets of Holstein 
cows, on milk composition and cheese characteristics.

Materials and Methods: Sixty cows were allocated into two equal groups, in a randomized block design and fed different TMR diets 
from day 0 (calving) until day 60 postpartum. The TMR in group C (control) contained corn, barley, soy bean meal, rapeseed cake, corn 
silage and lucerne hay whereas in group FL soybean meal was equally substituted by whole flaxseed and lupins. Animals were fed twice 
daily the same allowance. Milk samples were analysed for chemical composition, SCC content and fatty acid profile. White cheeses, 
manufactured from bulk milk, were analysed for chemical composition, fatty acid profile, and organoleptic properties.

Results: Milk yield and SCC did not differ among groups (P<0.05). In the milk of FL group palmitic and myristic levels were decreased, 
while oleic and linolenic acid (C18:3 ω3) levels were increased (P<0.05), compared to group C. White cheese from group FL showed de-
creased SFA (P<0.05), increased MUFA (P<0.05), and higher increase (P<0.05) in PUFA levels compared to group C. The cheese samples 
from both groups showed similar (P>0.05) compositional and organoleptic properties

Conclusions: Our findings imply that FL could be a feasible alternative for soymeal, which meets the consumers demands for environ-
mentally friendly agriculture and production of novel and healthy foods.
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AA 38
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΚΚΙΔΙΑΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΕ EIMERIA SPP 
Ηλίας Γιαννένας1, Βασίλειος τσιούρης2, Ελευθέριος Μπόνος3, τηλέμαχος Μάντζιος2, ιωάννα Στυλιανάκη4, Στυλιανός Βασιλόπουλος1, 
Στέλλα Δόκου1, ηλίας Παπαδόπουλος5, ιωάννης Σκούφος3, αθηνά τζώρα6, νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου4

1Εργαστήριο Διατροφής, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
2Μονάδα Παθολογίας Πτηνών, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
3 Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακοί 
Άρτας, Άρτα, Ελλάδα.

4Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
5Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
6 Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακοί Άρτας, Άρτα, 
Ελλάδα.

Εισαγωγή: η νεκρωτική εντερίτιδα (νΕ) και η κοκκιδίωση είναι οι συχνότερες παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται στη συστη-
ματική πτηνοτροφία και συνοδεύονται από μεγάλες οικονομικές απώλειες. η νΕ παρατηρείται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 25% στα 
αυγοπαραγωγά και 30% στα κρεοπαραγωγά ορνίθια. 
Σκοπός: Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση ενός συμπληρώματος διατροφής ενισχυμένο με ένα προϊόν ζυμο-
μύκητα (MSYF) σε συνδυασμό με ένα αντικοκκιδιακό, στην απόδοση και την υγεία των κρεοπαραγωγών ορνιθίων, ύστερα από μόλυνσή 
τους με ωοκύστεις Eimeria spp..
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά 192 Ross-308 αρσενικοί νεοσσοί, ηλικίας μιας ημέρας, κατανεμήθηκαν τυχαία σε 4 ομάδες. αΜ: αρνητικός 
Μάρτυρας, ΘΜ: Θετικός Μάρτυρας, μόλυνση με ωοκύστεις Eimeria spp., Σαλ: 60 mg/κιλό τροφής. ΣΥν: σαλινομυκίνη και MSYF (0.4 γρ/
κιλο τροφής). αξιολογήθηκαν οι αποδόσεις, ο βαθμός αλλοιώσεων και η υγεία του εντέρου. Επίσης, αξιολογήθηκε η ανθεκτικότητα του 
μηριαίου οστού και της κνήμης.
Αποτελέσματα: η ομάδα ΣΥν παρουσίασε βελτιωμένο (P<0.05) σωματικό βάρος σε σύγκριση με το ΘΜ μέχρι την 26η ημέρα της ηλικίας, 
καθώς και υψηλότερο αριθμό γαλακτοβάκιλλων στη νήστιδα και στο τυφλό (P<0.05). Οι ομάδες Σαλ και ΣΥν τείνουν να έχουν λιγότερες 
μακροσκοπικές αλλοιώσεις (P<0.10). Επιπλέον, η qPCR ανάλυση έδειξε ότι η ομάδα ΣΥν είχε χαμηλότερες (P<0.05) συγκεντρώσεις DNA 
των Eimeria spp. σε σύγκριση με το ΘΜ. η ομάδα ΘΜ παρουσίασε το χαμηλότερο ύψος λαχνών στο δωδεκαδάκτυλο και στη νήστιδα 
(P<0.05). Παρατηρήθηκε επίσης αυξημένη περιεκτικότητα τέφρας τόσο στο μηριαίο οστό όσο και στην κνήμη, ενώ υψηλότερες τιμές 
δύναμης συμπίεσης σημειώθηκαν στην ομάδα ΣΥν (P<0.05).
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, ο MSYF μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με σαλινομυκίνη (ΣΥν) για τη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων της μόλυνσης με Eimeria και κατά συνέπεια τη βελτίωση της απόδοσης στα προσβαλλόμενα ορνίθια.

PP 38
EFFECT OF A MULTI-STRAINS YEAST FRACTIONS PRODUCT PLUS ANTICOCCIDIAL DRUG ON PERFORMANCE, ANTICOCCIDIAL 
INDEX, INTESTINAL HEALTH AND BONE MINERALIZATION OF BROILER CHICKENS INFECTED WITH EIMERIA SPP 
Ilias Giannenas1, Vasilios Tsiouris2, Eleftherios Bonos3, τilemachos Mantzios2, Ioanna Stylianaki4, Stylianos Vasilopoulous1,  

Stella Dokou1, Elias Papadopoulos5, Ioannis Skoufos3, Athina Tzora6, Nickolaos G. Papaioannou4

1 Laboratory of Nutrition, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2 Unit of Avian Medicine, Clinic of Farm Animals, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
3 Laboratory of Animal Science, Nutrition and Biotechnology, Department of Agriculture, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi 
Artas, 47100, Arta, Greece. 

4 Laboratory of Pathology, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, Greece.
5 Laboratory of Parasitology and Parasitic Diseases, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
6 Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, 
47100, Arta, Greece.

Introduction: Recent information on necrotic enteritis (NE) and coccidiosis in European countries elucidate their regular occurrence 
accompanied by major economic losses. NE was observed in more than 25% of the layer poulet flocks and more than 30% of the broiler 
flocks and the cost of coccidiosis is £0.16/chicken. 
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Objective: The aim of this study was to investigate the combined effect of dietary supplementation of a multi-strains yeast fractions 
product (MSYF) and an anticoccidial, on performance and health of broiler chickens orally challenged with Eimeria spp oocysts. 
Materials and Methods: A total of 192 male, one-day-old, Ross-308 chicks were randomly allocated into 4 groups. NC: Negative Con-
trol; PC: Positive Control, challenged with Eimeria spp oocysts; SAL supplemented with salinomycin 60 mg/kg feed; COMB: combination 
of the coccidiostat plus the examined MSYF (0.4 g/kg feed). Performance parameters, coccidiosis lesions score, and intestinal samples 
were evaluated. Also, femur and tibia bone mineralization and comprehensive strength were assessed. 
Results: COMB group had improved (P<0.05) body weight compared to PC up to day 26 of age, as well as higher (P<0.05) jejunum and 
cecum lactobacilli counts. SAL and COMB tented to have less severe macroscopic lesions (P<0.10). Moreover, the qPCR analysis showed 
that group COMB had lower (P<0.05) DNA concentrations for every examined combination of Eimeria spp compared to the PC. PC group 
had significant lower duodenum and jejunum villus height compared to the other groups (P<0.05). Increased bone ash content in both 
femur and tibia and higher values of comprehensive strength were noted for COMB group (P<0.05).
Conclusions: In conclusion, MSYF can be used in combination with salinomycin (COMB) to reduce the negative effects of Eimeria chal-
lenge and by consequence improve growth performance in the challenged birds. 



βιβλιο περιληψεων
ΑνΑρτημένές ΑνΑκοινώςέις

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

153

AA 39
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ
ηλίας Γιάννενας1, Στέλλα Δόκου1, ιφιγένεια Μελλίδου2, ιωάννης Σκούφος3, Σουμέλα Σαββίδου4, Παρασκευή Χαντζή1, Διαμάντω λάζαρη5, 
αθηνά τζώρα3, κατερίνα Γρηγοριάδου2, Jing Wang6, L.Z. Jin7

1Εργαστήριο Διατροφής, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
2Ινστιτούτο γενετικής βελτίωσης & φυτογενετικών πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός- ΔΗΜΗΤΡΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
3 Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακοί Άρτας, Άρτα, Ελλάδα.
4Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Παραλίμνη, Γιαννιτσά, Ελλάδα.
5 Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας, Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
6Jiangsu Key Εργαστήριο Διατροφής και Υγείας των Ζώων, Nanjing Agricultural Πανεπιστήμιο, Ναντζίνγκ, Κίνα
7Guangzhou Meritech Bioengineering Co. Ltd., Guangzhou P.R. Κίνα.

Εισαγωγή: τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αξιοποιούνται ως μια εναλλακτική μέθοδος, χαμηλού κόστους, φιλική προς το περι-
βάλλον για την ενίσχυση των αποδόσεων των κρεοπαραγωγών ορνίθων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης, της διατροφικής χορήγησης ενός εκχυλίσματος ρίγανης, σκόρ-
δου, καμελίνας και κρίταμου στις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνίθων. το εκχύλισμα μελετήθηκε σε υδατική μορφή ή εγκλεισμένο 
σε κυκλοδεξτρίνη. 
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά 120 κρεοπαραγωγά ορνίθια κατανεμήθηκαν τυχαία σε 3 ομάδες: CONTROL ομάδα; AQORGCC ομάδα: 0.1% 
κιλό/ΞΟ υδατικό εκχύλισμα; CDORGCC ομάδα 0.1% κιλό/ΞΟ εκχύλισμα σε κυκλοδεξτρίνη. αξιολογήθηκαν οι παραγωγικές αποδόσεις, η 
χημική σύσταση του παραγόμενου κρέατος, η οξείδωση του λίπους και των πρωτεϊνών καθώς και η μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. 
Για την διερεύνηση της ποικιλομορφίας του βακτηριακού πληθυσμού του ειλεού και του τυφλού εφαρμόστηκε: 16S rRNA γονιδιακή αλ-
ληλουχία αμπλικονίου υψηλής απόδοσης στην υπερμεταβλητή περιοχή V3-V4.
Αποτελέσματα: η ομάδα CDORGCC παρουσίασε υψηλότερο σωματικό βάρος (p<0.001). η περιεκτικότητα του κρέατος των μηρών σε 
λίπος, η οξείδωση των λιπιδίων και τα πρωτεϊνικά καρβονύλια ήταν χαμηλότερες και στις δύο ομάδες που έλαβαν τα εκχυλίσματα βοτά-
νων (p<0.001). τα Fimicutes, τα Proteobacteria και τα Bacteroidota ήταν τα πιο αντιπροσωπευτικά φύλλα σε όλες τις όλες τις ομάδες, 
τόσο στο τυφλό όσο και στον ειλεό. Υψηλότερος αριθμός και ποικιλομορφία ειδών σημειώθηκαν στο τυφλό έντερο έναντι του ειλεού 
σύμφωνα με τους δείκτες άλφα ποικιλότητας. η βήτα ποικιλομορφία των βακτηριακών κοινοτήτων ήταν υψηλότερη μεταξύ των ομάδων 
και όχι εντός των ομάδων. 
Συμπεράσματα: τα φυτικά εκχυλίσματα επίδρασαν ευεργετικά στην αντιοξειδωτική ικανότητα των πρωτεϊνών και λιπιδίων στο κρέας, 
ενώ οδήγησαν σε αύξηση των βακτηρίων που παράγουν γαλακτικό οξύ στο τυφλό έντερο.

Χρηματοδότηση: η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερεια-
κής ανάπτυξης) στο πλαίσιο «Ερευνώ – Δημιουργώ – καινοτομώ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότη-
τα και καινοτομία (ΕΠανΕκ) του ΕΣΠα 2014-2020, κωδικός Έργου: τ2ΕΔκ-02356 ακρωνύμιο: InsectFeedAroma
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Εικόνα 1. Bars of the relative number of OTUs of the top ten taxonomic groups in diets with aqua-herbal mixture or cyclodex-
trin-herbal mixture compared to the control diet in caecum and ileum samples (A); Richness (Chao-1), and evenness (Shannon 
evenness) indexes observed in the different samples (B and C); Cladogram plotted from LEfSe analysis showing the taxonomic levels 
represented by rings with phyla in the outermost the ring and genera in the innermost ring, in caecum (D) and ileum (E) samples. 
Each circle is a member within that level. Those taxa in each level are colored by diet for which it is more abundant (P < .05).

PP 39
EFFECT OF DIETARY HERBAL EXTRACTS ON BROILER GROWTH PERFORMANCE, OXIDATIVE STATUS AND INTESTINAL MICROBIOTA
Ilias Giannenas1, Stella Dokou1, Ifigeneia Mellidou2, Ioannis Skoufos3, Soumela Savvidou4, Paraskevi Chantzi1, Diamanto Lazari5, Athina Tzora3, 
Katerina Grigoriadou2, Jing Wang6, L.Z. Jin7

1Laboratory of Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki
2 Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, Hellenic Agricultural Organization- DEMETER, 57001, Thessaloniki, Greece
3 Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas, 
47100, Arta, Greece.

4 Institute of Animal Science Hellenic Agricultural Organization-DEMETER, Paralimni Giannitsa, 58100, Greece
5Laboratory of Pharmacognosy, Department of Pharmacy, Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, GR-541 24, Greece.
6Jiangsu Key Laboratory of Gastrointestinal Nutrition and Animal Health, Nanjing Agricultural University, CN-210095 Nanjing, China
7Guangzhou Meritech Bioengineering Co. Ltd., Guangzhou 510300, P.R. China

Introduction: Aromatic and medicinal plants have been exploited as an efficient, eco-friendly and cost-effective solution offering 
support to broilers’ performance.
Objective: This trial examined the effects of dietary use of an extract consists of oregano, garlic, camelina and crithmum either en-
capsulated in aqueous or in a cyclodextrin form on broiler chickens. 
Materials and Methods: A total of 120 broiler chicks, one-day-old, were randomly allocated to three groups: CONTROL group; AQORG-
CC group: 0.1% per kg/DM aqueous herbal extract; CDORGCC group 0.1% per kg/DM cyclodextrin herbal extract. Performance parame-
ters, breast and thigh meat composition, lipid and protein oxidation, as well as the intestinal microflora ecosystem were evaluated. For 
the investigation of ileal and cecal bacterial community diversity, 16S rRNA gene high-throughput amplicon sequencing on the V3-V4 
hypervariable region was performed.
Results: Live body weight was increased for the CDORGCC group(p<0.001), whereas FCR remained similar among all treatments 
(p>0.05). Thigh meat fat content, lipid oxidation and protein carbonyls were reduced in both groups that received the herbal extracts 
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(p<0.001). Fimicutes, Proteobacteria and Bacteroidota were the most representative phyla in all diets in both caecum and ileum. 
Alpha-diversity indices highlighted higher species richness and diversity in caecum versus ileum, as well as in treatments with the 
aqueous extract of herbal mixture but only in caecum. Beta diversity of the bacterial communities was higher between groups rather 
than within groups.
Conclusions: In conclusion, dietary mixtures of herbal extracts improved protein and lipid oxidation in meat and increased beneficial 
lactic acid bacteria in caecum. 
Acknowledgments: This research has been co-financed by Greece and the EU (European Regional Development Fund) in context of 
“Operational Program “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EPAnEK)”, NSRF, Bilateral R&T Cooperation Greece-China 
2014-2020. Project Code: T7ΔKI-00313 (MIS 5050735). Acronym:GreenPro

Figure 1. Bars of the relative number of OTUs of the top ten taxonomic groups in diets with aqua-herbal mixture or cyclodex-
trin-herbal mixture compared to the control diet in caecum and ileum samples (A); Richness (Chao-1), and evenness (Shannon 
evenness) indexes observed in the different samples (B and C); Cladogram plotted from LEfSe analysis showing the taxonomic levels 
represented by rings with phyla in the outermost the ring and genera in the innermost ring, in caecum (D) and ileum (E) samples. 
Each circle is a member within that level. Those taxa in each level are colored by diet for which it is more abundant (P < .05).
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Θεοφανώ Αναγνωστού1, αβραάμ Χατζόπουλος2, Ευάγγελος Μπαλάφας3 νικόλαος κωστομητσόπουλος3 και Χρυσάνθη Βογιατζάκη1

1Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα
2Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης και Παραγωγής, Σχολή Μηχανικών , Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα
3Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

Εισαγωγή: η χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων αποτελεί μια μορφή εναλλακτικής θεραπείας. η δράση τους μελετάται όλο και πε-
ρισσότερο σε ανθρώπους και ζώα. 
Σκοπός και Μέθοδος: η μελέτη τη δράσης ομοιοπαθητικού φαρμάκου (Arsenicum Album σε εκατοστιαία αραίωση/δυναμοποίηση 30 
CH) στη συμπεριφορά αρσενικών μυών CD1. η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω των συμπεριφορικών δοκιμασιών ανοιχτού πεδίου 
και ανυψωμένου λαβύρινθου .
Υλικό και Μέθοδος: το πείραμα πραγματοποιήθηκε με 63 αρσενικούς μύες CD1, ηλικίας 7-8 εβδομάδων, χωρισμένους σε 3 ομάδες 
των 21 τυχαία κατανεμημένων μυών. η χορήγηση του φαρμάκου μελετήθηκε για χρονικό διάστημα 10 ημερών, 20 ημερών, 30 ημερών. 
κάθε ομάδα 21 μυών ήταν υποδιαιρεμένη σε 3 υποομάδες ανάλογα με την ουσία που τους χορηγήθηκε με γαστροοισοφαγικό καθετήρα 
(7 μύες χορήγηση βουσπιρόνης, 7 μύες χορήγηση Arsenicum Album, 7 μύες ομάδα ελέγχου με χορήγηση απεσταγμένου νερού). Στις 
συμπεριφορικές δοκιμασίες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε η δοκιμασία ανοιχτού πεδίου (Open Field-OF) x10 min 
και η δοκιμασία ανυψωμένου λαβύρινθου (Elevated plus maze test-EPM) x5 min. 
Αποτελέσματα: η ανάλυση των αποτελεσμάτων (συνολική διανυθείσα απόσταση και χρόνος) κατέδειξε ότι η ομάδα στην οποία χορη-
γήθηκε το ομοιοπαθητικό φάρμακο εμφάνισε διαφοροποίηση. Ενδεικτικά για το πείραμα των 20 ημερών OF πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
διακύμανσης ενός τρόπου (one-way ANOVA) σε 3 ομάδες: Control (n=7), As Alb (n=6), Busp (n=7). O συνολικός χρόνος (In Zone Arena/
Center point) μειώθηκε στις ομάδες Alb (590±3,25), Busp (590±3,25) σε σύγκριση με το Control (594±1,96) και οι διαφορές μεταξύ 
αυτών των ομάδων φυσικής δραστηριότητας ήταν στατιστικά σημαντικές, F(2, 10,3)=5,415, p=0,025 (<0,05). 
Συμπεράσματα: από την παρούσα μελέτη φαίνεται πως μετά από 20 ημέρες χορήγησης Arsenicum Album 30CH παρατηρήθηκε μείωση 
της αγχώδους συμπεριφοράς.

Ενδεικτική ΒιΒλιογραφια
•  Anser, H. Najam, R. Khatoon,H. Khan, S. 2018. Evaluation of anxiolytic activity of homeopathic remedy argentum nitricum of 30 c 

potency after chronic administration in rodents. International Journal of Science and Research (IJSR), pp. 9(9):3908-13.
•  Mallick, P. Chakrabarti Mallick,J. Guha,B. Khuda-Bukhsh, A R. 2003. Ameliorating effect of microdoses of a potentized homeopathic 

drug, Arsenicum Album, on arsenic-induced toxicity in mice. BMC Complement Altern Med. 22;3:7.
•  Seibenhener, M. L., Wooten, M. C. 2015. Use of the Open Field Maze to Measure Locomotor and Anxiety-like Behavior in Mice. <em>J. 

Vis. Exp.</em> (96), e52434, doi:10.3791/52434 .
•  Walf, A. and Frey, C. 2007. The use of the elevated plus maze as an assay of anxiety-related behavior in rodents. Nature Protocols, p. 

322–328.

PP 40
EVALUATION OF ACTIVITY OF HOMEOPATHIC REMEDY IN BEHAVOR OF LAB MICE
Theofano Anagnostou1, Avraam Chatzopoulos2, Evangelos Balafas3, Nikolaos Kostomitsopoulos3 and Chrysa Voyiatzaki1
1Department of Biomedical Sciences, University of West Attica, Athens, Greece
2Department of Industrial Design and Production Engineering, University of West Attica, 1 Athens, Greece
3Laboratory Animal Facility, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece

Introduction: The administration of homeopathic medicines is a form of alternative treatment. Their action is increasingly being 
studied in humans and animals.
Aim and Material: The study of the activity of homeopathic medicine (Arsenicum Album in potency 30 CH) on the behavior of male 
CD1 mice. Evaluation was performed through the open field and elevated plus maze behavioral tests
Material and Methodology: The experiment was performed with 63 male CD1 mice, aged 7-8 weeks, divided into 3 groups of 21 ran-
domly distributed mice. The administration of the drug was studied for a period of 10 days, 20 days and 30 days. Each group of 21 mice 
was subdivided into 3 subgroups according to the substance administered to them by gavage (7 mice administered buspirone, 7 mice 
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administered Arsenicum Album, 7 mice control group administered distilled water). In the behavioral tests to evaluate the results, the open 
field test (Open Field-OF) x10 min and the elevated plus maze test (Elevated plus maze test-EPM) x5 min were applied.
Results: Analysis of the results (total distance traveled and time) showed that the group given the homeopathic medicine showed a 
difference. Indicative of the 20-day OF experiment, a one-way ANOVA was performed in 3 groups: Control (n=7), As Alb (n=6), Busp 
(n=7). Total time (In Zone Arena/Center point) decreased in Alb (590±3.25), Busp (590±3.25) groups compared to Control (594±1.96) 
and the differences between these groups of physical activity were statistically significant, F(2, 10,3)=5.415, p=0.025 (<0.05).
Conclusion: In present study we observed that Arsenicum Album after 20 days of administration reflects anxiolytic potential.
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ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΩΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
Στυλιανός Βασιλόπουλος1, Hλίας Γιάννενας1*, Ελευθέριος Μπόνος2, Hλίας Παπαδόπουλος3, Πασχάλης Φορτομάρης4

1Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
2 Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας 
3Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νόσων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
4Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Περίληψη
ιστορικά, πολλά έντομα έχουν εκτραφεί, όπως ο μεταξοσκώληκας στην παραγωγή υφασμάτων ή οι γρύλοι ως τροφή στις ασιατικές 
χώρες. Επί του παρόντος, τα έντομα, ως φυσική διατροφή για τα πτηνά, βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων 
τους στη βιομηχανία ζωοτροφών και τροφίμων, με προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, αν και απαιτείται σε βάθος 
διερεύνηση τόσο για την αξιολόγηση της διατροφικής τους ποιότητας όσο και για την παροχή επαρκούς αιτιολόγησης των ανησυχιών 
για την ασφάλεια των τροφίμων. Διαφορετικά έντομα και αναλογίες μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την περιεκτικότητά τους σε 
πρωτεΐνες, αμινοξέα, λιπίδια και λιπαρά οξέα στη διατροφή των πουλερικών και να καθοριστεί πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν την 
απόδοση ή τους δείκτες υγείας τους. Μελέτες δείχνουν ότι τα άλευρα εντόμων (ιΜ) μπορούν να αντικαταστήσουν εν μέρει ή πλήρως 
τις κοινώς χρησιμοποιούμενες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, ωστόσο, λείπουν πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα σε αμινοξέα 
και λιπαρά οξέα και την πεπτικότητα διαφορετικών ιΜ. Γενικά, έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε απαραίτητα αμινοξέα από άλλους 
τύπους τροφής, όντας κοντά ή και υψηλότερα από τις ζωοτροφές ζωικής προέλευσης, όπως στη μεθειονίνη, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 
0,47 και 4,03 g 100 g−1 δείγματος. Επιπλέον, είναι εξαιρετικές πηγές λιπιδίων και λιπαρών οξέων, με ποικίλες ποσότητες και τύπους 
ανάλογα με το είδος, το στάδιο ανάπτυξης και τον τύπο της τροφής. Επομένως, το IM μπορεί να αξιολογηθεί ως ικανή πρόσθετη ύλη 
ζωοτροφών, επιδεικνύοντας πρόσθετη θρεπτική αξία μέσω ενώσεων όπως η χιτίνη, που θεωρούνται κυρίως πρεβιοτικές κυτταρίνες, 
αλλά με περιεκτικότητα σε άζωτο και αμινοξέα. τα πεπτίδια των εντόμων, με δράση έναντι παθογόνων μικροοργανισμών, παρέχουν 
δευτερεύουσες βιολογικές επιδράσεις, οι οποίες μπορεί να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία των ζώων. Στην ΕΕ, τα ιΜ χρησιμοποιούνται 
ήδη εμπορικά στην κτηνοτροφία και η χρήση τους αναμένεται να επεκταθεί.
Χρηματοδότηση
η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης) στο 
πλαίσιο «Ερευνώ – Δημιουργώ – καινοτομώ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 
(ΕΠανΕκ) του ΕΣΠα 2014-2020, κωδικός Έργου: τ2ΕΔκ-02356 ακρωνύμιο: InsectFeedAroma
Λέξεις κλειδιά: άλευρο εντόμων, δίαιτα, ζωοτροφή, πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, πτηνά

PP 41
INSECTS AS FEEDSTUFFS OR FEED ADDITIVES IN POULTRY NUTRITION
Stylianos Vasilopoulos1, Ilias Giannenas1*, Eleftherios Bonos2, Elias Papadopoulos3, Paschalis Fortomaris4

1Laboratory of Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 
2 Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, Department of Agriculture, School of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi 
Artas, Greece, 

3Laboratory of Parasitology and Parasitic Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 
4Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
*Correspondence: Ilias Giannenas, 1Laboratory of Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 

Abstract
Historically, several insects have been reared, such as silkworm in fabric production or crickets as food in Asian countries. Currently, 
edible insects, as a natural diet for birds, are in the spotlight due to their huge potential in the feed and food industry, with obvious 
economic and environmental advantages, although in depth investigation is necessary both for assessing their nutritional quality and 
for providing adequate justification over concerns on food safety. Different insects and proportions can be evaluated for their protein, 
amino acid, lipid and fatty acid content in poultry nutrition and determine how these may affect birds’ performance or health indices. 
Studies show that insect meals (IM) can partially or completely replace commonly used proteinaceous feedstuffs, however, informa-
tion is lacking on the amino acid and fatty acid content and the digestibility of different IM. In general, they have higher essential 
amino acid content than other meal types, being close or even higher than feedstuffs of animal origin, such as in methionine, which 
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ranges between 0.47 and 4.03 g 100 g−1 sample. Additionally, insects are excellent sources of lipids and fatty acids, with varying 
amounts and types according to the species, development stage and feed type. IM can, therefore, be assessed as prominent feedstuffs, 
demonstrating additional nutritional value through compounds like chitin, primarily considered as a prebiotic fiber but with a nitrogen 
and amino acid content. Insect peptides, with activity against pathogenic microflora, provide secondary biological effects, which may 
significantly improve animal health. Hence, IM in low quantities may be assessed as proficient feed additives. In the EU, IM are already 
commercially utilized in husbandry, and their use is expected to expand. 

Acknowledgments: This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund) in 
context “Research–Create–Innovate” within the Operational Program (Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EPAnEK) of 
the NSRF 2014-2020, Project Code: τ2ΕΔκ-02356. Acronym: InsectFeedAroma
Keywords: insect meal, diet, feedstuff, feed additive, poultry
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΩΑΓΩΓΌ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κωνσταντίνα Σταμπέρνα1, Θεμιστοκλής Γιαννούλης2, Karina Cañon-Beltrán3, Ελένη ντόβολου2, Μαρία καλεμκερίδου4, ιωάννης νανάς1, 
Δημήτριος ρίζος3, κατερίνα Μούτου4, Ζήσης Μαμούρης4, Γεώργιος Σ. αμοιρίδης1

1Τμήμα Μαιευτικής και Αναπαραγωγής, Κτηνιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα
2Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα
3Department of Animal Reproduction, National Institute for Agriculture and Food Research and Technology (CSIC-INIA), Madrid, Spain.
4Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

τα εξωκυτταρικά κυστίδια του ωαγωγού (οEVs) είναι νανοσωματίδια που εκκρίνονται από επιθηλιακά κύτταρα στο υγρό του ωαγωγού, 
μεταφέρουν βιοενεργά μόρια, και λειτουργούν ως διαμεσολαβητές στην επικοινωνία μητέρας-εμβρύου.
Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της θερμικής καταπόνησης στον ωαγωγό. Σε κάθε εποχή (θέρος τηι>73, χειμώ-
νας τηι<65) χρησιμοποιήθηκαν 10 αγελάδες φυλής Holstein, οι οποίες μετά από συγχρονισμό του οίστρου εσφάγησαν την ημέρα 3. Οι 
ωαγωγοί συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν η μεταγραφική δραστηριότητα των επιθηλιακών κυττάρων και τα χαρακτηριστικά των οEVs.
η εκτίμηση του μεγέθους και της συγκέντρωσης των οEVs έγιναν με ειδική ηλεκτρονική Μικροσκόπιση (NTA), και της πρωτεϊνικής τους 
σύνθεσης με Western blotting, στοχεύοντας συγκεκριμένες πρωτεΐνες (CD63, HSP70, ALIX, CANX). η έκφραση ρυθμιστικών γονιδίων και 
γονιδίων που ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό συστημα, την συσπαστικότητα του ωαγωγού, την προστασία των γαμετών στον ομόπλευρο 
και ετερόπλευρο (ως προς το ωχρό) ωαγωγό, έγινε με τη χρήση του RNA-Sequencing. η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησι-
μοποιώντας 2 διαφορετικούς αλγόριθμους (NoiSeq και EdgeR), ενώ τα χαρακτηριστικά των oEVs ελέγχθηκαν με t-test.
το μέγεθος των οEVs δεν διέφερε μεταξύ των εποχών, όμως το θέρος η συγκέντρωση στον ομόπλευρο ήταν χαμηλότερη (p=0.09) του 
ετερόπλευρου. η συγκριτική ανάλυση του μεταγραφώματος αποκάλυψε ότι μεταξύ των εποχών, στον ετερόπλευρο ωαγωγό 4 γονίδια 
υπερεκφράστηκαν το χειμώνα και 11 γονίδια υποεκφράστηκαν το καλοκαίρι. Στον ομόπλευρο ωαγωγό 7 γονίδια υπερεκφράστηκαν το 
καλοκαίρι, και 9 γονίδια υποεκφράστηκαν το χειμώνα (p<0.05).
τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η θερμική καταπόνηση του καλοκαιριού επάγει μεταβολές τόσο στο ενορχηστρωμένο μοτίβο της 
γονιδιακής έκφρασης όσο και στον πληθυσμό των EVs στον ωαγωγό.

PP 42
EFFECTS OF HEAT STRESS ON THE OVIDUCTAL ENVIRONMENT OF DAIRY COWS
Konstantina Stamperna1, Themistoklis Giannoulis2, Karina Cañon-Beltrán3, Eleni Dovolou2, Maria Kalemkeridou4, Ioannis Nanas1, 
Dimitrios Rizos3, Katerina A. Moutou4, Zissis Mamuris4, Georgios S. Amiridis1

1Department of Obstetrics and Reproduction, Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa, Greece.
2Department of Animal Sciences, University of Thessaly, Larissa, Greece.
3Department of Animal Reproduction, National Institute for Agriculture and Food Research and Technology (CSIC-INIA), Madrid, Spain.
4 Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Larissa, Greece.

Oviductal extracellular vesicles (EVs) are nanoparticles secreted by epithelial cells in the oviductal fluid, they carry bioactive molecules, 
acting as mediators for the maternal-fetal crosstalk.
In this study, possible effects of summer heat-stress on oviductal environment were studied. In each season (summer THI>73, winter 
THI<65) 10 cows were slaughtered on day 3 of a synchronized cycle. The oviducts were collected and the transcriptional activity of 
epithelial cells and the oEVs characteristics were examined.
The size and the concentration of the oEVS were carried out by a specialized Transmission Electron microscopy technique (NTA), while 
the oEVS’ protein composition was studied by Western blotting, targeting specific proteins (CD63, HSP70, ALIX, CANX). The expression 
of genes related to immune system functionality, oviductal contractility, gametes’ protection and having regulatory role (lncRNAs) 
was studied by a comparative transcriptomic approach, using RNASeq. Statistical analysis of gene expression was performed using 2 
algorithms (NoiSeq and EdgeR) while oEVs characterisitcs were tested by t-test.
The size of the EVs did not differ between seasons, however, the concentration in the ipsilateral oviduct was lower (p=0.09) from the contralateral 
in the summer. The transcriptomic analysis in the contralateral oviduct revealed 4 genes up-regulated during the winter and 11 genes up-regulated 
during the summer, while in the ipsilateral oviduct 7 genes were up-regulated during the summer and 9 genes were up-regulated during the winter.
Our results imply that heat stress during summer induces changes in the orchestrated pattern of gene expression and affects the oEVs 
population in the oviduct.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ HSP70 ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΡΥΩΝ ΒΟΟ-
ΕΙΔΩΝ
Κωνσταντίνα Σταμπέρνα1, ιωάννης νανάς1, Θεμιστοκλής Γιαννούλης2, Μαρία καλεμκερίδου3, Γεώργιος Σ. αμοιρίδης1, Ελένη ντόβολου2

1Τμήμα Μαιευτικής και Αναπαραγωγής, Κτηνιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα
2Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα
3Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

Στη μελέτη αυτή εξετάσθηκε η πιθανή προστατευτική δράση μιας ειδικής πρωτεΐνης θερμικού σοκ (ηSP70) στην ανάπτυξη και την ποιό-
τητα ωαρίων και εμβρύων βοοειδών που παράχθηκαν in vitro, υπό συνθήκες θερμικής καταπόνησης.
Στο πείραμα 1, ωάρια βοοειδών ωρίμασαν για 24h στους 39οC με (H39) ή χωρίς την προσθήκη HSP70 (C39) και στους 41οC, για τις πρώ-
τες 6 ώρες με (H41) ή χωρίς HSP70 (C41). Μετά τη γονιμοποίηση, όλα τα ζυγωτά καλλιεργήθηκαν για 9 ημέρες στους 39οC. Στο πείραμα 
2, τροποποιήθηκαν μόνον οι συνθήκες καλλιέργειας για 24ώρες την ημέρα 3, και τα έμβρυα κατανεμήθηκαν σε 3 ομάδες: C (μάρτυρες 39 

οC), H41 και C41 (έκθεση στους 41οC, με ή χωρίς HSP70, αντίστοιχα).
τα ποσοστά παραγωγής εμβρύων αξιολογήθηκαν τις ημέρες 7-9 μετά τη γονιμοποίηση. η γονιδιακή έκφραση μελετήθηκε με RT-PCR στα 
ωάρια, στα κύτταρα του ωοφόρου δίσκου (πείραμα 1) και στις βλαστοκύστεις D7(πείραμα 1και 2).
Στο πείραμα 1, τα ποσοστά παραγωγής εμβρύων της ομάδας C41 ήταν συνολικά χαμηλότερα αυτών της C39 και την ημέρα 9 αυτών της 
ομάδας H41, ενώ η HSP70 ενίσχυσε την έκφραση των HSP γονιδίων στα ωάρια, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία (p<0.05). Στο πείραμα 
2, η παραγωγή βλαστοκύστεων στην ομάδας C41 ήταν χαμηλότερη (p<0.05) αυτής των C39 και H41, ενώ μεταξύ των ομάδων παρατη-
ρήθηκε διαφοροποιημένη έκφραση 11 γονιδίων.
τα αποτελέσματα μας επιβεβαιώνουν την αρνητική δράση της αυξημένης θερμοκρασίας στα ωάρια και τα έμβρυα, και δείχνουν ότι η 
HSP70 άσκησε προστατευτικό ρόλο, μεταβάλλοντας την έκφραση αρκετών σημαντικών γονιδίων.

PP 43
EFFECTS OF ELEVATED TEMPERATURE AND HSP70 ADDITION ON THE BOVINE IN VITRO PRODUCTION
Konstantina Stamperna1, Ioannis Nanas1, Themistoklis Giannoulis2, Maria Kalemkeridou3, Georgios S. Amiridis1, Eleni Dovolou2

1Department of Obstetrics and Reproduction, Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2Department of Animal Sciences, University of Thessaly, Larissa, Greece
3 Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Larissa, 
Greece

In this study, the possible protective effects of the heat shock protein 70 (HSP70) on the developmental competence and quality of in 
vitro produced bovine embryos were examined.
In experiment 1, bovine oocytes were matured for 24h at 39οC with (group H39), or without HSP70 (C39) and at 41οC for the first 6h 
with (H41) or without HSP70 (C41). After in vitro fertilization, zygotes of all groups were cultured for 9 days at 39οC. In experiment 2, 
only the in vitro culture conditions were modified for 24h on day 3 and the embryos were allotted in 3 groups C (control at 39 οC), H41 
and C41 (exposed to 41oC, with or without HSP70, respectively). Embryo yield was evaluated on days 7-9 post fertilization.
RT-PCR was used for the study of various genes’ expression in oocytes, cumulus cells (experiment 1), and embryos (experment 1 and 2).
In experiment 1, at all days, embryo yield in group C41 was lower than in C39, and on day 9 lower than H41, while HSP70 enhanced the 
expression of HSP genes in oocytes, independent of temperature (p<0.05). In experiment 2, blastocyst yield in group C41 was lower 
(p<0.05) than those of groups C39 and H41, while divergent expression of various genes was observed between groups.
Our results confirm the negative effects of elevated temperature on oocytes and early embryos, while it appears that HSP70 exerted 
protective role, by altering the expression of many important genes.
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XEIΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΝΩΔΩΝ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ FIBRISCESS ΣΕ ΜΟΣΧΟΠΑΠΙΑ (CAIRINA MOSCATA)
Γεωργία Καρνέζη1, Δήμητρα καρνέζη2, Ελένη Φωτοπούλου3

1 Κτηνίατρος ΑΠΘ, MSc Χειρουργικής και Αναισθησίας των Ζώων Συντροφιάς, Μετεκπαιδευθείσα στην Κτηνιατρική Υπερηχοτομογραφία, Κτηνιατρικό 
Κέντρο Your Pet Doctors, Χολαργός

2Κτηνίατρος ΑΠΘ, MSc Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, EMSAVM Oncology, Κτηνιατρικό Κέντρο Your Pet Doctors, Χολαργός
3Kτηνίατρος ΑΠΘ, MSc Αναπαραγωγή Ζώων, Περιφέρεια Αττικής

Εισαγωγή: το αμυντικό σύστημα των πτηνών δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο συγκρινόμενο με αυτό των θηλαστικών. Όμως τα πτηνά σε 
περίπτωση εισβολής παθογόνων εναποθέτουν ινική στις φλεγμαίνουσες περιοχές που βοηθά στην ακινητοποίηση των παθογόνων. η 
δημιουργία ινώδους ιστού γύρω από το απόστημα οδηγεί στην περιχαράκωση αυτού, αποτρέποντας την εξάπλωσή των παθογόνων και 
την εμφάνιση σηψαιμίας. 
Παρουσίαση περιστατικού: Μια νεαρή μοσχόπαπια προσκομίστηκε με ιστορικό εμφάνισης δύο υποδερμικών μορφωμάτων 
μεγέθους 43 x 38 x 32 mm και 15 x 12 x 8 mm που μεγάλωσαν σε διάστημα δύο μηνών. Χορηγήθηκε επί τρεις ημέρες 
ενέσιμη ενροφλοξασίνη (15mg/kg SID) και μελοξικάμη (1mg/kg SID) χωρίς βελτίωση της κλινικής εικόνας.

Εικόνα 1. Μοσχόπαπια

λόγω της κλινικής εικόνας αποφασίστηκε η χειρουργική αφαίρεση. Προεγχειρητικά χορηγήθηκε ενδομυϊκά μιδαζολάμη (0,5 
mg/kg) και βουτορφανόλη (0,5 mg/kg), προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση του diving reflex κατά τη διάρκεια εγκατά-
στασης της αναισθησίας με ισοφλουράνιο ‘Εγινε τομή στο δέρμα περιμετρικά της βάσης του κάθε μορφώματος επιτυγχάνοντας 
την ολική αφαίρεση τους. ακολούθησε συρραφή του δέρματος με μονόκλωνο ράμμα πολυδιοξανόνης (PDS 3/0).
κατά τη διατομή και τα δύο μορφώματα εμφάνισαν μακροσκοπικά εικόνα συμπαγούς ινώδους αποστήματος δηλαδή νεκρωτικό 
κέντρο που περιβάλλεται από ινώδη κάψα. Aκολούθησε χρώση με χρωστική Giemsa όπου φάνηκε η παρουσία μικτού φλεγμο-
νώδους πληθυσμού που αποτελείτο από πολυάριθμα εκφυλισμένα ετερόφιλα και ενεργοποιημένα μακροφάγα λευκοκύτταρα. 
Επιπλέον ανευρέθηκαν πολυάριθμες φαγοκυτταρώσεις βακίλλων από ετερόφιλα λευκοκύτταρα. Δεν ανευρέθηκαν κύτταρα 
νεοπλασματικής προέλευσης. 
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Εικόνα 2. Χρώση Giemsa 

Συμπέρασμα: απαιτείται χειρουργική εξαίρεση για τα ινώδη αποστήματα των πτηνών. 

ΒιΒλιΟΓραΦια
1.  Wound management in the avian wildlife casualty Glen Cousquer BSc, BVM&S, CertZooMed, MRCVS South Beech Veterinary Surgery Essex
2.  Cytology of Inflammation Terry W. Campbell MS, DVM, PhD, Emeritus Department of Clinical Sciences College of Veterinary Medi-

cine and Biomedical Sciences ,Colorado University

PP 44
SURGICAL REMOVAL OF FIBRISCESS IN A MOSKOVY DUCK
Georgia Karnezi1 Dimitra Karnezi 2Eleni Fotopoulou3

1Veterinarian MSc Surgery and Anesthesia of Companion Animals Your Pet Doctors ,Chorargos
2Veterinarian MSc Internal Medicine of Companion Animals, EMSAVM Oncology, Your Pet Doctors, Cholargos 
3Official Veterinarian Msc Animal Reproduction, Attica Prefecture

Introduction: The immune system of birds is not as well developed as that of mammals. So in case of invasion of pathogens birds 
deposit fibrin in the inflamed areas which assists to immobilize pathogens. The creation of fibrous tissue around the abscess leads to 
its entrapment, preventing the spread of pathogens and the occurrence of septicemia.
Case report: A young moscovy duck presented with a history of two subcutaneous nodules measuring 43 x 38 x 32 mm and 15 x 12 
x 8 mm growing during a period of two-months. Injectable enrofloxacin (15mg/kg SID) and meloxicam (1mg/kg SID) were adminis-
tered for three days without improvement of the clinical condition. Due to the clinical condition surgical removal was decided. Preop-
eratively, midazolam (0.5 mg/kg) and butorphanol (0.5 mg/kg) were administered intramuscularly, in order to avoid the appearance 
of the diving reflex during the induction of anesthesia with isoflurane. An incision was made to the skin around the base of each 
nodule achieving their total removal. This was followed by suturing of the skin with separated sutures using a monofilament polydiox-
anone suture (PDS 3/0). During the cross-section, both formations showed a macroscopic image of a solid fibrous abscess (fibriscess), 
with. a necrotic center surrounded by a fibrous capsule A Giemsa staining revealed the presence of a mixed inflammatory population 
consisting of numerous degenerated heterophils and activated macrophage leukocytes. In addition, numerous phagocytoses of bacilli 
by heterophilic leukocytes were found. No neoplastic cells were found.
Conclusion: Avian fibriscess requires surgical excision.
References
1.  Wound management in the avian wildlife casualty Glen Cousquer BSc, BVM&S, CertZooMed, MRCVS South Beech Veterinary Surgery Essex
2.  Cytology of Inflamm ation Terry W. Campbell MS, DVM, PhD, Emeritus Department of Clinical Sciences College of Veterinary Medicine 

and Biomedical Sciences ,Colorado University
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΙΩΝ
Αλέξανδρος Στεφανάκης1, κατερίνα Σαράτση2 Γεωργία Σερετίδου3, Ελευθέριος Στεφανάκης4, ράνια Δ. Μπάκα5, Σμαράγδα Σωτηράκη6

1Κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Βιοερευνητικά Εργαστήρια ΑΕ, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
2 Δασολόγος, Μεταπτυχιακός δασολόγος, Διδάκτωρ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3Γεωπόνος, Φαρσάρης ΑΒΕΕ, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
4Προπτυχιακός κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Δασολογίας, Σόφια, Βουλγαρία
5 Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακός κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

6 Κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Ερευνήτρια, Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εισαγωγή: τα αρωματικά φυτά και το χαρουπάλευρο θεωρείται ότι παρουσιάζουν βιοενεργή δράση μέσω της προστασίας του εντερικού 
βλεννογόνου και της αντικοκκιδιακής δράσης τους.
Υλικά-Μέθοδοι: Ο πληθυσμός της μελέτης περιλάμβανε αρνιά πρώιμων και όψιμων τοκετών (Οκτώβριος-νοέμβριος και ιανουάριος-
Φεβρουάριος, αντίστοιχα), σε παχυντήριο με σύστημα εντατικής πάχυνσης τους, και διατροφή που περιλαμβάνει τη χορήγηση 
συμπυκνωμένων και χονδροειδών ζωοτροφών. Συγκεκριμένα ο πληθυσμός της μελέτης χωρίστηκε σε δυο ομάδες, στη μία προστέθηκαν 
βιοενεργές πρώτες ύλες (χαρουπαλευρο και δρόγη ρίγανης και θυμαριού) στη συμπυκνωμένη ζωοτροφή (ομάδα α) ενώ στην άλλη 
ομάδα (μάρτυρες-ομάδα Β) όχι. τα ζώα της μελέτης ήταν εμβολιασμένα και ο έλεγχος του παρασιτικού φορτίου έγινε με κοπρανολογική 
εξέταση. καταγράφηκαν η εξέλιξη της πάχυνσης των ζώων, του βάρους και η κατανάλωση τροφής μέχρι την σφαγή τους. καταγράφηκαν 
οι διαταραχές της υγείας, οι παρεμβάσεις και οι απώλειες. η διάρκεια της μελέτης ήταν 90 ημέρες.
Αποτελέσματα: η χορήγηση συμπυκνωμένων ζωοτροφών με χαρουπάλευρο και αρωματικά φυτά βελτιώνει τη Μέση ημερήσια αύξηση (Μηα) 
(Ομάδα α-πρώιμα: 0.251/ Ομάδα Β-πρώιμα: 0.246 και Ομάδα α-όψιμα: 0.247/ Ομάδα Β-όψιμα: 0.243) και τον Συντελεστή Μετατρεψιμότητας 
τροφής (ΣΜτ) (Ομάδα α-πρώιμα: 4.04/ ομάδα Β-πρώιμα:4.13 και ομάδα α-όψιμα: 4.04/ ομάδα Β-όψιμα: 4.11). Παράλληλα το ποσοστό των 
ζώων (%) που εμφάνισαν πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της πάχυνσης (π.χ. διάρροια, πνευμονία) και έλαβε θεραπεία ήταν μικρότερο στην 
ομάδα α σε σχέση με τους μάρτυρες (ομάδα Β) (20 και 33.3% αντίστοιχα για τα πρώιμα αρνιά, 20 και 26.6% αντίστοιχα για τα όψιμα αρνιά).
Συμπεράσματα: η χρήση χαρουπάλευρου και αρωματικών φυτών επιδρά θετικά στην πάχυνση των πρώιμων και των όψιμων αρνιών.

PP 45
EFFECT OF CAROB FLOUR AND AROMATIC PLANTS IN FEEDING APPROACHES OF FATTENING LAMBS
Alexandros Stefanakis1, Katerina Saratsi2, Georgia Seretidou3, Elefterios Stefanakis4, Rania D. Baka5 , Smaragda Sotiraki6

1 DVM, PhD, Bioresearch Laboratories, Heraklion, Crete, Greece
2 BSc, MSc, PhD, Veterinary Research Institute, Hellenic Agricultural Organization DIMITRA, Thermi, Thessaloniki, Greece
3 BSc, Farsaris, Heraklion, Crete, Greece
4 Student, School of Veterinary Medicine, University of Forestry, Sofia, Bulgaria
5DVM, MSc, PhD, Post Doc Res, Veterinary Research Institute, Hellenic Agricultural Organization DIMITRA, Thermi, Thessaloniki, Greece
6DVM, PhD, Researcher, Research Director, Veterinary Research Institute, Hellenic Agricultural Organization DIMITRA, Thermi, Thessaloniki, Greece

Introduction: Aromatic plants and carob flour are beneficiary additives in the feeding approaches of lambs thanks to the bioactive 
components which contribute to the enteric mucosa protection and the anticoccidial action.
Materials-Methods: The study population was consisted of two groups of fattening lambs, belonging to an intensive farm animal 
management system, and their diet involved both hay and concentrated food. The animals were divided into two groups, group A 
was consisted of fattening lambs that had been fed with concentrated food involving bioactive components (carob flour, oregano and 
thyme) and group B fed with a commercial concentrated food. Study population was properly vaccinated and the parasitic control was 
performed with frequent fecal parasitic tests. During the study period (90 days), the weight, the feed conversion index, the average 
daily increase and the food consumption were recorded. 
Results: Group A had increased average daily increase compared to group B (0,251 VS 0.246 (and 0.247 VS 0.243, respectively). Group 
A had increased feed conversion index compared to group B (4.04 VS 4.13 and 4.04 VS 4.11, respectively). Group A lambs appeared less 
susceptible to infections (diarrhoea, pneumonia) compared to group B lambs (20 VS 33.3% and 20 VS 26.6%, respectively).
Conclusions: Concentrated food involving bioactive components (carob flour, oregano, thyme) may indicate a positive impact in the 
fattening process of lambs. 
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ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΚΤΟΜΗ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΑΤΑ
Δημήτρης Χαριτάκης1, Ηλίας Μουζακίτης1, αριστόδημος Χατζής2, Δήμητρα Ψάλλα3, ναυσικά Χασκή1, Έλενα ράππα4

1Κτηνίατρος, MSc, Ελεύθερος επαγγελματίας, hm vets, Αθήνα
2Κτηνίατρος, DipACVP, Ελεύθερος επαγγελματίας, Vet Lab, Αθήνα
3Κτηνίατρος, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
4Κτηνίατρος, Veterinary Specialists Ireland, Δουβλίνο

Εισαγωγή: η επιπολής κερατεκτομή αποτελεί μια σχετικά απλή χειρουργική πράξη, η οποία βρίσκει εφαρμογη σε νοσολογικές οντότητες 
της επιφάνειας του κερατοειδή χιτώνα. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή να ακολουθείται από εκτέλεση κρημνών ή εφαρμογή 
μοσχευμάτων διαφόρων τύπων. Εξ’ ορισμού αφορά στη χειρουργική εκτομή του επιθηλίου και του πρόσθιου τμήματος του στρώματος 
του κερατοειδή χιτώνα. 
Παρουσίαση περιστατικού: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η χειρουργική διαχείριση και η μακροχρόνια εξέλιξη πέντε τέτοιων 
περιστατικών, σε τρεις σκύλους και δύο γάτες, τα οποία παρουσίαζαν έγκλειστη κύστη, μελάνωμα σκληροκερατειδούς ορίου, χρόνιο 
υποτροπιάζον επιθηλιακό έλκος, νέκρωση του κερατοειδή και συμβλέφαρο, αντίστοιχα. Προεγχειρητικά τα ζώα υποβλήθηκαν σε όσο το 
δυνατόν πληρέστερη οφθαλμολογική εξέταση, η οποία περιελάμβανε βιομικροσκόπηση του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού, δοκιμή 
μέτρησης δακρύων Schirmer I, χρόνο διάσπασης δακρυϊκού φιλμ, δοκιμή φλουοροσεΐνης, τονομέτρηση επιπέδωσης και έμμεση διο-
φθάλμια βυθοσκόπηση. η κερατεκτομή πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία και κάτω από χειρουργικό μικροσκόπιο. την επιπολής 
κερατεκτομή ακολούθησε διενέργεια διολισθαίνοντα κερατοεπιπεφυκικού κρημνού στη μία γάτα και συρραφή αμνιακής μεμβράνης στο 
σκληροκερατοειδές όριο στην άλλη γάτα. Μετεγχειρητικά, ο κερατοειδής καλύφθηκε με κρημνό τρίτου βλεφάρου στον άνω βολβικό 
επιπεφυκότα σε ένα περιστατικό και με ταρσορραφή στα υπόλοιπα τέσσερα και για χρονικό διάστημα που ορίστηκε από την υποκείμενη 
παθολογία του οφθαλμού. Μέχρι και την τελευταία επανεξέταση, τέσσερα ζώα παρέμειναν ελεύθερα συμπτωμάτων από τον χειρουργη-
μένο οφθαλμό. Ένας σκύλος κατέληξε. 
Συμπεράσματα: Με εξαίρεση τα σχετικά μειονεκτήματα της γενικής αναισθησίας και της ανάγκης ύπαρξης χειρουργικού μικροσκοπίου, η 
επιπολής κερατεκτομή αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του κλινικού κτηνιάτρου, έχει σαφείς ενδείξεις και πραγματοποιείται 
με μικρό κόστος.

PP 46
SUPERFICIAL KERATECTOMY IN DOG AND CAT
Dimitris Haritakis1, Elias Mouzakitis1, Aristodimos Hatzis2, Dimitra Psalla3, Nafsika Chaski1, Elena Rappa4

1DVM, MSc, Free practitioner, hm vets, Athens
2DVM, DipACVP, Free practitioner, Vet Lab, Athens
3DVM, PhD, Associate Professor, Clinical Pathology Laboratory, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki

Introduction: Superficial keratectomy (SK) is a relatively simple and probably underused surgical technique. It involves the removal of 
the corneal epithelium and a portion of the anterior stroma. It is also the first stage of surgical treatment in cases like sequestrums in 
cats and endothelial dystrophy in dogs, where SK is followed by various grafting procedures.
Description: In the present study, surgical management and long term follow up of five cases, which undergone SK with or without 
concomitant application of grafting procedure are described. Three dogs were diagnosed with corneal inclusion cyst, limbal melanoma 
and spontaneous chronic corneal epithelial defect and two cats with corneal sequestrum and symblepharon, respectively. Preoperative 
ophthalmic examination included biomicroscopy of the anterior segment of the eye, Schirmer tear test I, tear break up time, fluores-
cein test, intraocular pressure measurement by applanation tonometry and binocular indirect ophthalmoscopy. The procedure was 
performed under general anaesthesia and with the aid of surgical microscope. SK was followed by corneoconjuctival transposition in 
one cat and by amniotic membrane transplantation in the other cat. At the last recheck, four animals were found to be free of clinical 
signs from the operated eye. One dog deceased.
Conclusion: SK is a useful tool in the armamentarium of clinicians, has clear indications and can be performed at a low cost. The 
only relative drawbacks of the procedure are the need for general anaesthesia and the requirement for magnification, which usually 
points to the surgical microscope.
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ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΟΣΤΕΟΣΑΡΚΩΜΑ ΚΝΗΜΗΣ
Πυθαγόρας Χ. Φαρμάκης1, ανδρονίκη α. κρυστάλλη2, κατερίνα κ. αδαμαμά-Μωραΐτου3, Δήμητρα Ψάλλα4, Παρασκευή Παπαδοπούλου5, 
νικήτας ν. Πράσινος6

1 Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Μονάδα Χειρουργικής & Μαιευτικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη.

2 Κτηνίατρος, Υποψήφια διδάκτορας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Μονάδα Χειρουργικής & Μαιευτικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη.

3Κτηνίατρος, PhD, Καθηγήτρια, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Μονάδα Παθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη.
4Κτηνίατρος, PhD, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη.
5Κτηνίατρος, PhD, Επίκουρη καθηγήτρια, Μονάδα Απεικονιστικής Διαγνωστικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη. 
6 Κτηνίατρος, PhD, Καθηγητής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Μονάδα Χειρουργικής & Μαιευτικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη.

Εισαγωγή: το οστεοσάρκωμα είναι το συχνότερο πρωτογενές νεόπλασμα των οστών του σκύλου, με προσδόκιμο επιβίωση 
που συνήθως δεν ξεπερνάει τους 12 μήνες, ακόμη και με θεραπεία. Παρουσιάζεται ένας σκύλος με οστεοσάρκωμα κνήμης, ο 
οποίος επιβίωσε για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κλινικό περιστατικό: ακέραιος θηλυκός σκύλος, ακαθόριστης φυλής, 3,5 ετών και σωματικού βάρους 17 kg προσκομίστηκε 
με χωλότητα στο οπίσθιο αριστερό άκρο (Οαα), διάρκειας 1,5 μήνα, η οποία είχε ανεπιτυχώς αντιμετωπιστεί συντηρητικά. κατά 
την ορθοπαιδική εξέταση παρατηρήθηκε ατροφία των μυών και απουσία φόρτισης του Οαα. η περιοχή του αριστερού γονάτου 
ήταν διογκωμένη και επώδυνη. ακτινολογικά διαπιστώθηκε οστεόλυση στην άνω μετάφυση της αριστερής κνήμης, ενώ στον 
θώρακα τίποτα παθολογικό. Οι ιδιοκτήτες ενημερώθηκαν για τη μη αναστρέψιμη πορεία των αλλοιώσεων του άκρου και επέ-
λεξαν τον ακρωτηριασμό, χωρίς τη διενέργεια χημειοθεραπείας. ιστοπαθολογικά τέθηκε η διάγνωση του οστεοσαρκώματος 
οστεοβλαστικού τύπου. Μετεγχειρητικά, κάθε 4-6 μήνες, ο σκύλος υποβαλλόταν σε ακτινογραφία θώρακα.
Αποτελέσματα: Ύστερα από περίπου 4,5 χρόνια, το ζώο προσκομίστηκε με αιματουρία, ταχύπνοια και μειωμένη όρεξη. ακτινο-
λογικά διαπιστώθηκε υπεζωκοτική συλλογή και ενδοκοιλιακή μάζα. Ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος εντόπισε μάζα στο πνευ-
μονικό παρέγχυμα, μάζα μεγάλου μεγέθους στον δεξιό νεφρό και τρεις μικρότερες μάζες στον αριστερό νεφρό. Οι ιδιοκτήτες 
ενημερώθηκαν για τη μεταστατική νόσο και ύστερα από μερικές ημέρες αποφάσισαν την ευθανασία του σκύλου. Ο συνολικός 
χρόνος επιβίωσής του ύστερα από τη διάγνωση του νεοπλάσματος ήταν 1.650 ημέρες.
Συμπεράσματα: η επιβίωση μεμονωμένων περιστατικών οστεοσαρκώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποτρέπει 
τη βεβιασμένη απόφαση για ευθανασία σε σκύλους χωρίς μεταστατική νόσο.

PP 47
UNUSUAL LONG-TERM SURVIVAL IN A DOG WITH TIBIAL OSTEOSARCOMA 
Pythagoras C. Farmakis1, Androniki A. Krystalli2, Katerina K. Adamama-Moraitou3, Dimitra Psalla4, Paraskevi Papadopoulou5, 
Nikitas ν. Prassinos6

1 DVM, MSc student, Companion Animal Clinic, Surgery & Obstetrics Unit, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle 
University of Thessaloniki, Thessaloniki Greece

2 DVM, PhD student, Companion Animal Clinic, Surgery & Obstetrics Unit, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle 
University of Thessaloniki, Thessaloniki Greece

3 DVM, PhD, Professor, Companion Animal Clinic, Medicine Unit, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki Greece

4 DVM, PhD, Associate professor, Laboratory of Pathology, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessa-
loniki, Thessaloniki Greece

5 DVM, PhD, Assistant professor, Diagnostic Imaging Unit, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessa-
loniki, Thessaloniki Greece

6 DVM, PhD, Professor, Companion Animal Clinic, Surgery & Obstetrics Unit, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle 
University of Thessaloniki, Thessaloniki Greece

Introduction: The survival in canine bone osteosarcoma usually does not exceed the 12 months, even after treatment. An unusual 
long-term survival in a dog with tibial osteosarcoma is presented.
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Clinical case: A 3.5-year-old, mongrel, female dog, weighting 17 kg was presented with lameness in the left hind limb (LHL) for 1.5 
month duration. Conservative treatment was unsuccessful. Muscle atrophy and non-weight bearing lameness was observed in this limb. 
The left stifle was swollen and painful. Radiographs revealed osteolysis in the proximal metaphysis of the left tibia, without lung metas-
tasic disease. LHL amputation was performed. Diagnosis of osteoblastic osteosarcoma was made histopathologically. Re-examinations, 
including thoracic radiography, were performed every 4-6 months.
Results: After 4.5 years, the animal was presented with hematuria, tachypnea and decreased appetite. Radiographs showed pleural 
effusion and an intra-abdominal mass. After fluid aspiration, ultrasound examination revealed a mass in the thorax, and also a large 
mass in the right kidney and three smaller masses in the left kidney. A few days later euthanasia was performed upon owners’ request. 
Total survival after initial diagnosis was estimated to be 1,650 days.
Conclusions: The long-term survival of rare cases of osteosarcoma should prevent a festinate decision for euthanasia in dogs without 
metastatic disease.
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AA 48
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ 
ΣΚΥΛΕΣ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΩΟΘΗΚΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Μαρούλα Παπαδοπούλου1, Χρυσή Σπληνάκη1, Ευφροσύνη κοτανίδου1, Παναγιώτης ηλιάδης1, Παρασκευή Παπαδοπούλου2, 
Χαράλαμπος Βερβερίδης2 
1DVM, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ
2DVM, PhD Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ 

η υπερηχοτομογραφική εξέταση χρησιμοποιείται συχνά στη σκύλα για την διάγνωση της κυοφορίας, των παθολογικών καταστάσεων της 
μήτρας και των ωοθηκών και λιγότερο για την επιβεβαίωση των σταδίων του ωοθηκικού κύκλου. 
Σκοπός της μελέτης ήταν η αντιστοίχιση των εικόνων της υπερηχοτομογραφίας της μήτρας και των ωοθηκών στη σκύλα με τα αντίστοιχα 
μακροσκοπικά ευρήματα στα επιμέρους στάδια του ωοθηκικού κύκλου. 
Συγκρίθηκαν οι αντίστοιχες εικόνες - διαστάσεις της μήτρας και των σχηματισμών των ωοθηκών από 17 σκύλες, που προσκομίστηκαν για 
ωοθηκυστερεκτομή. κατατάχθηκαν στα επιμέρους στάδια λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό, τις ορμονικές μετρήσεις, την κυτταρολογική 
εξέταση του κόλπου και την κολποσκόπηση κ.ά. Διαπιστώθηκε ικανή συμφωνία μεταξύ των μεθόδων ως προς τη διάμετρο της μήτρας, 
τη διάμετρο των ωοθυλακίων και τη διάμετρο των ωχρών σωματίων και εξετάστηκε η υπερηχοτομογραφική εικόνα τους ως ένδειξη του 
σταδίου του ωοθηκικού κύκλου. 
Συμπερασματικά, ο υπέρηχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του σταδίου του κύκλου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαστάσεις της μήτρας και των σχηματισμών των ωοθηκών.

PP 48
CORRELATION BETWEEN SONOGRAPHIC IMAGES AND MACROSCOPIC FINDINGS OF THE UTERUS AND THE OVARIES IN 
HEALTHY DOGS DURING THE OVARIAN CYCLE
Maroula Papadopoulou1, Chrysi Splinaki1, Effrosyni Kotanidou1, Panagiotis Iliadis1, Paraskevi Papadopoulou, Charalambos Ververidis
1DVM, Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
DVM, PhD, Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

The ultrasonographic exam is often used for the gestational diagnosis, the diagnosis of some reproductive diseases of the uterus and 
the ovaries and less often to confirm the stage of the estrous cycle of the bitches. 
The aim of this study was to correlate the sonographic images of the uterus and the ovaries in the bitch with the corresponding mac-
roscopic findings during the estrous cycle. 
Images - dimensions of the uterus and the formations of the ovaries of 17 bitches, which were presented for ovariohysterectomy, were 
compared.
Then, they were classified into individual stages, by taking into account the reproductive history data, hormonal estimations, vaginal 
smear cytological examination and vaginoscopy etc. Agreement was found between both methods, concerning the uterine diameter, 
follicular diameter and corpus luteum diameter and the ultrasound image was checked as an indication of the estrous cycle. Conclu-
sively, the ultrasound can be used to distinguish the stages of the ovarian cycle, taking into account the measurements of the uterus 
and the ovarian formations.
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ΚΛΙΝΙΚΗ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΣΚΥΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ ΩΟΘΗΚΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ
Παπαδοπούλου Μαρούλα1, Παναγιώτης ηλιάδης1, Χρυσή Σπληνάκη1, Δήμητρα, Παρδάλη2, Χαράλαμπος Βερβερίδης2

1DVM, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ
2DVM, PhD, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ

η ενδοσκόπηση – βαθιά κολποσκόπηση με κάμερα χρησιμοποιείται στην αναπαραγωγή της σκύλας τα τελευταία χρόνια, τόσο ως 
διαγνωστικό εργαλείο, όσο και για τη διατραχηλική προσπέλαση της μήτρας για σπερματέγχυση. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη δεδομένων 
ενδοσκοπικής απεικόνισης του αιδοίου και του κόλπου. 
Σκοπός μας ήταν η καταγραφή των ευρημάτων από την κλινική εξέταση του αιδοίου και του κόλπου, την κυτταρολογική εξέταση κολπικών 
επιχρισμάτων (κΕκΕ) και την βαθιά κολποσκόπηση στα επιμέρους στάδια του ωοθηκικού κύκλου.
Εξετάστηκαν 17 υγιείς σκύλες. λίγο πριν την ωοθηκυστερεκτομή καταγράφηκαν οι διαστάσεις του αιδοίου, τα ευρήματα της κΕκΕ και της 
βαθιάς κολποσκόπησης με άκαμπτο κυστεοουρηθροσκόπιο 32cm, 30Ο) και ελήφθησαν εικόνες. το στάδιο του κύκλου προσδιορίστηκε με 
ορμονικές μετρήσεις και μακροσκοπικό έλεγχο μήτρας και ωοθηκών.
κλινικά διαπιστώθηκε οίδημα - διόγκωση του αιδοίου στην ωοθυλακική φάση του κύκλου και προοδευτική σμίκρυνση ακολούθως 
(στην ωχρινική φάση και στον άνοιστρο). κυτταρολογικά διαπιστώθηκαν πολλά μεγάλα ενδιάμεσα επιθηλιακά κύτταρα στον πρόοιστρο, 
πολλά κερατινοποιημένα (>85%) στον οίστρο, πολλά μικρά ενδιάμεσα και παραβασικά κύτταρα και επιπλέον αρκετά ουδετερόφιλα 
στον δίοιστρο/κυοφορία και πολλά παραβασικά και μικρά ενδιάμεσα κύτταρα στον άνοιστρο. Ενδοσκοπικά διαπιστώθηκαν οι παρακάτω 
κολποσκοπικές φάσεις – εικόνες βλεννογόνου: 1) αδρανής, λεία φάση - άνοιστρος & άνηβα, 2) οιδηματική φάση - πρόοιστρος, 3) φάση 
αρχικής συρρίκνωσης και ρυτίδωσης - αρχή οίστρου, 4) φάση σαφούς συρρίκνωσης και γωνίωσης – κοντά στην ωοθυλακιορρηξία και 
προς το τέλος του οίστρου, 5) φάση προχωρημένης συρρίκνωσης υποχώρησης πτυχών – δίοιστρος και 6) φθίνουσα φάση σχεδόν λεία 
– τέλος διοίστρου και αρχή ανοίστρου.
Συμπερασματικά, οι κυτταρολογικές και ενδοσκοπικές εικόνες του κόλπου, διαφέρουν σαφώς μεταξύ των σταδίων του ωοθηκικού κύκλου.

PP 49
CLINICAL, CYTOLOGICAL AND ENDOSCOPIC STUDY OF THE VULVA AND VAGINA IN BITCHES DURING THE OVARIAN CYCLE AND 
GESTATION
Maroula Papadopoulou1, Panagiotis Iliadis1, Chrysi Splinaki1, Dimitra Pardali2, Charalambos Ververidis2 
1DVM, Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2DVM, PhD, Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Endoscopic vaginoscopy has been used in reproduction of bitches in recent years for diagnosis and transcervical procedures such as 
artificial insemination. However, few data are available concerning endoscopic imaging of the vulvar and vagina.
The aim of the study was to record the findings from the clinical examination of the vulva and vagina, the cytological examination of 
vaginal smear and the vaginoscopy during the stages of the ovarian cycle and gestation.
Findings of 17 healthy dogs were included in the study. Prior to ovariohysterectomy, the vulva dimensions, the cytological examination 
findings and the vaginoscopic evaluation by a rigid cystourethroscope (32cm, 30°) were recorded and images were captured. The stage 
of the estrous cycle was determined by hormonal measurements and macroscopic examination of the uterus and the ovaries.
Clinical findings: vaginal edema- swelling of the vulva in the follicular phase and progressive shrinking afterwards (in the luteal phase 
and anoestrus). Cytological findings: many large intermediate epithelial cells in proestrus, many keratinized cells (>85%) in estrus, many 
small intermediate and parabasal cells and additionally several neutrophils in dioestrus/pregnancy and many parabasal and small inter-
mediate cells in anoestrus. Endoscopically, the following vaginoscopic phases - mucosal images were found: 1) inactive, flattened phase 
during anoestrus & juvenile, 2) oedematous phase during proestrus, 3) initial shrinkage and wrinkling phase during the beginning of 
estrus, 4) total shrinkage and angulated phase - close to ovulation and towards the end of estrus, 5) progressive decline in the size of 
mucosal folds during dioestrus and 6) almost declining phase during the ending of dioestrus and beginning of anoestrus.
In conclusion, the cytological and endoscopic images of the vagina differ adequately between the stages of the ovarian cycle.
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΡΥΨΟΡΧΙΑΣ ΣΕ ΙΠΠΟΥΣ
Νικολέτα Βάθη1, νικόλαος Διακάκης2

1Μετεκπαιδευόμενη Κτηνίατρος, Μονάδα Ιπποειδών, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
2Κτηνίατρος, Καθηγητής, Μονάδα Ιπποειδών, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Ως κρυψορχία χαρακτηρίζεται η ατελής κάθοδος του όρχη στο όσχεο, ο οποίος παραμένει στην κοιλιακή κοιλότητα ή στο βουβωνικό πόρο, 
και η οποία μπορεί να εμφανίζεται ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα. 
η παρουσίαση αφορά στη μελέτη περιστατικών κρυψορχίας που προσκομίστηκαν στη Μονάδα ιπποειδών του τμήματος κτηνιατρικής 
α.Π.Θ. την πενταετία 2017-2022, στην διαχείριση και στην έκβαση τους.
η διάγνωση της κρυψορχίας στηρίζεται στον κλινικό και υπερηχοτομογραφικό έλεγχο και η αντιμετώπισή της είναι χειρουργική. Διεγ-
χειρητικά, μετά από χορήγηση γενικής αναισθησίας και τοποθέτηση του ίππου σε ύπτια κατάκλιση με τα οπίσθια άκρα εκτεταμένα προς 
τα πίσω, γίνεται τομή του δέρματος στο ύψος του κάτω βουβωνικού στομίου και παρασκευή του βουβωνικού πόρου για ανεύρεση του 
όρχη, σύλληψή του με λαβίδα ιστών, έλξη του στα χείλη του τραύματος και εκτομή του μετά από κεντρική απολίνωση και παρασκευή του 
σπερματικού τόνου. Σε αποτυχία ανεύρεσης, συλλαμβάνεται και έλκεται ο γεννητικοβουβωνικός σύνδεσμος μέσω του βουβωνικού πόρου 
ώστε να αποκαλυφθεί η ουράς της επιδιδυμίδας του κρυψόρχη και κατ́  επέκταση ο όρχης. ακολουθεί η αφαίρεσή του. 
Συνολικά, στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν 18 περιστατικά κρυψορχίας. από αυτά, 6 ίπποι παρουσίαζαν αμφοτερόπλευρη κρυψορχία, 
ενώ στην ετερόπλευρη οι 9 περιπτώσεις αφορούσαν τον δεξιό όρχη και μόνο 3 τον αριστερό. Σε 14 περιστατικά ο όρχης βρέθηκε και 
αφαιρέθηκε ενώ 4 είχαν ανεπιτυχή έκβαση.
η κρυψορχία δεν είναι πάντα εύκολα διαχειρίσιμη λόγω δυσκολίας εντόπισης του έκτοπου όρχη για αυτό και προτάσσονται νέες μέθοδοι 
επέμβασης, όπως η λαπαροσκοπική ανεύρεση και αφαίρεση του όρχη με χρήση ενδοσκοπίου, με πολύ υποσχόμενα αποτελέσματα. 

PP 51
RETROSPECTIVE STUDY OF CRYPTORCHIDISM IN HORSES
Nikoleta Vathi1, Nikolaos Diakakis2

1Veterinarian, Postgraduate Student, Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, A.U.th., Thessaloniki
2Veterinarian, Professor, Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, A.U.th., Thessaloniki

Cryptorchidism is characterized by the incomplete descent of the testis into the scrotum, which remains in the abdominal cavity or in 
the inguinal canal, and can occur unilaterally or bilaterally.
In this study, cases of cryptorchidism presented to the Equine Clinic the five-year period 2017-2022 were included and their manage-
ment and outcome was presented.
The diagnosis of cryptorchidism is based on clinical and ultrasound examination and its treatment is surgical. After induction of general 
anaesthesia and placement in dorsal recumbency, a skin incision is made at the level of the lower inguinal ring. In cases of inguinal 
cryptorchidism, the inguinal canal in dissected blindly, the testicle is found and removed in a routine manner. In cases of abdominal 
cryptorchidism, one has to find and grasp the gubernaculum testis. Traction of the gubernaculum causes the tail of the epididymis to 
be presented, which with gentle traction pulls the testis through the vaginal cord. Castration is then performed as before. 
A total of 18 cases of cryptorchidism were included in this study. Of these, 6 horses presented with bilateral cryptorchidism, while 
concerning unilateral cryptorchidism, 9 cases involved the right testis and only 3 the left. In total, in 14 cases the testis was found and 
removed while 4 had an unsuccessful outcome.
Cryptorchidism is not always easily managed due to the difficulty of locating the ectopic testis, so new methods such as laparoscopic 
finding and removal of the testis using laparoscopic surgery are proposed, with very promising results.
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ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗΣ ΙΠΠΟΥ 
Νικολέτα Βάθη1, νικόλαος Διακάκης2, αναστασία Παρίση3

1Μετεκπαιδευόμενη Κτηνίατρος, Μονάδα Ιπποειδών, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
2Κτηνίατρος, Καθηγητής, Μονάδα Ιπποειδών, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
3Κτηνίατρος, Ελεύθερη επαγγελματίας, Φλώρινα

αν και η ορχεκτομή είναι η συχνότερα πραγματοποιούμενη χειρουργική επέμβαση στην κλινική ιππιατρική, δεν είναι σπάνια η εμφάνιση 
σοβαρών επιπλοκών, οι οποίες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. η παρουσίαση αφορά περιστατικό ορχεκτομής με διαπύηση του 
τραύματος αυτής και παράλυση του πέους. 
Ίππος, φυλής Friesian, ηλικίας 4 ετών, προσκομίστηκε 15 ημέρες μετά από χειρουργική επέμβαση ορχεκτομής. κατά την κλινική 
εξέταση, διαπιστώθηκε πυρετός, κατάπτωση ανορεξία, καθώς και διόγκωση και οίδημα της περιοχής του οσχέου και της ακροποσθίας. 
Επίσης, παρατηρήθηκε έξοδος πυώδους εξιδρώματος από τις τομές του οσχέου και αδυναμία επανεισόδου του πέους στην πόσθη. 
Υπό γενική αναισθησία, διανοίχθηκε το όσχεο και ανευρέθηκε σηπτικό κολόβωμα του σπερματικού τόνου και νέκρωση των ιστών λόγω 
χρήσης ράμματος μεταξιού κατά την αρχική απολίνωση. Πραγματοποιήθηκε εκ νέου παρασκευή του σπερματικού τόνου κεντρικότερα 
και απολίνωσή του με απορροφήσιμο ράμμα νο2. Επίσης, διενεργήθηκε απόξεση και νεαροποίηση των νεκρωμένων ιστών. 
Μετεγχειρητικά χορηγήθηκαν αντιβιοτικά ευρέως φάσματος με αποτέλεσμα τη βελτίωση της γενικής κατάστασης του ίππου, τη μείωση 
του οιδήματος και την εξυγίανση του τραύματος μετά από 48 ώρες.
Παρά τη βελτίωση, το πέος παρέμενε εκτός της πόσθης και ο ίππος υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση μερικής ποσθεκτομής υπό 
γενική αναισθησία. Μετεγχειρητικά παρατηρήθηκε μείωση της προβολής του πέους κατά 50% σε διάστημα ενός μήνα, ενώ η πλήρης 
αποκατάσταση της κινητικότητας του πέους επήλθε 4 μήνες μετά την επέμβαση. 
η λανθασμένη επιλογή ραμμάτων στην ορχεκτομή του ίππου μπορεί να οδηγήσει τόσο στην αποστηματοποίηση του εγχειρητικού 
τραύματος μετεγχειρητικά, όσο και στην παράλυση του πέους, απειλώντας άμεσα τη ζωή του ίππου. 

PP 52
UNUSUAL POSTOPERATIVE COMPLICATION OF EQUINE CASTRATION
Nikoleta Vathi1, Nikolaos Diakakis2, Anastasia Parisi3
1Veterinarian, Postgraduate Student, Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, A.U.th., Thessaloniki
2Veterinarian, Professor, Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, A.U.th., Thessaloniki
3Veterinarian, practitioner, Florina

Although castration is the most frequently performed surgical procedure in equine practice, it is not uncommon for serious complica-
tions to occur, which require immediate treatment. This study presents a case of orchiectomy with severe post-operative infection of 
the wound and paralysis of the penis.
A 4-year-old Friesian horse was admitted 15 days after a field castration. On clinical examination, fever, anorexia, swelling and oedema 
of the scrotal and foreskin area were noted. Moreover, purulent exudate was coming out of the scrotal incisions and the penis was 
paralysed outside the prepuce.
Under general anaesthesia, the scrotum was opened to reveal excessive tissue necrosis and septic stumps of the spermatic cords due to 
use of silk suture material during initial ligation. Following blunt dissection and preparation of the spermatic cord, the latter was ligated 
proximally. Necrotic tissues were sharply dissected, and the surgical site was lavaged. Post-operatively broad-spectrum antibiotics were 
administered resulting in improvement of the horse’s general condition, reduction of swelling and healing of the wound after 48 hours.
Despite the improvement, the penis remained paralysed, and the horse underwent a new partial posthectomy surgery under general 
anaesthesia. Postoperatively, a 50% reduction in penile length was observed within one month, while full recovery of penile mobility 
occurred 4 months after surgery.
The poor choice of sutures in equine castration can lead both to the abscessation of the surgical wound postoperatively, as well as the 
paralysis of the penis, both potentially life-threatening complications.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΣΕ ΓΑΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου 
Κτηνίατρος DVM , Ελεύθερος επαγγελματίας, PetMobility CEO, Αττική

Εισαγωγή: η προθετική κτηνιατρική αποτελεί κλάδο όπου τεχνολογία και κτηνιατρική συνεργάζονται προς αποκατάσταση ορθοπεδικών 
ή νευρολογικών προβλημάτων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα περιστατικό όπου τοποθετήθηκε επιτυχώς ατομικός νάρθηκας 
ταρσού.
Κλινικό περιστατικό: Μια ακέραιη θηλυκή γάτα, φυλής DSH, σωματικού βάρους 4 κιλών και ηλικίας 18 μηνών προσκομίστηκε με πλήρη 
ρήξη του αχίλλειου τένοντα, έπειτα από δάγκωμα μεγαλόσωμου σκύλου. 
Στην κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν πλήρης ρήξη του αχίλλειου τένοντα και έλκη δέρματος στο δεξιό ταρσό. κατά την στάση η γάτα 
παρουσίαζε πτώση του δεξιού ταρσού με στήριξη του βάρους του άκρου στην οπίσθια επιφάνεια των μεταταρσίων . κατά την νευρολογική 
εξέταση διαπιστώθηκε μείωση του αντανακλαστικού κάμψης, εκτός του επιγονατιδικού.
Θεραπευτικά, πραγματοποιήθηκε χειρουργικός καθαρισμός των ελκών δέρματος και τενοντοραφή του αχίλλειου υπό γενική αναισθησία 
και ολοκληρώθηκε η αντιμετώπισή του τραύματος με αντιβιοτικά και επίδεση. Ξεκίνησε την δεύτερη μετεγχειρητική μέρα εργοθεραπεία 
με έναν ελαφρύ και αντικραδασμικό μηχανισμό από θερμοπλαστικό υλικό, επενδυμένο με ειδικό αφρώδες υλικό και κατασκευασμένο 
κούμπωμα μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, σύμφωνα με την ανατομία του άκρου της γάτας.
Αποτελέσματα: την επόμενη μέρα του χειρουργείου εφαρμόστηκε ο νάρθηκας για την έναρξη της εργοθεραπείας, σύμφωνα με την 
ανατομία της συγκεκριμένης γάτας. Προοδευτικά η γάτα αποδέχτηκε την κατασκευή και άρχισε να φέρει βάρος κατά τη στάση και βάδιση. 
Έναν μήνα αργότερα η βάδιση της ήταν ικανοποιητική. 

PP 53
FITTING A PROSTHETIC CAST: CASE STUDY REPORT
Vardaxoglou A.
DMV, Private Practitioner, Pet Mobility CEO, Attica

Introduction: Prosthetics and orthotics benefit animals with orthopaedic or neurological problems. This study presents the case of 
the successfully fitting a cast on a cat.
Clinical Case: Signalment: A 7m.o. female intact DSH, with BW of 2kg, with congenital malformation of the left tarsus, was referre-
dafter partial amputation of the right hind limp at the level of distal tibia. 
Clinical findings: Clinical examination disclosed decubitus ulcers (pressure sores) on the lateral aspect of the proximal tibia and rigidity 
of the right tarsus. During walking the cat supported its weight on the dorsal surfaces of the metatarsals and the distal right tarsus.
Treatment: Topical debridement and antibiotics were used to treat the ulcers. Physiotherapy and occupational therapy, with a modular 
lightweight and antivibration mechanism made of thermoplastic material using a three-dimensional printer were prescribed.
The ulcers were treated with topical debridement and antibiotics. Physical and occupational therapy were prescribed together with a 
modular lightweight and antivibration devicecreated using a three-dimensional printer.
Results: After two weeks of physiotherapy, a limp prosthetic was fitted and usedprogressively. After a month, the cat’s gait returned 
to normal and the pressure sores were resolved.
Conclusion: The size, weight, anatomy (body structure), and personality of the particular animal should be taken into consideration 
when designing a prosthetic limp. Furthermore, combining prosthetics with physiotherapy and occupational therapy can help an animal 
accept its prosthetic limp, avoid the development of ulcers, and generally improve their welfare.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΟΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ 
Στυλιανή Λιολιοπούλου1, Γεώργιος α. Παπαδόπουλος1, ηλίας Γιάννενας2, κωνσταντίνα Βασιλοπούλου2, Φανή Μαντζουρίδου3,  
Δημήτριος Γαλαμάτης4, Πασχάλης Φορτομάρης1

1Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
2Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
3Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
4Εργαστήριο Ζωοτεχνίας – Εκτροφής Μονογαστρικών Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

Εισαγωγή: το ρόδι περιέχει βιοενεργά συστατικά υπεύθυνα για τις ευεργετικές του ιδιότητες. τα παραπροϊόντα ροδιού μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των παραγωγικών ζώων.
Σκοπός και Μέθοδος: αντικείμενο της μελέτης ήταν να εκτιμήσει ποιοτικές παραμέτρους των αυγών, μετά από προσθήκη παραπροϊόντος 
από φλούδα ροδιού (ΠΦρ) σε διάφορα επίπεδα στο σιτηρέσιο αυγοπαραγωγών ορνίθων. 
Υλικά και Μέθοδοι: Συνολικά 48 αυγοπαραγωγές όρνιθες χωρίστηκαν σε τέσσερις διατροφικές ομάδες: 0%ΠΦρ (μάρτυρας); 1%ΠΦρ; 
2.5%ΠΦρ; 5%ΠΦρ. Ο πειραματισμός διήρκεσε 8 εβδομάδες. Εκτιμήθηκαν ποιοτικές παράμετροι των αυγών, καθώς και οι τιμές L*, a*, b* 
που αντιπροσωπεύουν τη φωτεινότητα, την κόκκινη και την κίτρινη χροιά αντίστοιχα. ακόμη, εκτιμήθηκαν τα επίπεδα μαλονδιαλδεϋδης 
στη λέκιθο. η στατιστική ανάλυση έγινε με one-way ANOVA στο λογισμικό SPSS®.
Αποτελέσματα: τα αυγά των ομάδων 2.5%ΠΦρ και 5%ΠΦρ είχαν πιο ανοιχτόχρωμα κελύφη από τα αυγά των ομάδων 0%ΠΦρ και 
1%ΠΦρ (p<0.05). το βάρος και το πάχος του κελύφους ήταν μεγαλύτερα στα 5%ΠΦρ αυγά συγκριτικά με τα 1%ΠΦρ (p<0.01). το ειδικό 
βάρος των 5%ΠΦρ αυγών ήταν μεγαλύτερο από αυτό των ομάδων 0% και 1%ΠΦρ (p<0.05). Όλα τα επίπεδα προσθήκης ΠΦρ οδήγησαν 
σε ενίσχυση του χρώματος και της τιμής a* της λεκίθου, με τις μεγαλύτερες τιμές να παρατηρούνται στην ομάδα 2.5%ΠΦρ (p<0.05). Οι 
υψηλότερες τιμές b* παρατηρήθηκαν στην ομάδα 2.5%ΠΦρ (p<0.05). τα επίπεδα μαλονδιαλδεϋδης στη λέκιθο ήταν χαμηλότερα στις 
ομάδες 2.5%ΠΦρ και 5%ΠΦρ συγκριτικά με την ομάδα 0%ΠΦρ (p<0.01).
Συμπεράσματα: η διατροφική προσθήκη ΠΦρ οδήγησε σε ενίσχυση του χρώματος της λεκίθου. ακόμη, τα επίπεδα προσθήκης 2.5% και 
5% μείωσαν την υπεροξείδωση των λιπιδίων στη λέκιθο.

PP 54
EFFECTS OF SUPPLEMENTATION OF POMEGRANATE PEEL BYPRODUCT IN THE DIET OF LAYING HENS ON EGG QUALITY PARAMETERS
Styliani Lioliopoulou1, Georgios A. Papadopoulos1, Ilias Giannenas2, Konstantina Vasilopoulou2, Fani T. Mantzouridou3, Georgios Arsenos1, 
Dimitrios Galamatis4, Paschalis Fortomaris1

1Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2Laboratory of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3Laboratory of Food Chemistry and Technology, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
4Laboratory of Monogastric Livestock Farming, Department of Animal Science, University of Thessaly, Larissa, Greece

Introduction: Pomegranate is rich in antioxidants, antimicrobial and other beneficial nutrients. Pomegranate byproducts, following 
juice extraction, maintain significant amounts of bioactive compounds and can be used as feed supplements in animal nutrition.
Objectives: The objective was to assess egg quality parameters following dietary supplementation of different levels of pomegranate 
peel byproduct (PPB) in laying hens’ diets.
Materials and Methods: In total 48 laying hens were assigned to four experimental groups: 0%PPB (control); 1%PPB; 2.5%PPB; 
5%PPB. Experimental duration was 8 weeks. Eggs were analyzed for quality parameters and for the L*, a*, b* parameters, which rep-
resent lightness, redness and yellowness, respectively. Malondialdehyde levels were also analyzed in egg yolks. Statistical analysis was 
performed with one-way ANOVA using SPSS® software.
Results: Inclusion of 2.5%PPB and 5%PPB in laying hens’ diets resulted in lighter colored eggshells compared with 0% and 1%PPB 
treatments (p<0.05). Eggshell weight and thickness increased in 5%PPB compared to 1%PPB (p<0.01). Egg specific gravity was higher 
in 5%PPB compared to 0% and 1%PPB groups (p<0.05). Egg yolk color fan scoring and a* value were higher in all PPB inclusion levels 
compared to 0%, with higher values observed in the 2.5%PPB (p<0.05). The b* value was also found higher in 2.5%PPB (p<0.05). 
Malondialdehyde levels were lower in 2.5%PPB and 5%PPB groups compared to the 0% (p<0.01). 
Conclusions: Dietary inclusion of pomegranate peel byproduct resulted in darker and more reddish egg yolks. When supplemented at 
2.5% or 5% level a reduced lipid peroxidation of egg yolk was noted.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΝΕΪΚΗΣ ΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Φιλήμων Διαμαντής1 , Στέφανος Γεωργίου1,2 , Θεοδώρα Μηλίνη1 

1Volos Veterinary Specialists, Βόλος 
2Χειρουργική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. 

Περίληψη
η περινεϊκή κήλη είναι μια πολυπαραγοντική πάθηση η οποία οδηγεί στη ρήξη του πυελικού διαφράγματος. Προσβάλλει σχεδόν 
αποκλειστικά αρσενικά σκυλιά, ακέραια ή στειρωμένα, μεγαλύτερα των πέντε ετών. Συνήθως η διόγκωση είναι ανώδυνη, ψυχρή 
και ανατάξιμη. τα συμπτώματα που συνήθως παρουσιάζονται είναι η δυσκοιλιότητα, η προβολή του πρωκτού και ο τεινεσμός. Στο 
συγκεκριμένο περιστατικό περιγράφεται η τεχνική για τη χειρουργική αντιμετώπιση μίας δεξιάς περινεϊκής κήλης σε σκύλο, με τη χρήση 
κωνικού πλέγματος πολυπροπυλενίου. Μία τεχνική που μπορεί να αποτελεί μέθοδος εκλογής λόγω της χαμηλής τεχνικής δυσκολίας και 
του πολύ μικρού ποσοστού υποτροπών. Ο συγκεκριμένος σκύλος είχε χειρουργηθεί παλαιότερα για το ίδιο πρόβλημα με τη τεχνική της 
μετάθεσης του έσω θυρεοειδούς μυός, αλλά λίγες ημέρες μετά το χειρουργείο είχε υποτροπιάσει. η μετάθεση του έσω θυρεοειδούς μυός 
είναι σήμερα η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη χειρουργική τεχνική, αλλά όταν οι μυς είναι ατροφικοί, το ποσοστό υποτροπής είναι αρκετά 
υψηλό. η τρέχουσα τάση στην αποκατάσταση μίας κήλης εστιάζει σε τεχνικές χωρίς τάση. Ο σκύλος υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, 
εξετάσεις αίματος, υπερηχοτομογραφική εξέταση, ακτινολογική εξέταση και μετά από αξιολόγηση και του ιστορικού του, αποφασίστηκε 
η συγκεκριμένη τεχνική. το πλέγμα τοποθετήθηκε στο κηλικό στόμιο με τη κορυφή του κώνου κεφαλικά, ενώ η βάση του κώνου 
καθηλώθηκε με ράμμα πολυδιοξανόνης στον έξω σφικτήρα του πρωκτού, τον ισχιοιερό σύνδεσμο και το ισχιακό οστό. ακολούθησε 
follow up ενός έτους, χωρίς καμία υποτροπή.

PP 55
SURGICAL APPROACH OF A PERINEAL HERNIA USING A CONE-SHAPED MESH
Filimon Diamantis1, Stefanos Georgiou1,2, Theodora Milini1 

1Volos Veterinary Specialists, Volos 
2University of Thessaly, Veterinary Faculty, Karditsa 

Summary
Perineal hernia is a multifactorial condition that leads to the rupture of the pelvic diaphragm. It affects almost exclusively male dogs, 
intact or neutered, older than five years. Usually the swelling is painless, cold and irreparable. The symptoms that usually present are 
constipation, anus projection and tenesmus. In this case, the technique for the surgical treatment of a right perineal hernia in a dog 
is described, using a conical polypropylene mesh. This technique can be the method of choice due to its low technical difficulty and 
very low recurrence rate. This dog had previously been operated for the same problem with transposition of the internal obturator 
muscle technique, but a few days after surgery had relapsed. Transposition of the internal obturator muscle is the most widely used 
surgical technique, but when the muscles are atrophic, the recurrence-rate is quite high. The current trend in hernia repair focuses on 
tension-free techniques. The dog underwent a clinical examination, blood tests, ultrasound examination, radiological examination and 
after the evaluation of his history, the use of the cone-shaped mesh was decided. The mesh was placed in the perineal hernia with the 
top of the cone inside the abdomen, while the base of the cone was fixed with polydioxanone suture to the external anal sphincter, the 
sacrotuberous ligament and the ischium. After one-year follow-up, there was no recurrence.
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΣΚΥΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΥΛΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΣΤΡΟ;
Ιωάννης Μαργαρίτης1, Δήμητρα Παρδάλη2, ιωάννης Θεοδοσιάδης3 Χαράλαμπος Βερβερίδης4

1Κτηνίατρος,MSc, PhD. Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
2Κτηνίατρος, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ
3Κτηνίατρος, MRCVS, Vets4pets, Halesowen, Ηνωμένο Βασίλειο
4 Κτηνίατρος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Μονάδα Χειρουργικής και Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Συχνά διαπιστώνονται «παράδοξες» τιμές στη γενική εξέταση αίματος και στις ολικές πρωτεϊνες κατά την κυοφορία στη 
σκύλα που απαιτούν ιδιαίτερη ερμηνεία.
Σκοπός και μέθοδος: Σκοπός της μελέτης ήταν να αναδείξει αυτές τις διαφορές που παρατηρούνται στην καθημερινή κλινική κτηνιατρική 
πράξη στην έγκυο σκύλα.
Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν παράμετροι της γενικής εξέτασης αίματος(ADVIA 120, Siemens) και οι ολικές πρωτεΐνες του πλάσμα-
τος αίματος (ολικά στερεά, με διαθλασίμετρο) σε 158 κλινικά υγιείς σκύλες (93/158 σε κύηση 18-63 ημερών και 65/158 σε δίοιστρο) 
που προσκομίστηκαν για ωοθηκυστερεκτομή στην κλινική Ζώων Συντροφιάς του τμήματος κτηνιατρικής, α.Π.Θ. Πραγματοποιήθηκε 
στατιστική ανάλυση με τη χρήση t-test σε λογισμικό SPSS 25 (p<0.05). 
Αποτελέσματα: Οι μέσες τιμές αιματοκρίτη και αιμοσφαιρίνης στην κυοφορία ήταν σημαντικά χαμηλότερες (p<0.001) από αυτές του 
διοίστρου. Ο μέσος αριθμός αιμοπεταλίων ήταν σημαντικά αυξημένος (369.103 vs 329.103/μL, p<0.05). Οι μέσοι αριθμοί των λευκοκυτ-
τάρων (p<0,001), ουδετερόφιλων (p<0,001), μονοκυττάρων (p<0.001) και εωσινόφιλων (p<0,05) ήταν σημαντικά αυξημένοι (16.103 
vs 12,1.103/μL λευκοκύτταρα, 16.103 vs 11,71.103/μL ουδετερόφιλα, 0,85.103 vs 0,57.103/μL μονοκύτταρα, 1,12.103 vs 0,62.103/μL 
εωσινόφιλα). τα επίπεδα των ολικών πρωτεϊνών ήταν επίσης σημαντικά αυξημένα (7,39 vs 7,08 g/dL, p<0,05). 
Συμπεράσματα: κατά τη διάρκεια της κυοφορίας στη σκύλα παρατηρείται αναιμία, καθώς και ουδετεροφιλική, μονοκυτταρική και 
εωσινοφιλική λευκοκυττάρωση. Επιπλέον αναμένεται θρομβοκυττάρωση και αύξηση των ολικών πρωτεϊνών. Συμπερασματικά, η 
αιματολογική εικόνα της σκύλας μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και διαφέρει από εκείνη του διοίστρου. 

PP 56
ARE THERE ANY DIFFERENCES IN THE HAEMATOLOGICAL PICTURE AND THE PLASMA TOTAL PROTEIN CONCENTRATION 
BETWEEN THE PREGNANT BITCH AND THE BITCH IN DIESTRUS?
Ioannis Margaritis1, Dimitra Pardali2, Ioannis Theodosiadis3 Charalampos Ververidis4

1DVM, MSc, PhD, Scientific co-worker, Laboratory of Animal Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle 
2University of Thessaloniki
3DVM, PhD, Assistant Professor, Diagnostics Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
4DVM, MRCVS, Vets4pets, Halesowen, UK
5 DVM, PhD, Assistant Professor, Surgery & Obstetrics Unit, Companion Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, 
Aristotle University of Thessaloniki

Introduction: There are often paradoxical results in complete blood count (CBC) and total protein concentration during canine preg-
nancy demanding special interpretation. 
Scope and method: The study scope was to highlight these alterations noticed in the pregnant bitch via routine examinations in the clinic. 
Material and method: Complete blood count (CBC, ADVIA 120, Siemens) parameters and plasma total proteins (total solids, refrac-
tometer) were studied in 158 healthy pregnant bitches (93/158 at 18-63 days of pregnancy and 65/158 in diestrus) brought into the 
Aristotle University Companion Animal Clinic for ovariohysterectomy. Data were analyzed with t-test on SPSS 25 (p<0.05).
Results: Mean hematocrit and hemoglobin values during pregnancy were significantly decreased (p<0.001) than those in diestrus. 
Platelets were significantly increased (369.103 vs 329.103/μL, p<0.05). Mean WBC (p<0.001), neutrophil (p<0.001), monocyte (p<0.001) 
and eosinophil (p<0.05) values were significantly increased (16.103 vs 12.1.103/μL WBCs, 16.103 vs 11.71.103/μL neutrophils, 0.85.103 vs 
0.57.103/μL monocytes, 1.12.103 vs 0.62.103/μL eosinophils). Total protein levels were significantly higher (7.39 vs 7.08 g/dL, p<0.05).
Conclusions: During canine pregnancy, CBC is characterized by anemia, neutrophilic, monocytotic and eosinophilic leukocytosis. 
Additionally, thrombocytosis and an increase in total protein levels are noticed. Conclusively, the hematological picture of the pregnant 
bitch is altered compared to the one in diestrus.



Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Υπό την αιγίδα  

βιβλιο περιληψεων
ΑνΑρτημένές ΑνΑκοινώςέις176 177

AA 57
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΚΥΛΑΣ;
Ιωάννης Μαργαρίτης1, Δήμητρα Παρδάλη2, ιωάννης Θεοδοσιάδης3, Χαράλαμπος Βερβερίδης4

1Κτηνίατρος,MSc, PhD. Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
2Κτηνίατρος, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
3Κτηνίατρος, MRCVS, Vets4pets, Halesowen, Ηνωμένο Βασίλειο.
4 Κτηνίατρος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Μονάδα Χειρουργικής και Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Συχνά διαπιστώνονται διαφορές στις παραμέτρους της γενικής εξέτασης του αίματος και στις ολικές πρωτεϊνες μεταξύ 
πρώιμης και προχωρημένης κυοφορίας στη σκύλα.
Σκοπός και μέθοδος: Σκοπός της μελέτης ήταν να αναδείξει τις παραπάνω μεταβολές.
Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν παράμετροι της γενικής εξέτασης αίματος (ADVIA 120, Siemens) και οι ολικές πρωτεϊνεςτου πλά-
σματος αίματος (ολικά στερεά, με διαθλασίμετρο) σε 88 κλινικά υγιείς έγκυες σκύλες που προσκομίστηκαν για ωοθηκυστερεκτομή στην 
κλινική Ζώων Συντροφιάς του τμήματος κτηνιατρικής, α.Π.Θ. Με όριο τις 41 ημέρες από την ωοθυλακιορρηξία, τα ζώα χωρίστηκαν πε-
ραιτέρω σε πρώιμη (18-41 ημερών, ν=32) και προχωρημένη κυοφορία (42-63 ημερών, ν=53). Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση 
με τη χρήση t-test σε λογισμικό SPSS 25 (p<0.05). 
Αποτελέσματα: Οι μέσες τιμές αιματοκρίτη, αιμοσφαιρίνης, αιμοπεταλίων και ολικών πρωτεϊνών κατά την προχωρημένη κυοφορία 
ήταν σημαντικά χαμηλότερες (p<0.05) από αυτές της πρώιμης [34 vs 39%, 11,67 vs 13,21 g/dL, 301 vs 418.103/μL (p<0.001), 7,92 vs 
7,15 g/dL). Ο αριθμός των ουδετερόφιλων της ομάδας προχωρημένης κυοφορίας ήταν 11,02 έναντι 9,91.103/μL της ομάδας πρώιμης 
κυοφορίας. 
Συμπεράσματα: κατά την προχωρημένη κυοφορία στη σκύλα, επιτείνεται η αναιμία και παρατηρείται θρομβοκυττάρωση που δεν παρα-
τηρείται στην πρώιμη κυοφορία. Επιπλέον, στην προχωρημένη κυοφορία μειώνονται τα ήδη αυξημένα επίπεδα των ολικών πρωτεϊνών 
της πρώιμης. Οι ήδη αυξημένοι αριθμοί ουδετερόφιλων της πρώιμης κυοφορίας παρουσιάζουν τάσεις περαιτέρω αύξησης στην προχω-
ρημένη κύηση.
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DOES THE GESTATION STAGE AFFECT THE HAEMATOLOGICAL PROFILE AND PLASMA TOTAL PROTEINS OF THE BITCH?
Ioannis Margaritis1, Dimitra Pardali2, Ioannis Theodosiadis3, Charalampos Ververidis4

1DVM, MSc, PhD, Scientific co-worker, Laboratory of Animal Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle 
2University of Thessaloniki
3DVM, PhD, Assistant Professor, Diagnostics Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
4DVM, MRCVS, Vets4pets, Halesowen, UK
5 DVM, PhD, Assistant Professor, Surgery & Obstetrics Unit, Companion Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, 
Aristotle University of Thessaloniki

Introduction: Haematological parameters and total proteins often differ between early and advanced pregnancy in the bitch.
Scope and method: We aimed to highlight the aforementioned pregnancy alterations. 
Material and method: Complete blood count parameters (ADVIA 120, Siemens) and plasma total proteins (total solids, refractometer) 
were studied in 88 healthy pregnant bitches brought into the Aristotle University Companion Animal Clinic for ovariohysterectomy. The 
animals were separated into two groups (before or after 41 days of ovulation) as early (days 18-41, n=32) or advanced gestation (days 
42-63, n=53). Data were analyzed with t-test on SPSS 25 (p<0.05).
Results: Mean hematocrit, hemoglobin, platelet and total protein values were significantly lower (p<0.05) in advanced than in early 
gestation [34 vs 39%, 11.67 vs 13.21 g/dL, 301 vs 418.103/μL(p<0.001), 7.92 vs 7.15 g/dL). The neutrophils were mildly increased in 
advanced gestation (11.02 vs 9.91.103/μL).
Conclusions: During advanced gestation in the bitch (>41 days), anemia deteriorates and thrombocytosis is noticed; the latter not 
seen in early pregnancy (<41 days). Additionally, the already increased total protein levels of the early gestation, decrease in advanced 
pregnancy. Neutrophils already increased in early gestation, are characterized by further increase trends in advanced gestation. 



βιβλιο περιληψεων
ΑνΑρτημένές ΑνΑκοινώςέις

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

177

AA 58
ΚAKOΗΘΕΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΕ ΓΑΤΑ
Εμμανουέλα Π. Αποστολοπούλου1, Μαθιός Ε. Μυλωνάκης2, Παρασκευή Παπαδοπούλου3, κωνσταντίνος Παπαδήμας4, Γεωργία Δ. Μπρέλλου5

1Κτηνίατρος, Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, 2Κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Καθηγητής, Κλινική των Ζώων Συντροφιάς,
 3Κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, 4Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Κλινική των Ζώων Συντροφιάς, 
5Κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, 
Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Εισαγωγή: το μεσοθηλίωμα αποτελεί νεόπλασμα των μεσοθηλιακών κυττάρων της περιτοναϊκής ή της θωρακικής κοιλότητας. Στη γάτα 
εμφανίζεται σπάνια και εντοπίζεται συχνότερα στον υπεζωκότα, και λιγότερο συχνά στο περιτόναιο.
Παρουσίαση περιστατικού: Γάτα φυλής DSH, ηλικίας 16 ετών, προσκομίστηκε με ανορεξία και κατάπτωση. Στην κλινική και εργαστηριακή 
εξέταση διαπιστώθηκαν κακή θρεπτική κατάσταση, διάταση της κοιλιακής κοιλότητας και μη αναγεννητική αναιμία. Υπερηχοτομογραφικά 
παρατηρήθηκαν ασκίτης και μάζα στο ήπαρ. η κυτταρολογική εξέταση της ηπατικής μάζας ήταν συμβατή με μεσεγχυματική νεοπλασία με σημαντική 
μορφολογική ατυπία και τέθηκε η διαφορική διάγνωση ιστιοκυτταρικού σαρκώματος και μεσοθηλιώματος. η ανάλυση του ασκιτικού υγρού έδειξε 
τροποποιημένο διίδρωμα. η γάτα κατέληξε και κατά τη νεκροτομή διαπιστώθηκε οροαιματηρή συλλογή στην περιτοναϊκή κοιλότητα, πολυάριθμα 
υπόλευκα οζίδια στο μείζον επίπλουν, στα πέταλα του περιτοναίου και στο μεσεντέριο, ενώ παρατηρήθηκε και πολυοζώδης, συμπαγής μάζα 
λευκωπής χροιάς που καταλάμβανε περίπου τα 3/4 της θηλοειδούς απόφυσης του κερκοφόρου λοβού του ήπατος. ιστοπαθολογικά, τα οζίδια και 
η μάζα του ήπατος συγκροτούνταν από κύτταρα που διατάσσονταν, σε αδενοειδείς ή/και κυστικούς σχηματισμούς, σε δοκίδες τοποθετημένες σε 
βασίφιλο βλεννώδες στρώμα και σπανιότερα σε συμπαγή αθροίσματα. τα κύτταρα έφεραν σαφή όρια, μέτριο πλειομορφισμό, εωσινοφιλικό, 
κενοτοπιώδες ή βασίφιλο κυτταρόπλασμα και ποικίλη μιτωτική δραστηριότητα. το εξω- και ενδοκυτταροπλασματικό βασίφιλο υλικό που 
παρατηρήθηκε χρωματίστηκε ερυθροϊώδες με το κυανό της τολουϊδίνης ενώ αρκετοί πυρήνες εξέφρασαν ανοσοϊστοχημικά το δείκτη κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού Ki-67. τα παραπάνω ευρήματα συνάδουν με τη διάγνωση κακοήθους μεσοθηλιώματος επιθηλιοειδούς τύπου.
Συμπεράσματα: το μεσοθηλίωμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση περιστατικών με περιτοναϊκή συλλογή 
στη γάτα. Ειδικά, το μεσοθηλίωμα επιθηλιοειδούς τύπου, θα πρέπει να διαφοροποιείται από το μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα και την 
αντιδραστική υπερπλασία του μεσοθηλίου.
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MALIGNANT PERITONEAL MESOTHELIOMA IN A CAT
Emmanouela P. Apostolopoulou1, Mathios E. Mylonakis2, Paraskevi Papadopoulou3, Konstantinos Papadimas4, Georgia D. Brellou5

1DVM, PhD student, Laboratory of Pathology, 
2DVM, PhD, Professor, Companion Animal Clinic,
 3DVM, PhD, Assistant Professor, Companion Animal Clinic, 
4DVM, MSc student, Companion Animal Clinic, 
5DVM, PhD, Associate Professor, Laboratory of Pathology, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

Introduction: Mesotheliomas are tumors arising from mesothelial cells that line the abdominal and thoracic cavity. They occur rarely 
in cats, affecting mostly the pleura, and occasionally the peritoneal cavity. 
Case Presentation: A 16-year-old, DSH cat was presented with anorexia and depression. Clinical and clinicopathologic evaluation 
indicated poor body condition, abdominal distention and anemia. Abdominal ultrasound revealed ascites and a liver mass. Cytology of 
the liver mass was consistent with a mesenchymal neoplasia, with histiocytic sarcoma and mesothelioma being the major differentials. 
Peritoneal fluid analysis indicated a modified transudate. The cat died and at necropsy, serosanguineous peritoneal effusion and a 
multinodular, firm, whitish mass occupying almost the 3/4 of the hepatic papillary process were found. Additionally, numerous, variably 
sized whitish nodules were observed throughout the greater omentum, the parietal and visceral peritoneum and the mesentery. 
Histopathological examination showed that the nodules and the liver mass were composed of cells arranged in glandular or/and cystic 
formations, in trabeculae supported by a basophilic mucus-like stroma and rarely arranged in dense clusters. The neoplastic cells were 
characterized by well-defined cytoplasmic borders, moderate pleomorphism, eosinophilic, vacuolated, or mucinous cytoplasm, as well 
as variation in mitotic activity. Furthermore, the basophilic extracellular and intracytoplasmic material demonstrated a metachromatic 
reaction with toluidine blue, whereas many neoplastic cells showed immunohistochemical nuclear staining for the cell proliferation 
marker Ki-67. The above findings led to the diagnosis of malignant epithelioid mesothelioma.
Conclusions: Mesothelioma should be a differential in cats with peritoneal effusion. Particularly, malignant epithelioid mesothelioma 
must be differentiated from the metastatic adenocarcinoma and reactive proliferation of mesothelial cells.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΑΤΑ
Δημήτριος Ματραλής 1, Ευσταθία Παλυβού 2

1 DVM, PhD, Cert Oncology/ESAVS Clinical Pathology, Vets4life Πικέρμι, Ελλάδα
2 DVM, Vets4life Πικέρμι, Ελλάδα

το λέμφωμα είναι ο πιο συχνός καρκίνος του αιμοποιητικού συστήματος που απαντάται στη γάτα. Παρόλα αυτά, η πνευμονική εκδήλωση 
της νόσου πρωτογενής ή δευτερογενής, είναι σπάνια και υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα όσον αφορά την επικράτηση αυτής. 
Γάτα, 8-χρονών, θηλυκή, στειρωμένη, κοινή Ευρωπαϊκή κοντότριχη, προσκομίστηκε στην κλινική μας με ιστορικό 2 εβδομάδων ταχύπνοιας, 
δυσκολίας στην αναπνοή και αλλαγής της χροιάς της φωνής. Ο αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος κατέδειξε, ήπια λεμφοκυττάρωση 
(μικρά λεμφοκύτταρα) και υπερσφαιριναιμία, ενώ ο υπέρηχος κοιλίας κανένα παθολογικό εύρημα. Ο ορολογικός έλεγχος για το αντιγόνο 
του FeLV και το αντίσωμα του FIV ήταν αρνητικός.
τα ακτινογραφήματα του θώρακα έδειξαν μια σαφώς περιεγραμμένη εντοπισμένη ακτινοσκιερή αλλοίωση στο οπίσθιο πνευμονικό πεδίο, 
ενώ η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε την παρουσία χωροκατακτητικής μάζας μεικτής ηχογένειας, μέγιστης διαμέτρου περί τα 20mm, 
στον οπίσθιο δεξιό πνευμονικό λοβό. κανένας από τους στερνικούς, πρόσθιους μεσοπνευμόνιους και τραχειοβρογχικούς λεμφαδένες δεν 
απεικονιζόταν διογκωμένος, ενώ τα ενδοκοιλιακά όργανα, συμπεριλαμβανομένων του ήπατος, των νεφρών, του σπληνός και του γαστρε-
ντερικού σωλήνα, εμφανίζονταν κατά φύσιν στην αξονική τομογραφία. Πραγματοποιήθηκε παρακέντηση της πνευμονικής αλλοίωσης με 
υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση και ο κυτταρολογικός έλεγχος έθεσε την διάγνωση του μεγαλοκυτταρικού λεμφώματος. 
Ως χημειοθεραπευτική αγωγή προτάθηκαν τα πρωτόκολλα CHOP και COP, παρόλα αυτά, οι ιδιοκτήτες συνέχισαν με την επιλογή της λο-
μουστίνης στα 45mg/m2 κάθε 4 εβδομάδες. η γάτα είναι ασυμπτωματική (ακτινολογικά η αλλοίωση έχει εξαφανισθεί) και ακόμη υπό τη 
χημειοθεραπευτική αγωγή 2 μήνες μετά την αρχική της διάγνωση. 
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι μια από τις σπάνιες αναφορές περιστατικών πρωτογενούς εντόπισης λεμφώματος, σε FeLV 
οροαρνητική το γάτα. 

PP 59
α CASE OF PRIMARY PULMONARY LYMPHOMA IN A CAT
Dimitrios Matralis1, Efstathia Palyvou2

1 DVM, PhD, Cert Oncology/ESAVS Clinical Pathology, Vets4life Pikermi, Greece
2 DVM, Vets4life Pikermi, Greece

Lymphoma is one of the most common neoplasms of the hematopoietic system seen in the cat. However, pulmonary involvement in 
feline lymphoma is rare and there are limited data regarding the prevalence of pulmonary infiltrates i
An 8-year-old, neutered female domestic shorthair cat presented to our faculty, with a 2-week history of increased respiratory rate, 
shortness of breath and change of voice. CBC and serum biochemistry revealed mild lymphocytosis and hyperglobulinemia and an 
abdominal ultrasound showed no abnormalities. Serological analysis for the FeLV antigen and for the antibody against the feline immu-
nodeficiency virus (FIV) were negative.
A plain lateral thoracic radiograph showed a well-defined focal severely radiopaque region in the caudal lung field. A computed tomog-
raphy was performed and revealed a space occupying mass with mixed density, 20 mm at the largest diameter, in the caudal lobe of 
the right lung. None of the sternal, cranial mediastinal, tracheobronchial lymph nodes were enlarged and abdominal organs, including 
the liver, kidneys, spleen, and gastrointestinal tract, appeared normal on whole body CT examination. Ultrasound-guided fine-needle 
aspiration of the thoracic mass was performed and microscopic evaluation indicated a large-cell lymphoma. A multidrug CHOP or COP 
chemotherapeutic protocol initially proposed, but finally oral lomustine, 45mg/m2 q4 weeks was administrated to the patient. The cat 
is doing well and still under chemotherapy 2 months after initial diagnosis.
To the best of our knowledge, this is one of the limited reports of a located primary pulmonary case, not associated with FeLV infection 
in a cat.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΕΝΥ) ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ 59 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Αναστάσιος Νικόλαος Αθανασίου1 , Ουρανία Μπάκα2 , Ζωή Πολυζοπούλου3

1 Κτηνίατρος, DVM, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2 DVM, MSc, PhD, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3 DVM, PhD, DipECVCP 
EBVS® European Specialist in Veterinary Clinical Pathology
Καθηγήτρια Παθολογίας και Προπαιδευτικής
Διαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα Κτηνιατρικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναδρομική μελέτη των ευρημάτων της ανάλυσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕνΥ) σε 59 περιστατικά (54 
σκύλοι και 5 γάτες) που προσκομίστηκαν στην κλινική Ζώων Συντροφιάς του τ. κτηνιατρικής α.Π.Θ κατά τα έτη 2017-2021. Σε όλες τις περιπτώσεις 
έγινε λήψη και ανάλυση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού στο πλαίσιο της διερεύνησης της αιτίας προσκόμισης τους. καταγράφηκαν τα επιδημιολογικά 
στοιχεία των ζώων, το νοσολογικό παρελθόν, το αίτιο προσκόμισης, τα ευρήματα της κλινικής και της νευρολογικής εξέτασης, τα φάρμακα που τυχόν 
χορηγήθηκαν πριν τη λήψη του ΕνΥ, τα ευρήματα των διαγνωστικών εξετάσεων (αιματολογικές, βιοχημικές στον ορό του αίματος, ανάλυση ούρων 
και ΕνΥ, απεικονιστικές), η νοσολογική ή αιτιολογική διάγνωση και η εξέλιξη των περιστατικών. Σε 36/59 περιστατικά παρατηρήθηκαν ευρήματα 
στην κυτταρολογική εξέταση και διαπιστώθηκαν παθολογικές τιμές στις εργαστηριακές εξετάσεις [εκτίμηση των φυσικών χαρακτηριστικών (χρώμα, 
διαφάνεια, ιξώδες), καταμέτρηση του αριθμού των εμπύρηνων κυττάρων και συγκέντρωση των πρωτεϊνών] στο ΕνΥ. τα υπόλοιπα είχαν φυσιολογική 
εικόνα ή ήταν μη διαγνωστικά. Σε 20/59 περιστατικά η ανάλυση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού συνέβαλε με το ιστορικό, την νευρολογική εξέταση 
και τις υπόλοιπες εξετάσεις (εργαστηριακές και απεικονιστικές) στην τελική διάγνωση. από αυτά, 14/20 περιστατικά αφορούσαν μυελοπάθειες, 5/20 
εγκεφαλικά σύνδρομα, ενώ 1/10 πολυεστιακό σύνδρομο. Όσον αφορά την αιτιολογική διάγνωση, 10/20 περιστατικά ήταν φλεγμονώδη νοσήματα, 
2/10 εκφυλιστικά και 8/10 δισκοπάθειες. 

PP 60
THE CONTRIBUTION OF CEREBROSPINAL FLUID (CSF) ANALYSIS TO THE DIAGNOSTIC INVESTIGATION OF THE 
CONDITIONS OF NERVOUS SYSTEM: RETROSPECTIVE STUDY OF 59 CASES
Anastasios Nikolaos Athanasiou1, Ourania Baka2, Zoe Polizopoulou3

1 DVM, Aristotle University of Thessaloniki
2 DVM, MSc, PhD, Aristotle University of Thessaloniki
3 DVM, PhD, DipECVCP
EBVS® European Specialist in Veterinary Clinical Pathology
Diagnostic Laboratory, Department of Clinical Studies
School of Veterinary Medicine
Aristotle University of Thessaloniki, Greece

The aim of the present essay is the retrospective study on the results of the cerebrospinal fluid (CSF) analysis in 59 cases (54 dogs and 
5 cats) which were admitted to the Companion Animals’ Clinic of Veterinary Faculty AUTh during the period 2017 - 2021. In all cases col-
lection and evaluation of cerebrospinal fluid were performed in order to contribute to the investigation of the cause of admission to the 
clinic. Patients’ epidemic data, health background, cause of admission, clinical and neurological examination findings, the drugs which 
might have been administered before CSF collection, diagnostic testing findings (hematology, biochemical in blood’s serum, urine and 
CSF analysis, diagnostic imaging), disorder or disease diagnosis and case development were recorded. In 36/59 cases abnormal find-
ings in cytologic examination and ranges in laboratory testing (physical examination [color, clarity, viscosity], total nucleated cell count 
and total protein content) of CSF were found. While the rest of them were normal or not diagnostic. In 20/59 cases cerebrospinal fluid 
analysis in accordance with the medical record, neurology examination and the rest screening (laboratory and imaging) contributed to 
the final diagnosis. Of these cases, 14/20 referred to myelopathies, 5/20 to encephalopathies, while 1/10 to multifocal syndrome. As 
regards the diagnosis, 10/20 cases were inflammatory, 2/10 degenerative and 8/10 intervertebral disc diseases.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ SARS-COV-2. ΕΛΛΑΔΑ, 2020-2022
Ταξιάρχης Χασαλέυρης1, αντώνιος Ζδράγκας2, Φωτεινή Φράγκου3, Εριφύλη κάστη4, Ευαγγελία Δαϋιδοπούλου3, Μαρία λινού5, ηλίας Μπουζαλάς2

1Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2Ερευνητής, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3Κτηνίατρος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
4Κτηνίατρος, Κομοτηνή, Ελλάδα
5Κτηνίατρος, Αθήνα, Ελλάδα

Εισαγωγή-Σκοπός: Διάφορα είδη ζώων όπως γάτες και σκύλοι έχουν αναφερθεί ως ευαίσθητα στις μολύνσεις από τον ιό SARS-CoV-2. 
Ωστόσο, η ανθρωπογενής μετάδοση στα ζώα παραμένει υπό συζήτηση. Στην παρούσα εργασία, προσπαθήσαμε να εξερευνήσουμε το 
ρόλο των ζώων συντροφιάς στην κυκλοφορία του πανδημικού ιού στην Ελλάδα. 
Υλικά-Μέθοδοι: Επιχρίσματα, ρινικά/στοματοφαρυγγικά και κοπράνων συλλέχθηκαν από γάτες (n=24) και σκύλους (n=21) και ελέγχθη-
καν για την παρουσία του SARS-CoV-2 με ποσοτική δοκιμή real-time RT-PCR (Fast Track Diagnostics, Siemens). Επιπλέον, δείγμα ορού 
αίματος από κάθε ζώο της μελέτης εξετάστηκε για ενδεχόμενη παρουσία ειδικών αντισωμάτων κατά του SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της 
ELISA (ID Screen® SARS-CoV-2, IDVET) ενώ για κάθε ζώο, καταγράφηκε η πιθανότητα επαφής με επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα.
Αποτελέσματα: η εξέταση με PCR κατέδειξε την απουσία ενεργών λοιμώξεων από SARS-CoV-2 στα υπό εξέταση ζώα. αντίθετα, η ορο-
λογική εξέταση αποκάλυψε την ύπαρξη δύο οροθετικών ζώων. Συγκεκριμένα, θετική βρέθηκε μια αδέσποτη γάτα (ιούλιος 2020) με μη 
ιχνηλατημένες επαφές, καθώς και ένας σκύλος (ιούνιος 2022) ο ιδιοκτήτης του οποίου καταγράφηκε ως επιβεβαιωμένο κρούσμα 91-180 
ημέρες πριν τη συλλογή του δείγματος. 
Συμπεράσματα: τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν χαμηλά επίπεδα μετάδοσης του SARS-CoV-2 στα κατοικίδια ζώα κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2020-2022. η οροθετική γάτα παρουσίαζε ήπια κλινική εικόνα και φαίνεται ότι η μόλυνσή οφειλόταν σε στέλεχος 
προγενέστερο του Omicron. αντίθετα ο σκύλος ήταν ασυμπτωματικός και φαίνεται να είχε μολυνθεί κατά την περίοδο που το κυρίαρχο 
στέλεχος στην Ελλάδα ήταν το Omicron. τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με δημοσιευμένες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες το στέλεχος 
Omicron παρουσιάζει μειωμένη παθογονικότητα. η μελέτη συνεχίζεται.

PP 61
THE ROLE OF COMPANION ANIMALS IN THE CIRCULATION OF SARS-COV-2. GREECE, 2020-2022
Taxiarchis Chasalevris1, Antonios Zdragas2, Foteini Fragkou3, Erifili Kasti4, Evangelia Davidopoulou3, Maria Linou5, Ilias Bouzalas2

1Post-Doc Researcher, Hellenic Agricultural Organization-DEMETRE, Veterinary Research Institute (VRI), Thessaloniki, Greece
2Researcher, Hellenic Agricultural Organization-DEMETRE, Veterinary Research Institute (VRI), Thessaloniki, Greece
3Veterinarian, Thessaloniki, Greece
4Veterinarian, Komotini, Greece
5Veterinarian, Athens, Greece

Introduction-Aim: Several animal species including cats and dogs have been shown to be susceptible to SARS-CoV-2 infections. How-
ever, the anthropogenic transmission to animals is still under discussion. In the present study, we tried to explore the role of companion 
animals in the circulation of the pandemic virus in Greece.
Materials-Methods: Nasal/oropharyngeal and rectal swabs were collected from cats (n=24) and dogs (n=21) and tested for the pres-
ence of SARS-CoV-2 by real-time RT-PCR (Fast Track Diagnostics, Siemens). Additionally, serum sample from every animal of our study 
was examined for the presence of specific SARS-CoV-2 antibodies by ELISA (ID Screen SARS-COV-2, IDVET). Data regarding the possible 
contact with confirmed human cases were also recorded for each individual animal.
Results: The PCR molecular test revealed the absence of active SARS-CoV-2 infections from in the studied animals. However, two 
animals reacted positive during serological test. Specifically, seropositivity was detected in one stray cat (July 2020) with unknown 
traced contact with confirmed human case and one dog (June 2022) owned by a person who had been recorded as confirmed human 
case 91-180 days before sampling. 
Conclusions: The aforementioned results are indicative of low SARS-CoV-2 transmission rate amongst domestic animals during the 2020-
2022 pandemic period. The seropositive cat exhibited mild clinical signs and seems to get infected by a variant other than Omicron. Where-
as the seropositive dog was asymptomatic and was probably infected after Omicron became the dominant variant in Greece. These finds 
are in accordance with other studies indicating that Omicron presents lower pathogenicity. The study is still ongoing.
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5 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ
Αντώνιος Λιονάκης
Κτηνίατρος, ιδιωτικό κτηνιατρείο, Μαρούσι 

Περιγράφονται πέντε περιστατικά αρθρόδεσης, στα οποία, λόγω μόλυνσης, επιλέχθηκε σταθεροποίηση με εξωτερική οστεοσύνθεση, 
αντί μεταλλικής πλάκας και κοχλιών. Στο χρονικό διάστημα από νοέμβριο 2013 ως απρίλιο 2021 έγινε ολική αρθρόδεση δύο αρθρώσειων 
καρπού και τριών αρθρώσεων ταρσού.
Όλα τα περιστατικά παρουσίαζαν παλιό, ανοικτό εξάρθρημα, με σοβαρή βακτηριδιακή μόλυνση. η αιτία ήταν τραυματική σε τέσσερα 
περιστατικά και παθολογική σε ένα, που έπασχε από ελκωτική αρθίτιδα των ταρσών, σε έδαφος λεϊσμανίωσης, στηριζόταν στις πτέρνες, 
και μία αρθρική κοιλότητα αποκαλύφθηκε λόγω εξέλκωσης.
Σε όλα τα περιστατικά, πριν τις αρθροδέσεις έγινε εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός και πλύση και λήφθηκαν δείγματα για καλλιέργεια. 
κατά τη χειρουργική επέμβαση απομακρύνθηκαν οι αρθρικοί χόνδροι μέχρι εμφάνισης αιμορραγίας από το υποχόνδριο οστό. τοποθετήθηκε 
στις αρθρικές κοιλότητες σπογγώδες αυτοοστεομόσχευμα που λήφθηκε από το μείζον όγκωμα του βραχιονίου. Οι αρθρώσεις ακινητοποι-
ήθηκαν σε λειτουργική γωνία με εξωτερική οστεοσύνθεση. Μία συνδετική δοκός τοποθετήθηκε στην έσω και μία στην έξω επιφάνεια του 
άκρου. Ορισμένοι ήλοι διαπερνούσαν τα οστά και συνδέονταν και με τις δύο δοκούς και οι υπόλοιποι συνδέονταν μόνο με τη μία. 
Μετεγχειρητικά, η διαχείριση ανοικτού τραύματος και η χορήγηση αντιβιοτικών και αναλγητικών συνεχίστηκε μέχρι την εξυγίανση και 
ίαση των ιστών. τέσσερα από τα πέντε περιστατικά ανέκτησαν τη λειτουργία του άκρου (τρία με πλήρη συνοστέωση και ένα με μικρή 
αστάθεια). Ένα ζώο, με πλήρη συνοστέωση, κατέληξε σε ακρωτηριασμό του άκρου, λόγω αυτοακρωτηριασμού.
η εξωτερική οστεοσύνθεση αποτέλεσε μια χρήσιμη εναλλακτική επιλογή για αρθρόδεση αρθρώσεων καρπού και ταρσού.

PP 62
5 ARTHRODESIS CASES USING EXTERNAL SKELETAL FIXATION IN DOGS
Antonios Lionakis 

DVM, private practice, Marousi

Five arthrodesis cases are being reported, where stabilization with external skeletal fixation rather than plate and screws was selected, 
because infection was present. Two pancarpal and three pantarsal arthrodeses were performed, between November 2013 and April 
2021.
An old, open luxation with severe infection was present in all cases. Its etiology was traumatic in four cases and pathological in one 
patient, suffering of erosive tarsal arthritis, with underlying leishmaniosis. A deep ulcer which exposed one tarsal joint then resulted 
from walking on the calcanei.
In all cases a thorough surgical debridement, lavage and sampling for culture were performed prior to the arthrodeses. During sur-
gery, articular cartilage was removed to expose bleeding subhondral bone. Cancellous bone autograft was harvested from the greater 
tubercle of the humerus and placed in the joint cavity. The joints were immobilized in a functional angle with an external fixator. One 
connecting bar was placed over the medial and another over the lateral aspect of the limb. Certain pins were placed through the bone 
and connected to both bars (full pins), and the rest were connected to just one bar (half pins).
Postoperatively, open wound management and administration of antibiotics and analgesics were continued until resolution of the 
infection and tissue healing. Four of five cases regained limb use, with complete synosteosis documented in three cases, and a mild 
instability remaining in one case. Limb amputation was required in one patient, with complete synosteosis, because of self-mutilation.
External skeletal fixation served as a useful alternative for carpal and tarsal arthrodesis
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ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (CE-VUS): ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΟΥΡΗΘΡΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ.
Γεωργία Τρικούπη1, Παρασκευή Παπαδοπούλου2, αικατερίνη αδαμαμά-Μωραΐτου3, Μιχαήλ Πατσίκας3, Σάββας Δευτεραίος4 
1 Κτηνίατρος, MSc, Υποψήφια διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2 Κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3 Κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Καθηγητής/τρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4 Ιατρός, Διδάκτωρ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

η υπερηχοτομογραφική εξέταση με εκκένωση της ουροδόχου κύστης μετά από έγχυση σκιαγραφικού παράγοντα (CE-VUS) θεωρείται 
μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος διάγνωσης της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμισης και άλλων παθολογικών καταστάσεων του 
κατώτερου ουροποιητικού συστήματος στον άνθρωπο και κυρίως σε παιδιατρικούς ασθενείς. Στην κτηνιατρική επιστήμη, υπάρχει 
μια μελέτη που αξιολογεί την CE-VUS εξέταση, χρησιμοποιώντας ένα σκιαγραφικό παράγοντα δεύτερης γενιάς. Επιπλέον, ερευνά την 
ασφάλεια εφαρμογής της μεθόδου σε υγιείς σκύλους. Πλεονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν η μη έκθεση του εξεταζόμενου ζώου 
σε ακτινοβολία και η αποφυγή υποβολής του σε ηρέμηση για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Εφαρμόζοντας την CE-VUS εξέταση, όπως 
έχει περιγραφεί σε αυτή τη μελέτη, σε περιστατικό σκύλου που προσκομίστηκε με συμπτώματα στραγγουρίας και δυσουρίας έπειτα 
από τραύμα στην προοσχεϊκή περιοχή, απεικονίστηκε στένωση της ουρήθρας στην περιοχή του τραύματος, η οποία επιβεβαιώθηκε και 
με την παλίνδρομη ουρογραφία. αυτό αποτελεί το πρώτο περιστατικό σκύλου με στένωση ουρήθρας το οποίο διαγιγνώσκεται με την 
εφαρμογή της CE-VUS εξέτασης και αποτελεί παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη η συγκεκριμένη μέθοδος στην 
διάγνωση και άλλων παθολογικών καταστάσεων της ουρήθρας στο σκύλο.

PP 63
CONTRAST ENHANCED VOIDING UROSONOGRAPHY (CE-VUS): AN ALTERNATIVE IMAGING MODALITY TO DIAGNOSE URE-
THRAL PATHOLOGIES. CASE PRESENTATION OF URETHRA STRICTURE IN A DOG.
Georgia Trikoupi1, Paraskevi Papadopoulou2, Aikaterini Adamama-Moraitou3, Michail Patsikas3, Savvas Defteraios4 
1 DVM, MSc, PHD candidate, Aristoteles University of Thessaloniki
2 DVM, PHD, Assistant Professor, Aristoteles University of Thessaloniki
3 DVM, PHD, Professor, Aristoteles University of Thessaloniki
4 DM, PHD, Associate Professor, Democritus University of Trace 

Contrast-enhanced voiding urosonography (CE-VUS) has been generally considered as a promising tool to diagnose vesicoureteral 
reflux and abnormalities in lower urinary tract in human patients, especially in children. In veterinary literature, one study has been 
reported evaluating CE-VUS examination using a second-generation ultrasound contrast agent in healthy dogs and investigating the 
safety profile of the method. Advantages of this method are that it does not entail ionizing radiation and sedation is not required in 
most patients. αs described in this study, CE-VUS was used to evaluate urethra in a dog presented with dysuria and straguria after 
trauma in the prescrotal region. Urethral stricture due to previous trauma was diagnosed during CE-VUS examination and confirmed 
by retrograde contrast urethrography. To our knowledge, this is the first known case report of urethral stricture in the dog diagnosed 
by CE-VUS. This is an example of how CE-VUS can be useful in diagnosis urethral anomalies in dogs.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΛΗΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 
ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Μαρία Κούκη1, αλέξανδρος τσουκνίδας1 , Όλγα λωρίδα2, αφροδίτη Βλάχου1, αλεξάνδρα καλδέλη-κέρου1, Θεοδώρα καραμανίδου1, 
Σεραφείμ Παπαδημητρίου3

1PLiN Nanotechnology A.Ε., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2Υποψήφια διδάκτορας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3Καθηγητής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εισαγωγή: τα νανοσωματίδια αργύρου (να) διαθέτουν βακτηριοστατικές και βακτηριοκτόνες ιδιότητες. Σκευάσματα που περιέχουν να, 
λόγω της μικρής πιθανότητάς να προκαλέσουν μικροβιοαντοχή, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικά των αντισηπτικών 
στην πρόληψη και στη θεραπεία της περιοδοντικής νόσου (Πν) . 
Σκοπός και Μέθοδος: Σκοπός της μελέτης ήταν, με βάση την αντιμικροβιακή δράση και την απουσία μικροβιακής αντίστασης στα να, 
η δημιουργία οδοντικής γέλης να για την πρόληψη και τη θεραπεία της Πν και η κλινική αξιολόγηση της δράσης της γέλης σε σκύλους 
φυλής Beagle.
Υλικό και Μέθοδος: Δώδεκα νεαροί σκύλοι φυλής Beagle υποβλήθηκαν, υπό γενική αναισθησία, σε κλινική εξέταση, αποτρύγωση και 
στίλβωση των δοντιών τους, την ημέρα 0 της μελέτης. καθημερινά και για ένα μήνα, στους 6 σκύλους χορηγούνταν οδοντική γέλη με 
10ppm να, ενώ στους άλλους 6 χορηγούνταν η γέλη που περιείχε μόνο τα αντίστοιχα έκδοχα. την ημέρα 30 εξετάστηκε η στοματική 
κοιλότητα και εκτιμήθηκε η συσσώρευση της μικροβιακής πλάκας των δοντιών και η αιμορραγία των ούλων.
Αποτελέσματα: από τη στατιστική ανάλυση με t-test, wilocoxon και bootstrapping test διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
στην αιμορραγία των ούλων ανάμεσα στις δύο ομάδες (p-values 0.001, 0.031, <0.001, αντίστοιχα). αντιστοίχως, οι τιμές, με τα ίδια τεστ 
για τη συσσώρευση της μικροβιακής πλάκας ήταν μηδενικές.
Συμπεράσματα: η οδοντική γέλη να φαίνεται πως μπορεί να συμβάλει στη μείωση της συσσώρευσης της μικροβιακής πλάκας και της 
αιμορραγίας των ούλων του σκύλου.

PP 64
EVALUATION OF THE EFFICACY OF A SILVER-NANOPARTICLE DENTAL GEL IN PREVENTION OF PERIODONTAL DISEASE OF 
THE DOG
Kouki Maria1, Alexander Tsouknidas1, Olga Lorida2, Afrodite Vlachou1, Alexandra Kaldeli-Kerou1, Theodora Karamanidou1, Serafeim 
Papadimitriou3

1PLiN Nanotechnology S.A., Thessaloniki, Greece
2PhD Candidate Companion Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine Aristotle University, Thessaloniki, Greece 
3Professor, Companion Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine Aristotle University, Thessaloniki, Greece

Introduction: Silver nanoparticles (AgNPs) have been known to have inhibitory and bactericidal effects. AgNP based pharmaceutics 
could be used as an alternative to antibiotics in the treatment of periodontal disease (PD) due to their spectrum activity and low pro-
pensity to induce resistance. 
Purpose and method: Considering the antimicrobial properties, and lack of drug resistance of AgNPs, we report the production and 
clinical evaluation of an AgNP-based oral gel for the prevention and treatment of PD in Beagle dogs.
Materials and methods: Twelve young adult Beagle dogs underwent general anesthesia for dental charting and professional scaling, 
polishing on day 0 of the trial. Ten ppm AgNPs were administered daily in the form of a dental gel in six dogs, while the rest received 
the same amount of a gel containing only excipients. On day 30, animals of both groups underwent general anesthesia and microbial 
plaque and gingival bleeding were recorded.
Results: The paired sample t-test, the Wilcoxon signed rank test, and the bootstrap test for mean confirm the statistically significant 
difference between the two groups for gingival bleeding (p-values 0.001, 0.031 and <0.001, respectively). Moreover, the p-values of 
the three types of tests (t-test, Wilcoxon, bootstrap) for the null hypothesis that the difference plaque accumulation is zero .
Conclusion: Authors report the beneficial effect of an AgNP based oral gel on microbial plaque accumulation and gingival bleeding in 
Beagle dogs
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΗΠΑΤΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Παναγιώτης Γ. Ξενούλης1,2, κατερίνα Μωραΐτη3, Svetlina Alexandrova4, Elisa Badulescu4, Evangelia Sofou3, Μανώλης ν. Σαριδομιχελάκης5

1Αναπληρωτής Καθηγητής, Κλινική Παθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα
2 Adjunct Assistant Professor, Department of Small Animal Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Texas A&M 
University, College Station, Texas, USA

3 Υποψήφια Διδάκτορας, Κλινική Παθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα
4 Υποψήφια διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Δερματολογίας, Κλινική Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή επιστημών 
Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα
5 Καθηγητής, Κλινική Παθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα

το ηπατοδερματικό σύνδρομο στο σκύλο είναι μία σπάνια μεταβολική νόσος που συνήθως σχετίζεται με μία ιδιαίτερης μορφής ηπατοπάθεια. 
Οι προσβεβλημένοι σκύλοι συνήθως εμφανίζουν τυπικές δερματικές αλλοιώσεις και ζωτικής σημασίας γι’ αυτούς τους ασθενείς είναι η διατρο-
φική υποστήριξη. το παρόν περιστατικό αφορά σε ένα σκύλο, φυλής Labrador retriever, θηλυκό, στειρωμένο, ηλικίας 8 ετών. Προσκομίστηκε 
με σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις (υπερκεράτωση, εφελκίδες) στα πελματικά φύματα όλων των άκρων και τους αγκώνες. Επίσης, εμφάνιζε 
χωλότητα λόγω του άλγους στα πελματικά φύματα. η ιστοπαθολογική εξέταση βιοψιών δέρματος ήταν συμβατή με ηπατοδερματικό σύνδρομο. 
Έγιναν αιματολογική, βιοχημικές εξετάσεις, μέτρηση χολικών οξέων, υπερηχογράφημα κοιλίας και αξονική τομογραφία που μας οδήγησαν 
στην υποψία χρόνιας ηπατοπάθειας, η οποία επιβεβαιώθηκε μετά από ιστοπαθολογική εξέταση βιοψιών του ήπατος. Έγιναν 10 εβδομαδιαίες 
ενδοφλέβιες εγχύσεις διαλύματος αμινοξέων, αντιμετωπίστηκαν οι δευτερογενείς επιπλοκές και χορηγήθηκαν από το στόμα συμπληρώματα 
με στοιχειακό ψευδάργυρο, ω3 λιπαρά οξέα και αμινοξέα. Ωστόσο, ο σκύλος έδειξε μικρή ανταπόκριση κι έτσι σχεδιάστηκε από διατροφολόγο 
κτηνίατρο σπιτική δίαιτα υψηλής συγκέντρωσης σε πρωτεΐνες. Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της δίαιτας αυτής οι αλλοιώσεις υποχώρησαν 
σημαντικά, η βάδιση του σκύλου ήταν φυσιολογική όπως κι η όρεξη κι η διάθεσή του. Σήμερα, 1 χρόνο μετά την έναρξη της δίαιτας και χωρίς 
ενδοφλέβια έγχυση αμινοξέων, ο σκύλος έχει μόνο κάποιες ήπιες δερματικές αλλοιώσεις. η διαχείριση σκύλων με ηπατοδερματικό σύνδρομο 
είναι δύσκολη και πολυπαραγοντική. Οι πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο σχεδιασμός μιας σπιτικής δίαιτας υψηλής συγκέντρωσης σε 
πρωτεΐνες από διατροφολόγο κτηνίατρο οδηγεί συντομότερα σε ύφεση αυξάνοντας παράλληλα το προσδόκιμο επιβίωσης. 

PP 65
NUTRITIONAL MANAGEMENT OF HEPATOCUTANEOUS SYNDROME IN A DOG 
Panagiotis G. Xenoulis1,2, Katerina Moraiti3, Svetlina Alexandrova4, Elisa Badulescu4, Evangelia Sofou3, Manolis N. Saridomichelakis5

1 Associate Professor, Clinic of Medicine, Faculty of Veterinary Science, School of Health Sciences, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2 Adjunct Assistant Professor, Department of Small Animal Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Texas A&M 
University, College Station, Texas, USA

3 PhD Student, Clinic of Medicine, Faculty of Veterinary Science, School of Health Sciences, University of Thessaly, Karditsa, Greece
4 Resident, European College of Veterinary Dermatology, Clinic of Small Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Scienc-
es, University of Thessaly, Karditsa, Greece

5 Professor, Clinic of Medicine, Faculty of Veterinary Science, School of Health Sciences, University of Thessaly, Karditsa, Greece

Canine hepatocutaneous syndrome is a rare metabolic disease, usually associated with a unique hepatopathy. Affected dogs typically 
present with suggestive skin lesions (superficial necrolytic migratory erythema). Recent studies support that nutritional management 
is critical for these patients. The present case describes a female, spayed, 8-year-old Labrador retriever that presented with severe 
skin lesions (hyperkeratosis, crusts) in all paw pads and elbows and lameness. The histopathological examination of skin biopsies was 
compatible with hepatocutaneous syndrome. Hematology, serum biochemistry profile, serum bile acids, abdominal ultrasound, and 
computed tomography were performed and suggested a chronic liver disease, which was confirmed after the histopathological exam-
ination of liver biopsies. Ten weekly intravenous infusions of an amino acid solution were administered, and secondary complications 
were treated appropriately, and oral supplementations with elemental zinc, omega-3 fatty acids and amino acids were prescribed. In 
addition, a homemade, high protein diet was formulated. Two weeks after the initiation of treatment the lesions improved, the lame-
ness dissolved, and the appetite was normal. Currently, 1 year after initial diagnosis, the dog is only on the homemade diet and the 
dietary supplements and has very mild lesions without any other clinical signs but 9 months ago developed diabetes mellitus which is 
under control. The management of dogs with hepatocutaneous syndrome is difficult and multifactorial. Most recent studies show that 
the formulation of a homemade high protein diet by a veterinary nutritionist leads to improved remission and survival
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ΘEΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΛΟΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΗΣ
Δημήτριος Ματραλής1, Maximilian Körner 2, Iωάννης Πανόπουλος3, νικόλαος Δερβίσης4

1 DVM, PhD, CertOnc/ΕSAVS Clinical Pathology, Vets4life, Πικέρμι, Ελλάδα
2 DVM, Τμήμα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης, Ελβετία
3 DVM, PhD, Dip. ECVDI, EBVS Specialist, Alphavet, Αθήνα 
4 DVM, PhD, Dip ACVIM-CA, Associate Professor Animal Cancer Care & Research Center (ACCRC), University VT, Roanoke, US 

Εισαγωγή: Tα γλοιώματα αποτελούν τον 2ο πιο συχνό τύπο όγκου του εγκεφάλου στους σκύλους και είναι οι πιο δύσκολοι στη θεραπευτική 
τους αντιμετώπιση. το συνηθέστερο κλινικό σύμπτωμα εκδήλωσής τους είναι οι επιληπτικές κρίσεις. 
Περιγραφή περιστατικού: Ένα 8 ετών ακέραιο, αρσενικό American Pit bull terrier παραπέμφθηκε στη μονάδα μας με 5ήμερο ιστορικό 
μικρής διάρκειας επιληπτικών κρίσεων και ήπιων διαταραχών συμπεριφοράς. Οι αιματολογικές/βιοχημικές εξετάσεις, οι εξετάσεις ούρου 
καθώς και ο ακτινολογικός έλεγχος του κρανίου δεν έδειξαν παθολογικά ευρήματα. κατά την μαγνητική τομογραφία (MRI) παρατηρήθηκε 
ενδοπαρεγχυματική κυστική αλλοίωση, ωοειδούς σχήματος, με σαφή όρια, μέγιστης διάστασης 2.5εκ, στον αριστερό βρεγματικό λοβό του 
εγκεφάλου συμβατής με γλοίωμα. Ο σκύλος ξεκίνησε άμεσα συνδυαστική αντιεπιληπτική αγωγή (φαινοβαρβιτάλη και λεβετιρακετάμη) 
και στεροειδή για τον έλεγχο τον κλινικών συμπτωμάτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στην συνέχεια παραπέμφθηκε στο 
πανεπιστήμιο της Ζυρίχης για ακτινοθεραπεία (3Gy x 15, συνολική δόση 45 Gy, 3 συνεδρίες/εβδομάδα). η αγωγή συνεχίσθηκε στην 
αθήνα με από το στόμα χορήγηση τεμοζολαμίδης (5 συνεχόμενες ημέρες 100mg/m2 την ημέρα, 4 κύκλοι κάθε 21 ημέρες). 6 μήνες μετά 
την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπευτικής αγωγής ο ασθενής υποβλήθηκε σε επαναληπτική ΜRI κατά την οποία παρατηρήθηκε μείωση του 
μεγέθους της αρχικής αλλοίωσης κατά 80-85%. Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός 1 χρόνο μετά την αρχική διάγνωση. Παρενέργειες 
από την ακτινοθεραπεία δεν παρατηρήθηκαν με εξαίρεση ήπια αλωπεκία και αλλαγή του χρώματος του τριχώματος της κεφαλής
Συμπέρασμα: RT και τεμοζολαμίδη φαίνεται ότι είναι ένας αρκετά δραστικός θεραπευτικός συνδυασμός για το γλοίωμα του εγκεφάλου 
στο σκύλο

PP 66
A CANINE PRESUMED GLIOMA TREATED WITH RADIATION AND ORAL TEMOZOLAMIDE
Dimitrios Matralis1, Maximilian Körner 2, Ioannis Panopoulos3, Nikolaos Dervisis4

1 DVM, PhD, Cert Oncology/ESAVS Cytology, Vets4life Pikermi, Greece
2 DVM, Senior clinician, Division of Radio-Oncology, University of Zurich Switzerland
3 DVM, PhD, Dip. ECVDI, EBVS Specialist, Alphavet, Athens
4 DVM, PhD, dip ACVIM-CA, Associate Professor, Animal Cancer Care & Research Center (ACCRC), University VT, Roanoke, US

Introduction: Canine gliomas are the 2nd most common brain tumor and the hardest to treat. However, limited information is available 
on the clinical features and overall survival time in dogs receiving treatment. Most brain gliomas are rostrotentorial, and neurological 
signs are variable, with epileptic seizures (ES) being the most frequently described clinical sign.
Case description: A 8-y-old, intact male American Pit bull terrier was presented with a 5-days history of ES. Other than that, the 
owners have recently noticed behavioral change which manifested in anxiety. CBC, serum biochemistry, urinalysis, radiographic exam-
ination of calvarium showed no abnormalities. MRI revealed a space occupying lesion in left parietal lobe, diagnostic imaging diagnosis 
of a glial tumor. The dog started palliative therapy with anticonvulsive drugs (phenobarbital and levetiracetam) and corticosteroids, 
to manage the symptoms and improve the quality of life. Then referred to University of Zurich for radiation therapy (3Gy x 15, total 
dose 45 Gy, 3 fractions qweek) and continued his therapy in Greece with oral temozolamide (5 consecutive days 100mg/m2 per day, 
4 cycles x q3weeks). A 6month postRT MRI revealed progressive improvement of the intraparenchymal cystic lesion about 85 %. The 
patient is asymptomatic 1 year after the initial diagnosis. Acute side effects were not observed, only chronic (alopecia, change fur color)
Conclusion: RT and oral temozolamide seems to be an effective combination treatment for presumed gliomas.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΡΣΟΥ ΣΕ ΓΑΤΑ
Εύη Γκερδιδάνη1, ρουμελιώτη Σοφία2, ιωάννης Πανοπουλος3, Δημήτριος Ματραλής 4 
1DVM, ΕSAVS Oncology, Vets4life Πικέρμι, Ελλάδα
2DVM, ISVPS GpCert (US), Ειδικευόμενη Απεικονιστικής Διαγνωστικής Alphavet, Αθήνα
3DVM, PhD, Dip. ECVDI, EBVS Specialist, Alphavet, Αθήνα 
4DVM, PhD, Cert Oncology/ESAVS Cytology, Vets4life Πικέρμι, Ελλάδα

Εισαγωγή: το λέμφωμα είναι ο πιο συχνός καρκίνος του αιμοποιητικού συστήματος που απαντάται στη γάτα. Παρόλα αυτά, η εκδήλωση 
στη χώρα του ταρσού είναι σπάνια, με ειδικά κλινικά χαρακτηριστικά και δυσμενή πρόγνωση
Περιγραφή περιστατικού: Γάτα, 6-χρονών, θηλυκή, στειρωμένη, κοινή Ευρωπαϊκή κοντότριχη, προσκομίστηκε με ιστορικό 4 
εβδομάδων παρουσίας μάζας με ερύθημα και αλωπεκία στην περιοχή του ταρσού, μη ανταποκρινόμενης στη χορήγηση αντιβιοτικών 
και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε επίσης διόγκωση του σύστοιχου ιγνυακού λεμφαδένα. 
ακολούθησε συστηματικός έλεγχος του ζώου με αιματολογικές/βιοχημικές/ορολογικές εξετάσεις καθώς και εξετάσεις ούρου χωρίς 
παθολογικά ευρήματα. Στην συνέχεια διενεργήθηκε παρακέντηση διά λεπτής βελόνης της μάζας και του σύστοιχου ιγνυακού λεμφαδένα, 
καθώς και λήψη ιστοτεμαχίου για ιστοπαθολογική αξιολόγηση και ανοσοϊστοχημικές (CD3/CD79a) εξετάσεις. η τελική διάγνωση ήταν Β 
μη επιθηλιοτρόπο λέμφωμα των μεγάλων λεμφοκυττάρων. η ολοκλήρωση της σταδιοποίησης περιλάμβανε ακτινογραφήματα θώρακα 
καθώς και του προσβεβλημένου άκρου, όπως και υπερηχοτομογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση του διογκωμένου βουβωνικού 
και έσω λαγόνιου λεμφαδένα και του ήπατος/σπληνός. Ο ασθενής αξιολογήθηκε ως σταδίου ιVα λόγω της διήθησης των επιχωρίων 
λεμφαδένων και του σπληνός.
Ως χημειοθεραπευτική αγωγή προτάθηκε ο συνδυασμός λομουστίνης στα 45mg/m2 κάθε 3 εβδομάδες και πρεδνιζολόνης. η γάτα είναι 
σε μερική ύφεση και ακόμη υπό τη χημειοθεραπευτική αγωγή 2 μήνες μετά την αρχική της διάγνωση. 
Συμπέρασμα: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι μια από τις σπάνιες αναφορές περιστατικών πρωτογενούς εντόπισης 
λεμφώματος και με επιθετική βιολογική συμπεριφορά και απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την κατανόηση της προόδου της νόσου 
και της εδραίωσης χημειοθεραπευτικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισής της. 
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CUTANEOUS LYMPHOMA OF THE TARSUS IN A CAT-CASE REPORT
Εvi Gerdidani1, Sofia Roumelioti2, Ioannis Panopoulos3, Dimitrios Matralis4 
1 DVM, ΕSAVS Oncology, Vets4life, Pikermi, Greece
2 DVM, ISVPS GpCert (US), Alphavet, Athens
3 DVM, PhD, Dip. ECVDI, EBVS Specialist, Alphavet, Athens
4 DVM, PhD, CertOnc/ΕSAVS Cytology, Vets4life, Pikermi, Greece

Introduction: Feline cutaneous lymphoma is rare and tarsal localization corresponds to an uncommon manifestation presented as a 
subcutaneous mass in the tarsal region
Case description: A 6-year-old, female, neutered, Domestic short hair, cat was admitted with a subcutaneous alopecic, painful mass 
of 30 days progression at the right tarsal region. An enlargement of the right popliteal lymph node was also observed. Systemic eval-
uation included hemogram, serum biochemical profile, urinalysis. Cytology and incisional biopsy of the tarsal mass and popliteal lymph 
node were performed. The results indicated a population of malignant round cells compatible with cutaneous large cell lymphoma. 
A positive expression of CD79A and negative for CD3 confirmed the diagnosis of B-immunoblastic lymphoma. Tumor staging encom-
passed imaging (thoracic radiography and laterolateral and craniocaudal radiography of the affected member) and ultrasound guided 
aspirates of the enlarged right inguinal and medial iliac lymph node, liver and spleen. Patient was classified as stage IV (involvement of 
LN and spleen) based on clinical staging system for feline lymphoma. Patient staging based treatment combined lomustine (50 mg/m² 
PO) every 3 weeks with prednisolone at initial dose of 2 mg/kg SID with weekly reduction until 0.5 mg/kg per dose. The patient is in 
partial remission 2 months after initial diagnosis.
Conclusion: B-cell cutaneous tarsal lymphoma is a very rare aggressive disease reporting a significantly lower MST in patients that 
were treated exclusively with chemotherapy (4.5 months) when compared with multimodal therapies (radiation ± surgery ± chemo-
therapy (13.6 months), showing the importance of early diagnosis at stage I
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ΕΞΩΦΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Σοφία Ρουμελιώτη1, Βασιλική τσιώλη2, Ειρήνη Μαυράκη3, Δημήτριος Ματραλής4, ιωάννης Πανόπουλος5

1 DVM, ISVPS GpCert (US), Ειδικευόμενη Απεικονιστικής Διαγνωστικής Alphavet, Αθήνα
2 DVM, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χειρουργική Κλινική Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3 DVM, PgCert Small Animal Surgery (SAS) ISVPS, Vets4life, Αθήνα
4 DVM, PhD, ESAVS IM-Oncology, Vets4life, Αθήνα
5 DVM, PhD, Dip. ECVDI, EBVS Specialist, Alphavet, Αθήνα

Εισαγωγή: η νεοπλασματική εξεργασία των λείων μυϊκών ινών της ουροδόχου κύστης είναι πολύ σπάνια στο σκύλο καθώς ανήκουν στο 
12% των πρωτογενών νεοπλασιών. το λειομύωμα της ουροδόχου κύστης συνήθως απεικονίζεται υπερηχοτομογραφικά ως τοιχωματική 
χωροκατακτητική μάζα, με ομαλά και σαφή όρια, ευρεία βάση και ενδοαυλική προβολή. Στο περιστατικό αυτό γίνεται αναφορά σε 
λειομύωμα της ουροδόχου κύστης σε σκύλο με εξωφυτική τοιχωματική εντόπιση.
Κλινικό περιστατικό: Σκύλος αρσενικός ακέραιος, 9 ετών, φυλής Doberman παραπέμφθηκε για αξονική τομογραφία θωρακικής και 
κοιλιακής κοιλότητας με ιστορικό συχνοουρίας διάρκειας ενός μήνα. η γενική εξέταση αίματος και οι βιοχημικές εξετάσεις του ορού 
ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. κατά την κλινική εξέταση του ασθενούς δεν βρέθηκε κάτι παθολογικό. Σε υπερηχοτομογραφικό 
έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί από τον παραπέμπoντα κτηνίατρο αναφερόταν ενδοαυλική τοιχωματική μάζα της ουροδόχου κύστης. 
ακολούθησε αξονική τομογραφία κατά την οποία διαπιστώθηκε περιτοναϊκή μάζα πυκνότητας μαλακού ιστού, διαστάσεων περί τα 
4,3x3,3x2,6 εκ. με πτωχή αύξηση της πυκνότητάς της μετά την έγχυση του σκιαγραφικού μέσου, η οποία εντοπιζόταν κοιλιακά και προς τα 
αριστερά του τριγώνου της ουροδόχου κύστης. η αλλοίωση πρόβαλε πιεστικά στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης χωρίς σαφές επίπεδο 
διαχωρισμού. η διαφορική διάγνωση περιελάμβανε περιτοναϊκή μάζα ή τοιχωματική μάζα της ουροδόχου κύστης που σχετίζεται με 
αιμάτωμα, κοκκιωματώδη/φλεγμονώδη ή νεοπλασματική εξεργασία. ακολούθησε χειρουργική εξαίρεση εξωφυτικής τοιχωματικής μάζας 
της ουροδόχου κύστης και η ιστοπαθολογική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε τη διάγνωση του λειομυώματος. Σε υπερηχοτομογραφικό 
έλεγχο κοιλίας δύο μήνες μετά την χειρουργική εξαίρεση δεν απεικονίστηκε εύρημα υποτροπής.
Συμπέρασμα: το λειομύωμα της ουροδόχου κύστης μπορεί να εντοπιστεί ως εξωφυτική τοιχωματική μάζα στο σκύλο.
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INTRAMURAL EXTRALUMINAL URINARY BLADDER LEIOMYOMA IN A DOG
Sofia Roumelioti1, Vasiliki Tsioli , Eirini Mauraki3, Dimitrios Matralis4, Ioannis Panopoulos5

1 DVM, ISVPS GpCert (US), Alphavet, Athens
2DVM, PhD, Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly
3DVM, PgCert Small Animal Surgery (SAS) ISVPS, Vets4life, Athens
4DVM, PhD, ESAVS IM-Oncology, Vets4life, Athens
5 DVM, PhD, Dip. ECVDI, EBVS Specialist, Alphavet, Athens

Introduction: Smooth muscle neoplasia of the urinary bladder is rare in dogs and representing only 12% of the primary urinary 
bladder neoplasia. Leiomyoma of the urinary bladder is commonly an intraluminal broad-based wall mass, with clear and smooth 
margins. In the present case study an intramural extraluminal urinary bladder leiomyoma is reported in a dog.
Case report: A 9 year-old, intact male, Doberman dog with pollakiuria since last month was referred to our clinic for a thoracic and 
abdominal computed tomographic examination. CBC and biochemistry were within normal limits. Clinical examination was normal. An 
abdominal ultrasound was previously performed by the referring veterinarian and a space-occupying intraluminal mass in the urinary 
bladder wall was reported. Computed tomography revealed a soft tissue peritoneal mass, mildly enhancing, located on the ventral and 
left lateral surface of the urinary bladder neck without clear demarcation, and measuring approximately 4,3x3,3x2,6 cm. Differential 
diagnosis included a peritoneal mass or an urinary bladder wall mass. An haematoma, inflammatory/granulomatous or neoplastic lesion 
was suspected. During laparotomy, an intramural extraluminal urinary bladder wall mass was surgically excised and leiomyoma was 
confirmed histopathologically. On follow-up 2 months postoperatively, abdominal ultrasonography revealed no relapse.
Conclusion: Leiomyomas may be presented as an intramural extraluminal urinary bladder masses in dogs.
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΙΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ 
Γρηγόριος Μαρκάκης1, ηλίας Παπαδόπουλος2, Δήμητρα Β. Μπιτχαβά3, αναστασία κομνηνού4

1Κτηνίατρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Κτηνίατρος, Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3Κτηνίατρος, Επιστημονική Υπεύθυνη Κτηνιατρικών Εργαστηρίων Vet In Progress Plus, Αθήνα
4Κτηνίατρος, Καθηγήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: η παρουσία άγριων σαρκοφάγων ζώων (αλεπούδων κ.α ) μέσα στον αστικό ιστό, προς αναζήτηση τροφής, γίνεται όλο και πιο 
συχνή τα τελευταία χρόνια. η στενή επαφή τους με τα κατοικίδια ζώα, ιδιαίτερα στους χώρους διαβίωσης και στα σημεία τροφοληψίας τους, 
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη μετάδοση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων μεταξύ τους.
Σκοπός και μέθοδος: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση, μέσω ανοσολογικών εξετάσεων, του επιπολασμού σημαντικών λοι-
μωδών και παρασιτικών νοσημάτων του σκύλου και της γάτας στα άγρια σαρκοφάγα. τα άγρια ζώα αποτελούν κύρια αποθήκη πολλών 
παθογόνων παραγόντων στη φύση.
Υλικά και μέθοδοι: Διενεργήθηκαν ανοσολογικές εξετάσεις από το εξειδικευμένο κτηνιατρικό εργαστήριο της αθήνας «VET IN PROGRESS 
PLUS» σε δείγματα ορού αίματος από τριάντα τέσσερα (34) άγρια σαρκοφάγα (κόκκινες αλεπούδες, χρυσά τσακάλια, ασβοί, κουνάβια),τα 
οποία προσκομίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2020-2022 στην «ανιΜα - Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής». «Εξετάστη-
καν για παρασιτικά νοσήματα με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού (IFA – IgG και IgM) για Leishmania infantum, Neospora caninum και Toxoplasma 
gondii και επιπλέον η μέθοδος ELISA εφαρμόστηκε για την ανίχνευση του αντιγόνου Dirofilaria immitis. από μικροβιακούς παράγοντες τα 
δείγματα εξετάστηκαν με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού (IFA-IgG και IgM) για Erlichia canis και Distemper virus.
Αποτελέσματα: τα ποσοστά των θετικών ζώων στους παθογόνους παράγοντες που μελετήθηκαν ποικίλουν. το 5,9% των άγριων σαρκοφά-
γων που εξετάστηκαν προέκυψε ύποπτο (IgG 1/100) στη λεϊσμανίωση, ενώ το 70,5% ήταν θετικό στην τοξοπλάσμωση. το 29,4%προέκυψε 
θετικό στην Ερλιχίωση και το 82,35% ήταν θετικό στον Distemper virus.κανένα από τα ζώα που εξετάστηκαν δεν προέκυψε ύποπτο ή θετικό 
στη Διροφιλαρίωση και τη νεοσπόρωση.
Συμπεράσματα: Χρήζει ανάγκης η περεταίρω διερεύνηση του ρόλου της παρουσίας των άγριων σαρκοφάγων στον αστικό ιστό σχετικά με τη 
μετάδοση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων μεταξύ αυτών και κατοικιδίων ζώων καθώς επίσης και οι επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία.
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PREVALENCE OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASESIN WILDCARNIVOROUS 
Grigorios Markakis1, Elias Papadopoulos2, Dimitra Bitchava3, Anastasia Komnenou4

1Veterinarian, PhD student, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
2Veterinarian, Professor, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
3Veterinarian, Scientific director of the veterinary laboratory “Vet In Progress Plus”, Athens
4 Veterinarian, Professor, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Introduction: The presence of wild carnivores (foxes, etc.) in urban areas searching for food has become more often in the last few years. Close contact, 
especially in living areas and feeding spots, contributes to the transmission of infectious and parasitic diseases among them and companion animals.
Purpose and method: The purpose of this study is the investigation of the prevalence of significant infectious and parasitic diseases in wild 
carnivores through immunological tests. Wild animals represent a major reservoir of many pathogens in nature. 
Material and method: Immunological tests in blood serum samples from thirty four (34) wild carnivores (red foxes, golden jackals, badgers, 
martens) were conducted by the specialized veterinary laboratory «VET IN PROGRESS PLUS» in Athens. These carnivores were admitted to the 
“ANIMA – Association for the protection and rehabilitation of wildlife” during the period 2020 to 2022. The animals were examined via immunoflu-
orescence (IFA – IgG και IgM) for Leishmania infantum, Neospora caninum and Toxoplasma gondii, whilst ELISA method was used to detect the Dirofilaria 
immitis antigen. As for microbial factors, the samples were examined via immunofluorescence (IFA-IgG και IgM) for Erlichiacanis and Distemper virus. 
Results: The percentages of positive animals for the pathogens studied vary, since 5,9% of the examined animals were marginally positive 
for Leishmaniosis (IgG 1/100)while 70,5% of the carnivores were tested positive for toxoplasmosis. In addition, 29,4% of the animals were 
tested positive for Ehrlichiosis and 82,35% of them positive for Distemper virus. None of the examined animals was tested marginally positive 
or positive for Dirofilariosis and Neosporosis.
Conclusions: Further investigation of the role of the presence of wild carnivores in urban areas is essential. The transmission of infectious and 
parasitic diseases between companion animals and wild carnivores as well as its consequences on public health need additional research too.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΤΡΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΧΟΑΝΩΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Παναγιώτης Μπουρδέκας1, ιωάννης Πανόπουλος2

1DVM, Alphavet, Αθήνα1

2DVM, Phd, DipECVDI, Alphavet, Αθήνα

Εισαγωγή: η ατρησία των ρινικών χοανών είναι μια σπάνια εκ γενετής ανωμαλία ανάπτυξης, που οφείλεται στην παραμονή της στο-
ματορινικής μεμβράνης/στοματοφαρυγγικού διαφράγματος και μπορεί να είναι μερική ή πλήρης, αμφοτερόπλευρη ή ετερόπλευρη και 
οστέινη ή μεμβρανώδης. κλινικά εκδηλώνεται με ρινική δύσπνοια, αναπνοή με ανοιχτό στόμα και ρινικό έκκριμα. η διάγνωση επιτυγχά-
νεται απεικονιστικά (αξονική/μαγνητική τομογραφία) ή ενδοσκοπικά. η θεραπευτική διαχείριση περιλαμβάνει τη ενδοσκοπική διαστολή 
με καθετήρα-μπαλόνι και την τοποθέτηση μεταλλικού stent, επενδεδυμένου ή μη για τον μεμβρανώδη τύπο και την χρήση διοδικού laser 
για τον οστέινο τύπο. η υποτροπή και η μετανάστευση του εμφυτεύματος αποτελούν τις κυριότερες επιπλοκές.
Παρουσίαση περιστατικού: Ένας 2 ετών, αρσενικός, ακέραιος σκύλος προσκομίστηκε με ιστορικό θορυβώδους αναπνοής από νεαρή 
ηλικία, χωρίς ανταπόκριση στην αντιβιοθεραπεία. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ρινοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς ιδιαίτερα 
ευρήματα και παραπέμφθηκε για απεικονιστική διερεύνηση. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία, κατά την οποία διαπιστώθηκε αμφοτε-
ρόπλευρη ατρησία των ρινικών χοανών, με εστιακή υπερόστωση και ελάχιστο αερισμό απο αριστερά, διαμέσου μικροοπής, με συνοδό 
στένωση και υποαερισμό του ρινοφάρυγγα.
Συμπεράσματα: η ατρησία των ρινικών χοανών θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην διαφορική διάγνωση νεαρών ασθενών με συμπτώ-
ματα ρινικής δύσπνοιας, που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική αγωγή. η διάγνωση της ατρησίας των ρινικών χοανών μπορεί να 
διαφύγει, κατά την ρινοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, λόγω του βάθους και της γωνίωσης. η αξονική/μαγνητική τομογραφία και η 
ενδοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο επιτρέπουν την ακριβή διάγνωση και τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης.
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A CASE OF CHOANAL ATRESIA IN A DOG
Panagiotis Bourdekas1, Ioannis Panopoulos2

1DVM, Alphavet, Athens
2DVM, Phd, DipECVDI, Alphavet, Athens

Introduction: Choanal atresia is a rare congenital malformation due to retention of the oropharyngeal septum and may be partial or 
complete, bilateral or contralateral and osseous or membranous. Clinically, it manifests with nasal dyspnea, open-mouth breathing, 
and nasal discharge. The diagnosis is achieved by imaging (CT/MRI) or endoscopically. Therapeutic management includes endoscopic 
catheter-balloon dilation and placement of a metal stent, coated or uncoated for the membranous type and the use of contact-diode 
laser for the osseous type. Recurrence and migration of the implant are the main complications.
Case presentation: A 2-year-old, male, intact dog presented with a history of noisy breathing since infancy, unresponsive to antibi-
otic therapy. The patient underwent rhinoscopy with a rigid endoscope, without any remarkable findings and was referred for imaging 
investigation. A CT scan was performed, in which bilateral atresia of the nasal choanae was detected, with focal hyperossification and 
minimal ventilation from the left, through a microhole, with accompanying narrowing and hypoventilation of the nasopharynx. 
Conclusions: Choanal atresia should be included in the differential diagnosis of young patients with symptoms of nasal dyspnea, 
unresponsive to conservative treatment. The diagnosis of atresia of the nasal funnels can be missed, during rhinoscopy with a rigid 
endoscope, due to the depth and angulation. CT/MRI and endoscopy with a flexible endoscope allow accurate diagnosis and planning 
of therapeutic intervention.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΕΚΤΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΥΡΗΤΗΡΑ ΣΕ 
ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ 5-ΕΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΚΥΛΟ
Παναγιώτης Μπουρδέκας1, Δημήτριος Φερλέμης2, ιωάννης Πανόπουλος3

1: DVM, Alphavet, Αθήνα
2: DVM, Movet, Αθήνα
3: DVM, Phd, DipECVDI, Alphavet, Αθήνα

Εισαγωγή: η εκτοπία των ουρητήρων είναι η συχνότερη αιτία ακράτειας στους νεαρούς σκύλους, με τον ενδοτοιχωματικό τύπο να συνα-
ντάται στην συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών (95%). η διάγνωση συνήθως τίθεται απεικονιστικά, με απεκκριτική ουρογραφία, 
υπερηχοτομογραφία, κυστεοσκόπηση ή αξονική τομογραφία. η θεραπεία επιτυγχάνεται χειρουργικά, ενδοσκοπικά ή/και φαρμακευτικά 
με τα ποσοστά ανταπόκρισης και υποτροπής να ποικίλουν.
Παρουσίαση περιστατικού: Ένας 5 ετών, αρσενικός, ακέραιος σκύλος προσκομίστηκε με από τριμήνου ιστορικό οροαιματηρού εκ-
κρίματος από το πέος, ανεξάρτητα από την ούρηση. η κλινική και αιματοβιοχημική εξέταση ήταν εντός των φυσιολογικών. Στην υπερη-
χοτομογραφική εξέταση της κοιλίας, διαπιστώθηκε αμφοτερόπλευρη υδρονέφρωση, υδροουρητήρας και προστατομεγαλία. Ο σκύλος 
παραπέμφθηκε για αξονική τομογραφία στα πλαίσια της περαιτέρω διερεύνησης και του σχεδιασμού της θεραπευτικής παρέμβασης. Στην 
αξονική τομογραφία εντοπίστηκε σοβαρή αμφοτερόπλευρη διάταση των νεφρικών πυέλων με συνοδό πιεστική ατροφία της μυελώδους 
μοίρας, έντονη διάταση των ουρητήρων, με ελικοκοειδή πορεία, μερική διάνοιξη στην ουροδόχο κύστη και τελική κατάφυση στο πρόσθιο 
τμήμα της προστατικής μοίρας της ουρήθρας. η απέκκριση του σκιαγραφικού ήταν σημαντικά καθυστερημένη, εύρημα συμβατό με συνυ-
πάρχουσα φλεγμονώδη εξεργασία. Ο ασθενής παραπέμφθηκε για κυστεοσκόπηση και ενδοσκοπική θεραπευτική παρέμβαση. 
Συμπεράσματα: η διάγνωση των έκτοπων ουρητήρων μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τα συμπτώ-
ματα ακράτειας παραμένουν ήπια, λόγω παρουσίας διπλής εκβολής. η χρόνια ανιούσα ουρολοίμωξη καθυστερεί σημαντικά την απεκκρι-
τική φάση στην αξονική τομογραφία, για αυτό και ο συνδυασμός αξονικής τομογραφίας και ενδοσκόπησης αποτελεί μέθοδο εκλογής. Στο 
συγκεκριμένο περιστατικό, με βάση την ηλικία και το ιστορικό απουσίας χρόνιων συμπτωμάτων του ουροποιητικού, η διπλή εκβολή του 
έκτοπου ουρητήρα θεωρήθηκε πιθανή και επιβεβαιώθηκε με κυστεοσκόπηση.

PP 71
A CASE OF BILATERAL URETERAL ECTOPIA WITH HYDRONEPHROSIS AND HYDROURETER IN AN ASYMPTOMATIC 5-YEAR-
OLD MALE DOG
Panagiotis Bourdekas1, Dimitrios Ferlemis2, Ioannis Panopoulos3

1DVM, Alphavet, Athens
2DVM, Movet, Athens
3DVM, Phd, DipECVDI, Alphavet, Athens

Introduction: Ureteral ectopia is the most common cause of incontinence in young dogs, with the intramural type occurring in the vast 
majority of cases. The diagnosis is usually established by imaging, with excretory urography, ultrasound, cystoscopy or computed tomog-
raphy (CT). Treatment is achieved surgically, endoscopically and/or pharmacologically with variable response and recurrence rates.
Case presentation: A 5-year-old, male, intact dog was presented with a three-month history of serous-bloody penile discharge, 
independent of voiding. Clinical and bloodwork examinations were within normal limits. Abdominal ultrasound revealed bilateral hydro-
nephrosis, hydroureter and prostatomegaly. The dog was referred for a CT scan as part of further investigation and planning of ther-
apeutic intervention. In the CT, severe bilateral expansion of the renal pelvises with secondary compressive medullar atrophy, severe 
dilatation of the ureters, with helical course, partial opening in the bladder and final attachment in the anterior part of the prostatic 
urethra were detected. Contrast excretion was significantly delayed, presumed secondary to concomitant urinary tract infection. The 
patient was referred for cystoscopy and endoscopic therapeutic intervention.
Conclusions: The diagnosis of ectopic ureters can be significantly delayed, particularly in cases where incontinence symptoms remain 
mild, due to the presence of double opening of the ectopic ureters. Chronic ascending urinary tract infection significantly delays the 
excretory phase in CT, therefore the combination of CT and endoscopy is the method of choice. In this particular case, based on the age 
and the absence of chronic urinary symptoms, the double opening of the ectopic ureter was considered probable and was confirmed 
by cystoscopy.
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ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΜΙΣΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΑΝΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Σπύρος Κ. Αναστασιου1, Παναγιώτης Π. ηλιαδης1, Άγγελος Θώμας2 
1 Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Χειρουργικής
2 Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής 
Μονάδα Χειρουργικής-Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τομέας Κλινικών, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Εισαγωγή: Συχνά ο κλινικός καλείται να αντιμετωπίσει περιστατικά που αφορούν εκτεταμένα δερματικά ελλείματα. αίτια αυτών μπορεί 
να είναι τα εγκαύματα ή τα τροχαία ατυχήματα και μία θεραπευτική επιλογή αποτελούν οι δερματικοί κρημνοί. 
Παρουσίαση περιστατικού: Σκύλος, φυλής Jack Russel, 2,5 ετών, αρσενικός, ακέραιος, προσκομίστηκε με ανατομικό απογαντισμό 
του αριστερού αντιβραχίου, στη Μονάδα Χειρουργικής, της κλινικής Ζώων Συντροφιάς, αΠΘ, μετά από τροχαίο ατύχημα. αρχικά πραγ-
ματοποιήθηκε χειρουργικός καθαρισμός του τραύματος και τοποθετήθηκε επίθεμα αργύρου επί 4 ημέρες. ακολούθως, το τραύμα αντι-
μετωπίστηκε με απομακρυσμένο, άμεσο κρημνό με διπλό μίσχο, μετά την υποσκαφή του δέρματος στο αριστερό πλάγιο θωρακικό-κοι-
λιακό τοίχωμα. Επιδέθηκε στη θέση αυτή και διατηρήθηκε επί 25 μέρες, οπότε και ξεκίνησε η σταδιακή αποδέσμευση του κρημνού σε 4 
στάδια, με διαφορά 2-3 ημερών μεταξύ τους, με πλήρη επούλωση του χειρουργικού τραύματος μετά από 3 εβδομάδες. 
λόγω εκτεταμένης κάκωσης των μυών και της μακροχρόνιας ακινησίας του άκρου, παρατηρήθηκε αγκύλωση της άρθρωσης του 
καρπού, κάτι που αντιμετωπίζεται με φυσικοθεραπεία από τον ιδιοκτήτη. η συνολική διάρκεια αντιμετώπισης του περιστατικού ήταν 70 
ημέρες και απαιτήθηκαν 8 χειρουργικές παρεμβάσεις. 
Συμπεράσματα: η αντιμετώπιση περιστατικών απογαντισμού είναι πάντα απαιτητική και μπορεί να γίνει με την χρήση δερματικών 
κρημνών, προκειμένου να αποφευχθεί ο ακρωτηριασμός του άκρου. η επιτυχής επούλωση εξαρτάται, εκτός των άλλων, και από την 
προθυμία για συνεργασία και υπομονή του ιδιοκτήτη, καθώς και από τη συμπεριφορά του ζώου. τέτοιες απαιτητικές τεχνικές δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα σε μη συνεργάσιμα ζώα, καθώς απαιτούν πλήθος χειρουργικών παρεμβάσεων και παρατεταμένο 
χρόνο νοσηλείας και ακινητοποίησης. 

PP 72
USE OF A DISTANT DIRECT BIPEDICLE FLAP FOR THE TREATMENT OF LEFT FRONTAL LIMB DEGLOVING 
Spiros K. Anastasiou1, Panagiotis P. Iliadis1, Angelos L.ν. Thomas2

1 Veterinarian, MSc student,
2 Assistant Professor of Surgery, 
Surgery-Obstetrics Unit, Companion Animal Clinic, Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, 
Aristotle University of Thessaloniki

Introduction: In everyday practice, the clinician is called upon to deal with cases with extensive skin defects. Common causes 
include burns or traffic accidents, having skin flaps as a therapeutic option.
Case presentation: A Jack Russel dog, 2.5 years old, intact male, was presented to the Surgery Unit of Companion Animal Clinic, 
Aristotle University of Thessaloniki with a left forelimb anatomic degloving, following a traffic accident. Initially, the wound was 
surgically debrided and protected using a silver wound dressing for 4 days. Subsequently, the wound was treated with a distant 
direct bipedicle flap, undermining the skin on the left thoracic-abdominal wall. Limp and trunk were encompassed in that position 
for 25 days, and bandage changes were repeated every 2-3 days. Gradual release of the flap included 4 stages, 2-3 days apart, while 
complete healing of the surgical wound occurred 3 weeks later.
Due to extensive muscle damage and prolonged limb immobilization, carpal joint ankylosis was observed, which is being treated with 
physiotherapy by the owner. The total treatment duration of the case was 70 days, and 8 surgical interventions were required.
Conclusions: Treatment of degloving cases is always demanding and skin flaps can be used to avoid limb amputation. Successful 
healing also depends on the owner’s willingness to cooperate and patience, as well as the animal’s behavior. Such demanding techniques 
cannot be easily applied to uncooperative animals, as multiple surgical interventions and prolonged hospitalization and immobilization 
are required
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΕ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HOLMIUM LASER
Δημήτρης Φερλέμης1, Μαρία Μπογογιαννίδου2, Άλκηστη Παντελάκη3, Μαρία Σταμπίνα4

1 Κτηνίατρος, κτηνιατρική κλινική Μοσχάτου, Αθήνα
2 Κτηνίατρος, κτηνιατρική κλινική Μοσχάτου, Αθήνα
3 Κτηνίατρος, κτηνιατρική κλινική Μοσχάτου, Αθήνα
4 Κτηνίατρος, κτηνιατρική κλινική Μοσχάτου, Αθήνα

Εισαγωγή: Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται ένα περιστατικό αντιμετώπισης έντονης αιμορραγίας στην ουροδόχο κύστη σκύλου 
που αντιμετωπίστηκε με Holmium Laser.
Παρουσίαση περιστατικού: αρσενικός στειρωμένος σκύλος 10 ετών της φυλής Pitbull, παρουσίασε σύμφωνα με το ιστορικό χρόνια 
αιματουρία και παραπέμφθηκε για κυστεοσκόπηση. κατά την κυστεοσκόπηση παρατηρήθηκαν υπερπλαστικές αλλοιώσεις που προέβαλαν 
στον αυλό του εγγύς τρίτου της ουρήθρας, τραχιά υφή στον βλεννογόνο της ίδιας περιοχής και εικόνα φλεγμονής μέτριας έντασης με 
πετέχιες στην ουροδόχο κύστη. Οι ληφθείσες βιοψίες είχαν ιστολογική εικόνα υπερπλαστικής λεμφοκυτταρικής κυστίτιδας. Στον σκύλο 
δόθηκε αγωγή με, ειδικό για το ουροποιητικό, συμπλήρωμα διατροφής και πιροξικάμη για ένα μήνα, που οδήγησε σε υποχώρηση των 
συμπτωμάτων. Οκτώ μήνες μετά παρουσίασε πιο έντονη αιματουρία με σημαντική πτώση του αιματοκρίτη. κατά την επαναληπτική κυ-
στεοσκόπηση βρέθηκαν συμφύσεις στην ουρήθρα και ένα πήγμα αίματος που παρεμπόδιζε μερικώς την έξοδο του ούρου. Στην κύστη 
παρατηρήθηκε εικόνα βαριάς κυστίτιδας με εκχυμώσεις καθώς και μονήρης αλλοίωση γύρω από την οποία εντοπίζονταν η πηγή της 
αιμορραγίας. Πραγματοποιήθηκε αιμόσταση με το Holmium Laser και αγωγή με αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό, τρανεξαμικό οξύ και ειδικό 
για το ουροποιητικό συμπλήρωμα διατροφής. τα συμπτώματα μειώθηκαν άμεσα και ο αιματοκρίτης στις επανεξετάσεις (d7-d14-d24) 
σημείωσε μεγάλη άνοδο φτάνοντας σταδιακά στις φυσιολογικές τιμές.
Συμπεράσματα: Ένα κοινό σύμπτωμα των παθήσεων του ουροποιητικού είναι η αιματουρία, που ενίοτε μπορεί να απειλήσει τη ζωή του 
ασθενούς, κάνοντας την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή της αναγκαία. το Holmium Laser, ως ένα σύγχρονο χειρουργικό μέσο 
αποτελεί πλέον μια χρήσιμη προσθήκη στα μέσα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

PP 73
TREATMENT OF BLEEDING IN URINARY BLADDER USING HOLMIUM LASER
Dimitris Ferlemis1, Maria Bogogiannidou2, Alkisti Pantelaki3, Maria Stabina4

1 DVM, veterinary hospital of Moschato, Athens
2 DVM, veterinary hospital of Moschato, Athens
3 DVM, veterinary hospital of Moschato, Athens
4 DVM, veterinary hospital of Moschato, Athens

Introduction: This communication presents an incident of treating profuse bleeding in a dog’s urinary bladder, treated successfully 
using Holmium Laser.
Incident presentation: A 10-year-old neutered male dog of the Pit Bull breed presented, according to its history, haematuria and was 
referred for cystoscopy. During the cystoscopy, hyperplastic lesions projecting into the lumen of the urethral proximal third, a rough 
texture in the mucosa of that area, and the appearance of a mild inflammation with petechiae in the urinary bladder were noticed. 
The biopsies taken had a histological appearance of hyperplastic lymphocytic cystitis (with a potential urothelial carcinoma). The dog 
received a prescription of a dietary supplement specifically targeting the urinary tract, and piroxicam for one month, leading to the 
resolution of the symptoms. After eight months, it presented profuse haematuria with a significant drop in haematocrit. Adhesions in 
the urethra and a blood clot partly obstructing the urine output were noticed in the follow-up cystoscopy. An appearance of severe 
inflammation with ecchymoses, as well as a single lesion, around which the source of bleeding was traced, were noticed in the bladder. 
Haemostasis with the use of Holmium Laser, and treatment with amoxicillin/clavulanic acid, tranexamic acid and a dietary supplement 
specifically targeting the urinary tract were applied. The symptoms diminished immediately and the haematocrit in the follow-up ex-
aminations (d7-d14-d24) recovered, gradually reaching the normal values. 
Conclusion: A common symptom of the urinary tract disorders is haematuria, which may at times threaten the patient’s life, making its 
immediate and effective treatment necessary. Holmium Laser, as a modern surgical means, forms a useful addition to the treatments 
of such incidents. 



βιβλιο περιληψεων
ΑνΑρτημένές ΑνΑκοινώςέις

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

193

AA 74
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 
Ελένη Παπανικολάου, Χριστόφορος Βενιέρης 

Κτηνίατρος, Ελεύθερος επαγγελματίας στο Vetultrasound, Αθήνα 

η ασβεστοποίηση του στομάχου έχει αναφερθεί αρκετά συχνά σε παραγωγικά ζώα και μέχρι στιγμής υπάρχει ένα περιστατικό σε σκύλο 
στη βιβλιογραφία που το εμφάνισε μετά από τοξίκωση από αλοιφή καταλσιτόλης (metastatic calcification in a dog attributable to 
ingestion of a tacalcitol ointment- vet pathology 2000). Επίσης, στη βιβλιογραφία δεν αναφέρεται η απεικόνιση της ασβεστοποίησης 
του υποβλεννογόνιου χιτώνα του στομάχου παρά μόνον η ασβεστοποίηση του βλεννογόνου σε ζώα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 
η ασβεστοποίηση του στομάχου συνήθως εμφανίζεται σε περιπτώσεις υπερασβεστιαιμίας, υπερφωσφαταιμίας, σε χρόνια χορήγηση 
γλυκοκορτικοειδών και ως παρανεοπλασματικό σύνδρομο. Εμείς περιγράφουμε την παρουσία ασβεστοποίησης στον υποβλεννογόνιο χιτώνα 
η οποία βρέθηκε σε 3 σκυλιά κατά τον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο της κοιλιακής κοιλότητας. τα τρία ζώα είχαν φυσιολογικές τιμές 
ολικού ασβεστίου στον ορό του αίματος. το ένα είχε μάζα στον θυρεοειδή αδένα και τα άλλα δύο είχαν ευρήματα στον υπέρηχο συμβατά 
με υπερφλοιοεπινεφριδισμό (μάζα στο επινεφρίδιο και συμμετρική διόγκωση των επινεφριδίων). Στο πρώτο ζώο, η ασβεστοποίηση 
εμφανιζόταν ως υπερηχογενείς νησίδες στον υποβλεννογόνιο χιτώνα που δε δημιουργούσε ακουστική σκιά και στα άλλα δύο στο ύψος 
του υποβλεννογόνιου εμφανιζόταν με τη μορφή «βρώμικης» σκιάς. τα 3 περιστατικά βρέθηκαν να έχουν υποκείμενα νοσήματα όπως 
ενδοκρινοπάθειες ή νεοπλασία, παρόλα αυτά η συσχέτιση της ασβεστοποίησης με τα προηγούμενα νοσήματα παραμένει υποθετική. 
Προτείνουμε σε περιπτώσεις που βρεθεί ασβεστοποίηση να γίνεται μια εκτενέστερη απεικονιστική διερεύνηση.

PP 74
CALCIFICATION OF THE SUBMUCOSA OF THE STOMACH WALL DURING ABDOMINAL ULTRASONOGRAPHY: 3 CASES 
Eleni Papanikolaou, Christoforos Venieris 

DVM, private practitioner at Vetultrasound, Athens

Calcification of the stomach is widely known in cattle and so far there is a case report of metastatic calcification in a dog attributable 
to ingestion of a tacalcitol ointment. Furthermore, there are plenty of studies describing the calcification of the mucosa of the stomach 
in dogs and cats with chronic kidney disease. To the best of our knowledge calcification of the submucosa of the stomach wall has not 
been described. Here we report three cases with calcification of the submucosa of the stomach wall. All 3 cases had normal values of 
total serum calcium. The first case had a thyroid mass and the other two had sonographic findings related to hypercortisolism (adrenal 
mass and bilateral adrenal gland enlargement respectively) but without the presence of excess serum cortisol. During the ex-
amination of the first case we noticed the presence of hyperechoic nodules in the submucosa which did not create acoustic shadowing 
and on the following two, calcifications that produced dirty shadowing. Hypercalcemia, hyperphosphatemia, paraneoplastic syndrome 
and chronic administration of steroids are the most common causes of calcification of the stomach. Those cases had a history of neo-
plasia or endocrinopathies. On the other hand, the correlation between calcification and former conditions need further investigation. 
We recommend, whenever calcification of the submucosa is identified in the stomach wall, to proceed to further diagnostics. 
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ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΖΩΝ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ 
ΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ
Παναγιώτης Π. Ηλιαδης1, Δήμητρα Παρδάλη2, Συμέλα-Μαρία ταχτσογλου3 Άγγελος ν. Θώμας4 
1 Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Χειρουργικής
2 Επίκουρη Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Γενικής Παθολογίας και Προπαιδευτικής
3 Κτηνίατρος, Υποψήφια Διδάκτωρ Γενικής Παθολογίας και Προπαιδευτικής
4 Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Εισαγωγή: Οι μάζες μεσεγχυματικής προέλευσης του δέρματος και του υποδορίου είναι συχνέςστην κλινική πράξη. η έγκαιρη διάγνω-
ση είναι σημαντική για την αντιμετώπιση και την ευνοϊκή πρόγνωση .
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση της διεγχειρητικής κυτταρολογικής εξέτασης (ΔκΕ) με την προεγχειρητική 
κυτταρολογική εξέταση (ΠκΕ), προκειμένου η πρώτη να χρησιμοποιείται σε ρουτίνα ως μέθοδος «ταχείας» διάγνωσης. Ως μέθοδος 
εκλογής για τη διάγνωση χρησιμοποιήθηκε η ιστοπαθολογική εξέταση. Θεωρητικά η ΔκΕ είναι πιο αξιόπιστη σε σχέση με την ΠκΕ σε 
μάζες μεσεγχυματικής προέλευσης καθώς η λήψη του κυτταρολογικού υλικού είναι πιο στοχευμένη.
Υλικά και μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν όλες οι δερματικές και υποδόριες μάζες που σύμφωνα με την ιστοπαθολογική εξέ-
ταση ήταν μεσεγχυματικής προέλευσης. Σε όλες τις μάζες είχε πραγματοποιηθεί ΠκΕ, με τη μέθοδο της αναρρόφησης με λεπτή βελόνα, 
όπως και ΔκΕ με τη μέθοδο του αποτυπώματος.
αποτελέσματα: Συνολικά εξετάστηκαν 24 μάζες μεσεγχυματικής προέλευσης, (12 σαρκώματα και 12 λιπώματα). Οι μάζες προέρχονταν 
απο15 διαφορετικούς σκύλους, των οποίων η ηλικία κυμαίνονταν από 4.5-12 έτη. η κυτταρολογική διάγνωση ήταν σύμφωνη με την 
ιστοπαθολογική εξέταση σε 18/24 (75%) μάζες μετά την ΠκΕ και σε 20/24 (83,3%) μάζες μετά την ΔκΕ .
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης επαληθεύεται η υπόθεση ότι η ΔκΕ με την τεχνική του αποτυπώματος 
πλεονεκτεί ελαφρά σε σχέση με την ΠκΕ. αυτό αποδίδεται στην πιο στοχευμένη δειγματοληψία και στην μείωση των μη διαγνωστικών 
παρακεντήσεων. η ΔΕκ αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή για την «ταχεία» διάγνωση των μαζών μεσεγχυματικής προέλευσης στο σκύλο.

PP 75
INTRAOPERATIVE CYTOLOGICAL EXAMINATION OF MESENCHYMAL TUMORS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE OF THE DOG
Panagiotis P. Iliadis1, Dimitra S. Pardali2, Symela-Maria Tachtsoglou3, Angelos LN Thomas3

1 Veterinarian, MSc Student of Surgery
2 Assistant Professor of General Pathology and Propedeutics
3 Veterinarian, PhD candidate of General Pathology and Propedeutics
4 Assistant Professor of Surgery
School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Introduction: Mesenchymal masses of skin and subcutaneous tissue are common in veterinary practice. An early diagnosis is very 
important for treatment and prognosis.
Aim and method: The aim of this study is to assess the reliability of intraoperative cytology (IOC) compared with the preoperative 
one (POC), to use it as a “rapid” diagnostic technique. The histopathological exam was used as golden standard. The hypothesis 
declared that IOC is more reliable than POC for mesenchymal tumor diagnosis.
Materials and methods: Dogs presented with skin and subcutaneous masses undertook POC with fine needle aspiration. Subse-
quently, the IOC was performed using imprint cytology, during surgical excision and finally they were submitted for histopathological 
evaluation. 
Results: In total, 24 mesenchymal masses were examined, 12 sarcomas and 12 lipomas. They were originated from 15 dogs, 4.5-12 
years old. In POC 18/24 (75%) and in IOC 20/24 (83,3%) agreed with histopathological results. 
Conclusions: According to the results of study, the hypothesis that IOC with the impression technique is advantageous in relation to 
POC, is verified. This is attributed to a more targeted sampling and a reduction in non-diagnostic punctures. IOC is a reliable option 
for the «rapid» diagnosis of masses of mesenchymal origin in the dog.
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΝΕΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΗ ΧΙΤΩΝΑ ΤΩΝ 
ΟΡΧΕΩΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
αμαλία Οικονόμου1, Άγγελος Ν. Θώμας2 
1 Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Χειρουργικής
2 Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Εισαγωγή: Περινεϊκή κήλη ονομάζεται η πρόπτωση οργάνων ή δομών της κοιλιακής κοιλότητας υποδορίως στην περινεϊκή χώρα 
μετά από χαλάρωση του πυελικού μυϊκού διαφράγματος. Συχνότερα συναντάται σε ηλικιωμένους ακέραιους αρσενικούς σκύλους και η 
διάγνωση τίθεται μετά από κλινική εξέταση. η επικρατούσα τεχνική χειρουργικής αποκατάστασης είναι η μετάθεση του έσω θυροειδή 
μυός. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες χειρουργικές τεχνικές, όπως η τεχνική της χρήσης ελεύθερου αυτόλογου 
μοσχεύματος του ελυτροειδή χιτώνα των όρχεων.
Παρουσίαση Περιστατικού: Ένας σκύλος φυλής Maltese, αρσενικός ακέραιος, 8 ετών, προσκομίστηκε στην Μονάδα Χειρουργι-
κής-Μαιευτικής, της κλινικής Ζώων Συντροφιάς του αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με διόγκωση στην δεξιά περινεϊκή 
χώρα και δυσκολία κατά στην αφόδευση. Μετά από δακτυλική εξέταση διαπιστώθηκε επώδυνος προστάτης και χαλάρωση του πυελικού 
μυϊκού διαφράγματος προς τα δεξιά και τέθηκε η διάγνωση της περινεϊκής κήλης. Προγραμματίστηκε χειρουργείο για την ανάταξη της 
κήλης και ορχεκτομή. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε ευθρυπτότητα του έσω θυροειδούς μυός, οπότε λήφθηκε η απόφαση να χρησιμοποι-
ηθεί εναλλακτικά μόσχευμα του ελυτροειδούς χιτώνα. Μετά από την ορχεκτομή ένα τμήμα του ελυτροειδούς χιτώνα ενός όρχη αποκό-
πηκε και παρασκευάστηκε κατάλληλα για να συρραφεί στη συνέχεια στα όρια του κηλικού στομίου. Εννέα μήνες αργότερα, οι ιδιοκτήτες 
αναφέρουν πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων και απουσία υποτροπής. 
Συμπεράσματα: η συγκεκριμένη τεχνική είναι απλή ακόμα για πιο άπειρους χειρουργούς. Εφαρμόζεται σε αρσενικούς σκύλους με την 
προϋπόθεση να είναι ακέραιοι και να έχει αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης νεοπλασματικής νόσου των όρχεων. αποτελεί μία καλή 
εναλλακτική επιλογή για την αποκατάσταση της περινεϊκής κηλης, ιδιαίτερα όταν υπάρχει δυσκολία στη χρήση του έσω θυροειδούς 
μυός. 

PP 76
USE OF TUNICA VAGINALIS COMMUNIS AUTOLOGOUS GRAFT FOR PERINEAL HERNIA REPAIR IN A DOG
Amalia Oikonomou1, Angelos LN Thomas2 
1 Veterinarian, MSc Student of Surgery
2 Assistant Professor of Surgery
School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Introduction: Perineal hernias (PH) occur when the pelvic diaphragm muscles become weakened and no longer support the ab-
dominal organs. Elderly, intact males are most commonly affected and the diagnosis is set with clinical examination. The surgical 
technique of choice in most cases is the Internal Obturator Muscle Transposition (TIOM). In this case report we present a case of a PH 
repair using an autologous tunica vaginalis communis autologous graft (TVCG). 
Case presentation: An 8-year-old, male, intact Maltese dog was admitted to our Surgery department of Companion Animals Clinic, 
of School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki with a right-side perineal swelling and defecating difficulty. 
Rectal digital examination revealed a painful prostate gland and right-sided relaxation of the pelvic muscle wall. With the diagnosis 
being PH, surgery was scheduled for restoration and castration. TIOM could not be applied due to the muscle’s fragility, so an autol-
ogous tunica vaginalis communis graft, following castration, was decided to be used instead, in order to cover the perineal defect. 
Follow-up information revealed no recurrence 9 months later.
TVCG is a relatively simple technique for PHs repair and may be implemented by inexperienced surgeons as well. This method is only 
applicable to intact male patients, free of testicles neoplastic disease. It may be a good alternative technique for PHs repair, especially 
when is difficult to perform TIOM. 
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ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΧΟΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΗΚΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΣΕ ΣΚΥΛΟ
Άγγελος Θώμας1, ιωάννα Ζηκοπούλου2, κωνσταντίνος ιωάννου2, αναστασία κομνηνού3

1 Επίκουρος Καθηγητής, 
2 Κτηνίατρος, Μετεκπαιδευόμενος/η στην Οφθαλμολογία,
3 Καθηγήτρια,
Μονάδα Χειρουργικής-Μαιευτικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τομέας Κλινικών, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: η κοκκιωματώδης επισκληρίτιδα είναι μία φλεγμονή του σκληρού χιτώνα του οφθαλμού η οποία μπορεί να προκληθεί από 
διάφορα αίτια και όταν δεν ελέγχεται της με φαρμακευτική αγωγή οδηγεί σε αλλοιώσεις ή ακόμα και σε καταστροφή της φυσιολογικής 
δομής και λειτουργίας του σκληρού.
Περιγραφή Περιστατικού: αρσενικός σκύλος, ακαθόριστης φυλής, ηλικίας 15 μηνών προσκομίστηκε με συμπτώματα αμφοτερόπλευ-
ρης πανραγοειδίτιδας με δευτεροπαθές γλαύκωμα στο δεξιό οφθαλμό και κοκκιωματώδους επισκληρίτιδας στο σκληροκερατοειδικό όριο 
του αριστερού οφθαλμού. Έγινε εργαστηριακή διερεύνηση για το αίτιο καθώς και υπερηχογράφημα των οφθαλμών για περεταίρω διε-
ρεύνηση, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε αγωγή. Μετά τον παροδικό έλεγχο των συμπτωμάτων, ο ασθενής προσκομίστηκε με αμφοτερόπλευρη 
διάβρωση του σκληρού χιτώνα στη περιοχή του σκληροκερατοειδούς ορίου αμφοτερόπλευρα που οδήγησε στη δημιουργία συριγγίου 
στο δεξιό οφθαλμό και αποκάλυψη του ακτινωτού σώματος στον αριστερό. Οι αλλοιώσεις αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με τη δημιουρ-
γία κρημνών επιπεφυκότα αμφοτερόπλευρα, κάτι που αποδείχθηκε αποτελεσματικό για τον αριστερό οφθαλμό, αλλά όχι για τον δεξιό. 
Μετά από υποτροπή του συριγγίου, χρησιμοποιήθηκε μόσχευμα από τον χόνδρο του αδένα της νηκτικής μεμβράνης και επιτεύχθηκε 
οριστική σύγκλεισή του, με ταυτόχρονη βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς 9 μήνες μετά.
Συμπέρασμα: η χρήση αυτόλογου μοσχεύματος χόνδρου της νηκτικής μεμβράνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική τεχνική για 
την αποκατάσταση ελλειμμάτων του σκληρού χιτώνα στο σκύλο. 

PP 77
USE OF AN AUTOLOGOUS CARTILAGE GRAFT FOR THE SURGICAL REPAIR OF A SCLERAL DIFFECT IN THE DOG 
Angelos Thomas1, Ioanna Zikopoulou 2, Konstantinos Ioannou 2, Anastasia Komnenou3 
1 Assistant Professor,
2 DVM, Intern in Ophthalmology,
3 Professor,
Surgery-Obstetrics Unit, Companion Animal Clinic, Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences,
Aristotle University of Thessaloniki

Abstract: Granulomatous episcleritis is an inflammation of the sclera that may be caused by multiple causes. If it cannot be controlled 
medically, it may lead to distortion or even destruction of the scleral normal structure and function.
Case Description: A, mixed- breed, male dog, 15 months old was presented with symptoms of bilateral panuveitis, secondary glauco-
ma at the right eye and a reddish thickened area near the left eye limbus. Laboratory diagnostic evaluation and ocular ultrasonography 
were performed, whilst a treatment was initiated. Despite temporal improvement, patient was presented with symptoms of severe 
bilateral granulomatous episcleritis, which leaded to sclera melting near the ciliary body, a fistula formation at the right eye and the 
exposure of the uvea at the left eye. The distortions where initially treated using conjunctival flaps, being effective only for the left eye. 
Finally, a nictitating membrane cartilage autologous graft was used to cover the defect in the right eye, with permanent improvement 
of the patient’s clinical condition, as recorded 9 months later. 
Conclusion: The use of autologous nictitating membrane cartilage graft can be used as an alternative technique for scleral defect 
repair in the dog.
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ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Αγγελική Η. Κατσαφάδου1, Δάφνη Θ. λιανού2, Γιώργος Χ. Φθενάκης2

1Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα

η παρουσίαση αναφέρεται στη συνολική χρήση αντιβιοτικών σε ζώα στην Ελλάδα (με ταξινόμηση κατά δραστική ουσία και φαρμακοτε-
χνική μορφή) κατά την περίοδο 2015-20, επίσης συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα δεδομένα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Επιπλέον, περιγράφονται τα πρότυπα χρήσης αντιβιοτικών στις εκτροφές μικρών μηρυκαστικών για την αντιμετώπιση τεσσάρων κλινι-
κών προβλημάτων και παρουσιάζονται προσδιοριστές που σχετίζονται με τη χρήση τους στις εκτροφές. Συγκεκριμένα, για τη θεραπευτι-
κή αγωγή για κλινική μαστίτιδα χρησιμοποιούνταν συχνότερα πενικιλίνη και στρεπτομυκίνη, σε δε περιστατικά αποβολής χρησιμοποιείτο 
συχνότερα οξυτετρακυκλίνη. Σε 21,2% των εκτροφών γινόταν χορήγηση αντιβιοτικών σε κλινικώς υγιή νεογέννητα, ως αγωγή δε σε 
περιστατικά πνευμονίας χορηγούνταν συχνότερα οξυτετρακυκλίνη, πενικιλίνη ή τουλαθρομυκίνη, ενώ σε περιστατικά διάρροιας οξυτε-
τρακυκλίνη, αμοξυκιλλίνη ή πενικιλίνη.
τέλος, σε μελέτη της συχνότητας αντιοβιοαντοχής σε στελέχη σταφυλοκόκκων από δείγματα από γάλα παγολεκάνης από 325 εκτροφές 
προβάτων και 119 εκτροφές αιγών σε όλη τη χώρα, βρέθηκε ότι (α) ανθεκτικότητα στην οξακιλλίνη, (β) ανθεκτικότητα σε τουλάχιστον 
ένα αντιβιοτικό ή (γ) πολυανθεκτικότητα σε 8,0%, 30,5% και 12,0% των εκτροφών προβάτων και σε 5,0%, 30,3% και 16,0% των 
εκτροφών αιγών, αντίστοιχα. 

PP 78
ANTIBIOTIC USAGE IN SMALL RUMINANT FARMS AND IMPLICATIONS WITHIN A ONE HEALTH APPROACH: 
PATTERNS OF USAGE AND STAPHYLOCOCCAL RESISTANCE TO ANTIBIOTICS
Angeliki I. Katsafadou1, Daphne T. Lianou2, George C. Fthenakis2

1 Faculty of Public and One Health, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2 Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa, Greece

This study presents the overall consumption of antibiotics for animal usage in Greece (classified according to active ingredient and 
pharmaceutical form) during 2015-20 and compares data with those in other European countries.
Further, the patterns of antibiotic usage against four clinical problems in small ruminant farms are described and predictors associated 
with their use are discussed. Results indicated that penicillin and streptomycin are more frequently employed for the treatment of 
clinical mastitis, whilst in cases of abortion oxytetracycline was most frequently administered. In 21.2% of the farms, antibiotics are 
routinely administered to newborns, while in these animals for the treatment of pneumonia oxytetracycline, penicillin or tulathromycin 
and for the treatment of diarrhoea oxytetracycline, amoxicillin or penicillin were administered more frequently.
Finally, in a study of the prevalence of antibiotic resistance in staphylococcal isolates from samples of bulk-tank raw milk from 325 
sheep flocks and 119 goat herds in a countrywide investigation, it was found that (a) resistance to oxacillin, (b) resistance to at least 
one antibiotic and (c) multi-resistance were detected in 8.0%, 30.5% and 12.0% of sheep flocks and 5.0%, 30.3% and 16.0% of goat 
herds, respectively.
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ DNA ΣΕ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES
Δημήτριος Βαλασιάδης1, Βασιλική ριχάνι1, Ευανθία τσιριγώτη1, αθανασία αλεξανδρίδου1, Δημήτριος Βασιλείου1, Χρήστος καραπιπέρης1,2,3, 

Χρήστος Ουζούνης1,2,3, αναστασία Χασάπη1,2

1DNASequence SRL Hellas, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

η αλληλούχηση DNA μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο ταυτοποίησης συστατικών στα τρόφιμα. Στην παρούσα μελέτη, 
δείγματα παγωτού και πρώτων υλών του, αναλύθηκαν με την τεχνική shotgun sequencing σε φορητή συσκευή της Oxford Nanopore 
Technologies. αρχικά, τα αναγνώσματα κάθε δείγματος αναλύθηκαν με το λογισμικό DIAMOND το οποίο ανιχνεύει οργανισμούς μέσω 
ταχύτατης αντιστοίχισης. τα αναγνώσματα που αντιστοιχήθηκαν σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς φιλτραρίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν 
περεταίρω με το NCBI ΒLAST. το DIAMOND κατάφερε να αντιστοιχίσει με επιτυχία πολλαπλά αναγνώσματα σε ευκαρυωτικούς οργα-
νισμούς ακόμα και με χαμηλή πιστότητα (40%), τα οποία έπειτα επιβεβαιώθηκαν με το NCBI ΒLAST με πολύ υψηλή πιστότητα (>95%). 
από την ανάλυση των δεδομένων, ταυτοποιήθηκε σχεδόν το σύνολο των συστατικών των δειγμάτων παγωτού, εκτός από ορισμένα που 
έχουν υποστεί υψηλή επεξεργασία, όπως ο πουρές μάνγκο. Επίσης, ανιχνεύθηκαν είδη που δεν αναφέρονται στα συστατικά του παγω-
τού και αποτελούν παράγοντες αλλεργιογόνων, όπως τα Prunus dulcis (αμυγδαλιά) και Prunus persica (ροδακινιά). η ανίχνευση αυτών 
των ειδών θα μπορούσε να εκληφθεί ως παρουσία ίχνους αλλεργιογόνων χρήζοντας περεταίρω επιβεβαίωση με άλλες αναλυτικές 
μεθόδους, καθώς μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αλλεργικές αντιδράσεις σε καταναλωτές. η χρήση του λογισμικού DIAMOND 
κρίνεται επωφελής λόγω της ταχύτατης αντιστοίχισης των αναγνωσμάτων σε σύγκριση με το NCBI BLAST. Παράλληλα, το αρχικό 
φιλτράρισμα των αναγνωσμάτων ευκαρυωτικής προέλευσης που προκύπτουν από το DIAMOND συμβάλει στη μείωση του τεράστιου 
όγκου των δεδομένων μιας αλληλούχησης, καθιστώντας πιο εύκολη την τελική επιβεβαίωση με το NCBI BLAST. Σε επίπεδο συστατικών, τα 
παγωτά που ελέγχθηκαν δεν κρίνονται επικίνδυνα, επιβεβαιώνεται όμως η ακριβέστατη αυτή προσεγγιση σε πλαισια παρουσίας δυνητικά 
επικύνδυνων ειδών.

PP 79
IDENTIFICATION OF INGREDIENTS AND ALLERGENS IN ICE CREAM THROUGH DNA SEQUENCING WITH A PORTABLE 
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES DEVICE 
Dimitrios Valasiadis1, Vasiliki Rihani1, Evanthia Tsirigoti1, Athanasia Alexandridou1, Dimitrios Vassiliou1, Christos Karapiperis1,2,3, 
Christos Ouzounis1,2,3, Anastasia Chasapi1,2

1DNASequence SRL Hellas, Thermi, Thessaloniki, Greece
2Chemical Processes and Energy Resources Institute, Centre for Research & Technology Hellas, Thermi, Thessaloniki, Greece
3School of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

 
DNA sequencing can be an important tool for ingredient identification in food. In the present study, samples of ice cream and its raw 
materials were analyzed through shotgun sequencing on a portable Oxford Nanopore Technologies device. Firstly, the reads from 
each sample were analyzed with the DIAMOND software that detects organisms through rapid alignment. Reads mapped to eukaryotic 
organisms were filtered and further confirmed with NCBI BLAST. DIAMOND was able to successfully map multiple reads to eukaryotic 
organisms even with low percent identity (40%), which were then confirmed with NCBI BLAST with very high percent identity (>95%). 
From the analysis of the data, almost all of the ingredients were identified in the ice cream samples, except for highly processed 
ingredients, such as mango puree. Also, species considered allergenic agents and not mentioned in the ice cream ingredients were 
detected, such as Prunus dulcis (almond) and Prunus persica (peach). The detection of these species may suggest the presence of trace 
allergens and require further confirmation by other analytical methods, as they can cause significant allergic reactions to consumers. 
The use of DIAMOND is found to be beneficial due to the rapid read alignment compared to NCBI BLAST. In parallel, the initial filtering 
of eukaryotic reads aligned with DIAMOND reduces the huge amount of sequencing data, assisting the final confirmation with NCBI 
BLAST. In terms of ingredients, the tested ice creams are not considered dangerous, but this approach is confirmed to be accurate for 
the presence of potentially dangerous species.
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
λαμπρινή Δημητρίου1, αθανάσιος Μανούρας2 και Ελένη Μαλισσιόβα1

1 Εργαστήριο Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα 
2Τμήμα Διατροφής και Διατροφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα

Εισαγωγή: Παρόλο που το γίδινο και πρόβειο κρέας δεν είναι τόσο δημοφιλή όσο το χοιρινό ή το βοδινό, έχουν σημαντική συμβολή 
στην παγκόσμια κατανάλωση κρέατος. Μετά από πολλά σκάνδαλα, η διασφάλιση της αυθεντικότητας του κρέατος γίνεται επιτακτική 
παγκοσμίως. καθώς το κρέας και ιδιαίτερα το γίδινο και πρόβειο θεωρούνται ακριβά τρόφιμα, συχνά νοθεύονται, κάτι που έχει επιπτώσεις 
στους καταναλωτές, θέτοντας ζητήματα δημόσιας υγείας. 
Σκοπός: η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη συστηματική ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας σε σχέση με την αυθεντικότητα του 
γίδινου και πρόβειου κρέατος. 
Υλικό και Μέθοδος: τα δεδομένα ανακτήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων Scopus και PubMed χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και 
κριτήρια συμπερίληψης και αποκλεισμού. 
Αποτελέσματα: Συνολικά εντοπίστηκαν 419 μελέτες για όλους τους τύπους κρέατος, εκ των όποιων 39 σχετίζονταν με το γίδινο και 
πρόβειο κρέας. τα άρθρα που τελικά συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη αναλύθηκαν κριτικά ως προς τον τύπο της αυθεντικότητας και 
τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν. 
Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται ότι υπάρχει περιορισμένη έρευνα για την αυθεντικότητα του γίδινου και πρόβειου κρέατος, παρόλο που 
θεωρούνται τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας και καταναλώνονται ευρέως, κυρίως σε χώρες της Μέσης ανατολής και της Μεσογείου. Οι 
μελέτες που ανακτήθηκαν εστιάζονται κυρίως στην νοθεία με άλλα είδη κρέατος και χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά μοριακές τεχνικές. 
Επιπλέον, ο έλεγχος της αυθεντικότητας αφορούσε κυρίως το νωπό κρέας, δημιουργώντας ένα κενό σε σχέση με τη αυθεντικότητα των 
προϊόντων με βάση το κρέας. τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την προέλευση ή/και τον τρόπο παραγωγής τους είναι εξαιρετικά ελάχιστα, 
παρόλο που είναι εξίσου σημαντικά για την προστασία των καταναλωτών και την ενδυνάμωση του συγκεκριμένου τομέα πρωτογενούς 
παραγωγής.

PP 80
GOAT AND SHEEP MEAT AUTHENTICITY: TRENDS AND PROSPECTS
Lamprini Dimitriou1, Athanasios Manouras2 and Eleni Malissiova1

1 Food of Animal Origin Laboratory, Animal Science Department, University of Thessaly, Larisa, Greece
2Nutrition and Dietetics Department, University of Thessaly, Karditsa, Greece

Introduction: Even though goat and sheep meat and their products are not as popular as pork or beef meat, they have an important 
contribution in the global meat consumption. Following several meat scandals, meat authenticity is becoming prominent worldwide. As 
meat and especially sheep and goat meat are considered expensive foods, they are often adulterated, something that has implications 
to consumers, thus challenging public health. 
Aim: This study aimed at systematically reviewing the current literature in relation to sheep and goat meat authenticity.
Methods: Data were retrieved from Scopus and PubMed databases using specific key words and inclusion/exclusion criteria.
Results: A total of 419 studies were initially identified for all types of meat, whether 39 articles were identified to be related to sheep 
and goat meat. The articles finally included in this study were critically reviewed in terms of the type of authenticity and the techniques 
used. 
Conclusions: This study presents that there is limited research on sheep and goat meat authenticity, even though they are considered 
as highly nutritious foods and consumed widely, mainly in Middle East and Mediterranean countries. The studies retrieved are mainly 
focused on fraud with other species. Consequently, only molecular techniques were employed to address this issue. Furthermore, 
authenticity testing is mainly performed in raw sheep and goat meat, creating a gap in relation to meat products authenticity. The 
available evidence on sheep and goat origin and/or way of production is extremely minimal, even though it is equally important to 
safeguard consumers and empower the specific primary production sector. 
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IN VITRO ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ (AgNPs) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΩΝ
Γεώργιος Σιούτας1, αλέξανδρος τσουκνίδας2, Μαρία κούκη2, ηλίας Παπαδόπουλος3

1 Κτηνίατρος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2 PLiN Nanotechnology A.Ε., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3 Κτηνίατρος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εισαγωγή: τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι αναφορές για ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα για την κα-
ταπολέμηση εξωπαρασίτων, όπως το άκαρι Dermanyssus gallinae, ο κρότωνας Rhipicephalus sanguineus, και ο ψύλλος Ctenocephalides canis. 
η χρήση νανοσωματιδίων αργύρου (AgNPs) για την καταπολέμηση τους αποτελεί μια εναλλακτική λύση, ενώ ο ιδιαίτερος μηχανισμός 
δράσης τους μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
Σκοπός και μέθοδος: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η in vitro αξιολόγηση της πιθανής αποτελεσματικότητας διαφορετικών συγκε-
ντρώσεων AgNPs για την καταπολέμηση των D. gallinae, R. sanguineus και C. canis.
Υλικό και Μέθοδος: Για τις βιοδοκιμές χρησιμοποιήθηκαν ζωντανά παράσιτα: ακάρεα D. gallinae που συλλέχθηκαν από αυγοπαραγωγι-
κές μονάδες ορνίθων, κρότωνες R. sanguineus που γεννήθηκαν στο Εργαστήριο από γονιμοποιημένα θηλυκά άτομα και ψύλλοι C. canis που 
συλλέχθηκαν από σκύλους καταφυγίου. Στη συνέχεια, τα εξωπαράσιτα χωρίστηκαν σε ομάδες των 10 με βάση το είδος. τοποθετήθηκαν 
σε τρυβλία Petri με χαρτί Whatman ως μέσο εφαρμογής και κάθε χαρτί ψεκάστηκε με διαφορετικές συγκεντρώσεις AgNPs, ενώ χρησιμο-
ποιήθηκαν και αρνητικοί μάρτυρες με απιονισμένο νερό. Συνολικά για κάθε συγκέντρωση έγιναν 3 βιολογικές επαναλήψεις.
Αποτελέσματα: η μέση αποτελεσματικότητα (θνησιμότητα) για τις συγκεντρώσεις (ppm) των AgNPs, με βάση το είδος του παρασίτου, και μετά 
τη διόρθωση για φυσική θνησιμότητα έφθασε 95,5% έως 100% για τα R. sanguineus και D. gallinae, ενώ ήταν ελάχιστη (9.5%) για τα C. canis.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα των AgNPs εναντίον του κόκκινου ακάρεου των ορνίθων D. gallinae και 
των προνυμφών του κρότωνα των σκύλων R. sanguineus, ενώ η χρήση AgNPs φαίνεται να έχει μικρότερη αποτελεσματικότητα στον ψύλλο C. canis.
Χρηματοδότηση: τα αποτελέσματα και πειραματισμοί έγιναν στα πλαίσια του έργου nanovet (τ2ΕΔκ - 02826).

PP 82
IN VITRO EVALUATION OF THE SILVER NANOPARTICLES (AgNPs) FOR THE CONTROL OF ECTOPARASITES
Georgios Sioutas1, Alexandros Tsouknidas2, Maria Kouki2, Elias Papadopoulos3

1 DVM, PhD student, Laboratory of Parasitology and Parasitic Diseases, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle Univer-
sity of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2 PLiN Nanotechnology S.A., Thessaloniki, Greece
3 DVM, Professor, Head of the Laboratory of Parasitology and Parasitic Diseases, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristot-
le University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Introduction: In recent years there have been increasing reports of the development of resistance to commonly used drugs to combat ecto-
parasites, such as the mite Dermanyssus gallinae, the tick Rhipicephalus sanguineus, and the flea Ctenocephalides canis. The use of silver nanopar-
ticles (AgNPs) to combat them is an alternative solution, while their particular mechanism of action reduces the risk of developing resistance.
Aim: The aim of the current study was to evaluate the in vitro potential effectiveness of different concentrations of AgNPs to combat 
D. gallinae, R. sanguineus and C. canis.
Materials and Methods: Live parasites were used for the bioassays: D. gallinae mites collected from laying hen farms, R. sanguineus 
ticks born in the Laboratory from engorged females and C. canis fleas collected from shelter dogs. The ectoparasites were then divided 
into groups of 10 based on species. They were placed in Petri dishes with Whatman paper and each paper was sprayed with different 
concentrations of AgNPs, while negative controls with deionized water were also used. A total of 3 biological replicates were performed 
for each concentration.
Results: Mean efficacy (mortality) for concentrations (ppm) of AgNPs, based on parasite species, and after correction for natural mor-
tality reached from 95.5% to 100% for R. sanguineus and D. gallinae, while it was minimal (9.5%) for C. canis.
Conclusions: There is strong evidence for the effectiveness of AgNPs against the poultry mite D. gallinae and the larvae of the dog tick 
R. sanguineus, while the use of AgNPs appears to be less effective against the flea C. canis.
Funding: The results and experiments were carried out within the framework of the nanovet project (T2EDK - 02826).
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VIBRIO HARVEYI: ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ DICENTRARCHUS LABRAX, ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ευγενία Γουρζιώτη1,2, Ειρήνη λάμπου1,3, Ελένη Ψυχάρη4, Φωτεινή αθανασοπούλου5, Ουρανία καραουλάνη6

1κτηνίατρος, M.Sc, Ph.D. Εργαστήριο ιχθυολογίας-ιχθυοπαθολογίας, τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2 Κτηνίατρος, M.Sc, Ph.D. Τμήμα Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα
3Κτηνίατρος, M.Sc, Ph.D. Pharmaqua AE, Αθήνα
4Βιολόγος, M.Sc. Pharmaqua AE, Αθήνα
5Κτηνίατρος, M.Sc, Ph.D, Dip.ECAAH, MRCVS. Εργαστήριο Ιχθυολογίας- Ιχθυοπαθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
6 Κτηνίατρος, M.Sc. Τμήμα Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα

το Vibrio harveyi είναι ένα ευκαιριακά παθογόνο βακτήριο, που απασχολεί έντονα την Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια, καθώς 
ευθύνεται για σημαντικές απώλειες κυρίως στο λαβράκι, Dicentrarchus labrax. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγραφεί το αίτιο, η 
παθογένεια, η κλινική συμπτωματολογία και η προληπτική/θεραπευτική αντιμετώπιση της προσβολής από το εν λόγω βακτήριο στο λαβράκι 
σε συνθήκες εντατικής εκτροφής. το Vibrio harveyi είναι ένας Gram (-), ελαφρώς κυρτός, κινητός βάκιλος, που ανήκει στην οικογένεια 
Vibrionaceae και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής εντερικής μικροβιακής χλωρίδας των ψαριών. Συνθήκες έντονης καταπόνησης, μεταβολή 
των περιβαλλοντικών παραμέτρων, παρουσία υψηλού παρασιτικού φορτίου σε έναν ιχθυοπληθυσμό, μπορούν να προκαλέσουν υπερανά-
πτυξη του βακτηρίου και προσβολή των ψαριών. η νόσος εκδηλώνεται σε εκτρεφόμενα λαβράκια >10γρ, κυρίως καλοκαίρι/φθινόπωρο, σε 
θερμοκρασία υδάτων >20°C. τα προσβεβλημένα λαβράκια, εμφανίζουν λήθαργο, ανορεξία, σκούρο χρωματισμό, αιμορραγίες, διαβρώσεις 
και έλκη στο δέρμα διόγκωση της κοιλιακής κοιλότητας, εξόφθαλμο, τύφλωση και νεκρώσεις στα βράγχια. Εσωτερικά, παρατηρείται σπληνο-
μεγαλία, αποχρωματισμός του ήπατος και καταρροϊκή εντερίτιδα που χαρακτηρίζεται από διάταση και αιμορραγίες του εντερικού τοιχώματος 
με παρουσία ορώδους περιεχομένου στον αυλό. η θνησιμότητα εξαρτάται από την συνύπαρξη άλλων παθογόνων παραγόντων, κυρίως ενδο 
και εξω-παρασίτων ή/και άλλων βακτηρίων και μπορεί να κυμανθεί από 5 έως 30%. η διάγνωση τίθεται με την ανάπτυξη αποικιών Vibrio spp 
σε TCBS, Blood & Mueller Hinton agar και επιβεβαιώνεται μετά από μοριακή ταυτοποίηση. H χορήγηση ανοσοενισχυτικών ουσιών, αντιβιο-
τικών μετά από αντιβιογράμμα και η εφαρμογή νηστείας/αλλαγής τροφής συνδράμουν στη μείωση της θνησιμότητας. η ανάπτυξη εμβολίων 
βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο μέτρο πρόληψης της νόσου.
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VIBRIO HARVEYI: A SIGNIFFICANT PATHOGEN BACTERIUM OF EUROPEAN SEA BASS, DICENTRARCHUS LABRAX, UNDER 
INTENSIVE FISH FARMING IN GREECE
Evgenia Gourzioti1,2, Eirini Lampou1,3, Eleni Psychari4, Fotini Athanassopoulou5, Ourania Karaoulani6

1Veterinarian, M.Sc, Ph.D. Laboratory of Ichthyology and Fish Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Karditsa
2Veterinarian, M.Sc, Ph.D. Department of Pathology of Aquatic Organisms, Athens Veterinary Center, Ministry of Rural Development and Food, Athens
3Veterinarian, M.Sc, Ph.D. Pharmaqua SA, Athens
4Biologist, M.Sc. Pharmaqua SA, Athens
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Vibrio harveyi is an opportunistic pathogen bacterium, causing significant losses mainly in sea bass, Dicentrarchus labrax, under intensive fish farm-
ing in recent years. This study focuses on the description of the cause, pathogenesis, clinical symptoms and preventive/therapeutic treatment of 
the infection from the specific bacterium in farmed sea bass. Vibrio harveyi is a Gram (-), slightly curved, motile bacillus, belonging to the Vibriona-
ceae family and part of the normal intestinal microbiota of fish. Intense stress, changes in environmental parameters, presence of high parasite load 
in a fish population are conditions which can cause overgrowth of the bacterium and infect fish. Disease outbreaks are evident in farmed sea bass 
>10gr, mainly in summer/autumn, in water temperature >20°C. Clinical signs include lethargy, anorexia, dark coloration, hemorrhages, erosions 
and ulcers on the skin, swelling of the abdominal cavity, exophthalmos, blindness and necrotic gills. Internally, there is splenomegaly, discoloration 
of the liver and catarrhal enteritis characterized by distention and hemorrhages of the intestinal wall with the presence of serous fluid in the lumen. 
Mortality depends on the coexistence of other pathogens, mainly endo- and ecto-parasites and/or other bacteria and can range from 5 to 30%. 
Diagnosis is based on microbiological cultivation on TCBS, Blood & Mueller Hinton agar and confirmation is based on molecular identification. 
Administration of immunostimulants, antibiotics after antibiotic sensitivity test and the implementation of fasting/change of food help to reduce 
mortality. Vaccine development is at an experimental stage and is a promising measure to prevent the disease. 
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ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ
Ευάγγελος Οικονόμου 

Αναπληρωτής καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

τα τροφιμογενή παθογόνα αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία δεδομένου ότι ευθύνονται κατά προσέγγιση για τη 
νόσηση 600 εκατομμυρίων ανθρώπων, για την απώλεια 33 εκατομμυρίων ετών ζωής προσαρμοσμένων στην αναπηρία (DALYs) και 
420.000 ζωών ετησίως. το 2016 τα συνηθέστερα αίτια τροφιμογενούς νόσου ήταν βακτήρια(33,9%), βακτηριακές τοξίνες(17,7%), ιοί 
(9,8%) ή παράσιτα, ενώ σε σημαντικό ποσοστό δεν ταυτοποιήθηκε το αίτιο. Ως σημαντικότερα τροφιμογενή νοσήματα θεωρούνται 
η καμπυλοβακτηριδίωση, η σαλμονέλωση, η νόσος από κολοβακτηρίδια που παράγουν σιγκατοξίνες, η λιστερίωση, η ιογενής 
γαστρεντερίτιδα από νοροϊό και η τοξοπλάσμωση. Παρότι τα συγκεκριμένα νοσήματα είναι γνωστά από δεκαετίες, οι προσπάθειες για 
την καταπολέμησή τους έχουν μόνο εν μέρει αποδώσει καρπούς. η μερική αστοχία των μέτρων οφείλεται σε μεταβολές των παθογόνων 
μικροβίων, του ανθρώπινου πληθυσμού ή των τεχνικών συντήρησης τροφίμων. η προσαρμογή των μικροβίων είχε ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση νέων ή την επανεμφάνιση γνωστών παθογόνων. Ως αναδυόμενοι κίνδυνοι αναφέρονται μεταξύ άλλων τα κολοβακτηρίδια 
που παράγουν σιγκατοξίνες εκτός O157:H7, το Clostridium difficile, ο ιός της ηπατίτιδας Ε, νέοι βιότυποι γνωστών παθογόνων και η μι-
κροβιακή αντοχή. Μάλιστα η μικροβιακή αντοχή αφορά των σύνολο των μικροοργανισμών, ακόμα και αυτών που δεν προκαλούν νόσο. 
την ταχύτητα προσαρμογής επηρέασαν διάφορες καταστάσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και οι συνθήκες της πανδημίας COVID-19. Εκτός 
των αναδυόμενων παθογόνων, δημογραφικοί παράγοντες όπως η γήρανση και η φτωχοποίηση, καθώς και η έλλειψη της κατάλληλης 
εκπαίδευσης καθιστούν ευάλωτους τους καταναλωτές. η υιοθέτηση τέλος από τη βιομηχανία τροφίμων νέων τεχνολογιών παρασκευής 
τροφίμων δημιουργεί νέα δεδομένα που πρέπει να αξιολογηθούν σχετικά με την ασφάλειά τους έναντι των τροφιμογενών παθογόνων.
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FOODBORNE DISEASE: EXISTING AND EMERGING PATHOGENS
Vangelis Economou 

Laboratory of Animal Food Products Hygiene and Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Foodborne pathogens pose a major threat to Public Health since they are responsible for approximately 600 million illnesses, the loss of 
33 million disability-adjusted life years (DALYs) and 420,000 lives annually. In 2016, the most common causes of foodborne illness were 
bacteria (33.9%), bacterial toxins (17.7%), viruses (9.8%) or parasites, while the cause was not identified in a significant percentage. 
The most important foodborne diseases are campylobacteriosis, salmonellosis, disease from shigatoxin-producing Escherichia coli, 
listeriosis, norovirus viral gastroenteritis and toxoplasmosis. Although these specific diseases have been recognized for decades, they 
still cause significant health problems. This partial failure of measures is due to adaptation of pathogenic microbes, human population 
factors or novel food preservation techniques. Adaptation of microbes has resulted in the emergence of new or re-emergence of known 
pathogens. Emerging risks include non-O157:H7 shigatoxin-producing coliforms, Clostridium difficile, hepatitis E virus, new biotypes of 
known pathogens and antimicrobial resistance. In fact, antimicrobial resistance concerns all microorganisms, even those that do not 
cause disease. The speed of adaptation is influenced by several phenomena, including the climate change and the conditions posed 
by the COVID-19 pandemic. In addition to emerging pathogens, demographic factors such as aging, impoverishment, and the lack of 
proper education on food hygiene, make consumers vulnerable. Finally, novel food preparation techniques adopted by the food industry 
can be less effective and therefore should be evaluated for their safety against foodborne pathogens.
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ΑΕΡΟΜΟΝΑΔΙΑΣΗ ΣΕ ΛΑΒΡΑΚΙ DICENTRARCHUS LABRAX - ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ειρήνη Λάμπου1,2, Ευγενία Γουρζιώτη2,3, Μάρκος Ν. Κολύγας2, Ελένη Ψυχάρη4, Έλλη κακαβά5, Στέλλα Βαγιάνου5, ιωάννης Πετρόπουλος6
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2Κτηνίατρος M.Sc. Ph.D., Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Ιχθυοπαθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
3 Κτηνίατρος M.Sc. Ph.D., Τμήμα Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Αθήνα

4Βιολόγος M.Sc., Pharmaqua ΑΕ
5Ιχθυολόγος M.Sc., Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Ιχθυοπαθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
6Ιχθυολόγος M.Sc., Εργαστήριο υδατοκαλλιέργειας, Πανεπιστήμιο Sterling, Σκωτία

η αερομοναδίαση αποτελεί μία σοβαρή νόσο των ψαριών που ευθύνεται για σημαντικές απώλειες βιομάζας σε εκτροφές Ευρωπαϊκού λαβρα-
κιού, Dicentrarchus labrax, στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο αιτιολογικός παράγοντας, η παθογένεια, η 
κλινική συμπτωματολογία, η εξέλιξη και η διαχείριση του νοσήματος σε εκτροφές από δύο γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, το ανατολικό 
αιγαίο και τον Σαρωνικό. Με βάση τα φαινοτυπικά, βιοχημικά και γενετικά χαρακτηριστικά των στελεχών που απομονώθηκαν, το βακτήριο 
Aeromonas veronii biovar sobria αποτέλεσε αιτιολογικό παράγοντα της νόσου στον Σαρωνικό, ενώ το βακτήριο Aeromonas veronii biovar veronii 
στο ανατολικό αιγαίο. η νόσος και στις δύο περιπτώσεις εκδηλώθηκε σε εκτρεφόμενα λαβράκια >50γρ, κυρίως τους θερινούς μήνες (>21°C), 
και χαρακτηρίστηκε από την παρουσία χρόνιας κοκκιωματώδους φλεγμονής. κύρια παθολογικά ευρήματα της νόσου ήταν η παρουσία δερμα-
τικών ελκωτικών αλλοιώσεων, η ανάπτυξη ικτέρου, ασκίτη καθώς και η διόγκωση του σπλήνα και του νεφρού, συνοδευόμενη από παρουσία 
οζιδίων στο παρέγχυμα των οργάνων. η θνησιμότητα κυμάνθηκε από 4 έως 12%. η διάγνωση στηρίχθηκε σε καλλιέργειες σε Blood και 
Mueller Hinton agar και επιβεβαιώθηκε μετά από βιοχημική και μοριακή ταυτοποίηση των στελεχών που απομονώθηκαν. Θεραπευτικά, οι 
απώλειες περιορίστηκαν με την εφαρμογή αντιβιοτικών, με βάση τα αποτελέσματα αντιβιογραμμάτων. η αντιμετώπιση τυχόν συνυπαρχό-
ντων νοσημάτων (ιδίως παρασιτώσεων), η βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος και η μείωση της καταπόνησης φάνηκε να βελτιώνουν 
σημαντικά την κλινική εικόνα των ψαριών. Προληπτικά, η εφαρμογή εμβολιασμών με αδρανοποιημένα στελέχη των βακτηρίων που απο-
μονώθηκαν, αποδεικνύεται πολλά υποσχόμενη μελλοντικά, καθώς φαίνεται να μειώνει το ποσοστό θνησιμότητας στους ιχθυοπληθυσμούς. 

PP 84
AEROMONADIASIS IN SEA BASS, DICENTRARCHUS LABRAX – RECENT EXPERIENCE FROM OUTBREAKS IN FISH FARMS OF 
THE EAST AEGEAN AND SARONIKOS ΒΑΥ 
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Aeromonadiasis is a serious disease in the Mediterranean aquaculture, causing several losses in European sea bass (Dicentrarchus labrax) 
production. The causative agent, pathogenicity, clinical signs, evolution, and disease management in fish farms from the East Aegean Sea 
and Saronikos Bay are described in the present study. Based on the phenotypic, biochemical, and genetic characteristics, the Saronic Bay 
isolates were classified to Aeromonas veronii biovar sobria, while the East Aegean isolates to Aeromonas veronii biovar veronii. Disease 
outbreaks were evident in fish >50gr, mainly in summer months, in water temperature >21οC and were characterized by the presence of 
chronic granulomatous inflammation. Main gross pathology lesions were skin ulcers, icterus, ascites, spleen and kidney enlargement with 
numerous nodules throughout the parenchyma. Mortality ranged from 4 to 12%. Diagnosis was based on microbiological cultivation on 
Blood and Mueller Hinton agar and was confirmed by biochemical and molecular characterization of bacterial isolates. Treatment with an-
tibiotics, according to antibiotic sensitivity test, was used to reduce mortality. Control of coexisting diseases (mainly parasites), improve-
ment of environmental conditions and good management practices were important factors to eliminate the disease morbidity and clinical 
signs. Autovaccines application seems to be a promising preventive measure, as it appears to reduce the mortality rate in fish populations.
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Η ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γεωργία Γώγου1,2, Όλγα Σ. κουτσώνη1, Παναγιώτης Σταθόπουλος2, λέανδρος α. Σκαλτσούνης2, Μαρία Χαλαμπαλάκη2 και Ελένη ντότσικα1

1Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, Ελλάδα.
2Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα 

η λεϊσμανίαση του σκύλου προκαλείται από τα πρωτόζωα του γένους Leishmania infantum και αποτελεί μια δυνητικά θανατηφόρο πολυ-
συστηματική νόσο. η αντιμετώπισή της παρουσιάζει ελλείψεις, καθώς τα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα εμφανίζουν σοβαρά μειονε-
κτήματα, όπως μακροχρόνια αγωγή, υποτροπές, ανάπτυξη αντοχής και τοξικότητα, ενώ τα εμπορικά διαθέσιμα εμβόλια παρουσιάζουν 
περιορισμένη αποτελεσματικότητα.
Πολλές ερευνητικές ομάδες μελετούν τα φυσικά προϊόντα και τους δευτερογενείς μεταβολίτες τους ως νέα και φθηνά υποψήφια φάρμακα 
έναντι της λεϊσμανίασης. η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της μονήρους και συνδυαστικής με τη μιλτεφοσίνη λεϊσμανιοκτό-
νου δράσης ενός ολικού φαινολικού κλάσματος (TPF), προερχόμενου από το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, πλούσιου σε δύο σεκοϊριδο-
ειδή, την ολεασίνη (OLEA) και την ολεοκανθάλη (OLEO).
η χημική σύσταση του TPF προσδιορίστηκε με υγρή χρωματογραφία (HPLC-DAD), και η αντιλεϊσμανιακή του δράση αξιολογήθηκε έναντι 
προμαστιγωτών και ενδοκυττάριων αμαστιγωτών μορφών του στελέχους L. Infantum, χρησιμοποιώντας την οξειδοαναγωγική αντίδρα-
ση της ρεσαζουρίνης και κυτταρομετρία ροής. 
η χημική ανάλυση του TPF αποκάλυψε την ύπαρξη OLEA και OLEO σε περιεκτικότητα 144 και 301 mg/g εκχυλίσματος, αντίστοιχα. η in 
vitro θεραπεία των L. infantum με TPF προκάλεσε τη δοσο-εξαρτώμενη αναστολή της βιωσιμότητας των προμαστιγωτών και αμαστιγω-
τών μορφών. Οι μέσες ανασταλτικές συγκεντρώσεις (τιμές IC50) προσδιορίστηκαν στα 322,58 και 104,98 μg/ml για τους προμαστιγώτες 
και αμαστιγώτες, αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης επιλεκτικότητας υπολογίστηκε 1,5. Ο επαγόμενος κυτταρικός θάνατος των προμαστιγωτών 
αποδόθηκε στην παραγωγή ROS. τέλος, η αλληλεπίδραση TPF και μιλτεφοσίνης προσδιορίστηκε ως αθροιστική στους προμαστιγώτες και 
ανταγωνιστική στους αμαστιγώτες, μέσω της κατασκευής ισοβολογραμμάτων.
τα παραπάνω αποτελέσματα προάγουν επιστημονικές αποδείξεις των υποσχόμενων αντιλεϊσμανιακών ιδιοτήτων ενός TPF πλούσιου στα 
OLEA και OLEO σεκοϊριδοειδή.

PP 85
THE POTENTIAL IMPACT OF A TOTAL PHENOLIC FRACTION FROM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL IN COMBATING LEISHMANIASIS: 
A NEW THERAPEUTIC APPROACH IN THE VIEW OF ONE HEALTH
Georgia Gogou1,2, Olga S. Koutsoni1, Panagiotis Stathopoulos, Leandros A. Skaltsounis2, Maria Halabalaki2 and Eleni Dotsika1

1Laboratory of Cellular Immunology, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece. 
2 Division of Pharmacognosy and Natural Product Chemistry, Department of Pharmacy, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Canine leishmaniasis is caused by Leishmania infantum protozoans and is a multisystemic disease that is fatal if left untreated. Its con-
trol possesses shortcomings since chemotherapeutic protocols have serious drawbacks such as long treatments, relapses, development 
of resistance and toxicity while marked vaccines exhibit limited efficacy.
Many research groups investigate natural products and their secondary metabolites for novel cost-effective candidate drugs to combat 
leishmaniasis. The present study aims to evaluate the leishmanicidal potential of a total phenolic fraction (TPF) derived from extra virgin 
olive oil, particularly rich in two secoiridoids, oleacein (OLEA) and oleocanthal (OLEO), either alone or in combination with miltefosine.
The chemical composition of TPF was determined by high performance liquid chromatography (HPLC-DAD), and its anti-leishmanial 
activity was evaluated against L. infantum promastigotes and intramacrophage amastigotes, using the resazurin cell viability assay 
and flow cytometry.
Chemical analysis of TPF revealed a content of 144 and 301 mg/g of extract for OLEA and OLEO, respectively. The in vitro treatment of L. 
infantum parasites with TPF caused a dose-dependent inhibition of promastigote and amastigote viability. The inhibitory concentrations 
(IC50 values) against promastigotes and amastigotes were determined at 322.58 and 104.98 μg/ml, respectively, while the stimulation 
index was calculated at 1.5. TPF-induced promastigote death was attributed to ROS generation. Finally, the isobologram approach showed 
that the association between TPF and miltefosine was additive in promastigotes and antagonistic in intracellular amastigotes.
The obtained data produce scientific evidence of the promising anti-leishmanial properties of TPF rich in OLEA and OLEO secoiridoids.
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ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΩΣ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ: 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Νικόλας Παντελή1, Μαρία Μαστοράκη1,2, κωνσταντίνος Φειδάντσης1, Θεοδώρα Παπαγρηγορίου3, Σταύρος Χατζηφώτης2,  
Διαμάντω λάζαρη3, Ειρήνη Σάρρου4, νίκος κρίγκας4, Στέφανος Σ. ανδρεάδης4, Ευθυμία αντωνοπούλου1

1Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ηράκλειο
3Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
4Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: η εύρεση και αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών είναι επιτακτική για να καλυφθούν οι διατροφικές απαιτήσεις 
ανθρώπων και εκτρεφόμενων ζώων. τα έντομα αποτελούν πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών, λιπαρών οξέων, ενέργειας, βιταμινών και 
ιχνοστοιχείων. Επιπρόσθετα, η χαμηλού κόστους παραγωγή των εντόμων είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και αειφορική στο πλαίσιο της 
κυκλικής οικονομίας καθότι είναι δυνατή η εκτροφή τους σε υποπροϊόντα οργανικής προέλευσης που βιομετρατέπονται αποτελεσματικά 
σε πρωτεΐνη υψηλής αξίας.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της ανάπτυξης, της θρεπτικής αξίας και του αντιοξειδωτικού δυναμικού του 
Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) έπειτα από εκτροφή σε εναλλακτικά υποστρώματα από διάφορα γεωργικά και βιομηχανικά 
υπολείμματα.
Υλικά και Μεθοδος: Γεωργικά και βιομηχανικά υπολείμματα χρησιμοποιήθηκαν ως νέα υποστρώματα για την εκτροφή των προνυμφών 
T. molitor: πίτουρο σιταριού (WB), πίτουρο ρυζιού (RB), φλούδα πατάτας (PP), ρόκα καλαμποκιού (CC), υπολείμματα βιομάζας βιοαερίου 
(BR), μερικώς αποικοδομημένα φυτικά υπολείμματα ελαιοτριβείου (OR) και αλεσμένα χαρούπια (CP). τα υποστρώματα παρέχονταν αυ-
τούσια ή αναμεμιγμένα σε ποσοστό 10 και 20% με μίγμα από υπολείμματα απόσταξης/έκθλιψης αιθέριων ελαίων (ΥαΕαΕ) από ρίγανη, 
λεβάντα, δενδρολίβανο και φλούδα ελιάς (1:1:1:1).
Αποτελέσματα: Οι αριθμοί ωοτοκίας και επιβίωσης απογόνων ήταν σημαντικά (p < 0.05) υψηλότεροι στο υπόστρωμα CC. η προσθήκη 
10% ΥαΕαΕ επηρέασε θετικά τον αριθμό και το τελικό βάρος των προνυμφών, ενώ δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στο πρωτεϊνικό περι-
εχόμενο. Παρότι αρκετά υποστρώματα ενίσχυσαν το αντιοξειδωτικό δυναμικό του T. molitor, η προσθήκη ΥαΕαΕ έδρασε ευεργετικά 
εντείνοντας την αύξησή του.
Συμπεράσματα: τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι διάφορα γεωργικά υπολείμματα μπορούν να αξιοποιηθούν ως νέα υποστρώματα 
εκτροφής του T. molitor, καθιστώντας βιώσιμη και επωφελή την παραγωγή και το θρεπτικό του περιεχόμενο.
Ευχαριστίες: το έργο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το ΕΠανΕκ (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και καινοτομίας (ΓΓΕκ) στα πλαίσια του ερευνητικό έργου 
τ6ΥΒΠ-00174 «τα εντομοάλευρα ως εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών στα σιτηρέσια των εκτρεφόμενων ιχθύων (Entomo4Fish)».

PP 86
INSECTS AS POTENTIALLY NEW SUSTAINABLE SOURCES OF PROTEIN AND LIPIDS IN HUMAN AND ANIMAL DIETS: 
AGRI-FOOD AND INDUSTRIAL RESIDUES AS REARING SUBSTRATES
Nikolas Panteli1, Maria Mastoraki1,2, Konstantinos Feidantsis1, Theodora Papagrigoriou3, Stavros Chatzifotis2, Diamanto Lazari3, Eirini 
Sarrou4, Nikos Krigas4, Stefanos S. Andreadis4, Efthimia Antonopoulou1

1School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
2Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre for Marine Research, Gournes Pediados, Heraklion
3Faculty of Pharmacy, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
4Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, Hellenic Agricultural Organization - Demeter (ELGO-Dimitra), Thermi, Thessaloniki

Introduction: Innovative alternative protein sources are imperative to meet the nutritional requirements of humans and reared ani-
mals. Insects are a good source of high-quality proteins, fatty acids, energy, vitamins and micronutrients. In addition, their low-cost 
production is environmentally friendly and sustainable in the frame of circular economy due to the insects’ ability to bio-convert effi-
ciently organic by-products into high-value protein.
Aim: The aim of the present study was to investigate the effect of agri-food and industrial residues used as rearing substrates on the 
growth, nutritional value and antioxidant capacity of Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae).
Materials and Methods: Agri-food and industrial residues were used as substrates for the rearing of T. molitor larvae: wheat bran 
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(WB), rice bran (RB), corncob (CC), potato peels (PP), solid biogas residues (BR), olive-oil processing residuals (OR) and milled carob 
pods (CP). Each substrate was supplemented with 0, 10% or 20% essential oils distillation residues (dried drogue) of lavender, rose-
mary, Greek oregano, and olive-cake at 1:1:1:1 ratio.
Results: The oviposition and progeny survival were significantly (p < 0.05) higher in the CC substrate. Inclusion of essential oils at 10% 
level increased the number and weight of T. molitor larvae, while no significant changes were observed in the protein content. Although 
several substrates enhanced T. molitor’ antioxidant activity, the inclusion of essential oils induced a further beneficial increase.
Conclusions: The present findings indicate that several agri-food residues can be utilized as alternative rearing substrates for T. molitor 
affecting beneficially its production and its nutritional content.
Acknowledgements: This research has been partially funded by EPAnEK (European Regional Development Fund of European Union and by national 
funds) and is implemented through the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) in the framework of the project τ6ΥΒΠ-00174 “Insect 
meal as an alternative source of protein in the aquafeed for fish farming” (Entomo4fish).
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ΜΑΥΡΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΙΖΗΜΑ…. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ?
Κατερίνα Αλιγιζάκη1, Στέλλα Ρίζου2, αντώνης κατάκης2, Διονυσία Μίντζα3, Άννα Ζαχαριουδάκη4, αγορίτσα καλιώρα5, Ευθύμης 
τσιβόγλου6, Πέτρος κανέλης7, Σταματία ράφτη8, Μηνάς αρσενάκης9

1 Βιολόγος, Υπεύθυνη Εργαστηρίου, Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών, Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, 
Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

2Κτηνίατρος, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Περιφέρειας Αττικής, Πειραιάς
3 Κτηνίατρος, Προϊσταμένη Τμήματος Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενική 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα

4 Μοριακός Βιολόγος, Αναλυτής, Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών, Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, 
Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

5 Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος, Αναλυτής, Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών, Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, 
Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

6 Βιολόγος, Αναλυτής, Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών, Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και 
Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

7 Χημικός Μηχανικός, Αναλυτής, Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών, Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, 
Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

8Γεωπόνος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, Πειραιάς
9 Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Επιστημονικώς Υπεύθυνος, Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών, Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, 
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

από το 2012, στον Σαρωνικό κόλπο, έχουν κατηγοριοποιηθεί έξι περιοχές παραγωγής για την εξαλίευση ζώντων δίθυρων μαλακίων 
(ΖΔΜ) στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα παρακολούθησης για την ανίχνευση τοξικών ή/και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών σε 
θαλασσινό νερό (& μακρόφυτα) και για την παρουσία βιοτοξινών σε ΖΔΜ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. το πρόγραμμα υλοποιείται 
από τη ΔαΟκ ΠΕ νήσων, ενώ τα δείγματα του θαλασσινού νερού και μακρόφυτων εξετάζονται από την Εργαστηριακή Μονάδα Θαλασσίων 
τοξικών Μικροφυκών του τμήματος Βιολογίας αΠΘ (ΕΜΘτΜ-αΠΘ), που είναι το επίσημο & διαπιστευμένο εργαστήριο. η δειγματοληψία 
διενεργείται σε βάθος έως 10m και εξαλιεύονται κυδώνια, γυαλιστερές, μύδια και αχινοί. 
τον ιούλιο του 2022, κατά τη συλλογή των δειγμάτων, στην περιοχή Μπατσί, παρατηρήθηκε μαύρη απόχρωση στο ίζημα καθώς και στο 
κέλυφος κυδωνιών. Σε συνεννόηση με την ΕΜΘτΜ-αΠΘ συλλέχθηκαν δείγματα ιζήματος και μακρόφυτων με σκοπό τη διερεύνηση της 
ενδεχόμενης εμπλοκής βενθικών μικροφυκών στο συγκεκριμένο φαινόμενο. 
η εξέταση των δειγμάτων ιζήματος και μακρόφυτων ανέδειξε την παρουσία πυκνών πληθυσμών του βενθικού δινοφύκους Bysmatrum 
cf. subsalsum, το οποίο έχει ξανακαταγραφεί στον ελληνικό χώρο. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται για πρώτη φορά το 
φαινόμενο αλλοίωσης του χρώματος του ιζήματος εξαιτίας της υψηλής πληθυσμιακής του πυκνότητας, κάτι το οποίο υποστηρίζεται από τη 
διεθνή βιβλιογραφία. Στη βενθική κοινωνία δινοφυκών ανιχνεύθηκαν επιπλέον και δυνητικώς τοξικά μικροφύκη-παραγωγοί βιοτοξινών, 
που ενδέχεται να φτάσουν στον άνθρωπο μέσω της κατανάλωσης διθύρων μαλακίων ή/και ψαριών. 
Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, συνιστάται η παρακολούθηση των πληθυσμών βενθικών δινοφυκών στα πλαίσια του ευρύτερου προ-
γράμματος παρακολούθησης θαλασσίων βιοτοξινών στις ζώνες αλιείας και καλλιέργειας ΖΔΜ.

PP 87
BLACKISH SEDIMENT…. WHAT COULD BE HIDDEN?
Katerina Aligizaki1, Stella Rizou2, Antonis Katakis2, Dionysia Mintza3, Anna Zacharioudaki4, Agoritsa Kaliora5, Efthimis Tsivoglou6, 
Petros Kanelis7, Stamatia Rafti8, Minas Arsenakis9

1 Biologist, Laboratory responsible, Laboratory Unit for Harmful Marine Microalgae, Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, 
Development and Molecular Biology, School of Biology, AUTh, Thessaloniki

2Veterinarian, Directorate of Agricultural Economy and Veterinary (DAOV) Regional Unit of Piraeus, Attica Region, Piraeus
3 Veterinarian, Head of the Fisheries, Dairy and Other Foods of Animal Origin Department, Directorate of Veterinary Public Health, General Directorate 
of Veterinary Medicine, Ministry of Rural Development and Food, Athens 

4 Molecular Biologist, Analyst, Laboratory Unit for Harmful Marine Microalgae, Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, Devel-
opment and Molecular Biology, School of Biology, AUTh, Thessaloniki

5 Biochemist-Biotechnologist, Analyst, Laboratory Unit for Harmful Marine Microalgae, Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, 
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Development and Molecular Biology, School of Biology, AUTh, Thessaloniki
6 Biologist, Analyst, Laboratory Unit for Harmful Marine Microalgae, Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, Development and 
Molecular Biology, School of Biology, AUTh, Thessaloniki

7 Chemical Engineer, Analyst, Laboratory Unit for Harmful Marine Microalgae, Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, Develop-
ment and Molecular Biology, School of Biology, AUTh, Thessaloniki

8Agriculturist, Head Directorate of Agricultural Economy and Veterinary Regional Unit of Nison, Attica Region, Piraeus
9 Professor Emeritus, Scientific Responsible, Laboratory Unit for Harmful Marine Microalgae, Laboratory of General Microbiology, Department of 
Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, AUTh, Thessaloniki

Since 2012, in the Saronic Gulf, six production areas have been categorized for Live Bivalve Molluscs (LBM) harvesting. A monitoring 
program for the detection of toxic and/or potentially toxic microalgae in seawater (& macrophytes) and for biotoxins presence in LBM is 
applied according to the relevant legislation. The program is implemented by DAOV Nison, while the seawater/macrophyte samples are 
examined by the Laboratory Unit for Harmful Marine Microalgae (LUHMM-AUTh), which is the official & accredited laboratory. Sampling 
is carried out at a depth of up to 10m and clams, mussels and sea urchins are harvested. 
In July 2022, during sampling in Batsi area, a blackish tint was observed on the sediment and on clams’ shell. In consultation with 
LUHMM-AUTh, sediment and macrophyte samples were collected and microscopically examined in order to investigate the possible 
involvement of microalgae in this particular phenomenon. 
Examination of the aforementioned samples revealed the presence of dense Bysmatrum cf. subsalsum populations, a benthic dinoflagel-
late already recorded in the Greek area. Nevertheless, in the present work, the sediment discoloration phenomenon due to high abun-
dance of B. cf. subsalsum is reported for the first time, something that is supported by the international literature. Moreover, potentially 
toxic biotoxin-producing microalgae were detected in this benthic dinoflagellate community, which may affect human health through 
the consumption of bivalve molluscs and/or fish.
Based on the above findings, it is recommended that benthic microalgae are included in the marine biotoxin monitoring program of 
the LBM fishing and farming zones.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΑΛΕΥΡΑ
Μαρία Μαστοράκη1,2, νικόλα Παντελή1, Δημήτρης κοντοδήμας3, Δημήτρης κωτούζας3, ιωάννης κοτζαμάνης4, κωνσταντίνος αρ. κορμάς5, 
Σταύρος Χατζηφώτης2, Ευθυμία Αντωνοπούλου1

1Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ηράκλειο
3Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Κηφισιά, Αττική
4Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος, Αττική
5Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Εισαγωγή: λόγω της παγκόσμιας προσπάθειας για τη μείωση της χρήσης πεπερασμένων πόρων, απαιτείται η στροφή σε βιώσιμα και αει-
φόρα συστατικά για τις τροφές στη βιομηχανία της υδατοκαλλιέργειας. τα εντομοάλευρα έχουν εξαιρετική προοπτική ως υποκατάστατα 
του ιχθυαλεύρου καθότι τα έντομα αποτελούν πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών και θρεπτικών συστατικών, ενώ η παραγωγή τους έχει 
χαμηλό κόστος και οικολογικό αποτύπωμα.
Σκοπός: Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε η επίδραση της μερικής υποκατάστασης ιχθυάλευρου με εντομοάλευρα από τρία δια-
φορετικά είδη εντόμων στην αύξηση, το μεταβολισμό, τις εντερικές μικροβιακές κοινότητες και τη κυτταρική απόκριση του λαβρακιού 
(Dicentrarchus labrax) και της τσιπούρας (Sparus aurata). 
Υλικά και Μεθοδος: τέσσερις ιχθυοτροφές σχεδιάστηκαν και παρασκευάστηκαν: μία τροφή μάρτυρας στην οποία το ιχθυάλευρο ήταν η 
κύρια πηγή πρωτεΐνης και τρεις πειραματικές τροφές με 19,5% συμπερίληψη εντομοαλεύρων από τα έντομα Tenebrio molitor, Hermetia 
illucens ή Musca domestica, προς υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου. τα πειράματα διατροφής διήρκησαν τρεις μήνες για κάθε είδος ψαριού.
Αποτελέσματα: η αύξηση και η μετατρεψιμότητα της τροφής του λαβρακιού και της τσιπούρας δεν επηρεάστηκαν από τη συμπερίληψη 
εντομοαλεύρων. Ωστόσο, παρατηρήθηκε επίδραση της σίτισης με εντομοάλευρα στο μεταβολισμό των αμινοξέων και υδατανθράκων, 
στην ιστομορφολογία εντέρου και στην κυτταρική απόκριση των δύο ειδών. Επιπρόσθετα, τα εντομοάλευρα ευνόησαν την επικράτηση 
ωφέλιμων για την υγεία βακτηριακών ειδών.
Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα εντομοάλευρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ιχθυοτροφές των δύο ειδών 
χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση και τη φυσιολογία.
Ευχαριστίες: η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠανΕκ (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και καινοτομίας (ΓΓΕκ) στα πλαίσια του ερευνητικό έργου 
τ6ΥΒΠ-00174 «τα εντομοάλευρα ως εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών στα σιτηρέσια των εκτρεφόμενων ιχθύων (Entomo4Fish)».
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STUDY ON THE PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF EUROPEAN SEA BASS AND GILTHEAD SEA BREAM AFTER 
CONSUMPTION OF DIFFERENT INSECT MEALS
Maria Mastoraki1,2, Nikolas Panteli1, Demetrius C. Kontodimas3, Dimitrios Kotouzas3, Yannis P. Kotzamanis4 Konstantinos Ar. Kormas5,  
Stavros Chatzifotis2, Efthimia Antonopoulou1

1Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
2Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre for Marine Research, Gournes Pediados, \Heraklion
3Department of Entomology and Agricultural Zoology, Benaki Phytopathological Institute, Kifissia, Attiki
4Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre for Marine Research, Anavyssos, Attiki
5Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly, Volos

Introduction: Due to global efforts to reduce the use of finite resources, a shift to sustainable ingredients in aquafeeds is required. 
Insect meals are considered as potential sustainable fish meal substitutes considering that insects are a good source of high-quality 
proteins and nutrients and mass production can be achieved with low ecological footprint.
Aim: The present research aimed to comparatively assess the effect of partial fish meal substitution with insect meals from three 
different insect species on growth performance, metabolism, gut microbial communities and cellular responses of European sea bass 
(Dicentrarchus labrax) and gilthead seabream (Sparus aurata).
Materials and Methods: Four diets were formulated: one control diet, in which fish meal was the main protein source, and three ex-
perimental diets with 19.5% inclusion of insect meals from Tenebrio molitor, Hermetia illucens or Musca domestica, for the substitution 
of fish meal. Feeding experiment period for each species was three months.
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Results: Growth and feed conversion ratio of European sea bass and gilthead seabream were not affected by the insect meals inclu-
sion. However, changes in the amino acid and carbohydrate metabolism, gut histomorphology and cellular responses were apparent. 
Furthermore, insect meals favored the prevalence of beneficial to teleosts’ health bacterial species.
Conclusions: The present results indicate that insect meals can efficiently replace fish meal in the diets of these species without ad-
verse effects on their growth and physiology.

Acknowledgements: This research has been partially funded by EPAnEK (European Regional Development Fund of European Union 
and by national funds) and is implemented through the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) in the framework of the 
project τ6ΥΒΠ-00174 “Insect meal as an alternative source of protein in the aquafeed for fish farming” (Entomo4fish).
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΡΙΟΥ ΠΟΠ ΑΝΕΒΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ 
Μαρία Γκόβαρη1,2, Μαρίνα Παπαδέλλη2, Δήμητρα τσολιάκου1,2, Μαρία Γκερέκου1,2, Παναγιώτης ν. Σκανδάμης1, Γιάννης κάπολος2, 
κωνσταντίνος Παπαδημητρίου1

1 Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
2 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αντίκαλαμος, Καλαμάτα, Ελλάδα

Εισαγωγή: το ανεβατό είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό τυρί ΠΟΠ που παράγεται στην περιοχή των Γρεβενών. Είναι ένα λευκό μαλακό 
τυρί που παράγεται από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα ή μείγματα αυτών.
Σκοπός: Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν ο χαρακτηρισμός των μικροβιακών πληθυσμών του τυριού ανεβατό.
Υλικά και μέθοδοι: Ελήφθησαν δείγματα από τρεις διαφορετικούς παραγωγούς τυριού ανεβατό από την περιοχή των Γρεβενών. τα 
δείγματα υποβλήθηκαν σε μικροβιολογική με βάση την καλλιέργεια σε υποστρώματα και μεταγονιδιωματική ανάλυση.
Αποτελέσματα: Προσδιορίστηκαν οξυγαλακτικά βακτήρια και/ή ζύμες, ενώ μόνο σε λίγα δείγματα, βρέθηκαν κολοβακτηρίδια, 
Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp, E. coli και Pseudomonas spp. η μεταγονιδιωματική ανάλυση έδειξε το μικροβίωμα σε επί-
πεδο είδους των δειγμάτων του τυριού ανεβατό. Σε αυτά τα δείγματα, τα κυρίαρχα είδη που εντοπίστηκαν ήταν, Lactococcus lactis, 
Streptococcus thermophilus, Lactococcus raffinolactis, Lactobacillus helveticus, Lactiplantibacillus plantarum, Streptococcus parauberis 
κ.λπ. Οι ζύμες που εντοπίστηκαν σε χαμηλή αφθονία και τα χαρακτηριστικά είδη ζύμης ήταν οι Kluyveromyces lactis και Saccharomyces 
cerevisiae. Επιπλέον, έγινε μια προσπάθεια εξαγωγής γονιδιωμάτων συναρμολογημένων με μεταγονιδίωμα (MAGs) από τα δεδομένα 
αλληλούχισης. Πραγματοποιήθηκε επίσης λειτουργική ανάλυση των μικροβιακών κοινοτήτων και των MAGs.
Συμπεράσματα: η μεταγονιδιωματική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του μικροβιακού οικοσυστήματος του ανεβατό. 
Συνολικά, με αυτήν την έρευνα παρέχουμε νέα δεδομένα για αυτό το τυρί που μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση και έλεγχο 
της διαδικασίας παραγωγής του.
Χρηματοδότηση: η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΥΠΟΣτηριΞη 
ΠΕριΦΕρΕιακηΣ αριΣτΕιαΣ (MIS 5047289).
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EVALUATION OF THE MICROBIAL ECOSYSTEM OF THE GREEK PDO CHEESE ANEVATO FROM GREVENA REGION WITH METAGENOMICS 
Maria Govari1,2, Marina Papadelli2, Dimitra Tsoliakou1,2, Maria Gkerekou1,2, Panagiotis N. Skandamis1, John Kapolos2,  
Konstantinos Papadimitriou1

1Laboratory of Food Quality Control & Hygiene, Department of Food Science & Human Nutrition, Agricultural University of AthensAthens, Greece
2University of the Peloponnese, School of Agriculture and Foods, Department of Food Science and Technology, Antikalamos , Kalamata, Greece

Introduction: Anevato is a traditional Greek PDO cheese produced in the Grevena region. It is a white soft cheese produced from sheep 
or goat milk or mixtures of them.
Purpose: The objective of the present study was the characterization of the microbial communities of the Anevato cheese.
Materials and Methods: Samples were obtained from three different Anevato cheese producers from the Grevena region. The sam-
ples were subjected to culture-based microbiological analysis and shotgun metagenomics.
Results: Lactic acid bacteria and/or yeasts were determined, while only in a few samples coliforms, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp, E. coli 
and Pseudomonas spp. were present. The shotgun metagenomics analysis revealed the microbiome at the species level of the samples of Anevato 
cheese. In these samples, the predominant identified species were, Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactococcus raffinolactis, 
Lactobacillus helveticus, Lactiplantibacillus plantarum, Streptococcus parauberis etc. Yeasts identified in low abundance and the characteristic 
yeast species were Kluyveromyces lactis and Saccharomyces cerevisiae. Furthermore, an attempt was made to extract metagenome-assembled 
genomes (MAGs) from the sequencing data. Functional analysis of the microbial communities and the MAGs, was also performed.
Conclusions: Shotgun metagenomics were used to evaluate the microbial ecosystem of Anevato. Overall, with this investigation we 
provide new data for this cheese which may lead to a better understanding and control of its production process.

Aknowledgement: This research has been co-financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Pro-
gram Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call SUPPORT FOR REGIONAL EXCELLENCE (MIS 5047289).
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ειρήνη Καστελλάνου, κατερίνα Μαρίνου
Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Αθήνα 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 για τα κτηνιατρικά φάρμακα καθορίζει ένα ευρύ φάσμα συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμηση 
της μικροβιακής αντοχής και την προώθηση μιας πιο συνετής και υπεύθυνης χρήσης των αντιμικροβιακών φαρμάκων στα ζώα. 
Συμπληρωματικά, οι κανονισμοί (ΕΕ) 2021/1760 και 2022/1255, λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, ορίζουν ορισμένα αντιμικροβιακά ή ομάδες αντιμικροβιακών παραγόντων αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων απειλητικών 
για τη ζωή λοιμώξεων στον άνθρωπο.
η κολιστίνη, οι φθοροκινολόνες και οι 3ης και 4ης γενιάς κεφαλοσπορίνες έχουν ταξινομηθεί, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων, ως κρίσιμης σημασίας αντιμικροβιακά, τόσο για την υγεία του ανθρώπου, όσο και των 
ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση τους στα ζώα και ο περιορισμός τους στο απολύτως αναγκαίο. Ειδικά, η 
κολιστίνη αποτελεί σήμερα την τελευταία επιλογή άμυνας για τη θεραπεία λοιμώξεων στον άνθρωπο, από πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά 
βακτήρια. Επιπλέον, η ολοένα και συχνότερη απομόνωση ανθεκτικών στην κολιστίνη μικροοργανισμών από τα παραγωγικά ζώα και η 
διασπορά της πολύ-ανθεκτικότητας μέσω της μετάδοσης των υπεύθυνων γονιδίων, επιτάσσουν τον έντονο περιορισμό της χρήσης της 
στα ζώα. 
Σκοπός των παραπάνω είναι η καλύτερη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των κρίσιμης σημασίας αντιμικροβιακών στην ιατρική και 
την ενίσχυση της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής, η οποία αποτελεί μείζονα απειλή για την παγκόσμια υγεία.
Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστεί περιληπτικά το νέο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν στην 
κτηνιατρική πράξη από την απαγόρευση ή/και τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα.

Λέξεις ευρετηρίασης: προστατευόμενα αντιμικροβιακά, μικροβιακή αντοχή, κολιστίνη.
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RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN ANTIMICROBIALS IN VETERINARY MEDICINE IN THE CONTEXT OF COMBATING ANTI-
MICROBIAL RESISTANCE AND PROTECTING PUBLIC HEALTH - NEW LEGAL FRAMEWORK
Eirini Kastellanou, Katerina Marinou
Directorate of Animal Welfare, Medicines and Veterinary Applications, General Directorate of Veterinary Services, Ministry of Rural Development 
and Food, Athens

Regulation (EU) 2019/6 on veterinary medicinal products sets out a broad range of concrete measures to fight antimicrobial resistance 
and to promote a more prudent and responsible use of antimicrobial medicinal products in animals. Supplementary, the Regulations 
(EU) 2021/1760 and 2022/1255, taking into account the latest available scientific evidence, define certain antimicrobials or groups of 
antimicrobials exclusively for the treatment of certain life-threatening infections in humans.
Colistin, fluoroquinolones and 3rd and 4th generation cephalosporins have been classified by the World Health Organization and the 
World Organization for Animal Health as critically important antimicrobials, both for human and animal health. In this context, special 
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attention is recommended to their use in animals and to reduce them to what is strictly necessary. Especially, colistin is currently the 
last option of defense for the treatment of infections in humans, from multi-resistant Gram-negative bacteria. In addition, the increas-
ingly frequent isolation of colistin-resistant microorganisms from food-producing animals and the spread of multi-resistance through 
the transmission of responsible genes, require a strong restriction of its use in animals.
The aim of all the above is to better preserve their efficacy for human medicine and to support the fight against antimicrobial resistance, 
which is a major threat to global health.
This communication will briefly contribute to the presentation of the new legislative framework and the peculiarities arising in veteri-
nary practice from the prohibition or restriction of the use of certain antimicrobials in animals.

Key words: reserved antimicrobials, antimicrobial resistance, colistin.
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ΔΙΑΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ LISTERIA MONOCYTOGENES ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΥΜΕΝΙΩΝ
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Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

4 Προπτυχιακή φοιτήτρια, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

5 Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώ-
που, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. 

6 Καθηγητής, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

Μελετήθηκε η διαστελεχιακή παραλλακτικότητα του παθογόνου L. monocytogenes ως προς τις οριακές συνθήκες αύξησης και σχηματισμού 
βιοϋμενίων, φαινοτυπικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την εγκατάσταση αυτών στο περιβάλλον επεξεργασίας τροφίμων και τον 
επιπολασμό στα τρόφιμα.
αξιολογήθηκε η ικανότητα σχηματισμού βιοϋμενίων και τα όρια ανάπτυξης 30 στελεχών L. monocytogenes, διαφορετικών ορόομάδων, 
ως προς το pH, την ενεργότητα ύδατος (aw) ρυθμιζόμενη με NaCl και τη θερμοκρασία. η ικανότητα σχηματισμού βιοϋμενίου εκτιμήθηκε 
στις βέλτιστες συνθήκες αύξησης του παθογόνου (TSB pH7/37οC) μέσω της χρωμομετρικής μεθόδου τρυβλίων μικροτιτλοδότησης. η 
κινητική συμπεριφορά των στελεχών αξιολογήθηκε σε pH 5.2-8.0, συγκεντρώσεις NaCl 0.5-10.0% (aw 0.983-0.925) στους 4-42°C. Οι 
τιμές του μέγιστου ειδικού ρυθμού αύξησης (μmax) ανά συνθήκη, κάθε στελέχους, προσδιορίστηκαν με βάση τους χρόνους για τη με-
ταβολή της οπτικής πυκνότητας κατά 0.2 μονάδες χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης απορρόφησης (Bioscreen 
C). η εκτίμηση των οριακών τιμών αύξησης (cardinal values) των στελεχών, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του μοντέλου θεμελιωδών 
παραμέτρων (CMP). 
η πλειονότητα των απομονώσεων χαρακτηρίστηκαν ως χαμηλής δυναμικότητας παραγωγής βιουμενίου, με εξαίρεση την οροομάδα III 
(1/2b, 3b, 7). η οροομάδα ι (1/2a, 3a) εκτιμάται ότι έχει το μεγαλύτερο εύρος ανάπτυξης pH (min 3.7-4.99, max 8.2-10.44). τα στελέχη 
της οροομάδας IV (4b, 4d, 4e) κατέδειξαν το μεγαλύτερο εύρος ανάπτυξης aw (min 0.85-0.92, max 0.96- 1.00) και χαρακτηρίστηκαν από 
υψηλό εύρος τιμών Tmax (44.61οC-51.27oC). τέλος, η οροομάδα II (1/2c, 3c) χαρακτηρίστηκε από το μεγαλύτερο εύρος των τιμών τmin 
(-3.77οC-6.42oC). 
τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης δεδομένων διαστελεχιακής παραλλακτικότητας στην πρόρρηση της 
μικροβιακής αύξησης και κατ’επέκταση στην αποτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή. 
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PP 91
INTERSTRAIN VARIABILITY OF THE PATHOGEN LISTERIA MONOCYTOGENES OF THE LIMITING CONDITIONS FOR GROWTH 
AND BIOFILM FORMATION
Antonia S. Gounadaki1, Nikos Giannoulis2, Eleni Fillipou3, Aliona Sargu4, Evaggelia Zilelidou5 and Panagiotis N. Skandamis6

1 Postdoctoral Researcher, Laboratory of Food Quality Control and Hygiene, Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural Univer-
sity of Athens, Athens

2 Postgraduate Student, Laboratory of Food Quality Control and Hygiene, Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural University 
of Athens, Athens

3 Postgraduate Student, Laboratory of Food Quality Control and Hygiene, Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural University 
of Athens, Athens

4 Undergraduate Student, Laboratory of Food Quality Control and Hygiene, Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural University 
of Athens, Athens

5 Postdoctoral Researcher, Laboratory of Food Quality Control and Hygiene, Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural Univer-
sity of Athens, Athens

6 Professor, Laboratory of Food Quality Control and Hygiene, Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural University of Athens, 
Athens

The interstrain variability of the pathogen L. monocytogenes was studied in terms of the limiting conditions for growth and biofilm 
formation, i.e., phenotypic characteristics that affect their establishment in the food processing environment and prevalence in food.
The biofilm-forming ability and growth limits of 30 L. monocytogenes strains of different serogroups, were evaluated for pH, NaCl-ad-
justed water activity (aw) and temperature. Biofilm formation capacity was assessed under optimal growth conditions (TSB pH7/37°C) 
with crystal-violet-based microtiter method. The kinetic behavior of the strains was evaluated at pH 5.2-8.0, NaCl concentrations 0.5-
10.0% (aw 0.983-0.925), at 4-42°C. The maximum specific growth rate (μmax) of each strain, was determined at each condition based 
on the time-to-detect changes in optical density by 0.2 units, using Bioscreen C analyzer. The cardinal values of pH, aw and T, for each 
strain were estimated through fitting the cardinal parameters secondary model (CMP) to μmax data.
Most of the isolates showed a low biofilm production potential, except for serogroup III strains(1/2b,3b,7). Serogroup I (1/2a,3a) strains 
were found to have the largest pH growth range (min 3.7-4.99, max 8.2-10.44). Strains of serogroup IV (4b,4d,4e) showed the widest 
aw growth range (min 0.85-0.92, max 0.96- 1.00) and were characterized by a high range of Tmax values   (44.61oC-51.27oC). Finally, 
serogroup II (1/2c,3c) strains were characterized by the largest range of Tmin values   (-3.77oC-6.42oC).
The results highlight the necessity of integrating inter-strain variability growth data in predictive modelling of microbial growth, in-
creasing the robustness of exposure assessment of consumers to L. monocytogenes.
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AA 92
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μαρία-Ελένη Φιλιππιτζή1, Alberto Allepuz2, Σωτηρία Βουράκη3, Βασιλική Παπανικολοπούλου3, Γεώργιος αρσένος3

1Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
2Τμήμα Υγείας και Ανατομίας των Ζώων, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, Ισπανία
3Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Εισαγωγή: η βιοασφάλεια είναι υψίστης σημασίας για την πρόληψη της Εισαγωγής και εξάπλωσης παθογόνων μικροοργανισμών και, κατά συνέ-
πεια, για τη διατήρηση της υγείας των εκτρεφόμενων ζώων. Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, η βιοασφάλεια περιορίζεται από: i) την έλλειψη γνώσης 
για τους τρόπους βελτίωσης της, ειδικά σε εκτεταμένα συστήματα ή περιβάλλοντα με χαμηλούς πόρους, ii) την έλλειψη επαρκών τρόπων βελτίωσης 
της επικοινωνίας με τους κτηνοτρόφους, iii) τις διαφορετικές μεθοδολογίες για την αξιολόγηση και τη μέτρηση της εφαρμογής των μέτρων βιοασφά-
λειας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητάς τους και iv) το χαμηλό αριθμό εκπαιδευμένων επαγγελματιών. Για την αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων, σε διεθνές επίπεδο, η Δράση EU COST Action “Biosecurity Enhanced Through Training Evaluation and Raising Awareness” (BETTER) 
(CA20103) ξεκίνησε τον νοέμβριο του 2021. η Δράση θα αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η βιοασφάλεια εφαρμόζεται στην πράξη και θα χρησι-
μοποιήσει συμμετοχικές προσεγγίσεις ώστε να γίνουν κατανοητά τα κίνητρα και τα εμπόδια στην εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας. Στην Ελλάδα, έχει 
σχεδιαστεί μια πιλοτική μελέτη για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του επιπέδου βιοασφάλειας στις φάρμες μικρών μηρυκαστικών (BIO-SMARF).
Παρουσίαση και Συμπεράσματα: η γνώση που θα παραχθεί μέσω του BETTER και του BIO-SMARF θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανά-
πτυξη δράσεων επικοινωνίας και εκπαίδευσης καθώς και κατευθυντήριων γραμμών για τη βιοασφάλεια στην Ευρώπη και την Ελλάδα. η Δράση 
Cost BETTER θα πραγματοποιήσει μια συγκριτική μελέτη των υφιστάμενων μεθόδων αξιολόγησης της βιοασφάλειας. η αξιοποίηση αυτών των 
αποτελεσμάτων θα υποστηρίξει επιλογές προσαρμοσμένες στις εκμεταλλεύσεις, που θα εξετάζουν την αξιολόγηση των κινδύνων, τη πρακτικό-
τητα επιλεγμένων μέτρων βιοασφάλειας και τα οικονομικά οφέλη. Επιπλέον, η Δράση θα εντοπίσει τις ανάγκες κατάρτισης μέσω της αξιολόγησης 
του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και θα αναπτύξει νέα μαθήματα για την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευμένων επαγγελματιών. τέλος, η 
Δράση θα προσδιορίσει ερευνητικούς τομείς προτεραιότητας για μελλοντική βελτίωση της βιοασφάλειας στα συστήματα κτηνοτροφικής παραγω-
γής. Μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών θα εργαστεί για την επίτευξή τους. το πιλοτικό έργο BIO-SMARF θα εντοπίσει και θα ποσοτικοποιήσει 
το επίπεδο βιοασφάλειας σε εκμεταλλεύσεις μικρών μηρυκαστικών στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες. Επίσης, θα εντο-
πίσει και θα αξιολογήσει τους λόγους που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κτηνοτρόφων όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας.

PP 92
IMPROVE BIOSECURITY IN LIVESTOCK, IN EUROPE AND IN GREECE
Maria-Eleni Filippitzi1, Alberto Allepuz2, Sotiria Vouraki3, Vasiliki Papanikolopoulou3, Georgios Arsenos3

1Laboratory of Animal Health Economics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2Department of Animal Health and Anatomy, Autonomous University of Barcelona, Spain
3Laboratory of Animal Husbandry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Introduction: Biosecurity is of paramount importance to prevent the introduction and spread of pathogens and, consequently, to 
preserve the health of farmed animals. Despite these benefits, biosecurity is limited by: i) lack of knowledge on ways for improvement, 
especially in extensive systems or settings with low resources; ii) shortage of adequate ways to enhance communication; iii) diversity 
of methodologies to assess and measure the implementation of biosecurity measures and their cost-effectiveness and iv) low number 
of trained professionals. To approach these challenges, at an international level, the Biosecurity Enhanced Through Training Evaluation 
and Raising Awareness (BETTER) EU COST Action (CA20103) has started in November 2021. The Action will evaluate how biosecurity 
is implemented in practice and will use participative approaches to understand motives and barriers. In Greece, a pilot study has been 
designed to identify and assess the level of biosecurity in Small Ruminant Farms (BIO-SMARF).
Presentation and Conclusion: Knowledge generated through BETTER and BIO-SMARF will be used as baseline to develop communication and 
training actions as well as guidelines of biosecurity in Europe and Greece. The BETTER cost action will perform a comparative study of existing 
methods evaluating biosecurity. Exploiting these outcomes will support tailored options in farms considering evaluation of risks, feasibility of 
selected biosecurity measures and economic benefits. Moreover, the Action will identify training needs through evaluation of existing training 
materials and will develop new courses to increase the number of trained professionals. Finally, the Action will identify priority research areas for 
future biosecurity improvement in livestock production systems. A multidisciplinary group of senior and early career researchers will work towards 
their attainment. BIO-SMARF pilot project will identify and quantify the level of biosecurity in small ruminant farms in Greece using innovative 
methodologies. It will also identify and evaluate the reasons that influence farmers’ behavior regarding implementation of biosecurity measures.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στέλιος νεονάκης1, κωνσταντίνα καραδημήτρα1, Μαρία-λυδία λιολιοπούλου1, Σταυρούλα κυρίτση2, αγαθή Πρίτσα3, Στεφανία Δουλγεράκη4, 
Κοσμάς Ναθαναηλίδης5, Mιχάλης τερζίδης6, λάμπρος κοκοκύρης7

1Προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
2Λέκτορας, Τμήμα Γεωπονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
3Eπίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
4E.ΔΙ.Π., Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
5Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άρτα
6Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 
7Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας ήταν να προσδιορίσει την περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και τη διατροφική αξία πέντε εμπορικών 
ψαριών, τα οποία αλιεύονται σε λίμνες της Βόρειας Ελλάδας (κεντρική Μακεδονία).
Υλικά και μέθοδοι: από ενήλικα άτομα τσιρωνιού (Rutilus rutilus) και πέρκας (Perca fluviatilis) από τη λίμνη Δοϊράνη, κορήγονου (Core-
gonus lavaretus) και γουλιανού (Silurus glanis) από τη λίμνη κερκίνη και τούρνας (Esox lucius) από τη λίμνη Βόλβη, πάρθηκε δείγμα μυϊκού 
ιστού (σάρκα) από το οποίο εκχυλίστηκαν τα λιπίδια και μετατράπηκαν στους αντίστοιχους μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAMEs). τα 
λιπαρά οξέα (FA) αναλύθηκαν με αέρια χρωματογραφία, σε συνδυασμό με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας. Οι λόγοι PUFA/SFA, ω-6/ω-3, 
οι δείκτες αθηρογένεσης (AI) και θρομβογένεσης (TI), ο δείκτης ποιότητας λίπους της σάρκας (FLQ) και ο λόγος υποχοληστερολαιμίας/
υπερχοληστερολαιμίας (HH) υπολογίσθηκαν με βάση τη σύνθεση του κάθε είδους σε λιπαρά οξέα.
Αποτελέσματα: τα απαραίτητα ω-3 DHA+EPA είχαν τις υψηλότερες τιμές στον κορήγονο (234,6 mg/100g σάρκας, p<0.05). Οι τιμές του 
λόγου PUFA/SFA κυμάνθηκαν μεταξύ 0,97 (κορήγονος) και 2,49 (τούρνα), υποδεικνύοντας ότι η τούρνα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά 
στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων (p<0.05). Χαμηλές τιμές του λόγου ω-6/ω-3 υπολογίσθηκαν σε όλα τα είδη. Οι τιμές των 
δεικτών AI και TI κυμάνθηκαν μεταξύ 0,26 (τούρνα) και 0,53 (κορήγονος) και μεταξύ 0,10 (τούρνα) και 0,30 (κορήγονος), αντίστοιχα, 
δείχνοντας υψηλή προστασία έναντι των καρδιαγγειακών παθήσεων. Υψηλότερες τιμές του λόγου HH βρέθηκαν στην τούρνα και στο 
γουλιανό (p<0.05), υποδεικνύοντας ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να ρυθμίσει ευνοϊκά το μεταβολισμό της χοληστερόλης. Ο δείκτης 
FLQ κυμάνθηκε μεταξύ 16,9 (γουλιανός) και 45,5% (τούρνα), δείχνοντας υψηλότερη περιεκτικότητα DHA+EPA ως προς το συνολικό 
περιεχόμενο λίπους για την τούρνα (p<0.05).
Συμπεράσματα: η περιεκτικότητα της σάρκας των συγκεκριμένων ειδών σε απαραίτητα ω-3 PUFA είναι υψηλή και η κατανάλωση τους 
αναμένεται να επιδρά ευνοϊκά στο μεταβολισμό της χοληστερόλης και προστατευτικά έναντι των καρδιαγγειακών παθήσεων.

PP 93
COMMERCIALLY IMPORTANT FISH SPECIES FROM CENTRAL MACEDONIA LAKES: FATTY ACIDS ANALYSIS AND NUTRI-
TIONAL QUALITY EVALUATION
Stelios Neonakis1, Konstantina Karadimitra1, Maria-Lydia Lioliopoulou1, Stavroula Kiritsi2, Agathi Pritsa3, Stephania Doulgeraki4,  
Kosmas Nathanailidis5, Michael Terzidis6, Lambros Kokokiris7

1Undergraduate student, Department of Nutritional Sciences and Dietetics, International Hellenic University, Thessaloniki
2Lecturer, Department of Agriculture, International Hellenic University, Thessaloniki
3Assistant Professor, Department of Nutritional Sciences and Dietetics, International Hellenic University, Thessaloniki
4Special Teaching Staff, Department of Nutritional Sciences and Dietetics, International Hellenic University, Thessaloniki
5Professor, Department of Agriculture, University of Ioannina, Arta
6Assistant Professor, Department of Nutritional Sciences and Dietetics, International Hellenic University, Thessaloniki
7Associate Professor, Department of Nutritional Sciences and Dietetics, International Hellenic University, Thessaloniki

Aim: This study aimed to improve our knowledge on nutritional lipid quality of five commercially important freshwater fish species, 
landed in three lakes of Central Macedonia (N. Greece).
Methods: Adults of roach (Rutilus rutilus) and common perch (Perca fluviatilis) from Lake Doirani, European whitefish (Coregonus lavaretus) 
and European catfish (Silurus glanis) from Lake Kerkini and pike (Esox lucius) from Lake Volvi, were used to get a muscle sample. Lipids 
were extracted and converted to their corresponding fatty acid methyl esters (FAMEs). Fatty acids (FA) were analyzed on gas chroma-
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tography coupled with a flame ionization detector. PUFA/SFA, ω-6/ω-3, the index of atherogenicity (AI) and thrombogenicity (TI), the 
flesh lipid quality index (FLQ) and the hypocholesterolemic/hypercholesterolemic (HH) ratio were calculated for each species based on 
FA composition.
Results: Essential ω-3 DHA+EPA were significantly higher in whitefish (234.6 mg/100g raw fillet, p<0.05). PUFA/SFA values ranged 
from 0.97 (whitefish) to 2.49 (pike), indicating that pike may contribute significantly to prevention of cardiovascular diseases (p<0.05). 
Low values of ω-6/ω-3 ratio were calculated for all species. The AI and TI values ranged from 0.26 (pike) to 0.53 (whitefish) and from 
0.10 (pike) to 0.30 (whitefish), respectively, showing high protection over cardiovascular diseases. Higher values of HH ratio were found 
for pike and European catfish (p<0.05), indicating that their consumption can favorably regulate cholesterol’s metabolism. FLQ ranged 
from 16.9 (European catfish) to 45.5% (pike), showing higher DHA+EPA to the total lipid content values for pike (p<0.05).
Conclusions: The content of essential ω-3 PUFA in the flesh of these species is high and their consumption is expected to have favor-
able effects on cholesterol’s metabolism and protective action against cardiovascular diseases.
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ΑΑ 94
ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Escherichia coli ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Αικατερίνη Δικαίου1, νικόλαος τζιμοτούδης2, Δανιήλ Σεργκελίδης3, Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης1, Παναγιώτα Γιακκούπη1

1Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
2Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού (ΚΒΙΕΣ), Αθήνα
3 Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων - Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη Escherichia coli, αποτελούν μεγάλο πρόβλημα Ενιαίας υγείας, γιατί μολύνουν 
ανθρώπους και ζώα. η απομόνωση των ανθεκτικών στις γ’γενεάς κεφαλοσπορίνες βακτηρίων σε ζώα, φθάνει στη νότια Ευρώπη το 
10% (EFSA 2020) με την αντοχή τους να οφείλεται κυρίως στα γονίδια CTX-M & SHV-12.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός του επιπολασμού σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, στελεχών της E.coli ανθεκτικών 
στα αντιβιοτικά λόγω παραγωγής εκτεταμένου φάσματος β-λακταμασών και καρβαπενεμασών.
Υλικό και μέθοδοι: το υλικό αποτέλεσαν δείγματα από τρόφιμα ζωικής προέλευσης που ελέγχθηκαν στα μικροβιολογικά εργαστήρια 
του κέντρου Βιολογικών Ερευνών του Στρατού το διάστημα Σεπτέμβριος 2021- αύγουστος 2022.
η απομόνωση και ταυτοποίηση της Escherichia coli πραγματοποιήθηκε σε εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώματα εμπλουτισμένα με 
κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς και οι αποικίες, που αναπτύχθηκαν, ελέγχθηκαν με αντιβιογράμματα με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων και 
για την παρουσία γονιδίων εκτεταμένου φάσματος β-λακταμασών και καρβαπενεμασών, με PCR και sequencing.
Αποτελέσματα: από 97 δείγματα απομονώθηκαν 24 στελέχη E.coli, τα 13 ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες κεφοταξίμη, κεφταζιδίμη, 
κεφεπίμη, στην αζτρεονάμη και ευαίσθητα σε αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό. Σε επτά από τα 13 στελέχη ανιχνεύθηκε το γονίδιο blaCTX-M 
φυλογενετικής ομάδας 1, σε ένα το γονίδιο blaCTX-M φυλογενετικής ομάδας 9, σε ένα και τα δύο γονίδια μαζί και σε δύο το blaSHV-12. 
Σε δύο στελέχη δεν εντοπίστηκε το γονίδιο αντοχής. Σε κανένα δεν ανιχνεύθηκαν γονίδια καρβαπενεμασών. Οκτώ στελέχη παρουσία-
σαν αντοχή στη τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη και επτά στη σιπροφλοξασίνη. 
Συμπεράσματα: τα αποτελέσματά μας από την ανάλυση των τροφίμων Ζ.Π. είναι σε συμφωνία με αντίστοιχες μελέτες στον Ευρωπαϊκό 
χώρο. η επίπτωση της παρουσίας στα τρόφιμα μικροβίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά πρέπει να διερευνηθεί.

ΟΡ 94
PREVALENCE OF Escherichia coli STRAINS RESISTANT TO β- LACTAMIC ANTIBIOTICS IN FOOD OF ANIMAL ORIGIN 
Aikaterini Dikaiou1, Nikolaos Tzimotoudis2, Daniel Sergelidis3 , Emmanouil Papadogiannakis1, Panagiota Giakkoupi1
1School of Public Health, University of West Attica, Athens
2Hellenic Army Biological Research Center, Athens
3Laboratory of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotel University of Thessaloniki

Escherichia coli, resistant to antibiotics constitute a major One Health concern because they infect both humans and animals. The 
isolation in livestock of bacteria resistant to third generation cephalosporins, reaches in South Europe a 10% and this resistance is 
attributed mainly to the CTX-M & SHV-12 genes.
The aim of this study is to investigate the prevalence of Escherichia coli strains in food of animal origin resistant to antibiotics due to 
extended spectrum β-lactamases and carbapenemase production.
The isolates were retrieved from samples of food of animal origin and processed at the microbiological laboratories of the Hellenic Army 
Biological Research Center, between September 2021 and August 2022. 
The identification and isolation of Escherichia coli was effectuated in selective media containing third generation cephalosporins and 
the strains obtained were controlled through antibiograms with the disk diffusion test and for the presence of extended spectrum 
β-lactamases and carbapenemase genes with PCR and sequencing.
From 97 samples, 24 isolates of E.coli were retrieved, 13 of which were resistant to the cephalosporins cefotaxime, ceftazidime, 
cefepime, to aztreonam and sensitive to amoxicillin/clavulanic acid. Seven from 13 isolates harbored blaCTX-M of phylogenetic group 
1, one blaCTX-M of phylogenetic group 9, one both blaCTX-M-1 and 9 and two harbored blaSHV-12. In two isolates no genes of re-
sistance were detected. In none carbapenemases genes were detected. Eight isolates presented resistance to sulphatethoxazole/
trimethoprim and seven to ciprofloxacin.
The results of our study are in accordance with relevant studies conducted in European countries. The incidence rate of the presence 
of resistant to antibiotics bacteria in food of animal origin must be further investigated.
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ΑΑ 95
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΕ IN VITRO ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Αλέξανδρος Στεφανάκης1, κατερίνα Σαράτση2 Γεωργία Σερετίδου3, Ειρήνη Σποντυδάκη4, Ελευθέριος Στεφανάκης5, ράνια Δ. Μπάκα6, 
Σμαράγδα Σωτηράκη7

1Κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Βιοερευνητικά Εργαστήρια ΑΕ, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
2 Δασολόγος, Μεταπτυχιακός δασολόγος, Διδάκτωρ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3 Γεωπόνος, Φαρσάρης ΑΒΕΕ, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
4 Τεχνολόγος Τροφίμων, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
5 Προπτυχιακός κτηνίατρος, Τμήμα Κτηνιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Δασολογίας, Σόφια, Βουλγαρία
6 Κτηνίατρος, Μεταπτυχιακός κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

7 Κτηνίατρος, Διδάκτωρ, Ερευνήτρια, Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εισαγωγή: Πολλά από τα υποπροϊόντα της αγροβιομηχανίας όπως για παράδειγμα αυτά της οινοποιείας και ελαιουργείας, λόγω της με-
γάλης περιεκτικότητας τους σε δευτερογενείς μεταβολίτες (π.χ. συμπυκνωμένες ταννίνες), αποτελούν βιοδραστικές ζωοτροφές με πιθανή 
ανθελμινθική δράση ενάντια στα γαστρεντερικά παράσιτα των μικρών μηρυκαστικών.
Υλικά και Μέθοδοι: Εκχυλίσματα υποπροϊόντων από γεωργικές βιοτεχνίες, αξιολογήθηκαν με in vitro δοκιμές ως προς την ανθελμινθική τους 
δράση, προκειμένου να ενσωματωθούν στα σιτηρέσια των μικρών μηρυκαστικών. Συγκεκριμένα, εκχυλίσματα από 10 δείγματα ελαιοπυρήνα τρι-
φασικής και 10 ελαιοπυρήνα διφασικής επεξεργασίας, 6 δείγματα στέμφυλων οινοποιίας και 3 δείγματα πούλπας ροδιού (υποπροϊόντα χυμοποιείας), 
αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο της έκδυσης των προνυμφών (larvae exsheathment inhibition assay-LEIA) για τα νηματώδη Haemonchus contortus και 
Trichostrongylus colubriformis σε συγκεντρώσεις των 0, 150, 300, 600, 1200 mg/dl, χρησιμοποιώντας διάλυμα θειαμπενταζόλης για θετικό μάρτυρα.
Αποτελέσματα: τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πούλπα ροδιών χυμοποιείας παρουσίαζε την υψηλότερη ανθελμινθική δράση, ακο-
λουθούμενη από τα στέμφυλα οινοποιείας και τον ελαιοπυρήνα διφασικής επεξεργασίας. Ο ελαιοπυρήνας τριφασικής επεξεργασίας δεν 
παρουσίασε ανθελμινθική δράση στις in vitro δοκιμές.
Συμπεράσματα: Οι δευτερογενείς μεταβολίτες (συμπυκνωμένες ταννίνες) των υποπροϊόντων ελαιουργίας, οινοποιείας και χυμοποιείας 
ροδιού έδειξαν να έχουν ανθελμινθική δράση έναντι των νηματωδών εντερικών παρασίτων H. contortus και T. colubriformis και μπο-
ρούν να ενταχθούν στο σιτηρέσιο των μικρών μηρυκαστικών. 

ΟΡ 95
IN VITRO EVALUATION OF OLIVE OIL, WINERY AND POMEGRANATE BY-PRODUCTS FOR THEIR ANTIPARASITIC PROPERTIES IN 
SMALL RUMINANTS FEEDING APPROACHES
Alexandros Stefanakis1, Katerina Saratsi2, Georgia Seretidou3, Irene Spondidaki4 Elefterios Stefanakis5, Rania D. Baka6, Smaragda Sotiraki7
1DVM, PhD, Bioresearch Laboratories, Heraklion, Crete, Greece
2BSc, MSc, PhD, Veterinary Research Institute, Hellenic Agricultural Organization DIMITRA, Thermi, Thessaloniki, Greece
3BSc, Farsaris, Heraklion, Crete, Greece
4BSc, Veterinary Research Institute, Hellenic Agricultural Organization DIMITRA, Thermi, Thessaloniki, Greece
5Student, School of Veterinary Medicine, University of Forestry, Sofia, Bulgaria
6DVM, MSc, PhD, Post Doc Res, Veterinary Research Institute, Hellenic Agricultural Organization DIMITRA, Thermi, Thessaloniki, Greece
7DVM, PhD, Researcher, Research Director, Veterinary Research Institute, Hellenic Agricultural Organization DIMITRA, Thermi, Thessaloniki, Greece

Introduction: Secondary metabolites (e.g. condensed tannins) originating from agro-industries (olive oil, winery and pomegranate 
industries), when included in feeding approaches may have antiparasitic effect against the most common gastrointestinal nematodes 
of small ruminants. 
Materials and methods: Waste and by-products from olive oil, winery (winery leaves) and pomegranate industry (pomegranate pulp), 
after they have been transformed to extracts, were evaluated, with in vitro assays, for their antiparasitic effect against Haemonchus 
contortus and Trichostrongylus colubriformis. Hence, different concentrations of the extracts (0, 150, 300, 600, 1200 mg/dl) of waste/
by-products from 10 three-phase of olive oil processes and 10 two-phase olive oil processes, 6 from winery and 3 from pomegranate 
underwent larvae exsheathment inhibition assay. 
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Results: During in-vitro assays, pomegranate pulp indicated the highest antiparasitic effect against the two nematodes, followed by winey leaves, 
and the two-phase oil, oil processes. Extracts from three-phase olive oil processes did not show any antiparasitic effect against nematodes.
Conclusions: Secondary metabolites (condensed tannins) originating from olive oil, winery and pomegranate waste/by-products may have 
antiparasitic effect against nematodes (H. contortus, T. colubriformis) (in vitro), and can be adapted in small ruminant’s feeding approaches. 
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Εκτροφή και διαχείριση υγείας χοίρων

ΞΕΤΥΛΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ
Λ. Λεοντίδης
Κτηνίατρος, MPVM, PhD, Καθηγητής Κτηνιατρικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

η χωλότητα είναι το κλινικό σύμπτωμα μιας σειράς πολύ συχνών κινητικών δυσλειτουργιών των χοιρομητέρων. Χαρακτηρίζεται από 
μεταβολές της φυσιολογικής βάδισης και στάσης του σώματος και από μειωμένη κινητικότητα λόγω πόνου ή δυσφορίας. η χωλότητα 
είναι ένας δείκτης ευζωίας των ζώων. από οικονομική άποψη, η χωλότητα μειώνει την παραγωγικότητα μιας εκμετάλλευσης μειώνοντας 
τη μακροζωία των χοιρομητέρων και τον αριθμό των χοίρων που παράγονται ανά χοιρομητέρα το έτος, λόγω της αύξησης του ποσοστού 
πρόωρων σφαγών και της αύξησης των εξόδων αντικατάστασης των χοιρομητέρων, της αύξησης του φόρτου εργασίας και των εξόδων 
θεραπείας και της τελικής μείωσης του αριθμού των χοίρων πάχυνσης που φτάνουν στο σφαγείο. η συχνότητα εμφάνισης χωλότητας στις 
χοιρομητέρες σύγχρονων εκτροφών εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 8,8 και 16,9%. Περίπου το 5 έως 20% των περιστατικών χωλότητας 
συσχετίζεται με αλλοιώσεις των χηλών. Οι τελευταίες είναι εξαιρετικά συχνές στις χοιρομητέρες, με δημοσιευμένα ποσοστά προσβολής 
που κυμαίνονται από 88 έως 100%. Συγκεκριμένοι τύποι αλλοιώσεων συσχετίζονται με αυξημένη επικινδυνότητα εμφάνισης χωλότητας. 
το επίπεδο υγείας του ζωικού πληθυσμού της εκτροφής, η διατροφή, η ποιότητα των δαπέδων και η διαχείριση των ομαδικά σταβλισμέ-
νων εγκύων χοιρομητέρων, καθώς και η διαμόρφωση των χηλών, παίζουν ρόλο στην επικινδυνότητα ανάπτυξης αλλοιώσεων των χηλών 
και χωλότητας. Σε αυτή την παρουσίαση συνοψίζονται πρόσφατα ευρήματα σχετικά με διαχειριστικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην 
βελτίωση της ποιότητας του κέρατος της χηλής της χοιρομητέρας, που εξαρτάται από το σχήμα των χηλών, καθώς και από τα χαρακτηρι-
στικά και την ανατομία της εσωτερικής δομής του κέρατος της χηλής, σε ελληνικές εκτροφές τοκετού-πάχυνσης χοίρων.

UNRAVELLING THE TANGLE OF CAUSES OF LAMENESS IN BREEDING SOWS
L. Leontidis
Professor of Veterinary Medicine

Lameness is the clinical manifestation of a series of locomotor disorders that are frequently encountered in breeding sows. It is charac-
terized by alterations in the normal gait and posture and by a reduced mobility due to pain or discomfort. Lameness is an animal-based 
welfare indicator. From an economic point of view, lameness reduces the productivity of a pig unit by reducing sow longevity and the 
number of pigs produced per sow per year due to increased involuntary culling rate of sows, increases expenses as a result of the cost 
incurred in replacing sows, increases work load and treatment expenses and reduces the number of finisher pigs reaching the slaughter-
house. In sows, the prevalence of lameness in modern pig-herds is estimated ranging between 8.8 and 16.9%. Approximately 5 to 20% 
of lameness cases in sows were attributable to claw lesions. Claw lesions are extremely common in sows, with reported prevalences 
varying from 88 to 100%. Specific types of claw lesions were associated with an increased risk of developing lameness. Herd health, 
nutrition, flooring and group management of pregnant sows, as well as limb conformation, all play a role in the development of claw 
lesions and lameness. This presentation summarizes recent findings on managerial interventions aiming to improve sow claw horn qual-
ity, which is a product of claw shape, characteristics of the horn and anatomy of the inner structure, in modern Greek farrow-to-finish 
herds.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΠΡΩΝ
Ιωάννης Α. Τσακμακίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής, DVM, PhD , Μονάδα Βιοτεχνολογίας της Αναπαραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

η αλματώδης ανάπτυξη της εντατικής παραγωγής του χοίρου βασίστηκε στη μαζική εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης (τΣ) με σπέρμα 
γενετικά βελτιωμένων κάπρων. η οικονομικότητα των κέντρων τΣ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των κάπρων για συνεχή 
παραγωγή δόσεων σπέρματος υψηλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη επιλογή κάπρου είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομικότητα των 
χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και των κέντρων τΣ. η επιλογή αρσενικών για αναπαραγωγή, απαιτεί να εκτιμηθεί η γονιμότητά τους μέσω 
πολλαπλών εργαστηριακών εξετάσεων του σπέρματος και το συνδυασμό των αποτελεσμάτων που αυξάνει την πιθανότητα διάγνωσης καταστάσεων 
υπογονιμότητας. η αντικειμενικά εκτιμώμενη με αυτόματο αναλυτή CASA κινητικότητα του σπέρματος, οι κινηματικές παράμετροι, όπως οι VCL, BCF, 
VAP, VSL και ALH, η μορφολογία, η δοκιμή υπο-ωσμωτικής διόγκωσης, η ακεραιότητα του DNA των σπερματοζωαρίων, η δοκιμή των ημιζωνών 
και τα αποτελέσματα της in vitro γονιμοποίησης συσχετίστηκαν με τη γονιμότητα του κάπρου σε επίπεδο εκτροφής. Στην ίδια κατεύθυνση έχουν 
εμπλακεί τα τελευταία χρόνια πολύπλοκες μοριακές τεχνικές και πρωτεομικές αναλύσεις με αξιόπιστα αποτελέσματα. Μέσω αυτών των δοκιμών 
αποκαλύφθηκε ότι αρκετές πρωτεΐνες. τόσο των σπερματοζωαρίων όσο και του σπερματικού πλάσματος σχετίζονται θετικά ή αρνητικά με τη 
γονιμότητα του κάπρου. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να εργάζεται προς την ανεύρεση αξιόπιστων δοκιμών για την πρόβλεψη 
της γονιμότητας των αρσενικών. Σε αυτή τη στρατηγική έχουν υπεισέρθει βιοϊατρικές τεχνικές όπως η καταγραφή εικόνων με θερμική ή οπτική 
κάμερα, η ψηφιακή θερμομέτρηση, η καταγραφή σημάτων από αισθητήρες κίνησης/προσανατολισμού και η ανάλυση αυτών από ειδικό λογισμικό. η 
εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνικών μελετά τη συμπεριφορά, δεν απαιτεί τη λήψη δείγματος και δεν προκαλεί καταπόνηση στα ζώα. Σε δική μας 
μελέτη τοποθετήθηκαν στους κάπρους ειδικά περιλαίμια που έφεραν αισθητήρες (επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, μαγνητόμετρο) για την καταγραφή 
i) του αριθμού των κυκλικών κινήσεων γύρω από το ομοίωμα και των προσπαθειών επίβασης σε αυτό πριν από τη συλλογή του σπέρματος, ii) του 
προσανατολισμού του ζώου κατά την προσέγγιση στο ομοίωμα και iii) την επαναληψιμότητα ή μη των κινήσεων προς την ίδια ή σε διαφορετική 
κατεύθυνση κατά την εκσπερμάτιση. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία συλλογής του σπέρματος γινόταν μαγνητοσκόπηση των συσπάσεων του οσχέου, 
ενώ η θερμοκρασία του σώματος του ζώου και του ομοιώματος, καθώς και η έκταση της σιελόρροιας, καταγράφονταν από μια θερμική και μια κάμερα 
υγρασίας, αντίστοιχα. Ελήφθησαν αποτελέσματα που μετά από τη στατιστική επεξεργασία, αποκάλυψαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ βιοϊατρικών 
παραμέτρων και παραμέτρων ποιότητας του σπέρματος, Συμπερασματικά, οι νέες τεχνικές ως ενθαρρυντικές και ελπιδοφόρες για την πρόγνωση της 
γονιμότητας του κάπρου, διασφαλίζουν και ενισχύουν την παραγωγικότητα χωρίς επιπρόσθετη καταπόνηση των ζώων.

INNOVATIVE AND CLASSICAL METHODS OF BOAR FERTILITY PROGNOSIS
Ioannis A. Tsakmakidis
Associate Professor, DVM, PhD, Unit of Biotechnology of Reproduction, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University, 
Thessaloniki, Greece

The development of the intensive pig production supported by the performance of artificial insemination (AI) with semen of genetically improved 
boars. The economic effectiveness of AI centers is highly dependent on the boars’ productivity, requiring continuous production of high-quality 
semen doses. Therefore, early boar selection is crucial for the pig farms’ financial outcome. Choosing a male for breeding, it is essential to estimate 
its potential fertility by sperm laboratory evaluation. In fact, the application of multiple laboratory semen tests and the combination of the results 
is of high diagnostic value about the cases of potential sub-fertility. CASA analysed semen progressive motility, kinematic parameters, such as VCL, 
BCF, VAP, VSL and ALH, morphology, hypo-osmotic swelling test, sperm DNA integrity, hemizona assay and IVF outcome were associated with field 
fertility. Lately, molecular complicated techniques and proteomic analyses are also involved in boar fertility prognosis with trustable results. Sperm 
and seminal plasma proteins with high predictable value of boar fertility were found. Nevertheless, the scientific society is still working to find a 
reliable method to predict the potential fertility of the males. Recently, biomedical techniques like thermo- or visual camera images recording, 
digital thermometry, sensors of movement/orientation recording and analysis by specific software were implicated in this strategy. Sampling is not 
required to perform these techniques, while they do not induce stress on animals. In our study, special collars equipped with sensors (accelerometer, 
gyroscope, magnetometer) were placed on the animals’ body for recording of i) the number of circular movements around the dummy and 
mounting attempts on it before the semen collection, ii) the orientation of the boar approaching the dummy and iii) the repeatability or not of 
movements with or without the same direction during ejaculation. In addition, scrotal contractions were visually recorded, while animal’s body and 
dummy’s temperature and the extent of salivation around the mouth, were recorded by a thermal and a moisture camera, respectively. Strong 
correlations between biomedical and semen quality parameters were obtained, indicating that these encouraging and hopeful novel techniques 
support livestock production, avoiding or at least minimising any stress effect
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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΡΩΝ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΔΕΟΞΥΝΙΒΑΛΕΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΕΑΡΑΛΕΝΟΝΗΣ
Παναγιώτης Τάσσης 

Επίκουρος Καθηγητής, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυάριθμες μυκοτοξίνες ως δευτερογενείς μεταβολίτες των μυκήτων ανιχνεύονται σε δημητριακούς καρπούς που χρησιμοποιούνται στα 
σιτηρέσια των χοίρων παγκοσμίως. η δεοξυνιβαλενόλη (DON) και η ζεαραλενόνη (ZEN) κατέχουν ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις κυριό-
τερες μυκοτοξίνες που επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία και τις αναπαραγωγικές αποδόσεις των χοίρων. Προηγούμενες in vivo και ιn vitro 
έρευνες απέδειξαν την τοξική δράση της ΖΕν στην αναπαραγωγική λειτουργία των συών και των κάπρων, που σε αρκετές περιπτώσεις 
σχετίζεται με την οιστρογονική δράση της τοξίνης. Επίσης νεότερες in vitro μελέτες απέδειξαν την τοξική δράση της DON στο γεννητικό 
σύστημα των συών. Σε in vitro έρευνα μας εντοπίστηκαν οι ελάχιστες συγκεντρώσεις που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική μείωση 
της προωθητικής κίνησης των σπερματοζωαρίων. Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων συγκεντρώσεων 
DON και ΖΕν, κατόπιν ξεχωριστής ή ταυτόχρονης επίδρασης, στα χαρακτηριστικά κινητικότητας, στα μορφολογικά χαρακτηριστικά, στη 
λειτουργικότητα της μεμβράνης και στη ζωτικότητα του σπέρματος των κάπρων. τα αποτελέσματα της τοξικής δράσης της DON και της 
ZEN, περιλάμβαναν αύξηση του ποσοστού των στατικών σπερματόζωων και μείωση της προωθητικής κίνησης τους, ενώ παράλληλα 
μειώθηκε η ζωτικότητα και αυξήθηκαν οι περιπτώσεις αλλοιώσεων κεφαλής και διαταραχών λειτουργικότητας της μεμβράνης. το είδος 
αλληλεπίδρασης που εντοπίστηκε στην ομάδα δειγμάτων που έλαβε και τις δυο μυκοτοξίνες ταυτόχρονα, αφορούσε (στην πλειοψηφία 
των παραμέτρων που εξετάστηκαν) σε μικρότερη της αθροιστικής δράση, εκτός δυο παραμέτρων όπου εντοπίστηκε συνεργική δράση. 
Συμπερασματικά αποδεικνύεται ότι τόσο η ξεχωριστή, όσο και η ταυτόχρονη επίδραση των δυο μυκοτοξινών, προκαλεί σημαντική διατα-
ραχή σε πολυάριθμές παραμέτρους του σπέρματος των κάπρων. 

REPRODUCTION DISORDERS IN SOWS AND BOARS: RECENT ADVANCES ON THE EFFECTS OF DEOXYNIVALENOL (DON) AND 
ZEARALENONE (ZEN) 
Panagiotis Tassis
Assistant Professor, Farm Animals Clinic, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 

Abstract
Numerous mycotoxins, as secondary metabolites of fungi, contaminate grains used as swine feedstuffs worldwide. Μycotoxins can 
pose a significant threat to health and reproductive efficiency of swine. Deoxynivalenol (DON), and zearalenone (ZEN) are extremely 
significant in terms of impact on pig health and reproduction. ZEN, mainly through its estrogenic properties, induces significant toxic 
effects on the reproductive system of sows and boars, as observed in various in vivo and in vitro studies, whilst DON toxic effects on sows 
reproductive system and function have been demonstrated predominantly after in vitro exposure. In a recent in vitro study, we detected 
the minimum levels of ZEN and DON that can induce significant deterioration of progressive motility on boar semen. Therefore, we 
investigated further the effects of those levels on other motility, morphological and viability parameters, as well as on sperm mem-
brane functional status, after separate or combined DON and ZEN in vitro exposure. Results suggested significant negative effects of 
DON and ZEN on particular motility parameters (e.g., increase of immotile spermatozoa, reduction of progressive motile spermatozoa), 
decrease of sperm viability, and deteriorating effects on sperm morphology (increased cases with head abnormalities) and membrane 
functional status. When administered together, DON and ZEN showed less than additive effects on the majority of tested parameters 
and a synergistic effect on viability and on two motility parameters. In conclusion, DON and ZEN showed individual and combined toxic 
effects on boar semen in vitro.
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Γεώργιος Α. Παπαδόπουλος, Πασχάλης Φορτομάρης
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

η γενετική επιλογή με έμφαση στη βελτίωση του μεγέθους της τοκετοομάδας έχει οδηγήσει σε χοιρομητέρες υψηλής παραγωγικότητας 
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες των περασμένων δεκαετιών. Ωστόσο, παρά τη σημαντική αυτή γενετική βελτίωση, παρατηρούνται 
σημαντικές δυσκολίες στη διαχείριση των χοιρομητέρων. Επιπρόσθετα, παρόλο που η ομαδοποίηση των χοιρομητέρων κατά τη διάρκεια 
της κυοφορίας βελτίωσε σημαντική την ευζωία τους, δημιούργησε ειδικές συνθήκες για την αποτελεσματική διαχείριση της χοιρομητέρας. 
ακόμα, η περίοδος προ- και μετα- του τοκετού, παραμένει η πιο κρίσιμη περίοδος της αναπαραγωγικής τους ζωής. κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος απώλειας χοιριδίων που μπορεί να οφείλονται στην μειωμένη ικανότητα παραγωγής γάλα-
κτος των χοιρομητέρων λόγω εμφάνισης συνδρόμου δυσγαλαξίας μετά τον τοκετό (postpartum dysgalactia syndrome-PDS) ή λόγω 
πλακώματος από την χοιρομητέρα. Επιπλέον, η γαλουχία είναι η περίοδος κατά την οποία συνήθως εντοπίζονται και απομακρύνονται 
οι χοιρομητέρες χαμηλών αποδόσεων. η απομάκρυνση επίσης των χοιρομητέρων λόγω ανωμαλιών στα νύχια και στις χηλές έχει γίνει 
ένας από τους κύριους λόγους απομάκρυνσής τους. λόγω των υψηλών μεταβολικών απαιτήσεων εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του 
αριθμού των εμβρύων που κυοφορούνται, ο καταβολισμός των αποθεμάτων του σώματος της χοιρομητέρας μπορεί να ξεκινήσει ήδη 
από το τελευταίο τρίμηνο της κύησης. Συνεπώς, η χοιρομητέρα θα πρέπει να υποστηρίζεται διατροφικά και διαχειριστικά για την πρόληψη 
ή την ελαχιστοποίηση του μεταβολικού stress κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για αυτό τον λόγο είναι αναγκαία η συστηματική 
παρακολούθηση της υγείας και της θρεπτικής κατάστασης της χοιρομητέρας συχνά κατά την περίοδο της κύησης, καθώς οποιαδήποτε 
διαταραχή δύσκολα μπορεί να αντιστραφεί κατά την περίοδο της γαλουχίας. Θα παρουσιαστούν επίσης πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα 
του εργαστηρίου μας σχετικά με την διαχείριση της διατροφής και την επίδραση σε μεταβολικές παραμέτρους της χοιρομητέρας. Με βάση 
τα αποτελέσματα αυτά, καταδεικνύεται η σημασία των επιπέδων των κυτταρινών στη διατροφή των χοιρομητέρων, της χρήση των ενζύ-
μων καθώς και της χρήσης γαλακτωματοποιητών για την αποτελεσματική αξιοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας της τροφής.

METABOLISM, PERFORMANCE AND FEEDING MANAGEMENT OF SOWS IN MODERN PIG HERDS
Georgios A. Papadopoulos, Paschalis Fortomaris
Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 
Nowadays, genetic selection with focus on improvement of litter size at birth has resulted in hyperprolific sows compared to those of 
the past decades. Despite this significant genetic improvement, certain aspects in the management of sows remain unsolved. More-
over, group housing of sows during gestation promoted welfare conditions but increased the demand for proper management of the 
sow during the latter period. Still the peripartal period remains the most crucial period of sow’s reproductive life. During this period 
there is a high risk of piglet losses due to a variety of reasons such as impaired milk production capacity of sows due to occurrence of 
post-partum dysgalactia syndrome (PDS) or due to crashing. In addition, during the lactation is the period in which low performance 
sows are usually spotted and premature sow removals occur. Culling of sows due to claw abnormalities has become one of the major 
reasons of removing sows from the reproductive population. The metabolism of sows has been greatly affected during the transition 
period between gestation and onset of lactation. Due to the high metabolic demands, catabolism of sow body reserves may already 
start since the last quarter of gestation. This indicates that the modern sow needs to be supported by feeding management tools to 
prevent or minimize the metabolic stress during this period. It is also necessary to effectively monitor the sow health and performance 
frequently during the gestation period, as an impaired body condition cannot be reversed later during the lactation period. Recent 
research findings of our laboratory will also be presented regarding feeding and nutritional support of the sow during the peripartal 
and lactation period. These findings highlight the importance of fiber levels in the diets of sows, the use of enzymes as well as the use 
of emulsifiers for the efficient utilization of dietary energy.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
11:30-13:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Επίσημος έλεγχος και τρόφιμα ζωικής προέλευσης 

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΕΙΩΔΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
Διονυσία Μίντζα 
Κτηνίατρος, Προϊσταμένη Τμήματος Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενική 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα

τα πρόσθετα τροφίμων είναι φυσικές ή συνθετικές ουσίες που προστίθενται σκόπιμα στα τρόφιμα για να εκτελέσουν ορισμένες 
τεχνολογικές λειτουργίες. η προσθήκη αποσκοπεί στη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, τη σταθερότητα και τη συντήρηση 
των τροφίμων. Όλα τα πρόσθετα τροφίμων εγκρίνονται και καταχωρούνται σε σχετική λίστα με βάση την αξιολόγηση ασφάλειάς τους, την 
τεχνολογική αναγκαιότητα και την εξασφάλιση ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής. 
Μόνο τα πρόσθετα τροφίμων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό 1333/2008 μπορούν να διατεθούν στην αγορά για χρήση σε τρόφιμα. 
Ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνει την ονομασία του προσθέτου τροφίμων και τον οικείο αριθμό Ε, τα τρόφιμα στα οποία μπορεί να 
προστεθεί και τους όρους υπό τους οποίους αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
η μελάνωση (black spot) της γαρίδας είναι μια πρόκληση. Εμφανίζεται εντός ωρών από την αλίευση και οφείλεται σε μια ενζυμική 
διαδικασία που προκαλεί οξείδωση. Δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία, ούτε ένδειξη αλλοίωσης. Ωστόσο, το αντιαισθητικό αποτέλεσμα 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ποιότητας ή απόρριψη από τους καταναλωτές. 
η μελάνωση των γαρίδων ελέγχεται είτε με την κατάψυξη αυτών είτε με την εμβάπτισή τους σε διάλυμα επιτρεπτών πρόσθετων ουσιών 
(θειώδη άλατα). η εμβάπτιση των γαρίδων επί του αλιευτικού σκάφους μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέσου επιπέδου κίνδυνος εξαιτίας 
της ύπαρξης των υπολειμμάτων από τη λανθασμένη χρήση των προσθέτων. Ωστόσο, ο κίνδυνος μειώνεται εφόσον τηρούνται οι οδηγίες 
χρήσης του κατασκευαστή, το πλήρωμα του αλιευτικού σκάφους εκπαιδεύεται στην ορθή χρήση των θειωδών και η ετικέτα φέρει την 
κατάλληλη πληροφορία σχετικά με τη χρήση προσθέτων και την ύπαρξη αλλεργιογόνων. 

THE USE AND LABELING OF SULPHITES IN FISHERY PRODUCTS
Dionysia Mintza 

Veterinarian, Head of Department of Fishery products, Milk and other Food of animal origin, Directorate of Veterinary Public Health, Directorate-
General of Veterinary Services, Ministry of Rural Development and Food, Athens

Food additives can be natural or artificial substances that are intentionally added to food for a technological purpose. The addition aims 
to improve its organoleptic characteristics and the product quality or stability. All food additives should be approved and listed only if 
they are safe when used, there must be a technological need for their use, and their use must not mislead the consumer.
Only food additives included in the lists of Regulation 1333/2008 may be placed on the market as such and used in foods. The 
Regulation set out the name of the additive and its E number, the foods to which the additive may be added and the conditions under 
which the additive may be used.
Melanosis (black spot) of shrimp is a challenge. Melanosis occurs within hours after harvesting and is due to an enzyme process causing 
oxidation. It’s not harmful or indicative of spoilage. Shrimps are not attractive and this can result in a loss of quality or rejection by 
consumers.
The black spot is prevented either by freezing or by immersing whole shrimps in a solution of permitted additives (sulphites). The 
immersing on the boat can be classified as a medium risk due to the presence of residues from the incorrect use of additives. However, 
the risk is reduced if the manufacturer’s instructions for use are followed, the fishing vessel crew is trained in the correct use of food 
additives and the label provides information on the use of additives and the presence of allergens.
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ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΥΠ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Δέσποινα Παπανικολάου 
Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, BVM, MSc, Προϊσταμένη Τμήματος ΖΥΠ, Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

τα ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥΠ) είναι υλικά που προέρχονται από τα ζώα και δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο. Παράγονται κυρίως 
στις εκτροφές ζώων (κόπρος και νεκρά ζώα), στα σφαγεία (δέρμα, αίμα, κέρατα, οπλές, ιστοί, λίπος) και γενικότερα στις επιχειρήσεις 
τροφίμων ζωικής προέλευσης (κρέας, γάλα, αυγά, αλιεύματα), καθώς επίσης και στα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων (κόκκαλα, 
πρώην τρόφιμα). τα παραγόμενα ΖΥΠ, ανάλογα με την προέλευσή τους και το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν για τη δημόσια 
υγεία και την υγεία των ζώων, ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου. κάθε κατηγορία ζωικών 
υποπροϊόντων έχει καθορισμένους τρόπους διαχείρισης και συγκεκριμένες επιλογές χρήσης. 
η ολιστική προσέγγιση διαχείρισης των ΖΥΠ που παράγονται σε επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, περιλαμβάνει την 
ορθή διαχείριση των ΖΥΠ που παράγονται στην εκτροφή, το σφαγείο μέχρι και το κατάστημα λιανικής πώλησης (κρεοπωλείο). το κρέας 
αποτελεί το σημαντικότερο και πιο δημοφιλές ζωικό τρόφιμο, το οποίο δημιουργεί και τεράστιες ποσότητες ΖΥΠ προς διαχείριση, αν εκτιμηθεί 
ότι περίπου το 25% του ζώντος βάρους των πουλερικών, το 34% των χοίρων και το 42% των βοοειδών, είναι μη βρώσιμο, ενώ ένα 4-5% 
περίπου υπολογίζεται ως φυσιολογικό ποσοστό θνησιμότητας των ζώων σε μια εκτροφή.
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων κρέατος υποχρεούνται να συμμορφώνονται εκτός των αυστηρών προδιαγραφών που θέτει η νομοθεσία 
των τροφίμων (πακέτο υγιεινής) και με τις αυστηρές υγειονομικές απαιτήσεις, που προβλέπει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία των 
ΖΥΠ σε κάθε σημείο παραγωγής και σε κάθε στάδιο της πορείας των ΖΥΠ (συλλογή ΖΥΠ, κατάταξη σε κατηγορία κινδύνου, ταυτοποίηση, 
ξεχωριστή αποθήκευση, μεταφορά, αποστολή σε εγκεκριμένες μονάδες διαχείρισης ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου των υλικών). η 
νομοθεσία των ΖΥΠ, θέτει κανόνες αλλά και παρεκκλίσεις, περιορισμούς και απαγορεύσεις, ώστε να ιχνηλατείται η πορεία των ΖΥΠ από 
την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεσή τους και να διασφαλίζεται ότι δεν θα επανέλθουν στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα και δεν 
θα αναβαθμισθούν σε χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου προκειμένου να υπάρξουν περισσότερες και οικονομικά πιο επικερδείς, επιλογές 
χρήσης. 

Ο ορθός υγειονομικά και περιβαλλοντικά χειρισμός των ΖΥΠ δίνει στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων και ΖΥΠ, πολλαπλές 
δυνατότητες καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της υψηλής θρεπτικής και ενεργειακής τους αξίας. τα υλικά υψηλού κινδύνου ή κατηγορίας 
1 (νεκρά μηρυκαστικά, υλικά ειδικού κινδύνου) μπορούν να οδηγηθούν σε μονάδες συναποτέφρωσης ή μεταποίησης υλικών κατηγορίας 
1, αξιοποιώντας την παραγόμενη θερμική ενέργεια ή το κρεατάλευρο ως καύσιμη ύλη. τα υλικά μεσαίου κινδύνου ή κατηγορίας 2 
μπορούν επιπλέον να αξιοποιηθούν σε μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 2 ή παραγωγής βιοαερίου ή λιπασματοποίησης για την παραγωγή 
καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, οργανικών λιπασμάτων. τα υλικά κατηγορίας 3, ως υλικά χαμηλότερου κινδύνου μπορούν επιπλέον να 
αξιοποιηθούν σε μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 3 για την παραγωγή μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης ή σε μονάδες παραγωγής 
τροφών για ζώα συντροφιάς.
Στον τομέα των ζωικών υποπροϊόντων, την τελευταία δεκαετία, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, επενδύσεις και βελτιώσεις, όπως 
διαπιστώθηκε και από τους επιθεωρητές κατά την πρόσφατη κοινοτική επιθεώρηση από την ΕΕ. Οι σημαντικότερες εξ αυτών δράσεις, που 
συντέλεσαν καθοριστικά, στη βελτίωση της εικόνας της Χώρας, είναι: 

α)  η λειτουργία κατάλληλων εγκεκριμένων υποδομών διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, 
με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων 

β)  η εφαρμογή βελτιωμένου και αποτελεσματικού συστήματος επισήμων ελέγχων στις επιχειρήσεις παραγωγής και διαχείρισης ΖΥΠ, 
από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές

γ)  η έκδοση νέου απλοποιημένου εθνικού νομοθετικού πλαισίου, που διευκολύνει τη διαδικασία έγκρισης των μονάδων διαχείρισης 
ζωικών υποπροϊόντων (Υπουργική απόφαση 612/118658/2020 – ΦΕκ Β 1́983/23.5.2020) 

δ)  η εφαρμογή ενός αξιόπιστου πληροφοριακού συστήματος για τα ΖΥΠ (e-ZYΠ), στο οποίο καταχωρούνται οι επίσημοι έλεγχοι και 
ιχνηλατείται η πορεία των ΖΥΠ και το οποίο πρόσφατα βραβεύτηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ε)  η θέσπιση και υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) σε όλες τις Περιφέρειες της 
χώρας εκτός των νησιών. 
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ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ
Ευάγγελος Οικονόμου 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

τα τροφιμογενή παθογόνα αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία δεδομένου ότι ευθύνονται κατά προσέγγιση για τη 
νόσηση 600 εκατομμυρίων ανθρώπων, για την απώλεια 33 εκατομμυρίων ετών ζωής προσαρμοσμένων στην αναπηρία (DALYs) και 
420.000 ζωών ετησίως. το 2016 τα συνηθέστερα αίτια τροφιμογενούς νόσου ήταν βακτήρια(33,9%), βακτηριακές τοξίνες(17,7%), ιοί 
(9,8%) ή παράσιτα, ενώ σε σημαντικό ποσοστό δεν ταυτοποιήθηκε το αίτιο. Ως σημαντικότερα τροφιμογενή νοσήματα θεωρούνται η 
καμπυλοβακτηριδίωση, η σαλμονέλωση, η νόσος από κολοβακτηρίδια που παράγουν σιγκατοξίνες, η λιστερίωση, η ιογενής γαστρε-
ντερίτιδα από νοροϊό και η τοξοπλάσμωση. Παρότι τα συγκεκριμένα νοσήματα είναι γνωστά από δεκαετίες, οι προσπάθειες για την 
καταπολέμησή τους έχουν μόνο εν μέρει αποδώσει καρπούς. η μερική αστοχία των μέτρων οφείλεται σε μεταβολές των παθογόνων 
μικροβίων, του ανθρώπινου πληθυσμού ή των τεχνικών συντήρησης τροφίμων. η προσαρμογή των μικροβίων είχε ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση νέων ή την επανεμφάνιση γνωστών παθογόνων. Ως αναδυόμενοι κίνδυνοι αναφέρονται μεταξύ άλλων τα κολοβακτηρίδια 
που παράγουν σιγκατοξίνες εκτός O157:H7, το Clostridium difficile, ο ιός της ηπατίτιδας Ε, νέοι βιότυποι γνωστών παθογόνων και η μι-
κροβιακή αντοχή. Μάλιστα η μικροβιακή αντοχή αφορά των σύνολο των μικροοργανισμών, ακόμα και αυτών που δεν προκαλούν νόσο. 
την ταχύτητα προσαρμογής επηρέασαν διάφορες καταστάσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και οι συνθήκες της πανδημίας COVID-19. Εκτός 
των αναδυόμενων παθογόνων, δημογραφικοί παράγοντες όπως η γήρανση και η φτωχοποίηση, καθώς και η έλλειψη της κατάλληλης 
εκπαίδευσης καθιστούν ευάλωτους τους καταναλωτές. η υιοθέτηση τέλος από τη βιομηχανία τροφίμων νέων τεχνολογιών παρασκευής 
τροφίμων δημιουργεί νέα δεδομένα που πρέπει να αξιολογηθούν σχετικά με την ασφάλειά τους έναντι των τροφιμογενών παθογόνων.

FOODBORNE DISEASE: EXISTING AND EMERGING PATHOGENS
Vangelis Economou 

Laboratory of Animal Food Products Hygiene and Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 

Foodborne pathogens pose a major threat to Public Health since they are responsible for approximately 600 million illnesses, the loss 
of 33 million disability-adjusted life years (DALYs) and 420,000 lives annually. In 2016, the most common causes of foodborne illness 
were bacteria (33.9%), bacterial toxins (17.7%), viruses (9.8%) or parasites, while the cause was not identified in a significant percent-
age. The most important foodborne diseases are campylobacteriosis, salmonellosis, disease from shigatoxin-producing Escherichia coli, 
listeriosis, norovirus viral gastroenteritis and toxoplasmosis. Although these specific diseases have been recognized for decades, they 
still cause significant health problems. This partial failure of measures is due to adaptation of pathogenic microbes, human population 
factors or novel food preservation techniques. Adaptation of microbes has resulted in the emergence of new or re-emergence of known 
pathogens. Emerging risks include non-O157:H7 shigatoxin-producing coliforms, Clostridium difficile, hepatitis E virus, new biotypes of 
known pathogens and antimicrobial resistance. In fact, antimicrobial resistance concerns all microorganisms, even those that do not 
cause disease. The speed of adaptation is influenced by several phenomena, including the climate change and the conditions posed 
by the COVID-19 pandemic. In addition to emerging pathogens, demographic factors such as aging, impoverishment, and the lack of 
proper education on food hygiene, make consumers vulnerable. Finally, novel food preparation techniques adopted by the food industry 
can be less effective and therefore should be evaluated for their safety against foodborne pathogens.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
15:00-16:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αλυσίδα από το «Στάβλο στο πιάτο»

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Βασίλειος Παπατσίρος 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Παθολογική Κλινική (Κλινική Παραγωγικών Ζώων), Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα

Έρευνες αναφέρουν ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες. Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι οι 
ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες θα αυξηθούν κατά 50% την επόμενη 30ετία και θα υπερδιπλασιαστούν ως το τέλος του 21ου αιώνα. 
Ως εκ τούτου, η θερμική καταπόνηση αποτελεί πιθανότατα ένας από τους πρωταρχικούς περιοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας και ειδικότερα της χοιροτροφίας και συνεπώς της παραγωγής ζωικών πρωτεϊνών, επηρεάζοντας αρνητικά την επισιτιστική 
ασφάλεια μέσω της παραγωγής χοιρινού κρέατος.
Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία ειδικά, η γενετική επιλογή στην παγκόσμια χοιροτροφία με στόχο την αύξηση του μεγέθους της 
τοκετοομάδας (πολυδυμία) και την ταχυαυξητική ικανότητα των παχυνόμενων χοίρων με την παραγωγή άπαχου σφάγιου (φαινότυποι 
χοίρων με μικρότερο ποσοστό λίπους) οδήγησε στην παραγωγή υβριδίων χοιρομητέρων και χοιριδίων/χοίρων με μειωμένη ανοχή 
στη θερμική καταπόνηση (π.χ. ο αυξημένος αριθμός των κυοφορούντων εμβρύων, ο αυξημένος ρυθμός ανάπτυξης των χοιριδίων/
παχυνόμενων χοίρων και η αυξημένη πρόσληψη πρωτεϊνών για την υποστήριξη των αναγκών οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή θερμότητας).
Οι επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης στην υγεία, την ευζωία και στις αποδόσεις των χοίρων έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω 
της κλιματικής αλλαγής και ειδικά σε χώρες, όπως η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. η κατανόηση των επιπτώσεων της θερμικής 
καταπόνησης στην υγεία, την ευζωία και την παραγωγικότητα των ζώων είναι επείγουσα ανάγκη. η θερμική καταπόνηση των χοίρων 
συνδέεται με σημαντικές οικονομικές απώλειες στη παγκόσμια χοιροτροφία λόγω: 
α) Αναπαραγωγικών διαταραχών και μειωμένων αναπαραγωγικών αποδόσεων των χοιρομητέρων: οι σύγχρονες χοιρομητέρες 
υψηλής παραγωγικότητας μπορεί να βρίσκονται σε σοβαρή καταβολική κατάσταση και να υποστούν αυξημένη οξειδωτική βλάβη στα τέλη 
της κυοφορίας και της γαλουχίας. Σε συνθήκες εντόνου οξειδωτικού στρες παρατηρούνται μειωμένες αναπαραγωγικές αποδόσεις (π.χ. 
μειωμένη γαλακτοπαραγωγή, αυξημένο ποσοστό επιστροφών σε οίστρο, παρατεταμένης διάρκειας τοκετούς, αναφροδισίες, αύξηση του 
διαστήματος απογαλακτισμού – νέας γονιμοποίησης).
β) Προβλημάτων υγείας και ευζωίας των χοιρομητέρων και των χοιριδίων: αυξημένη θνησιμότητα και νοσηρότητα, αυξημένη 
θερμοκρασία ορθού μετά τον τοκετό, ανορεξία, ταχύπνοια, μητρίτιδες, αυξημένο αριθμός χοιριδίων με σύνδρομο ενδομήτριας καθυστέ-
ρησης της ανάπτυξης, αυξημένη θνησιμότητα θηλαζόντων χοιριδίων, μειωμένος ρυθμός ανάπτυξης των θηλαζόντων χοιριδίων, μειωμέ-
νο σωματικό βάρος των χοιριδίων στην ηλικία του απογαλακτισμού). 
γ) Μειωμένης αξίας παραγόμενου σφαγίου: η εξάλειψη των ROS που προκαλούνται από το θερμικό στρες περιορίζει τον μεταβολισμό 
των χοίρων, και εξαντλούνται τα αποθέματα που απαιτούνται για την ομοιόσταση της φυσιολογικής τους ανάπτυξης. Όλα αυτά προκαλούν 
σημαντικές οικονομικές απώλειες, προκαλώντας σημαντική μείωση στην εμπορική αξίας των σφάγιων, όσον αφορά την ποσότητα και την 
ποιότητα του χοιρινού κρέατος.

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE PORK PRODUCTION
Vasileios Papatsiros 

Associate Professor, Clinic of Medicine (Farm Animal Medicine), Faculty of Veterinary Medicine University of Thessaly, Karditsa, Greece

Studies indicates that the effects of climate change will intensify in the coming decades. For example, days with high temperatures 
are predicted to increase by 50% over the next 30 years and more than double by the end of the 21st century. Therefore, heat stress 
is probably one of the primary limiting factors for the development of livestock (especially pig farming) and therefore animal protein 
production, negatively affecting food security through pork production.
In addition, in the last decade especially, genetic selection in pig breeding worldwide aimed at increasing litter size and the rapid 
growth ability of fattening pigs with the production of lean carcass (pig phenotypes with a lower percentage of fat) has led to the 
production of hybrids of sows and piglets/pigs with reduced tolerance to heat stress (e.g., increased number of gestating embryos, 
increased growth rate of piglets/fattening pigs and increased protein intake to support needs leads to increased heat production).
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The effects of heat stress on the health, welfare and performance of pigs have intensified in recent years due to climate change and 
especially in countries such as Greece during the summer. Understanding the effects of heat stress on animal health, welfare and pro-
ductivity is urgently needed. Heat stress in pigs is associated with significant economic losses in the global pig industry due to:
a) Reproductive disorders in sows: modern hyper-prolific sows may be in a severe catabolic state and suffer increased oxidative 
damage in late pregnancy and lactation. In conditions of intense oxidative stress, reduced reproductive parameters are observed (e.g., 
reduced milk yield, increased returns to estrus rates, prolonged duration of parturition, infertility, increased interval of weaning to 
oestrus).
b) Health and welfare problems in sows and piglets: increased mortality and morbidity, increased rectal temperature after farrow-
ing, anorexia, tachypnea, metritis, increased number of piglets with intrauterine growth retardation syndrome, increased mortality 
rate and reduced growth rate of suckling piglets, reduced body weight of piglets at weaning age).
c) Reduced value of produced carcass: elimination of heat stress-induced ROS limits the metabolism of pigs, depleting the reserves 
required for their normal growth homeostasis and causing significant economic losses. The economic losses are due to a significant 
reduction in the commercial value of pig carcasses (quantity and quality of pork).



Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Υπό την αιγίδα  

βιβλιο περιληψεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ232 233

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
Νικόλαος Σολωμάκος1, Θωμαή Λάζου2

1Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα 
2Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

η ασφάλεια των τροφίμων ως έννοια συνυφαίνεται με δύο βασικές παραμέτρους της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων – την ασφάλεια 
των τροφίμων ως τελικών προϊόντων και τη διαχείριση διαφόρων απαιτήσεων ασφάλειας των τροφίμων από τον στάβλο μέχρι το πιάτο. 
η έλλειψη μέτρων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων κατά τον χειρισμό, τη συσκευασία και τη διανομή των τροφίμων αυξάνει 
τον κίνδυνο της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ πληθυσμών διαφορετικών ειδών. η κλιματική αλλαγή διευκολύνει την εμφάνιση 
νέων ζωονόσων και η πρόσφατη μεγάλης κλίμακας πανδημία COVID-19 έχει συνδεθεί με ανεπαρκή συστήματα ασφάλειας των τροφίμων 
για τον εντοπισμό, την ανιχνευσιμότητα και την εξάλειψη των απειλών που προκύπτουν από αναδυόμενους κινδύνους. το γεγονός ότι 
περιστατικά νόσων ή διαταραχών της υγείας του ανθρώπου που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων συχνά προέρχονται από 
τα πρώτα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων δεν ισχύει μόνο για τη φυτική παραγωγή, αλλά και για την παραγωγή κρέατος 
και γάλακτος και συναφών προϊόντων. η ενσωμάτωση της επίγνωσης της ενιαίας υγείας για τις ζωονόσους στα συστήματα διαχείρισης 
της ασφάλειας των τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας των τροφίμων θεωρείται βασικός παράγοντας για την αντιμετώπιση 
αναδυόμενων κινδύνων για τη δημόσια υγεία και πανδημιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

CLIMATE CHANGE AND FOOD OF ANIMAL ORIGIN: THE ROLE OF FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS IN PROTECTING 
PUBLIC HEALTH AGAINST EMERGING RISKS 
Nikolaos Solomakos1, Thomai Lazou2

1Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2Assistant Professor, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

The concept of food safety interweaves with two basic parameters of the agro-food chain– safety of foods as final products and 
management of various food safety requirements from the farm to the fork. The lack of food safety management measures during 
handling, packaging and distribution of foodstuffs increases the risk of cross-contamination between populations of different species. 
Climate change facilitates the emergence of new zoonotic diseases, and the recent large-scale pandemic of COVID-19 has been 
connected to inadequate food safety systems to detect, trace and eliminate threats arising from emerging hazards. The fact that 
incidents of human health diseases or disorders related to food safety often originate in the early stages of the food supply chain is not 
only true for crop production, but also for the production of meat and milk and products thereof. The integration of the one-health 
awareness on zoonotic diseases in food safety management systems along the agro-food chain is considered a key factor to address 
emerging hazards for public health and pandemics at global level. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Ελένη Ι. Κατσαρού1, ηλίας ι. κυριαζάκης2, Δάφνη Θ. λιανού1*, νικόλαος Σολωμάκος1, Γιώργος Χ. Φθενάκης1

1Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2School of Biological Sciences, Queen’s University Belfast, Belfast, United Kingdom

αξιολογήθηκαν τα περιβαλλοντικά – κλιματολογικά δεδομένα για τις τοποθεσίες, όπου υπάρχουν εκτροφές μικρών μηρυκαστικών στη 
χώρα μας, για την περίοδο από 1989 έως 2019. κατά την εν λόγω περίοδο, σημειώθηκε σημαντική αύξηση σε παραμέτρους σχετικές 
με τη θερμοκρασία (ετησίως 0,05 °C για τη μέση θερμοκρασία και 0,14 °C για το θερμοκρασιακό εύρος) και τη βροχόπτωση (ετησίως 
0,03 mm). Υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις κλιματολογικές συνθήκες μεταξύ των διαφόρων περιοχών σε σχέση με το εφαρμοζόμενο 
σύστημα διαχείρισης σε αυτές, καθώς και σε σχέση με τη φυλή των ζώων στις εκτροφές (π.χ., υψηλότερη μέση θερμοκρασία σε σημεία 
με εκτροφές με ζώα Ελληνικών φυλών, υψηλότερο θερμοκρασιακό εύρος σε σημεία με εκτροφές με ζώα εισαγόμενων φυλών).
Στη συνέχεια, αξιολογήθηκαν οι δυνητικές επιδράσεις των κλιματολογικών παραμέτρων, σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, στην 
ποιότητα του γάλακτος. Βρέθηκε ότι υπήρχε συσχέτιση, για εκτροφές προβάτων και εκτροφές αιγών, της βροχόπτωσης και της μέσης 
θερμοκρασίας τις 15 ημέρες πριν από τη δειγματοληψία με τα σωματικά κύτταρα και την παρουσία σταφυλοκόκκων στο παραγόμενο 
γάλα των εκτροφών. Βρέθηκε επίσης ότι υπήρχε συσχέτιση της μέσης υγρασίας τις 7 ημέρες πριν από τη δειγματοληψία με την παρουσία 
Listeria στο παραγόμενο γάλα των εκτροφών. αντίθετα, δεν υπήρχαν αντίστοιχες συσχετίσεις τις 7 ημέρες πριν από τη δειγματοληψία.
Οι κλιματολογικοί παράγοντες μπορούν να επιδράσουν σε διάφορες πτυχές της βιολογίας των μικροοργανισμών: στην τροποποίηση του 
μεταβολισμού των βακτηρίων, σε μεταβολές στη σύνθεση των μικροβιακών κοινοτήτων, στην έκφραση λοιμογόνων χαρακτηριστικών από 
τα βακτήρια, στην αύξηση του πληθυσμού βακτηρίων στο περιβάλλον και στο δέρμα των ζώων. Μπορούν επίσης να επιδράσουν στα ζώα: 
στην αύξηση της μετάδοσης παθογόνων μεταξύ των ζώων, στην αύξηση της θερμικής καταπόνησης, στη μεταβολή της συμπεριφοράς 
θηλασμού, στη μείωση της κατανάλωσης τροφής, στη μείωση διαθέσιμης ενέργειας και πρωτεϊνών, στη μείωση της φαγοκυτταρικής 
ικανότητας των λευκοκυττάρων.
τα δεδομένα αφενός επιβεβαιώνουν την πληθώρα και την ποικιλία των παραγόντων που παίζουν ρόλο στην ποιότητα του παραγόμενου 
γάλακτος και συμβάλλουν στην ταυτοποίηση νέων παραγόντων πέραν των καθιερωμένων. Επίσης, υπογραμμίζουν την ανάγκη για 
δημιουργία προγραμμάτων διαχείρισης υγείας με βάση τον αυξημένο κίνδυνο εξαιτίας περιβαλλοντικών παραγόντων.

ENVIRONMENTAL DATA ON SMALL RUMINANT FARMS IN GREECE AND ASSOCIATIONS WITH MILK QUALITY
Eleni I. Katsarou1, Ilias Kyriazakis2, Daphne T. Lianou1, Nikolaos Solomakos1, George C. Fthenakis1

1Veterinary Faculty, University of Thessaly, Karditsa, Greece
2School of Biological Sciences, Queen’s University Belfast, Belfast, United Kingdom

The climatological data for locations of small ruminants throughout Greece for the period 1989 to 2019 were assessed in detail. During 
this period, significant increases were noted in temperature-related parameters (annually 0.05 °C for average temperature and 0.14 °C 
for temperature range) and precipitation (annually 0.03 mm). There were significant differences in climatic conditions between loca-
tions of farms in accord with the management system applied therein, as well as in accord with the breed of animals on the farms (e.g., 
higher average temperature in locations with Greek breeds, higher temperature range in locations with imported breeds).
Subsequently, the potential associations of climatological parametres, at short-term level, with the quality of milk produced in the 
farms have been assessed. There were associations, for sheep flocks and goat herds, for precipitation and average temperature for the 
15 days prior to sampling with somatic cell counts and isolation of staphylococci from bulk-tank raw milk. There was also association for 
average humidity for the 15 days prior to sampling with isolation of Listeria from bulk-tank raw milk. In contrast, no such associations 
were found for the parametres for the 7 days prior to sampling.
The work first confirm the variety of factors that play a role in the quality of milk produced in small ruminant farms and contribute to 
identifying novel factors. Moreover, the findings underline the importance of taking into account environmental factors when formu-
lating health management plans for farm animals.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
16:30-18:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Καινοτόμα συστήματα παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης από  

την παραγωγή μέχρι την ινχηλάτηση, αυθεντικότητα 

ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ -ΩΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Αθηνά Τζώρα 

Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας 

Περίληψη: Ένα σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα των τελευταίων δεκαετιών ήταν η έλευση των -ωμικών τεχνολογιών που έφεραν την 
επανάσταση στους τομείς της έρευνας όσον αφορά τη διερεύνηση της υγείας των ζώων, της παραγωγικής διαδικασίας, της ποιότητας και 
ασφάλειας των τροφίμων. η εφαρμογή των -ωμικών εργαλείων σε συνδυασμό με τη βιοπληροφορική για μια εις βάθος ανάλυση των 
τροφίμων, παρέχει ολοκληρωμένα δεδομένα που διευκολύνουν την αποκωδικοποίηση της φυσιολογίας και των μηχανισμών σε αυτό το 
περίπλοκο οικοσύστημα της αλυσίδας αξίας της παραγωγής, που είναι επιρρεπές σε ένα εύρος εξωγενών διακυμάνσεων. 
η ανάλυση του συνόλου των μικροβίων, γονιδίων, πρωτεϊνών και μεταβολιτών που εμπεριέχονται τόσο στο γάλα όσο και στα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, καθίσταται δυνατή μέσω της -ωμικής προσέγγισης, επιτρέποντας την παρακολούθηση των μεταβολών στους μικροβιακούς 
πληθυσμούς, την ανακάλυψη νέων μικροβιακών ειδών και στελεχών, μικροβιακών λειτουργιών, μεταβολιτών και μεταβολικών οδών. 
η ενσωμάτωση των -ωμικών τεχνολογιών στην έρευνα του μικροβιώματος του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων έχει 
αποκαλύψει έναν συναρπαστικό μικροβιακό κόσμο, αποτελούμενο από βακτήρια, ζύμες, μύκητες, ιούς και βακτηριοφάγους, με καθοριστική 
επίδραση στα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και στην ασφάλειά τους. 
η σύσταση του μικροβιώματος των γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί με τη σειρά της να προβλέψει και να διερευνήσει ένα ευρύ φάσμα 
καταστάσεων, όπως η υγεία (μεταβολικά νοσήματα και μαστίτιδα), να προσδιορίσει συστήματα ευζωίας των ζώων, καθώς και όποιων 
παραγόντων επηρεάζουν δυνητικά την ποιότητα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, να ελέγξει διατροφικές παρεμβάσεις, 
την υγεία του γαστρεντερικού συστήματος του καταναλωτή και την παρασκευή τοπικών ή καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων. αυτά 
τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα, στην ταυτοποίηση παθογόνων παραγόντων σε εστίες τροφιμογενών λοιμώξεων 
και στην αποτύπωση και παρακολούθηση γονιδίων που επάγουν την αντιβιοανθεκτικότητα. Επιπλέον, οι -ωμικές τεχνολογίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ιχνηλάτηση του συστήματος παραγωγής της πρώτης ύλης-γάλα, παρέχοντας επομένως πληροφορίες αναφορικά 
με τη μέθοδο εκτροφής. η αποσαφήνιση των σχέσεων, αλληλεπιδράσεων, λειτουργικότητας και ποικιλομορφίας του μικροβιώματος του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί ένα καίριο βήμα στη σύγχρονη γαλακτοβιομηχανία. 
αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν ολοσχερώς τις τεχνολογίες παραγωγής και μεταποίησης του γάλακτος, υποστηρίζοντας 
την εφαρμογή μιας βιολογικά ασφαλούς και τυποποιημένης διαδικασίας ανάπτυξης γαλακτοκομικών προϊόντων, ελέγχοντας ολιστικά τα 
χαρακτηριστικά της και αυξάνοντας σημαντικά την προστιθέμενη αξία στον κύκλο παραγωγής του γάλακτος και των προϊόντων του, τόσο 
σε επίπεδο κτηνοτρόφου, όσο και σε επίπεδο βιομηχανίας τροφίμων.

THE MICROBIOTA OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN THE ERA OF THE -OMICS TECHNOLOGIES
Athina Tzora 

Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, University of Ioannina, Kostakioi Artas 

A significant scientific development of the last decades was the advent of the -omics technologies that revolutionized the fields of an-
imal research regarding health, food production and quality. The application of the -omics tools in conjunction with bioinformatics for 
an in-depth analysis of food products, provides an integrated data that facilitates the deciphering of what takes place in this complex 
ecosystem that is highly influenced by external perturbations. 
The holistic analysis of the microbial communities, genes, proteins, and metabolites that constitute milk and dairy products is enabled 
by the -omics approaches, leading to the tracking of shifts and changes in microbial biodiversity, as well as the discovery of new micro-
bial species and strains, microbial functionalities, key metabolites, and metabolic pathways. The integration of the -omics technologies 
in the research of the milk and dairy products-associated microbiota has unraveled a fascinating microbial world, consisting of bacteria, 
yeasts, fungi, viruses, and bacteriophages, with a crucial impact on their organoleptic properties as well as on food quality and safety. 
The composition of the dairy microbiota might, in turn, predict and scientifically verify a wide range of aspects, including animal health 
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(metabolic diseases and mastitis), animal welfare, systems of production, as well as the quality of milk and dairy products, nutrition and 
gastrointestinal microbiota and consumer health thus manufacturing of region-specific dairy products and specialties. These tools can 
additionally be used to identify outbreak–associated foodborne pathogens, to monitor known and novel genes conferring antimicrobial. 
Furthermore, -omics technologies can be utilised for tracing the production system of the raw material-milk, thus, providing information 
on animal husbandry innovations. Conceiving the relations, interactions, functionality and diversity in milk and dairy products-associated 
microbiota, constitutes a crucial step in modern dairy industry. These technologies could overall improve the dairy production practices, 
supporting a holistic approach for a biologically safe and standardized manufacturing procedure of dairy products with economic benefits 
for both the producer and industry, thus offering an additive value in specialized dairy farming systems and unique dairy products. 
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ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ: Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η 
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
Ιωάννης Σκούφος1,2

1Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα 
2Eργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Άρτα 

Εισαγωγή: Οι σύγχρονες τάσεις στην παραγωγή κρέατος κατευθύνονται βάσιμα πλέον και από τις επιλογές του καταναλωτή με βάση την 
επιθυμία του να γνωρίζει τα υπάρχοντα συστήματα ζωικής παραγωγής που παράγουν τα τρόφιμα που αγοράζει. Παράλληλα, τα αδιαφανή 
εντατικά συστήματα εκτροφής, η εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών, το υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η μη αφοσίωση στην ευζωία 
των παραγωγικών ζώων, όπως και η εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη, του δημιουργούν δεδομένα άρνησης της κατανάλω-
σης κρέατος. 
Σκοπός και Μέθοδος: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ιχνηλατηθεί η αυθεντικότητα παραγωγικών συστημάτων για την πιστο-
ποίηση καινοτόμων τροφίμων στον κλάδο της ζωικής παραγωγής μέσω της ανάλυσης του μικροβιώματος, με τη χρήση καλλιεργητικών 
μεθόδων και σύγχρονων μεθόδων ταυτοποίησης μικροοργανισμών (φασματοφωτομετρία μάζας-ΜαLDI-TOF MS) όπως και στοχευμένης 
και παράλληλης αλληλούχισης υπερμεταβλητών περιοχών του βακτηριακού γονιδίου 16S rRNA, με στόχο τη διάκριση των μικροβιακών 
κοινοτήτων και την ανεύρεση μικροβιακών δεικτών μοναδικότητας συστημάτων εκτροφής μέσω μικροβιακού αποτυπώματος όταν διαφο-
ροποιούνται διατροφικά πρότυπα ή γίνεται χρήση αντιβιοτικών. 
Υλικά και Μέθοδοι: αναλύθηκε το εντερικό περιεχόμενο της νήστιδας και των τυφλών κρεοπαραγωγών ορνιθίων μετά τη σφαγή, 
που α) χορηγήθηκαν ή όχι αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της εκτροφής, β) ελάμβαναν μίγματα αιθέριων ελαίων ή όχι στην τροφή, γ) 
τους χορηγήθηκε ειδικό μίγμα υποπροϊόντων της αγροβιομηχανίας, όπως επίσης και απογαλακτισμένων χοιριδίων που χορηγήθηκαν α) 
μίγματα αιθέριων ελαίων, β) μίγματα υποπροϊόντων της αγροβιομηχανίας έως την 74 ημέρα της ζωής τους. Για την ανάλυση της εντερι-
κής μικροχλωρίδας και την ποσοτικοποίησή της χρησιμοποιήθηκαν εκλεκτικά υποστρώματα και οι τυπικές αποικίες ταυτοποιήθηκαν από 
το ΜαLDI Biotyper. τα απομονωθέντα και τα στελέχη control ελέγχθηκαν με MALDI-TOF MS με ειδική επεξεργασία διαλύματος matrix. 
Kαλλιεργητικά ανεξάρτητες τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν και μάλιστα για πρώτη φορά διεθνώς συνδυασμένες μεθοδολογίες αλληλού-
χισης νέας Γενιάς (NGS) και μεταβολωμικής (LC-QTOFMS) για να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα του απομονωθέντος μικροβιώματος. η 
πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για την αλληλούχιση ήταν το Miseq της Illumina. Mετά την αλληλούχιση, τα FASTQ αρχεία (2 για κάθε 
δείγμα), μετατράπηκαν σε λειτουργικές ταξινομικές μονάδες (Operational Taxonomic Units, OTUs), χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα 
IMNGS (Integrated Microbial Next Generation Sequencing) η οποία βασίζεται στην UPARSE για τον ποιοτικό έλεγχο των αλληλουχιών 
και τη δημιουργία των cluster. Στην μεταγενέστερη ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε pipeline οδηγώντας στο ταξινομικό προφίλ αυτών. η 
στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση των υπολογιστικών πακέτων XLstat, NCSS 2007, “R” and NCSS 2010. η σημαντικότητα για κάθε 
αποτέλεσμα καθορίστηκε στο p<0.05.
Αποτελέσματα: Σε όλα τα δείγματα των πειραματισμών στο επίπεδο της α ποικιλότητας η effective richness και η βιοποικιλότητα ήταν 
στατιστικώς σημαντική p<0.028 για τα ζώα που δεν λάμβαναν αντιβιοτικά, όπως και για τα ζώα που λάμβαναν αιθέρια έλαια και υπο-
προϊόντα της αγροτικής παραγωγής. η β ποικιλότητα που δείχνει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ μικροβιακών πληθυσμών δύο ή περισσο-
τέρων δειγμάτων έδειξε τη διακριτότητα σε επίπεδο p<0.001 του μικροβιώματος των πτηνών και των χοιριδίων που στη διατροφή τους 
προστίθενται αιθέρια έλαια ή δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά (p<0.029). ταυτοποιήθηκαν μικροβιακοί δείκτες που χαρακτηρίζουν με 
βεβαιότητα (p<0.031) την εκτροφή πτηνών που χρησιμοποιούνται αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ως πρόσθετα, όπως και των χοί-
ρων και των πτηνών κρεοπαραγωγής (p<0.044) που έλαβαν μίγματα επεξεργασίας υποπροϊόντων της φυτικής και ζωικής παραγωγής, 
η δε απουσία χορήγησης αντιβιοτικών διαφοροποιεί (p<0.001) τις μικροβιακές κοινότητες και σε επίπεδο οικογενειών και σε γενών, 
αυξάνοντας δραματικά το επίπεδο των ευβιοτικών βακτηρίων που έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία των πτηνών και των χοίρων 
(αkkermansia, Muribaculaceae, Methanobrevibacter, Faecalibacterium, Rombutsia, Lachnospiraceae, Alloprevotella). 
Συμπεράσματα: H χρήση τεχνολογιών αιχμής που βασίζονται στην πρωτεωμική, μεταγενωμική και μεταβολωμική δίνει τη δυνατότητα 
της ιχνηλάτησης καινοτόμων συστημάτων παραγωγής, που μέσω της ανάλυσης του μικροβιώματος και της ταυτοποίησης μικροβιακών 
βιοδεικτών παρέχει τη δυνατότητα σήμανσης της αυθεντικότητας του κρέατος ως no antibiotic ever και green label. 
Ευχαριστίες: Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας». ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ ΕΡΓΟΥ T7ΔKI-00313. ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GreenPro. 



βιβλιο περιληψεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

237

REWRITING MEAT HISTORY: THE UNIQUE VALUE OF INNOVATIVE ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS AND THE TRACEABILITY OF 
THEIR AUTHENTICITY 
Ioannis Skoufos1,2

1Laboratory of Animal Health, Food Hygiene and Quality, Department of Agriculture, University of Ioannina, Arta, Greece
2Laboratory of Animal Production, Nutrition and Biotechnology, Department of Agriculture, University of Ioannina, Arta, Greece

Introduction: The current trends in meat production are reasonably directed nowadays by consumer choices, based on transparency 
of the existing animal production systems, no use of antibiotics, less environmental footprint, well-being of animals and conservation 
of the planet’s natural resources.
Aim and Method: The aim of this work was to trace the authenticity of poultry and pig production systems through the analysis of the 
microbiota, using culture both with high tech methods (mass spectrophotometry-MALDI-TOF MS) and targeted amplicon sequencing of 
the hypervariable regions of the bacterial 16S rRNA gene, revealing microbial communities and determining microbial markers related 
to the production system uniqueness, as well as tracing nutritional or antibiotic interventions.
Materials and Methods: The intestinal content of the jejunum and the caecum, of broiler chickens after slaughter (42 days old) were 
analyzed to trace a) the use or not of antibiotics during rearing, b) the use alternative to antibiotics additives (essential oil mixtures), 
c) the use of novel feed mixtures depended on agricultural by-products on weaned piglets. For the isolation and identification of the 
intestinal microbiota selective media were used, and identification was worked out by the proteomic approach of MALDI-TOF MS (Bruker 
Daltonik, Lieipzig, Germany). A combined methodology with culture-independent techniques such as Next Generation Sequencing 
(NGS) and metabolomics (LC-QTOFMS) were also used for understanding the functionality of the microbiota. After the extraction of the 
genomic DNA of the bacterial population, the conserved 16s rRNA gene and specifically the V3-V4 variable region was amplified, using 
the following primer pair 341F (5’TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAA-GAGACAGCCTACGGGNGCWGCAG-3’) and 806R (5’GTCTCGTGGGCTCG-
GAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTATCC -3’). The platform used for sequencing was Illumina’s Miseq.
After sequencing, FASTQ files (2 for each sample) were converted to Operational Taxonomic Units (OTUs) using the UPARSE-based Inte-
grated Microbial Next Generation Sequencing (IMNGS) platform for sequence quality control and creation of clusters. In the subsequent 
analysis, a specific pipeline was used, giving information on both α-diversity and β-diversity of the samples, leading to their taxonomic 
profile.
Statistical analysis was performed using the XLstat, NCSS 2007, “R” and NCSS 2010 computing packages. Significance for each result 
was determined at p<0.05.
Results: In all samples of the experiments the alpha-diversity effective richness and biodiversity were statistically significant (p<0.028) 
for animals that did not receive antibiotics, as well as for the animals that received essential oils and agricultural by-products. Be-
ta-diversity showed the differences between microbial populations and the distinctiveness (p<0.001) of the microbiota of broilers and 
piglets fed essential oils or grown without the use of antibiotics (p<0.029). Microbial markers were identified, reliably characterizing 
(p<0.031) the rearing of broilers fed with medicinal plants, as well as pigs and broilers (p<0.044) receiving special plant and animal 
by-products were defined. Additionally, the absence of antibiotic administration in the feed, is being differentiated (p<0.001) by spe-
cific microbial communities, both at the family and genus level. A microbial footprint of innovative production systems in broilers and 
pigs can be based on unique alterations of the Muribaculaceae and Lachnospiraceae families and Akkermansia, Methanobrevibacter, Faecal-
ibacterium, Rombutsia, Alloprevotella genera.
Conclusions: The “no antibiotics ever” in broilers and pigs, the supplementation of essential oils from plants of Greek origin, as well 
as the nutritional enrichment with by-products from the agro-industry in both broilers and pigs can be traced back characterizing 
innovative production systems. The use of proteomic and metagenomic analysis, reveals unique microbial biomarkers as signatures of 
meat authenticity in antibiotic free and green label meat production systems.
Acknowledgments: The research has been funded by the European Union and by National Greek Funds, under the research program 
“Bilateral and Multilateral Cooperation Greece - China”. Project code: T7Δκι-00313. Acronym: “GREEN PRO”.



Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Υπό την αιγίδα  

βιβλιο περιληψεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ238 239

ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΜΙΑ ΙΣΟΒΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Χρυσούλα Βόιδαρου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιακής Οικολογίας & Δημόσιας Υγείας, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του γαστρεντερικού συστήματος (εντερικό νευρικό σύστημα και μικροβίωμα), και των υπολοίπων ορ-
γάνων – ιστών του ανθρώπινου σώματος έχει μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια. Στις μέρες μας το εντερικό μικροβίωμα αποτελεί 
το επίκεντρο της εξατομικευμένης ιατρικής (συνώνυμο της λειτουργικής ιατρικής ή ιατρικής ακριβείας) και με την ανάπτυξη μοριακών 
εργαλείων, ομικών (poly-omics) τεχνολογιών και μεταγονιδιωματικών αναλύσεων, οι γνώσεις για τα μικροβιακά είδη και οι πολύπλοκες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξενιστή και μικροοργανισμών αποκρυπτογραφούνται σταδιακά. Ειδικότερα, οι αποκλίσεις της μικροχλωρίδας του 
εντέρου συνδέονται με νοσήματα, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, η αθηροσκλήρυνση, η ηπατική στεάτωση, οι φλεγμονώδεις 
παθήσεις του εντέρου (IBDs), και αρκετούς τύπους καρκίνου. η έρευνα δείχνει ότι στα βιοχημικά μονοπάτια που επάγουν μηχανισμούς 
ανοσολογικών αποκρίσεων, λειτουργικές διαδικασίες του πεπτικού σωλήνα και του μεταβολισμού, εμπλέκονται συγκεκριμένοι μικροβιακοί 
πληθυσμοί. Θεμελιώδης ρυθμιστής του εντερικού μικροβιώματος είναι η διατροφή, η οποία είναι από τους ελάχιστους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες στην οποία εκτίθεται ο άνθρωπος καθημερινά και ποικιλοτρόπως. Συνάμα, αποτελεί τον μόνο ίσως παράγοντα, για τον οποίο 
υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί επαρκώς κατά την διάρκεια της ζωής.
τα ευρήματα μελετών που αφορούν την αλληλεπίδραση των αξόνων εντερικού μικροβιώματος και υπόλοιπων ιστών-οργάνων του 
ανθρώπινου σώματος, οδηγούν την πρόληψη και την θεραπεία πολλών ασθενειών σε μια διαδικασία σημαντικού μετασχηματισμού. 
Παράλληλα, η ανάγκη αποτελεσματικότερων προσεγγίσεων στην αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των νοσημάτων, θέτει την 
εξατομικευμένη διατροφή και τη διατροφή ακριβείας κάτω από την «ομπρέλα» εξειδικευμένων κτηνοτροφικών παραγωγικών συστημάτων, 
αποτελώντας ένα σύγχρονο πεδίο, το οποίο υπόσχεται μια ολιστική διαχείριση της υγείας ζώων και ανθρώπων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η στοχευμένη χορήγηση συγκεκριμένων προβιοτικών με σκοπό την προστασία της ψυχικής υγείας του καταναλωτή, μέσω 
μηχανισμών αλληλεπίδρασης με το εντερικό μικροβίωμα και δια αυτού, άσκησης αγχολυτικών - αντικαταθλιπτικών δράσεων (ψυχοβιοτικά 
– «psychobiotics»). Ερωτήματα που αφορούν στους ακριβείς μηχανισμούς αλληλεπίδρασης διατροφής - μικροβιώματος του εντέρου και 
οργανικών συστημάτων, παραμένουν ακόμα προς διερεύνηση. Είναι όμως βέβαιο πως η επιστημονική κοινότητα βιώνει μία θεμελιώδη 
αλλαγή στο πως βλέπει και καθοδηγεί το αξονικό σύστημα διατροφή - συμβιωτικός εντερικός βακτηριακός πληθυσμός – υγεία - νόσος. 

INTERACTION BETWEEN THE MICROBIOME OF THE FOOD AND THE INTESTINAL MICROBIOME OF THE CONSUMER: A LIFE-
LONG RELATIONSHIP WHICH OPENS THE WAY FOR TAILOR-MADE MEDICINE AS A THERAPEUTIC APPROACH
Chrysoula (Chrysa) Voidarou 
Associate Professor of Microbial Ecology & Public Health 
Department of Agriculture, School of Agriculture, University of Ioannina

The relationship between the intestinal microbiome and the physiological function of various organs and tissues has been extensively 
studied in the recent years, revealing a strong two-way effect. Evidence suggests that the intestinal microbiome is involved in various 
metabolic pathways affecting -among others- the immune system, the energy balance, the lipids, the glucose and the neurotransmit-
ter. The spectacular progress of the molecular and genomic methods led to the detailed analysis of the populations, the species and the 
strains of the microbiomes of the foods as well as the ones of the microbiomes of the intestine and their interaction. Thus, for a series 
of non-communicable diseases such as diabetus melitus type 2, obesity, atheromatosis, hepatic dysfunction, certain psychiatric disor-
ders and some types of cancer, the cure could be hidden in microbiomes’ interaction. This is a tailor-made therapeutic approach which 
strongly depends on the idiosyncratic characteristics of the patient and is one of the main trends in the precision medicine. It is self-evi-
dent that the production of foods harboring microbiomes capable of interaction with the intestinal microbiomes with therapeutic effect 
depend on specific animal husbandry models and specific food production systems. The «psychobiotics», which are probiotic bacteria 
affecting the intestinal microbiome which in turns affects some neurotransmitters in the central nervous system, represent an example 
of this ambitious new approach. Questions concerning the exact mechanisms of interaction between nutrition - gut microbiome and 
organic systems, remain under investigation. But it is certain that the scientific community is experiencing a fundamental change in 
how it sees and guides the axial system: nutrition, symbiotic intestinal microbial bacterial population, health, and disease.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Αγγελική Η. Κατσαφάδου
Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα

το πρωτέωμα περιλαμβάνει όλες τις πρωτεΐνες που υπάρχουν σε ένα κύτταρο ή έναν ιστό σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι εξαιρετικά 
δυναμικό και μεταβάλλεται ανάλογα με διάφορες φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται σε κάποιον συγκεκριμένο 
ιστό του οργανισμού. η πρωτεωμική αναφέρεται στη μελέτη μεγάλης κλίμακας της πρωτεϊνικής έκφρασης, των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των πρωτεϊνών ή των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων. Ο στόχος της πρωτεωμικής είναι η ταυτοποίηση πρωτεϊνών που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον και η ποσοτικοποίηση των αλλαγών στην έκφραση τους από διάφορες παθολογικές καταστάσεις.
Οι μικροβιακοί πληθυσμοί του γάλακτος, παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης, 
της λειτουργίας και της ποικιλομορφίας τους. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορούν να υπάρχουν διάφορα βακτήρια, καθώς και γονίδια 
ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, που ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με τον μικροβιακό πληθυσμό στο έντερο των καταναλωτών των 
γαλακτοκομικών προϊόντων. η πρωτεωμική μπορεί να αξιολογήσει την πιθανή έκφρασή τους σε πρωτεΐνες, καθώς, τελικά, αυτοί είναι 
οι πραγματικοί τελεστές. Πρόσφατα, οι ‘μετα’-πρωτεωμικές μελέτες έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές, καθώς στοχεύουν στον εντοπισμό 
μικροβιακών πρωτεϊνών. Παράλληλα, οι πολύ-ωμικές τεχνολογίες που συνδυάζουν διάφορες -ωμικές τεχνολογίες έχουν αποδειχθεί 
επωφελέστερες στην ανάλυση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
Οι λοιμώξεις του μαστικού αδένα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στις εκτροφές μηρυκαστικών. Με την πρωτεωμική 
υπάρχει δυνατότητα μελέτης των αλληλεπιδράσεων ξενιστών-παθογόνων, με την πραγματοποίηση εξετάσεων σε δείγματα γάλακτος. 
Επίσης, μπορεί να υποβοηθηθεί η διάγνωση διαφόρων νοσημάτων, με την ταυτοποίηση κατάλληλων βιοδεικτών ενδεικτικών των 
νοσημάτων.

THE USE OF PROTEOMICS FOR THE STUDY OF MILK
Angeliki I. Katsafadou
Faculty of Public and One Health, University of Thessaly, Karditsa, Greece

The proteome includes all proteins present in a cell or a tissue at any given time; it is highly dynamic and changes depending on various 
physiological states and pathological conditions occurring in a particular tissue of that organism. Proteomics refers to the large-scale 
study of protein expression, protein–protein interactions or post-translational modifications. The objective of proteomics work is the 
identification of proteins of interest present in a sample and the quantification of changes in protein expression during various patho-
logical conditions.
Milk- associated microbial communities with their interaction, function and diversity are key factors for the dairy industry. Depending 
on specific production technologies, dairy products can harbour several bacterial isolates and antibiotic-resistance genes that may po-
tentially interact with the gut microbiome, after consumption of the final products. With regard to resistance genes, proteomics work 
can assess potential translation to proteins, as ultimately, these are the real effectors. Recently, ‘Meta’-proteomic studies have gained 
space, which aim to identify microbial proteins. Moreover, multi-omics technologies which combine various omics technologies have 
been proved more advantageous in analyzing milk and dairy products.
Mammary infections are still a predominant problem in dairy farms. Milk represents a basic biological fluid useful for their diagnosis; 
it is easily accessible and also simple to be collected. Proteomics studies have elucidated host–pathogen interactions, performed by 
examining samples from infected hosts; they have also facilitated improved diagnosis of various diseases, by identifying biomarkers 
indicative of subclinical problems. 
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΛΙΣΟΣ
Εκτροφή και διαχείριση υγείας ζωικών υδρόβιων οργανισμών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Βασίλειος Μπακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ασθένειες Υδρόβιων Οργανισμών και Εκτροφή,  Αντ. Μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας   Τμήμα Ωκεανογραφίας & 
Θαλασσίων Βιοεπιστημών   Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίληψη
η θάλασσα είναι το τελευταίο παραγωγικό σύνορο, το τελευταίο φυσικό αγαθό για λελογισμένη εκμετάλλευση από τον άνθρωπο ώστε 
να καλυφθεί η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για τροφή από την ανθρωπότητα. Ενώ η παραγωγική χρησιμοποίηση της χέρσου πλησιάζει 
τα όριά της, η αξιοποίηση των πόρων της θάλασσας παραμένει σε χαμηλό επίπεδο λόγω της τεράστιας έκτασής της και των δυσκολιών 
χρήσης της που υφίστανται σε ανοικτές, απροστάτευτες από τα καιρικά φαινόμενα, τοποθεσίες. η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί 
σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης του πρωτογενούς παραγωγικού και εξαγωγικού τομέα της Ελλάδας και θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην 
υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για την περαιτέρω ανάπτυξή της. η βιώσιμη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, για να επιτευχθεί, έχει να αντιμε-
τωπίσει πολλαπλές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται με: α) τον χωροταξικό σχεδιασμό των περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλι-
έργειας, β) το νερό όπου διαβιούν τα ψάρια, ως φυσικοχημικές παράμετροι αλλά και ως μέσο μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων γ) το 
γενετικό υπόβαθρο των εκτρεφόμενων ψαριών, δ) την διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, ε) την ολοένα και αυξανόμενη αντικατάσταση 
του ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου από εναλλακτικές πρώτες ύλες ζωικής και φυτικής προέλευσης, στ) την επερχόμενη κλιματική αλλαγή 
και τις επιπτώσεις της τόσο στους παθογόνους οργανισμούς όσο και στους ξενιστές τους, ζ) τα αλλόχθονα είδη και τις επιδράσεις τους 
στην οικολογία μολυσματικών οργανισμών, η) την ανάδυση νέων παθογόνων μικροοργανισμών, θ) το καθεστώς αδειοδότησης και ανά-
πτυξης εμβολίων με νέες τεχνολογίες και έναντι πολλαπλών παθογόνων, ι) την έλλειψη αναίμακτων μεθόδων έγκαιρης προειδοποίησης 
ξεσπασμάτων ασθενειών και του επιπέδου καταπόνησης των ψαριών και κ) την έλλειψη αντιπαρασιτικών φαρμάκων για να γίνει μια 
απαρίθμηση, χωρίς βέβαια να παραλείπεται ή να υπολείπεται, η αντιμετώπιση των ασθενειών είτε με προληπτικά ή με θεραπευτικά μέσα, 
αφού σχεδόν όλες από τις παραπάνω προκλήσεις μπορούν περισσότερο ή λιγότερο, άμεσα ή έμμεσα να προκαλέσουν ή να προδιαθέ-
σουν την ανάπτυξη κάποιας ασθένειας ή να οδηγήσουν σε αδυναμία ορθής αντιμετώπισής της. η παρουσίαση λαμβάνοντας υπόψη νέες 
τεχνολογίες και τις τρέχουσες ερευνητικές τάσεις αναλύει την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσα από διάφορες προσεγγίσεις.

PINNA NOBILIS MASS MORTALITY EVENT FROM VETERINARY PERSPECTIVE
Šarić T.1*, Carella F.2, Palić D.3, Župan I.1, De Vico G.2

1Department of Ecology, Agronomy and Aquaculture, University of Zadar, Croatia
2Department of Biology, University of Naples Federico II, Naples, Italy
3Chair for Fish Diseases and Fisheries Biology, Faculty of Veterinary Medicine, Ludwig-Maximilians-University Munich, Germany
*Presenting author

Noble pen shell (fan mussel; Pinna nobilis L., 1758) is endemic to the Mediterranean and one of the largest shellfish in the world, with 
the size of up to 1.2 meters in length and life span for more than 50 years. It is characterized by slow population dynamics, i.e. low 
recruitment rates, which makes its population vulnerable to diseases and other unfavourable conditions.
Mass mortality events (MMEs) affecting fan mussels were first described in late 2016 in the Mediterranean Sea in Spain. By summer 
2021, the MMEs had spread throughout the Mediterranean Sea, removing 99.9% of the fan mussel population. Rapid onset of mortal-
ity, with weakening of the mussels seen as slow or incapacitated shell closure, was the most visible clinical sign. After only 5 years, the 
surviving populations of the fan mussel are currently only present in a few isolated locations with particular environmental conditions, 
in the entire Mediterranean. Areas affected by mass mortality have no observable occurrences of population return or restauration, 
even after several years. In a large part of the Mediterranean, fan mussels have completely disappeared from nature and the IUCN re-
cently updated their categorization to “critically endangered” species. 
At the beginning of the MMEs, newly described protozoan parasite Haplosporidium pinnae was suspected as primary causative of the 
disease outbreaks. However, as the disease spread through the Mediterranean, mortality was observed in different locations without 
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the presence of the parasite in fan mussel tissues. In the moribund animals examined from Italy, Croatia, Greece, and Spain, a systemic 
syndrome including the presence of mycobacteria was associated with the mortalities. Research conducted in Greece and Italy also 
shown that, in addition to the parasite and mycobacteria, Vibrio spp. and Perkinsus sp. parasites were found to contribute to the MME.
Furthermore, it is of interest to note that during early occurrences of MME, prevailing opinion was that H. pinnae was a new type of parasite, 
specific only to the fan mussel, and not recorded in the Mediterranean before the MMEs. However, recent analysis of archived samples of 
other bivalve species revealed that H. pinnae was present in the Mediterranean at least three years before the first observed MME.
Research has shown that the spread of the disease follows the movement of sea currents and that during outbreaks in specific popula-
tions older individuals die first, followed by younger ones. Salinity and temperature patterns have been shown to have a role in outbreak 
patterns as well. Lower winter sea temperatures slow down the spread of the disease, and the health condition of even clinically affected 
individuals appears to be improving at temperatures lower than 13oC. Sclerochronological studies of the shell of the fan mussels in 
Croatia have shown that the animals go through a stressful period of reduced growth, at least a few months before the occurrence of 
death.
Taken together, despite an enormous effort of different researchers, aetiology and pathogenesis of the mass mortality of the fan mus-
sels has not yet been fully clarified. One of the problems in understanding fan mussel MMEs is the limited availability of knowledge about 
physiology, anatomy, histology, nutrition, and microbiology of P. nobilis. Based on the available scientific evidence, current thinking is 
that fan mussels MMEs are likely a consequence of a complex interaction between polymicrobial infections in areas affected by several 
environmental factors (temperature, salinity, pollution).
It is known that in aquatic animals, the complex interactions between heterogeneous bacteria, viruses and parasites are complicated by 
a range of abiotic environmental factors, often resulting in polymicrobial infection patterns. However, following the principle of Occam’s 
razor, and experience from multiple disease “syndromes” in the past, could it be that a solution to this currently unsolvable puzzle is 
simple, and a single primary cause is not so far being detected?
Current restoration efforts are focused on finding surviving individuals, protecting them from anthropogenic damage, and collecting 
their seeds by artificial collectors. Unfortunately, there is a very small number of surviving individuals in the Mediterranean, and they 
are usually tens or hundreds of kilometres from each other. Therefore, it was proposed by some stakeholders to initiate programs of col-
lection and transport of surviving fan mussels to a single location to increase spawning success rate, in an effort to repopulate certain 
areas with living individuals from the few remaining refuges. We are of opinion that such efforts should be only attempted with disease 
free animals, confirmed by veterinary diagnostics, to avoid spread of potentially unknown agents in the possibly naïve populations. 
We believe that scientists’ efforts to save this species from extinction can be successful only if the aetiology and pathogenesis of the 
disease is clear, including understanding of possible roles of each suspected pathogen and its relationship with environmental variables 
and other epidemiological characteristics of this disease. This would enable us to develop diagnostic tools and survey fan mussels and 
the marine environment for the presence of the causative agent and its eventual intermediate hosts. Only in the absence of the caus-
ative agent, individuals would be allowed transportation and possible repopulation in certain areas to stimulate natural spawning and 
initiate restoration of the fan mussels’ population.
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ΕΥΖΩΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ, ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Αικατερίνη Λύτρα
Κτηνίατρος ιχθυοπαθολόγος –Senior Aqauculture Εxpert- Eπικεφαλής Έργου σε Συστήματα Υδατοκαλλιέργειας
 
Σήμερα η ευζωία των ψαριών αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα τόσο για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες που εμπλέκονται 
στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας όσο και για την επιστημονική κοινότητα, τους καταναλωτές, τις ΜκΟ, τις ρυθμιστικές αρχές και την 
πολιτεία. Οι παραγωγοί στην ιχθυοκαλλιέργεια έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευζωία των θαλάσσιων οργανισμών που εκτρέφουν. 
αναπτύσσουν και υιοθετούν πρακτικές και τεχνολογίες που οδηγούν στην αξιολόγηση της κατάστασης των ψαριών, στην παρακολούθηση 
της απόδοσής τους και στη βελτίωση της ευζωίας τους. από την άλλη, διαχειριστικές και ρυθμιστικές αρχές, καθώς και ανεξάρτητοι οργα-
νισμοί αναπτύσσουν πρότυπα και πιστοποιημένα σχήματα ευζωίας για συγκεκριμένα είδη εκτρεφόμενων ψαριών. Στα πλαίσια αυτά έχει 
αναπτυχθεί στην Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια ένας Οδηγός Ευζωίας που περιλαμβάνει κανόνες ορθής πρακτικής και κανονιστικά πλαίσια 
που αφορούν στην καλύτερη δυνατή φροντίδα των ιχθύων εκτροφής.
Ένας οργανισμός έχει ένα καλό επίπεδο ευζωίας, όταν (σύμφωνα με τις επιστημονικές ενδείξεις) είναι υγιής, σιτίζεται ορθά, αισθάνεται 
άνεση και ασφάλεια, είναι ικανός να εκφράσει την εγγενή συμπεριφορά του και δεν υποφέρει από δυσάρεστες καταστάσεις, όπως πόνο, 
φόβο ή αγωνία. η επίτευξη της ευζωίας απαιτεί την παροχή κατάλληλων συνθηκών εκτροφής, την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την 
πρόληψη των ασθενειών και την αποτελεσματική κτηνιατρική αντιμετώπισή τους, ορθές διαχειριστικές πρακτικές και χειρισμούς, καθώς 
και ανθρωπιστικό-φιλεύσπλαχνο (humane) τρόπο θανάτωσης.
*Σκοπός και αντικείμενο του Οδηγού Ευζωίας Μεσογειακών Ιχθύων ήταν η σύνταξη ενός επιχειρησιακού οδηγού με κατευθυντή-
ριες γραμμές για τους εργαζόμενους και απασχολούμενους στις θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες, για την πραγματοποίηση εργασιών παρα-
γωγής σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις πάνω στην ευζωία των εκτρεφόμενων ιχθύων και την πολύχρονη τεχνολογία 
εκτροφής τους.
*το πεδίο εφαρμογής του οδηγού αυτού είναι ο κύκλος παραγωγής του λαβρακιού και της τσιπούρας, των δυο κύριων δηλαδή ειδών της 
Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Σε κάθε ένα από τα επιμέρους στάδια παραγωγής και για κάθε κύρια δραστηριότητα περιγράφονται οι 
πρακτικές για τον περιορισμό της καταπόνησης των ιχθύων και τη βελτίωση της ευζωίας.
Ο οδηγός περιγράφει τις βέλτιστες για τη μείωση της καταπόνησης πρακτικές και καθορίζει Επιχειρησιακούς Δείκτες Ευζωίας, συνδέοντάς 
τους με τις εργασίες που γίνονται σε παραγωγικές εγκαταστάσεις. Επίσης, ορίζονται και μετρήσιμοι Εργαστηριακοί Δείκτες Ευζωίας, που 
χρησιμεύουν για την επιβεβαίωση της επίδρασης των ακολουθούμενων ορθών πρακτικών.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ, 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ
Αναστασία Κομνηνού
Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

το περιβάλλον στις μέρες μας απειλείται όσο ποτέ άλλοτε και η ισορροπία της φύσης έχει διαταραχθεί. τα οικοσυστήματα υπόκεινται 
στις αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού και του οικολογικού του αποτυπώματος (απώλεια ή αλλοίωση 
των οικοτόπων, κλιματική αλλαγή, εισαγωγή νέων χωροκατακτητικών ειδών, αναδυόμενες ασθένειες, συσσώρευση επίμονων 
ρύπων, καταστροφή του όζοντος). Ο πλανήτης υφίσταται έναν ραγδαίο ρυθμό περιβαλλοντικής αλλαγής με αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα. Σπάνια είδη ζώων και φυτών απειλούνται καθημερινά με εξαφάνιση, ενώ η αύξηση της αστικοποίησης έχει προκαλέσει 
σοβαρές αλλαγές στη σχέση των άγριων ζώων με τον άνθρωπο, που είναι ανησυχητικό για την υγεία, την ευζωία και την επιβίωση πολλών 
ειδών. τα άγρια ζώα αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις και οι αυξανόμενες απειλές που δέχονται υπονομεύουν τη μελλοντική επιβίωση 
τους τόσο στη φύση όσο και σε αιχμαλωσία, με καταστροφικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα. Στοιχεία αναφέρουν ότι η πλειονότητα των 
τραυματισμένων, ασθενών ή ορφανών άγριων ζώων, που χρήζουν περίθαλψης, υποφέρουν κυρίως από την ανθρώπινη παρέμβαση και 
λιγότερο από φυσικά αίτια.
Οι επιστήμες που ασχολούνται με την διατήρηση των ειδών, κατανoούν τον αντίκτυπο του ανθρώπινου αποτυπώματος στα φυσικά 
οικοσυστήματα και υποστηρίζουν πώς, η διαταραχή της ισορροπίας δημιουργεί πιέσεις όχι μόνο σε ένα βιότοπο αλλά και στους πληθυσμούς 
των άγριων ζώων που ζουν σε αυτόν. Μια από αυτές, η κτηνιατρική επιστήμη, συνδράμει ενεργά και ποικιλοτρόπως καθώς η προσφορά 
των κτηνιάτρων που ασχολούνται με τα άγρια ζώα βασίζεται στην πεποίθηση ότι η «Προστασία και Διατήρηση της Άγριας Ζωής καθώς 
και η Ευζωία της» αποτελούν μία από τις προτεραιότητες της Κτηνιατρικής Επιστήμης. η περίθαλψη και επανένταξη των άγριων ζώων έχει 
εξελιχθεί σε ένα σημαντικό τομέα της κτηνιατρικής επιστήμης αν και πολλές φορές έχει χαρακτηρισθεί και ως μια αμφιλεγόμενη δράση. 
Στόχος είναι η θεραπεία και προσωρινή φροντίδα των τραυματισμένων, ασθενών, ορφανών και έκτοπων από το φυσικό περιβάλλον 
τους άγριων ζώων, και η επαναφορά υγιών και βιώσιμων ζώων σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον. αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 
ενός ατομικά προσαρμοσμένου προγράμματος κτηνιατρικής φροντίδας, φαρμακευτικής αγωγής, νοσοκομειακής περίθαλψης, κατάλληλης 
διατροφής, φυσικοθεραπείας, άσκησης και εγκλιματισμού πριν από την απελευθέρωση. 
O ρόλος και η συμβολή του κτηνίατρου σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι σημαντική και καθοριστική όχι μόνο για την εξασφάλιση της 
επιβίωσης ενός ατόμου, αλλά και την ανάκαμψη του αριθμού των ευάλωτων πληθυσμών της απειλούμενης με εξαφάνιση άγριας ζωής και 
την προστασία του περιβάλλοντος. Ο κτηνίατρος μέσα από την ευρεία εκπαίδευση που διαθέτει ασχολούμενος με πολλά και διαφορετικά 
είδη, είναι ικανός να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει τις ασθένειες σε ατομικό και πληθυσμιακό επίπεδο, αλλά και να επισημάνει τις 
επιπτώσεις τους σε όλο το οικοσύστημα. Επίσης, μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες ενός ζώου και πόσο καλά είναι προσαρμοσμένο στο 
περιβάλλον του. Ως εκ τούτου μπορεί να προτείνει λύσεις, με γνώμονα την ευζωία ζώων και ανθρώπων, μέσα από την προσέγγιση 
της «Ενιαίας Υγείας». Συνεπώς, διαδραματίζει κεντρικό και κομβικό ρόλο στο μέλλον της διατήρησης της βιοποικιλότητας, διότι με την 
περίθαλψη και επανένταξη μεγάλου αριθμού ειδών, συνδράμει στην αποκατάσταση και διατήρηση πληθυσμών της άγριας πανίδας, σε 
λειτουργικά και ολοκληρωμένα οικοσυστήματα, εφαρμόζοντας τις δεξιότητες και τις επιστημονικές του γνώσεις, σε έναν αναδυόμενο 
τομέα της επιστήμης, αυτόν της «κτηνιατρικής των Άγριων Ζώων και της Διατήρησης των Ειδών».

THE ROLE AND CONTRIBUTION OF VETERINARIANS IN RESCUE AND REHABILITATION OF WILD ANIMALS
Anastasia Komnenou
School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, AUTH, Thessaloniki, Greece

τhe environment is facing serious of threats, never before known and the balance of nature has been disturbed. Ecosystems are subject 
to the negative impact of human overpopulation and its ecological footprint (habitat loss or alteration, introduction of new invasive 
species, emerging diseases, accumulation of persistent pollutants, climate change, ozone depletion). The planet is undergoing into a 
dramatic environmental change with negative effects on most biological systems. Rare species of animals and plants are threatened 
with extinction every day, while increasing urbanization has caused serious changes in human-wild animals’ relationship, alarming for 
the health, well-being and survival of many species. Wildlife faces consistent and increasing challenges and its future is threatened, 
having damaging impact on the ecosystem. Evidence suggests that the majority of injured, sick or orphaned wild animals in need, are 
suffering mainly from human intervention and less rom natural causes.
Conservation sciences understand the impact of the human footprint on natural ecosystems, and support that the disruption of their 
balance creates pressures on the wildlife populations and their habitat. Veterinary science, contributes actively and in various ways 
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conservation actions, since wildlife veterinarians strongly believe that «Wildlife Protection, Conservation and Well-Being” is one of 
the priorities of Veterinary Science. The rescue and rehabilitation of wild animals has evolved into an important field of Veterinary 
science, although controversial issues have raised. The aim is the treatment and care of injured, sick, orphaned and stranded wild 
animals, and the subsequent release of healthy and viable animals to appropriate habitats into the wild. This is accomplished by 
implementing an individually tailored program of veterinary care, medication, hospital care, proper nutrition, physical therapy, exercise 
and acclimatization prior to release. 
The role and contribution of the veterinarian throughout this journey is important and decisive, not only to ensure the survival of an 
individual, but also the recovery of the number of vulnerable populations of endangered wildlife and the protection of the environment. 
The veterinarian, through his broad education in many different species, is able to diagnose and treat diseases through an individual 
and population approach, as well as to recognize their impact on the entire ecosystem. He can also interpret an animal’s needs and 
how well it is adapted to its environment. Therefore, he can propose solutions, based on the well-being of animals and humans, always 
through the «One Health” approach. Consequently, he plays a central and pivotal role in the future of wild animals, since by rescuing 
and rehabilitating wild animals, he contributes to the restoration and conservation of many population species, into functional and 
integrated ecosystems, through the evolving field of “Wildlife and Conservation Medicine”.



βιβλιο περιληψεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

245

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΖΩΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Σωκράτης Περδικάρης 

Κτηνίατρος, Προϊστάμενος Τμήματος Δ, Δ/νση Υγείας των Ζώων, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα

η άγρια πανίδα αποτελούσε ανέκαθεν δεξαμενή και πηγή μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων στον άνθρωπο και τα δεσποζόμενα ζώα, 
ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αύξηση του ρυθμού εμφάνισης αναδυόμενων ασθενειών που σχετίζονται με τα άγρια ζώα, 
υπό την επίδραση μιας σειράς ευνοϊκών παραγόντων. Παράλληλα, τα ζώα της άγριας πανίδας είναι και τα ίδια ευάλωτα σε μεταδοτικές 
ασθένειες, προερχόμενες κυρίως από τα δεσποζόμενα ζώα. το είδος και η βαρύτητα των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων που προ-
καλούνται από τα νοσήματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την άγρια πανίδα ποικίλλουν, μπορεί όμως να είναι ιδιαίτερα δυσμε-
νείς, όταν επηρεάζονται μεγάλοι πληθυσμοί ανθρώπων ή ζώων. η σύνοψη και ανασκόπηση των σχετικών δεδομένων καταδεικνύει την 
ανάγκη εφαρμογής ολιστικών δράσεων στην άγρια πανίδα, οι βασικοί άξονες των οποίων παρουσιάζονται υπό το πρίσμα μιας σύγχρονης 
και ολοκληρωμένης αντίληψης για την Ενιαία Υγεία.

THE SIGNIFICANCE AND ROLE OF WILDLIFE IN THE IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED POLICY FOR THE ANIMAL AND 
HUMAN HEALTH
Sokratis Perdikaris 

Veterinarian, Head of Department D, Directorate of Animal Health, General Directorate of Veterinary Services, Ministry of Rural Development and 
Food, Athens

Wildlife has always been a reservoir and a source of transmission of infectious agents to humans and domestic animals. In recent de-
cades an increase in the rate of emerging wildlife-related diseases has been observed under the influence of various enabling factors. At 
the same time, wild animals are themselves vulnerable to infectious diseases, originating mainly from domestic animals. The type and 
severity of socio-economic impacts caused by diseases directly or indirectly linked to wildlife vary and can be particularly adverse when 
significant proportions of human or animal populations are affected. The review of relevant data demonstrates the need to implement 
holistic actions in wildlife, the main axes of which are presented in the light of a contemporary and comprehensive concept of the “One 
Health” approach.
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ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΒΡΑΣΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ? 
Αιμιλία Δρούγα1,3 και Αναστασία Κομνηνού2,3

1Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα, Ελλάδα 
2Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
3ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

η προστασία και η περίθαλψη των θαλάσσιων θηλαστικών μπορεί να βελτιωθεί όταν οι αποφάσεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα 
όπως επίσης, είναι και η κοινωνική και πολιτική «βούληση». Εκτός από τη σειρά ρυθμιστικών εργαλείων, τα ανεκτίμητα μέσα για την επί-
τευξη της προστασίας των κητωδών περιλαμβάνουν κοινωνικές συμπράξεις (δηλαδή, δίκτυα εκβρασμών), επικοινωνία και εκπαίδευση.
η δυνατότητα παροχής κτηνιατρικής περίθαλψης και η προστασία των 8-14 διαφορετικών ειδών κητωδών που έχουν καταγραφεί στη 
χώρα μας είναι το κλειδί για τη βελτίωση των γνώσεων μας, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής τους, της βιολογίας τους και των 
αιτιών του θανάτου τους. τα θαλάσσια θηλαστικά αντιμετωπίζουν πολλές απειλές που σχετίζονται με τον άνθρωπο. η εμπλοκή τους σε 
αλιευτικά εργαλεία αποτελεί σοβαρή απειλή. Ό,που το ενδιαίτημα τους επικαλύπτεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τα θαλάσσια 
θηλαστικά μπορεί να υποφέρουν από ηχορύπανση, σύγκρουση με πλοία, έκθεση σε ρύπους, καθώς και απώλεια ενδιαιτημάτων τα οποία 
είναι απαραίτητα για την εύρεση τροφής και την αναπαραγωγή τους. Ένα εθνικά αναγνωρισμένο δίκτυο παρακολούθησης και διαχείρισης 
εκβρασμών ειδών της θαλάσσιας άγριας πανίδας είναι εργαλείο που αποσκοπεί στην προστασία τους.
από το 2002, η αΜκΕ αριΩν έχει αντιμετωπίσει περισσότερα από 1200 περιστατικά εκβρασμών κητωδών τα οποία προσάραξαν, στις 
ακτές της χώρας μας. κύριος σκοπός του είναι να βοηθήσει στη περίθαλψη και συλλογή δειγμάτων με παροχή κτηνιατρικής υποστήριξης 
και να μελετά τα αποτελέσματα για να κατανοήσει τη βιολογία και την υγεία των κητωδών, τόσο για χάρη της «κάλυψης των κενών» των 
γνώσεων μας αλλά και για τον σχεδιασμό των εθνικών σχεδίων δράσεων για την προστασία τους στην Ελλάδα. 

Λέξεις κλειδιά: δίκτυο κτηνιάτρων, κητώδη, θαλάσσια θηλαστικά, προσάραξη, διάσωση, περίθαλψη, αριΩν, Ελλάδα, Μεσόγειος Θάλασσα.

NATIONAL MARINE WILDLIFE MONITORING STRANDING NETWORK. HOW CAN I HELP?
Aimilia Drougas1,3 and Anastasia Komnenou2,3

1Ministry of Rural Development and Food, Athens, Greece.
2School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, AUTH, Thessaloniki, Greece.
3ARION-Cetacean Research, Rescue and Rehabilitation Center,Thessaloniki, Greece.

The conservation and care of marine mammals can be improved when decisions are based on scientific evidence as well as social and 
political ‘will’. In addition to the array of regulatory tools, invaluable tools for achieving cetacean conservation include social partner-
ships (i.e., stranding networks), communication, and education.
Being able to provide veterinary care and protect the 8-14 different cetacean species recorded in our country is key to improving our 
knowledge, for their distribution, biology and causes of death. Marine mammals face many human-related threats. Their entanglement 
in fishing gear is a serious threat. Where their habitat is encroached upon by human activities, marine mammals strand from noise pol-
lution, collisions with ships, exposure to pollutants, as well as loss of their habitats essential for foraging and reproduction. A national 
marine wildlife stranding monitoring and management network is a tool aimed at protecting them.
Since 2002, NGO ARION has dealt with more than 1200 cetacean incidents that have washed ashore on the coasts of our country. Its 
main purpose is to assist in the care and collection of samples by providing veterinary aid and to study the results to understand the 
biology and health of cetaceans, both for the sake of “filling the gaps” in our knowledge and for the planning of national action plans 
for their protection in Greece.

Key words: veterinarians’ network, cetaceans, marine mammals, strandings, rescue, rehabilitation, ARION, Greece, Mediterranean Sea. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
15:00-16:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΛΙΣΟΣ
Κακοποίηση Ζώων και Κτηνιατροδικαστική

Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ, BULLYING, ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ). ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
κ. κάτσος, Χ. Σπηλιοπούλου
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

η βία αποτελούσε, αποτελεί και πιθανότατα θα εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης καθημερινότητας και των 
σχέσεων μεταξύ ανθρώπων. η διάκρισή της σε διάφορα είδη (αυτοκαταστροφική, διαπροσωπική και συλλογική), καθώς και υποτύπους 
αυτών των ειδών (π.χ. βία στην κοινότητα, ενδοοικογενειακή και συλλογική βία) εξυπηρετεί πρωτίστως την καλύτερη μελέτη του φαινο-
μένου, καθώς και την ανάδειξη των «κρυφών» μορφών βίας, όπως είναι η συζυγική/συντροφική βία και η κακοποίηση παιδιών.
Ορισμένα περιστατικά κακοποίησης, όπως η υπόθεση της Mary Ellen Wilson το 1873 στις η.Π.α., αποτέλεσαν τον καταλύτη στην εφαρμογή 
των νόμων σχετικά με την κακοποίηση παιδιών. Σταδιακά σε πολλές χώρες θεσμοθετήθηκε το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την αντιμε-
τώπιση της διαπροσωπικής βίας σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και σχετικά με την κακοποίηση των ζώων.
Στην Ελλάδα, ο νόμος για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας ψηφίστηκε το 2006, ενώ μόλις το 2021 επαναριοθετήθηκε στη 
χώρα μας η έννοια της κακοποίησης των ζώων στο άρθρο 24 του ν 4830/2021.
Επιστημονικές έρευνες σε διάφορες χώρες του εξωτερικού έχουν καταδείξει την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ διαπροσωπικής βίας και κακο-
ποίησης ζώων. Επίσης, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η θανάτωση ενός ζώου στο πλαίσιο τέλεσης μίας ανθρωποκτονίας.
η κλινική ιατροδικαστική και ο ταχέως εξελισσόμενος κλάδος της κτηνιατροδικαστικής, καθώς και η χρήση παραγωγικών ζώων ως προ-
τύπων του ανθρώπινου σώματος σε μελέτες που σχετίζονται με ζητήματα που απασχολούν τη Θανατολογία, καταδεικνύουν τον ισχυρό 
δεσμό μεταξύ ιατροδικαστικής και κτηνιατροδικαστικής στον κύκλο της βίας

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ/ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟ ΖΩΟ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
Δ. Τόντης
Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων - Κτηνιατροδικαστικής, Δ/ντης,Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα.

Στις μέρες μας τα περιστατικά κακοποίησης ζώων αναδεικνύονται συχνότερα από τα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.
Όποιος επιχειρήσει να κατανοήσει την έννοια «κακοποίηση ζώου» αντιμετωπίζει πρόβλημα ορισμού. Με την ευρεία έννοια ο όρος 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει μορφές κακομεταχείρισης ενός ζώου και τη βλάβη που προκαλείται εξαιτίας της μη παροχής σωστής 
φροντίδας (παραμέληση), και κυρίως κάθε βάναυση ανθρώπινη σκόπιμη πράξη μέχρι τη μη-σύννομη θανάτωση του ζώου.
Επειδή τα πρότυπα αποδεκτής ανθρώπινης συμπεριφοράς προς τα ζώα ποικίλουν ανάλογα με το είδος ζώου, καθώς και κοινωνικά και 
πολιτισμικά δεδομένα, υπάρχουν δύο είδη προσέγγισης που πιθανά να διαφέρουν ή να αλληλεπικαλύπτονται μερικώς: η επιστημονική και 
η νομοθετική (βλέπε ελληνικά δημοσιεύματα).
το FBI συνδέοντας την κακοποίηση ζώων με μορφές κοινωνικής βίας (για σκοπούς συλλογής δεδομένων κι όχι μόνο), κατηγοριοποίησε 
τις περιπτώσεις κακοποίησης ζώων σε 4 ομάδες, με ιδιαίτερη αναφορά στη σεξουαλική κακοποίηση και στον οργανωμένο εξαναγκασμό 
ζώου σε μάχη με άλλο ζώο. 
η σύγχρονη κτηνιατρική Επιστήμη ξεπέρασε τη μέχρι πρόσφατα εκτίμηση του επιπέδου ευζωίας με βάση τις 5 ελευθερίες των ζώων, 
προτείνοντας 5 τομείς (πεδία ορισμού), εκ των οποίων 4 φυσικούς/ λειτουργικούς τομείς (διατροφή, περιβάλλον, υγεία, συμπεριφορά 
του ζώου) και 1 τομέα του συναισθηματικού βιώματος του ζώου. 
ανεξάρτητα από τις παραπάνω προσεγγίσεις, οι κτηνίατροι είναι οι επιστήμονες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως πραγματογνώμονες 
βάσει των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει κατά την εκπαίδευση και κατάρτιση τους. τα δικαστήρια χρειάζονται αντικειμενικές 
και επιστημονικά τεκμηριωμένες κτηνιατροδικαστικές γνωματεύσεις και όχι υποκειμενικές εμπειρίες και ανθρωπομορφικές εικασίες που 
είναι επιστημονικά άκυρες.
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η κτηνιατροδικαστική έρευνα διεξάγεται από τον/την κτηνίατρο πραγματογνώμονα και περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στην 
εξέταση ενός ζώου ή ζώων και τη συλλογή: κλινικών πληροφοριών, φωτογραφιών, φυσικών αποδεικτικών στοιχείων που εμπλέκονται 
σε φερόμενο έγκλημα.
η κτηνιατροδικαστική έρευνα που διεξάγεται για ζωντανό κακοποιημένο/παραμελημένο ζώο συντροφιάς περιλαμβάνει, αλλά δεν 
περιορίζεται, στην συλλογή πληροφοριών από τη συστηματική κλινική εξέταση, εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, λήψη 
φωτογραφιών / βίντεο και οτιδήποτε προέρχεται από το ζώο, τηρώντας την αλληλουχία επιμέλειας και διαχείρισης αποδεικτικών 
στοιχείων (chain of custody). η εκτίμηση του πόνου, της σωματικής κατάστασης, και άλλων μετρήσιμων στοιχείων πρέπει να ακολουθεί 
δημοσιευμένα πρότυπα - κλίμακες, ανάλογα με την περίπτωση.
Εκτός από τα προαναφερόμενα, η κτηνιατροδικαστική έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση οποιωνδήποτε φυσικών αποδεικτικών 
στοιχείων π.χ. από το ιατρικό δελτίο, το περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης του ζώου, διαπιστωθέντα ευρήματα στη σκηνή του 
φερόμενου εγκλήματος (CSI), καθώς και πληροφορίες ή αναφορές που παρέχονται από εμπλεκόμενους φορείς (αστυνομία, δικαστικούς, 
δικηγόρους) είτε μάρτυρες ή/και φιλοζωικές οργανώσεις, 
Προκειμένου ένας κτηνίατρος να διεξάγει μια κτηνιατροδικαστική έρευνα πέρα των πράξεων που απαιτούνται για την αποτροπή της 
ταλαιπωρίας του ζώου και τη διατήρηση της ζωής του, πρέπει να υπάρχει εθελοντική συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, εκούσια παραίτηση από 
ιδιοκτησία, είτε μια δικαστική απόφαση που είτε να τερματίζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας είτε να εξουσιοδοτεί την έρευνα.
τέλος, πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα για την τεκμηρίωση της κτηνιατροδικαστικής έκθεσης, την καταγραφή και τήρηση 
αρχείων, καθώς και την ακεραιότητα των αποδεικτικών στοιχείων.
Οι κτηνίατροι έχουν επαγγελματικά καθήκοντα τα οποία δεσμεύονται να τηρούν και να εκτελούν, όπως να είναι ικανοί να εφαρμόζουν 
κτηνιατρικές διαγνωστικές πρακτικές, να είναι αντικειμενικοί, να ενεργούν διεξοδικά και μεθοδικά, εξάγοντας αποτελέσματα και 
συμπεράσματα εντός του πεδίου της εμπειρογνωμοσύνης τους ως επιστήμονες.



βιβλιο περιληψεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

Υπό την αιγίδα  

249

Η ΣΥΝΝΟΜΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΟΥ ΚΑΙ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 
Δ. Δούκας
Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατροδικαστικής & Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων, 
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα. 

τόσο στην ιατροδικαστική όσο και στη νομική Επιστήμη (και τη σχετική ορολογία στη νομοθεσία) χρησιμοποιείται διεθνώς για τον άν-
θρωπο η έννοια της σύννομης θανάτωσης, δηλαδή της θανάτωσης που δεν συνιστά ποινικό αδίκημα ως συμβατή με τα προβλεπόμενα 
στο Ποινικό Δίκαιο. 
Ο όρος σύννομη θανάτωση βρίσκει εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμογή και στην κτηνιατροδικαστική (χωρίς απαραιτήτως να εμπεριέχεται 
αφεαυτός στα κείμενα της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των ζώων). η έννοια της σύννομης θανάτωσης αναφέρεται στις 
μεθόδους θανάτωσης ζώων που είναι σαφώς προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε κράτος, οπότε και δεν συνιστά 
ποινικό αδίκημα. Σε κάθε περίπτωση κυριαρχεί ο ανθρωποκεντρισμός και η προστασία της Δημόσιας υγείας. Σε αντιδιαστολή οι μέθοδοι 
θανάτωσης ζώων που νομοθετικά απαγορεύονται χαρακτηρίζονται ως μέθοδοι μη σύννομης θανάτωσης, οι οποίες σε κάποιες χώρες 
διώκονται από τις αρμόδιες αρχές ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος. 
Στην παρούσα εισήγηση, μετά από ανασκόπηση της νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, παρατίθενται οι κυριότερες περιπτώσεις 
θανάτωσης ζώων που είναι συμβατές με το νόμο, δηλαδή:
 α)  η βίαιη θανάτωση θηραμάτων και αλιευμάτων με βάση τη νομοθεσία για το κυνήγι και την αλιεία (σε αντιδιαστολή με τις ποινικά 

διωκόμενες περιπτώσεις λαθροθηρίας και λαθραλιείας, όπως ψάρεμα με χρήση δυναμίτη),
 β)  η βίαιη θανάτωση τρωκτικών (άγριοι αρουραίοι και ποντίκια) που νομοθετικά χαρακτηρίζονται ως επιβλαβή (μυοκτονία με χρήση 

παγίδων και κυρίως με δηλητηριασμένα δολώματα),
 γ)  η ανώδυνη θανάτωση παραγωγικών ζώων με αναισθητοποίηση (με συγκεκριμένες μεθόδους) και σφαγή στα βιομηχανικά σφαγεία 

(κατά καιρούς έχουν προβλεφθεί σύννομες εξαιρέσεις σφαγής χωρίς αναισθητοποίηση για θρησκευτικούς λόγους),
 δ)  η ανώδυνη θανάτωση με αναισθητοποίηση /η ευθανασία ζώων σε περιπτώσεις εκρίζωσης λοιμωδών νοσημάτων ή σε περιπτώσεις 

ζωοανθρωπονόσων για λόγους δημόσιας υγείας (πχ. λύσσα), 
 ε)  η ευθανασία ζώων εργαστηρίου στο πλαίσιο εγκεκριμένων από τις δημόσιες κτηνιατρικές αρχές πειραματικών ερευνητικών μελε-

τών,
 στ)  η ευθανασία δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς: υπέργηρων, με ανίατη/επώδυνη ασθένεια, με σοβαρά τραύματα, 

με προβλήματα συμπεριφοράς, 
 ζ)  η ευθανασία υγιών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που είναι πλέον ανεπιθύμητα από τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ωστόσο δεν 

επιθυμούν να τα παραχωρήσουν προς υιοθεσία (η ευθανασία στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται ρητά, αλλά ούτε και απαγο-
ρεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία),

 η)  η επείγουσα θανάτωση οποιουδήποτε είδους ζώου.
Επιπρόσθετα, για καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις επισημαίνεται ο προβλεπόμενος από την ισχύουσα νομοθεσία ρόλος είτε των 
δημοσίων είτε των ιδιωτών κτηνιάτρων, ενώ καταγράφονται και οι σχετικοί προβληματισμοί προς βελτίωση και επικαιροποίηση της εθνι-
κής νομοθεσίας σύμφωνα με την πρόσφατη εμπειρία, αλλά και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις για τα δικαιώματα των ζώων.

THE LAWFUL ANIMAL KILLING AND THE ROLE OF VETERINARIANS.
D. Doukas
Assistant Professor of Veterinary Forensics & Diagnostic Animal Pathology,
Laboratory of Pathology, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece

Both in Forensic Sciences and in Legal Science (and the relevant legislation terminology) the term of lawful killing has been used inter-
nationally as a human being killing, compatible with Criminal Law (i.e. homicide that does not constitute a criminal offense).
τhe term lawful killing has also been used in Veterinary Forensics, describing the legal methods of animal killing (without necessarily 
being included in the text of the current animal protection legislation). Essentially, the term lawful animal killing refers to methods 
causing animal death that are clearly defined by current legislation of each state in order not to constitute a criminal offense. On the 
other hand, there are methods causing animal death that are legally prohibited, characterized as unlawful animal killing methods and 
punished as a felony. 
In current keynote lecture, the main types of lawful animal killing according Hellenic Republic legislation are presented: 
 a)  The violent animal killing during hunting and fishing;
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 b)  The violent killing of rodents (wild rats and mice) that are legally classified as harmful (using traps and mainly with poisoned 
baits);

 c)  The humane killing of farm animals using preslaughter anesthesia (with specific methods) in industrial slaughterhouses (legal 
exceptions to slaughter without anesthesia have been provided for religious issues);

 d)  The humane killing using anesthesia / the euthanasia of animals in cases of eradication of infectious diseases or in cases of zoo-
notic diseases (e.g. rabies) for public health reasons;

 e)  Euthanasia of laboratory animals during experimental research studies approved by the public veterinary authorities;
 f)  Euthanasia of owned and stray pets (very old, with incurable/painful diseases, with severe injuries, with behavioral problems);
 g)  Euthanasia of healthy owned pets that are no longer wanted by their owners (when owners do not wish to give them up for adop-

tion); it is not specifically provided for, but neither prohibited by current legislation;
 h)  The emergency animal killing (any animal species).
In addition, for each of the above cases, the role of veterinarians (public and/or private) provided by the current legislation is highlight-
ed. Moreover, some points for improving and updating the national animal killing legislation in accordance with recent experience, as 
well as the European and international trends for animal rights, are also recorded. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΚΡΟΨΙΑ - ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ. 
Δ. Τόντης
Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων - Κτηνιατροδικαστικής, Δ/ντης, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα.

Για τη συγγραφή μιας κτηνιατροδικαστικής έκθεσης μετά τη νεκροψία - νεκροτομή ενός ζώου συντροφιάς δεν απαιτούνται μόνο γνώσεις, 
δεξιότητες και απαραίτητα προσόντα από τον κτηνίατρο πραγματογνώμονα, αλλά και τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και βέλτιστες 
πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται από τον ίδιο, όπως διαμορφώθηκαν από διεθνείς οργανισμούς (πχ. IVFSA) ή δημοσιεύθηκαν από 
έγκριτους ειδικούς. 
τα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών καλύπτουν τις προκαταρκτικές διαδικασίες για το ζώο και τον κάτοχο του, πληροφορίες από τη σκηνή 
εγκλήματος (CSI), την πλήρη εξωτερική και εσωτερική μεταθανάτια εξέταση του πτώματος, την καταγραφή περιγραφικά όλων των αλλοι-
ώσεων (προθανάτιες και μεταθανάτιες), την αξιολόγηση τυχόν τραυματισμών, τις επικουρικές εργαστηριακές εξετάσεις (βακτηριολογικές, 
ιολογικές, παρασιτολογικές, μοριακής βιολογίας-DNA, τοξικολογικές, αιματολογικές ή/και βιοχημικές, ιστοπαθολογικές, ιατροδικαστικής 
εντομολογίας, ανάλυσης λίπους ή/και μυελού των οστών κλπ), τη φωτογράφηση, την τεκμηρίωση αποδεικτικών στοιχείων, και τέλος τη 
σύνταξη κτηνιατροδικαστικής έκθεσης. 
Επιπλέον, ο κτηνίατρος πραγματογνώμονας από τη στιγμή της παραλαβής του πτώματος ζώου μέχρι τη σύνταξη της τελικής κτηνια-
τροδικαστικής έκθεσης ή/και την ολοκλήρωση της υπόθεσης, δεν πρέπει να αγνοεί την αλυσίδα επιτήρησης (επιμέλειας) αποδεικτικών 
στοιχείων, δηλαδή τη διαδικασία χρονολογικής και διαδοχικής τεκμηρίωσης, που δείχνει, από το αρχικό σημείο της συλλογής του πτώμα-
τος, ποιος είχε την επιμέλεια, τον έλεγχο, την πρόσβαση, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την τελική διάθεση φυσικών αποδεικτικών 
στοιχείων (τα ίδια τα ζώα ή/και τα στοιχεία που συλλέγονται από ζώα και το περιβάλλον τους).
Ο κτηνίατρος πρέπει να ερευνά συνεργατικά με, αλλά χωρίς επιρροή και ανεξάρτητα από, τον κάτοχο του ζώου, τη φιλοζωική οργάνωση, 
την αστυνομία και τον εισαγγελέα/ δικαστή. 
η γνώμη και διάφορες ερμηνείες μιας υπόθεσης από τον κτηνίατρο στο δικαστήριο, πρέπει να διαμορφώνονται έπειτα από την αντικειμε-
νική συσχέτιση όλων των παραπάνω διαθέσιμων πληροφοριών, παρέχοντας δεδομένα για την τεκμηρίωση νομικών υποθέσεων σε ότι 
αφορά το/-α νεκρό/-ά ζώο/-α με υποψία κακοποίησης.
τελικά, ο κτηνίατρος γνωμοδοτεί εγγράφως για την αιτία θανάτου και προσδιορίζει επιπλέον τον τρόπο και μηχανισμό, δηλαδή ποια 
ασθένεια ή/και τραυματισμός ή/και διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας ήταν υπεύθυνα για την έναρξη της διαδικασίας έλευσης του 
θανάτου.
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ΑΓΡΟΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Δ. Δούκας
Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατροδικαστικής & Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα

Ο όρος «ζωικό αγροέγκλημα» εισήχθη πρόσφατα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και την ιντερπόλ ως: εσκεμμένη 
ή τυχαία εγκληματική πράξη ή παράλειψη που αφορά ή επηρεάζει (άμεσα ή έμμεσα) τα ζώα, τα μέσα εκτροφής τους και τα προϊόντα τους. 
Όταν γίνεται εσκεμμένα, υποκινείται από οικονομικό ή προσωπικό όφελος. Μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την υγεία 
και ευζωία των ζώων και των ανθρώπων, την ασφάλεια των τροφίμων, την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, την εθνική ασφά-
λεια και, όταν υπάρχουν οικονομικά κίνητρα, συχνά παρατηρείται σύνδεση με δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος. το ζωικό 
αγροέγκλημα μπορεί εκτείνεται από μικρή και τοπική έως ευρεία κλίμακα. Οι κύριες κατηγορίες αγροεγκλήματος που έχουν προταθεί για 
τα παραγωγικά ζώα είναι: 1) οι παραβιάσεις των συνθηκών ευζωίας (κακομεταχείριση, παραμέληση και κακοποίηση των ζώων), 2) μη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα παραγωγικά ζώα και το περιβάλλον, 3) παραποιημένα και νοθευμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 
4) ζωοκλοπή 5) λαθρεμπόριο ζώων και 6) αγροτρομοκρατία.
η κτηνιατροδικαστική διερεύνηση περιστατικών σε υποψία αγροεγκλήματος αποτελεί τη μόνη πρακτική ορθής και αποτελεσματικής τεκ-
μηρίωσης. Ωστόσο, στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, οι κτηνίατροι (δημόσιοι και ιδιώτες) δεν έχουν επαρκές υπόβαθρο ή 
εξοικείωση με την κτηνιατροδικαστική και τις εφαρμογές της στη διερεύνηση του αγροεγκλήματος. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιά-
ζονται αφενός η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των παραγωγικών ζώων και αφετέρου τα στάδια κτηνιατροδικαστικής διερεύ-
νησης σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, παραμέλησης και κακοποίησης των παραγωγικών ζώων: διερεύνηση της σκηνής του πιθανού 
εγκλήματος (CSI), κτηνιατροδικαστική εξέταση των ζωντανών ζώων, κτηνιατροδικαστική νεκροψία-νεκροτομή, αλυσίδα επιτήρησης των 
αποδεικτικών στοιχείων, εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και συγγραφή της κτηνιατροδικαστικής έκθεσης.
τελικά, παρόλο που η χρήση της κτηνιατροδικαστικής δεν είναι η μοναδική απάντηση στο πολυδιάστατο πρόβλημα του αγροεγκλήματος 
κατά των παραγωγικών ζώων, μπορεί να θεωρηθεί ως το βασικότερο όπλο αποτελεσματικής προστασίας τους.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία:
1.  Interpol, OIE World Organisation for Animal Health. Towards a stronger partnership between veterinary services and law enforcement: tackling 

agro-crime affecting animal health and welfare. July 2020. Accessed at: https://www.interpol.int/ar/content/download/17672/file/OIE_%20
AgroCrime_Workshop_Report.pdf

2.  Barington K, Jensen HE. Forensic cases of bruises in pigs. Vet Rec 2013; 173(21):526.
3.  Cavender Ann. Processing forensic cases involving agricultural animal species. In: Byrd JH, Norris P, Bradley-Siemens N (Eds), Veterinary Forensic 

Medicine and Forensic Sciences. CRC press 2020, pp. 329-390.
4.  Vaarikkala S, Koskela T, Hanninen L, Nevas M. Evaluation of criminal sanctions concerning violations of cattle and pig welfare. Animals (Basel) 

2020; 10(4): 715.

AGRO-CRIME AND FARM ANIMALS: CLASSIFICATION, VETERINARY FORENSIC INVESTIGATION AND DOCUMENTATION 
D. Doukas
Assistant Professor of Veterinary Forensics & Diagnostic Animal Pathology,
Laboratory of Pathology, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, GR.

“Animal agro-crime” is an umbrella term has been recently introduced by the World Organisation for Animal Health and Interpol as: a 
deliberate or accidental criminal act or omission against, involving or impacting (whether directly or indirectly) animals, the inputs used 
to raise them, or their products. When deliberate, such crimes are motivated by financial or personal gain. They can harm or disrupt 
human, environmental, or animal health and welfare, food safety, food authenticity, economic and social activity, or national security 
and, when financially motivated, they often boost the activities of organised crime. A wide range of types of animal agro-crime, from 
small scale and local to widespread has been recorded. The main categories of farm animal agro-crime have proposed as: 1) farm animal 
welfare violations (subcategorized as mistreatment, neglect and abuse/cruelty); 2) Non-compliance to farm animal and environmental 
laws; 3) falsified farm animal products to food fraud; 4) farm animal theft; 5) animal smuggling or trafficking; and 6) agro-terrorism. 
Using veterinary forensics in agro-crime investigations is the only way for the correct and effective documentation. However, in Greece 
as in many other countries, the state and private veterinarians do not have an adequate background in agro-crime investigation and 
familiarity with forensic science applicability in farm animal practice. The goal of this keynote lecture is to present an overview of Greek 
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and European legislation protecting farm animals, and also to focus on veterinary forensics issues and practices that should be used in 
suspected cases of farm animal welfare mistreatment, neglect and abuse/cruelty. These include agro-crime scene investigation (CSI), 
the veterinary forensic examination of live farm animals, the veterinary forensic necropsy and chain of custody, forensic laboratory 
procedures, and the forensic veterinary report.
Finally, while the use of veterinary forensics in farm animal crime suspected cases is not the sole answer in the multidimensional issue 
of agro-crime, it can be seen as the basic weapon in the arsenal of farm animal protection.

Selected references:
1.  Interpol, OIE World Organisation for Animal Health. Towards a stronger partnership between veterinary services and law enforcement: tackling 

agro-crime affecting animal health and welfare. July 2020. Accessed at: https://www.interpol.int/ar/content/download/17672/file/OIE_%20
AgroCrime_Workshop_Report.pdf

2.  Barington K, Jensen HE. Forensic cases of bruises in pigs. Vet Rec 2013; 173(21):526.
3.  Cavender Ann. Processing forensic cases involving agricultural animal species. In: Byrd JH, Norris P, Bradley-Siemens N (Eds), Veterinary Forensic 

Medicine and Forensic Sciences. CRC press 2020, pp. 329-390.
4.  Vaarikkala S, Koskela T, Hanninen L, Nevas M. Evaluation of criminal sanctions concerning violations of cattle and pig welfare. Animals (Basel) 

2020; 10(4): 715.
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Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥ ΖΩΟΥ/-ΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ 
Δ. Τόντης
Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων - Κτηνιατροδικαστικής, Δ/ντης , Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα.

η παραμέλησηζώου(παλαιότερος όρος παθητική κακοποίηση) αποτελεί μορφή κακομεταχείρισης που αναφέρεται επιστημονικά στην 
αποτυχία παροχής επαρκούς διατροφής (τροφή-νερό), ασφαλούς καταλύματος (καταφυγίου) και κτηνιατρικής φροντίδας στο βαθμό που 
απαιτείται από το είδος, τη φυλή και την ηλικία του ζώου, για να καλυφθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για καλή διαβίωση, ώστε το ζώο 
να έχει μια ζωή που αξίζει να ζει. Συνήθως οι περιπτώσεις παραμέλησηςπεριλαμβάνουν εγκληματικές πράξεις είτε παραλήψεις λόγω 
άγνοιαςή διαταραχών της ψυχικής υγείας (περίπτωση παρασυσσώρευσης ζώων) του ανθρώπου.
Ο ορισμός της ευζωίας που δίνεται σε νομοσχέδιαστηριζόμενα μόνο στη γενική αντίληψη περί των 5 ελευθεριών των ζώων είναι κατά 
βάση θεωρητικός έως μη πρακτικά εφαρμόσιμος για φορείς, μηχανισμούς ελέγχου και θεσμούς (π.χ. φιλοζωικές οργανώσεις, αστυνομία, 
δικαιοσύνη). Για το λόγο αυτό, σήμερα χρησιμοποιείται η έννοια της «ελάχιστα αποδεκτής φροντίδας» και πρόσφατα καθιερώθηκε η 
προσέγγιση των 5 πυλώνων ευζωίας και δημοσιεύθηκαν μετρήσιμα χαρακτηριστικά για κτηνιατροδικαστική χρήση (η κτηνιατρική 
επιστήμη στη υπηρεσία της δικαιοσύνης), λαμβάνοντας σαφώς υπόψη το είδος του ζώου. η παραμέληση ζώου μπορεί να έχει χαρακτήρα 
ελαφρού ή σοβαρού πλημμελήματος είτε κακουργήματος, και όλες οι πληροφορίες αξιολογούνται για την αξιοπιστία και χρησιμότητα 
τους.
Οι κτηνίατροι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αναγνώριση και την αναφορά περιπτώσεων προφανούς ή ύποπτης παραμέλησης των 
ζώων. Έχουν τη γνώση και εμπειρία να διενεργούν διαγνωστικούς ελέγχους (κλινική ή νεκροτομική εξέταση και τις ενδεικνυόμενες 
εργαστηριακές εξετάσεις), να ερμηνεύουν τα ευρήματα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από λήψη φωτογραφιών) και 
τελικά να γνωρίζουν ποιοι παράγοντες συνέβαλαν ή δεν συνέβαλαν στην κατάσταση ενός ζώου.Σε περιστατικά απίσχνασης ενός ζώου 
(σωματικό αποτέλεσμα 2 διαφορετικών παθοφυσιολογικών μηχανισμών, της καχεξίας ή/και ασιτίας) μόνο οι κτηνίατροι έχουν τη γνώση 
να αποκλείσουν υποκείμενες παθήσεις (καρκίνος, νεφρός τελικού σταδίου, εντεροπάθεια με απώλεια πρωτεϊνών, εξωκρινής παγκρεατική 
ανεπάρκεια, ο σοβαρός εντερικός παρασιτισμός κλπ) που θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει σημαντική απώλεια βάρους παρά την επαρ-
κή διατροφή. η εκτίμηση της σοβαρότητας και της διάρκειας τραυματισμών σε ένα ζώο από παραμέληση, απαιτεί κτηνιατρική γνώση. 
η παραβίαση των αναγκών έκφρασης της φυσιολογικής συμπεριφοράς ενός ζώου, καθώς και το αποτέλεσμα περιορισμένου εύρους και 
χρόνου κίνησης των άκρων απαιτεί ομοίως εξειδικευμένη γνώση. 
Ειδικά ζητήματα παραμέλησης ζώων μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τον οποιοδήποτε, όπως πχ. σκύλος με βρώμικο και ιδιαίτερα 
αναπτυγμένο απεριποίητο τρίχωμα είτε με υποτρίχωση ή/και αλωπεκία, με νύχια υπερβολικά μεγάλα, σπασμένα και αιχμηρά, με πελ-
ματικά φύματα ξηρά και με ρωγμές, με προσβολή από εξωπαράσιτα (ψύλλους, κρότωνες κλπ), με εμφανές και αξιοσημείωτο τραύμα, 
προσδεμένος μόνιμα με βαριά αλυσίδα, κλπ. η αξιολόγηση όμως και ιδίως η εκτίμηση επίπτωσης στην υγεία του ζώου απαιτούν 
κτηνιατρική προσέγγιση.
Συμπερασματικά, καλούνται οι κτηνίατροι στη σημερινή εποχή να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στην εκτίμηση της παραμέλησης ενός 
ζώου ως μορφή κακοποίησης. Έχουν την επιστημονική γνώση για την ορθή και αντικειμενική αξιολόγηση του βαθμού καταπάτησης 
(καταστρατήγησης) των συνθηκών ευζωίας, χρησιμοποιώντας δημοσιευμένα πρότυπα, πίνακες και αλγορίθμους από τις πιο έγκριτες 
διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις (International Veterinary Forensic Sciences Association, American Veterinary Medical Association, 
World Small Animal Veterinary Association, American Association of Equine Practitioners, Universities Federation for Animal Welfare, 
Tufts Animal Care and Scoring Systems, κλπ.).
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 
Δ. Δούκας
Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατροδικαστικής & Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα

τα εγκλήματα κατά της άγριας   ζωής αποτελούν υποκατηγορία του περιβαλλοντικού εγκλήματος. αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο 
παγκοσμίως ως μια αυξανόμενη απειλή τόσο για την άγρια πανίδα όσο και για την άγρια χλωρίδα, έχοντας σημαντικό οικολογικό, οικονο-
μικό και κοινωνικό κόστος. Όσον αφορά την άγρια πανίδα, τα εγκλήματα εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα: από τη λαθροθηρία και άλλες 
μορφές μη σύννομης θανάτωσης (π.χ. χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων), την παράνομη αιχμαλωσία ζώων με σκοπό την πώληση 
τους ακόμα και μέσω του Διαδικτύου μέχρι την εμπορία ζωικών προϊόντων (π.χ. κέρατα, δέρμα, λέπια και φτερά) ως διακοσμητικά σου-
βενίρ αλλά και για χρήση σε παραδοσιακά γιατροσόφια. Συχνά συνδέονται και με άλλα ποινικά αδικήματα, όπως παράνομη οπλοκατοχή 
και πλαστογραφία (π.χ. πλαστές άδειες κυνηγιού ή άδειες εξαγωγής).
η κτηνιατροδικαστική διερεύνηση περιστατικών άγριας πανίδας σε υποψία εγκλήματος με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική τεκμηρίω-
ση είναι μια πρακτική που διαρκώς κερδίζει έδαφος στην εποχή μας. Ωστόσο, στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, οι δασικοί 
υπάλληλοι, οι θηροφύλακες και ειδικά οι κτηνίατροι (δημόσιοι και ιδιώτες) δεν έχουν επαρκές υπόβαθρο ή εξοικείωση με την κτηνιατρο-
δικαστική και τις εφαρμογές της στη διερεύνηση εγκλημάτων κατά των ειδών άγριας πανίδας.
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται αφενός η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της άγριας πανίδας και αφετέρου τα στάδια 
κτηνιατροδικαστικής διερεύνησης που πρέπει να ακολουθούνται στην πράξη, όταν εγείρεται η υποψία εγκλήματος: διερεύνηση της σκη-
νής του πιθανού εγκλήματος (CSI), κτηνιατροδικαστική νεκροψία-νεκροτομή, αλυσίδα επιτήρησης των αποδεικτικών στοιχείων, εργα-
στηριακές κτηνιατροδικαστικές εξετάσεις (πχ. βαλλιστική, τοξικολογική, ιστοπαθολογική, εντομολογική, μοριακής ταυτοποίησης ζωικών 
ειδών ή/και ατόμων), καθώς και συγγραφή της κτηνιατροδικαστικής έκθεσης.
τελικά, παρόλο που η χρήση της κτηνιατροδικαστικής σε ύποπτες περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της άγριας πανίδας δεν είναι η μοναδική 
απάντηση στο πολυδιάστατο πρόβλημα της εκμετάλλευσης της άγριας ζωής, μπορεί να θεωρηθεί ως το βασικό όπλο αποτελεσματικής 
προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία:
1.  Beiglbock C, Walzer C. Handbook on Standard Operating Procedures (SOP) in forensic investigations of suspected illegal killing of wildlife. Re-

search Institute of Wildlife Ecology (FIWI) of the University of Veterinary Medicine Vienna, Austria /Alpbionet 2030 project, 2019.
2.  Munro R, Shorrock G. Investigating Wildlife Crime. In: Mullineaux E, Keeble E (eds), BSAVA manual of wildlife casualties, 2nd ed, BSAVA 2016.
3.  Sudhir Y, Dixit AK. Forensic approaches in the solution of wildlife crime. Int J Mult Res Devel 2016; 3: 89-93.
4.  Ushine N, Tanaka A, Hayama S. Investigation of causes of death in wildlife using veterinary molecular and wound analysis methods. J Vet Med 

Sci 2020; 82: 1173 -1177.

WILDLIFE CRIME VETERINARY FORENSICS 
D. Doukas
Assistant Professor of Veterinary Forensics & Diagnostic Animal Pathology, Laboratory of Pathology, Faculty of Veterinary Science, University of 
Thessaly, Karditsa, GR.

Wildlife crime is a form of environmental crime. It is increasingly recognized globally as a growing threat to both fauna and flora wildlife 
species and has considerable ecological, economic, and social costs. It occurs in every country and as far as wildlife animals, it en-
compasses varied offences: from illegal hunting and other forms of unlawful killing (e.g. use of poisonous baits), illegal wildlife animal 
capture, and selling online, to the trading of wildlife products (e.g. horns, skin, scales and feathers) as decorative souvenirs and for use 
in traditional medicine practices. Wildlife crime is frequently associated with criminal offences, such as illegal weapon possession and 
document fraud (e.g., fake hunting licenses or export permits). 
Using veterinary forensics to aid in wildlife crime investigations is a fairly modern practice that is gaining traction. However, in Greece 
as in many other countries, the forestry and wildlife officials, game wardens, and state or private veterinarians do not have an adequate 
background in crime investigation and the familiarity with forensic science applicability to wildlife crime.
The goal of this keynote lecture is to present an overview of current legislation protecting wildlife animal species, as well as veteri-
nary forensics practices that should be used in suspected cases of wildlife crime. These include the wildlife crime scene investigation 
(CSI), veterinary forensic necropsy, chain of custody, laboratory forensic procedures (e.g. ballistics, toxicological detection of poisons, 
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forensic histopathology, forensic entomology, molecular identification of animal species and/or animal individual), and the veterinary 
forensic report. 
Finally, while the use of veterinary forensics in wildlife crime suspected cases is not the sole answer in the multidimensional problem of 
wildlife exploitation, it can be seen as the basic weapon in the arsenal of wildlife species protection.

Selected references:
1.  Beiglbock C, Walzer C. Handbook on Standard Operating Procedures (SOP) in forensic investigations of suspected illegal killing of wildlife. Re-

search Institute of Wildlife Ecology (FIWI) of the University of Veterinary Medicine Vienna, Austria /Alpbionet 2030 project, 2019.
2.  Munro R, Shorrock G. Investigating Wildlife Crime. In: Mullineaux E, Keeble E (eds), BSAVA manual of wildlife casualties, 2nd ed, BSAVA 2016.
3.  Sudhir Y, Dixit AK. Forensic approaches in the solution of wildlife crime. Int J Mult Res Devel 2016; 3: 89-93.
4.  Ushine N, Tanaka A, Hayama S. Investigation of causes of death in wildlife using veterinary molecular and wound analysis methods. J Vet Med 

Sci 2020; 82: 1173 -1177.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
09:00-11:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α
Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας και Ζώων Εργαστηρίου (ΕΕΒΕΖΕ)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕΒΕΖΕ: ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ FELASA 2025
Αναστασία Τσιγκοτζίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας και Ζώων Εργαστηρίου (ΕΕΒΕΖΕ: https://hsblas.gr/) ιδρύθηκε το 1994 στην αθήνα και έχει ως 
γνώμονα των δραστηριοτήτων της την εφαρμογή των 3Rs (Replacement, Reduction, Refinement). Οι σκοποί της συμπεριλαμβάνουν τη 
βελτίωση της ευζωίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, την προαγωγή της έρευνας και τη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιστημόνων και του τεχνικού προσωπικού.
η ΕΕΒΕΖΕ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εταιρειών Επιστήμης Ζώων Εργαστηρίου (FELASA, the Federation of European 
Laboratory Animal Science Associations: https://felasa.eu/). τα μέλη της Εταιρείας αν και ολιγάριθμα σε σχέση με άλλων χωρών, 
συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητές της που περιλαμβάνουν ομάδες εργασίας για τη δημιουργία νέων και την επικαιροποίηση 
παλαιών κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν στην Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου, αναρτημένες και προφορικές ανακοινώσεις 
σε διεθνή συνέδρια, καθώς και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της FELASA. η συμμετοχή της ΕΕΒΕΖΕ στην FELASA 
είχε ως αποτέλεσμα τη διεκδίκηση για πραγματοποίηση του συνεδρίου Επιστήμης Ζώων Εργαστηρίου, το οποίο πραγματοποιείται ανά 
τριετία, στην Ελλάδα. Μετά από μια πρώτη προσπάθεια για τη Θεσσαλονίκη (για το 2022), με οριακά αρνητικό αποτέλεσμα, η ΕΕΒΕΖΕ 
ανταγωνιζόμενη τη Δανία, κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία τη διοργάνωση του συνεδρίου της FELASα για το 2025, στην αθήνα. Είναι 
μεγάλη τιμή, χαρά και πρόκληση για την εταιρεία μας αυτή η απόφαση, ενώ η σύνθεση της ομάδας της ΕΕΒΕΖΕ και των συνεργατών της, 
εγγυούνται την επιτυχία του εγχειρήματος.

THE HISTORY OF HSBLAS: ITS ROUTE TO FELASA 2025
Anastasia Tsingotjidou
Associate Professor in Anatomy, Histology and Embryology, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thes-
saloniki, Thessaloniki, Greece

The Hellenic Society of Biomedical and Laboratory Animal Science (HSBLAS/ΕΕΒΕΖΕ: https://hsblas.gr/) was founded in 1994 in Ath-
ens, and its activities are guided by the implementation of the 3Rs (Replacement, Reduction, Refinement). Its aims include improving 
the welfare of animals used for scientific purposes, the promotion of research and the continuing education and training of scientists 
and technical staff.
HSBLAS is a member of the Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA: https://felasa.eu/). Regardless 
of the limited number of the society’s members compared to the other European countries, they actively participate in all its activities 
including working groups for the establishment of new and updating old guidelines related to Laboratory Animal Science, posters and/
or oral presentations at international conferences, as well as with their involvement at the FELASA Board of Management meetings. 
The active and continuous participation of HSBLAS in FELASA resulted to bid for holding the FELASA conference, which takes place 
every three years, in Greece.
After a first attempt for Thessaloniki (for 2022), with a marginally negative result, HSBLAS, competing with Denmark, won with a large 
majority the organization of the FELASA conference for 2025, in Athens. This decision is a great honor, enjoyment and challenge for our 
society, while the composition of the HSBLAS team and its partners guarantee the success of the assignment.
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6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΕΕ-
ΕΖΕΣ)- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κατερίνα Μαρίνου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τρoφίμων

η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Ευζωία των Ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς έχει συσταθεί στο Υπουργείο 
αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων από το 2016 σύμφωνα με το άρθρο 47 του π.δ. 56/2013 (άρθρο 49 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ «για την 
προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς» που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). Είναι ανεξάρτητη στο πλαίσιο της συμβουλευτικής της λειτουργίας προς τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τις επιτροπές αξιολόγη-
σης πρωτοκόλλων και τις επιτροπές παρακολούθησης και γνωμοδότησης για την ευζωία των ζώων. τα μέλη της ανανεώνονται κάθε 2 
χρόνια, σύμφωνα με την Ελληνική Εθνική νομοθεσία περί συλλογικών οργάνων.
Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής είναι να παρέχει συμβουλές στις εθνικές αρμόδιες αρχές, καθώς και στις επιτροπές αξιολόγησης 
πρωτοκόλλων και τις επιτροπές παρακολούθησης και γνωμοδότησης για την ευζωία των ζώων όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ορθή 
απόκτηση, εκτροφή, φροντίδα και χρήση ζώων, την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, καθώς και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών. 
κατά τη διάρκεια της εξαετούς λειτουργίας της, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των Ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς έχει επιτύχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα με τα πιο σημαντικά να έχουν ως εξής: 
•  Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των αρμόδιων αρχών στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή έχει επικαιροποιήσει τα υποδείγματα που 

χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις αδειοδότησης πρωτοκόλλων, τις μη τεχνικές περιλήψεις και την αναδρομική αξιολόγηση. 
•  Έχουν επίσης εκδοθεί και αναρτηθεί Συστάσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της επιτροπής ως εξής: 
 1.  Παρουσίαση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη χρήση ζώντων ζώων
 2.  Μεταφορά μικρών τρωκτικών (ποντίκια, επίμυες) που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς
 3.  Παρουσίαση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη χρήση παραγωγικών ζώων 
 4.  αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοκόλλων από τις Επιτροπές αξιολόγησης Πρωτοκόλλων (ΕαΠ)
 5.  Σχεδιασμός πρωτοκόλλων με τη χρήση ζώντων ζώων και αναφορά των αποτελεσμάτων
 6.  Διαχείριση των εγκαταστάσεων εκτροφής, προμήθειας και χρήσης μικρών τρωκτικών (μύες, επίμυες) για επιστημονικούς σκοπούς, 

λόγω της πανδημίας COVID-19
 7.  Χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19
 8.  Πληροφορίες που θα πρέπει να συνοδεύουν τα γενετικά τροποποιημένα μικρά τρωκτικά κατά τη μεταφορά τους
•  Δημιούργησε ιστοσελίδα στην πλατφόρμα του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, όπου έχουν αναρτηθεί μεταξύ άλλων, 

οι ανωτέρω συστάσεις, μη τεχνικές περιλήψεις έως το έτος 2020 και άλλα έγγραφα καθοδήγησης
•  Κοινοποίησε τις τεχνικές συμβουλές προς τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών Μελών μέσω των ανωτέρω συστάσεων στη ΓΔ Περιβάλλοντος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εκ), αναφέροντας τις συστάσεις που συντάχθηκαν σε ειδική πύλη. 
•  Συμμετείχε σε συναντήσεις Προέδρων Εθνικών Επιτροπών άλλων Κρατών - Μελών
•  Συνέβαλε στην εκπόνηση σχεδίου υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

προσώπων που ασκούν τις τέσσερις λειτουργίες, όπως ορίζονται στο π.δ. 56/2013, την έγκριση των φορέων εκπαίδευσης και το 
περιεχόμενο των μαθημάτων και σεμιναρίων

•  Έχει καταρτίσει σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών εκπαίδευσης και κατάρτισης με ιατρικές επιστημονικές εταιρείες που χρησιμοποιούν 
ζώα για πρακτική άσκηση

•  Έχει διοργανώσει 2 συναντήσεις με φυσική παρουσία με τις ελληνικές επιτροπές αξιολόγησης έργων και φορείς για την καλή διαβίωση 
των ζώων σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς της και μία τηλεδιάσκεψη σχετικά με τη ανοικτότητα στην έρευνα με τη χρήση ζώων για 
επιστημονικούς σκοπούς και τις μη τεχνικές περιλήψεις, όπου είχαν προσκληθεί οι αρμόδιες αρχές και η αντίστοιχη Εθνική Επιτροπή 
της κύπρου

•  Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια
•  Έχει συμμετάσχει με μέλος σε Ομάδα Εργασίας της FELASA, για την εκπόνηση ορθών πρακτικών – διαδικασιών για παραγωγικά ζώα 

που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.
 •  Έχει παράσχει την εμπειρογνωμοσύνη του στην αντίστοιχη Εθνική Επιτροπή της Κύπρου.
 
Οι στόχοι της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής στο άμεσο μέλλον είναι η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επιτροπέών παρακολούθησης 
και γνωμοδότησης για την ευζωία των ζώων και των επιτροπών αξιολόγησης πρωτοκόλλων, η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στα 
μελη τους και η προώθηση της χρήσης των 3Rs στη βιοϊατρική έρευνα.
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OVERVIEW OF THE 6-YEAR WORK OF THE GREEK NATIONAL COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF ANIMALS USED FOR SCI-
ENTIFIC PURPOSES
Katerina Marinou
Head of Directorate of Animal Welfare, Veterinary Medicines and Veterinary Applications, General Directorate of Veterinary Services, Ministry of 
Rural Development and Food, , Directorate, Athens, Greece

The Greek National Committee for the protection of animals used for scientific purposes has been established in the Greek Ministry of 
Rural Development and Food since 2016 in accordance with article 47 of the Presidential Decree 56/2013 (article 49 of the Directive 
2010/63/EU “for the protection of animals used for scientific purposes” published in the Official Journal of the European Union). It 
is independent in its advisory function to the competent authorities as well as to the project evaluation committees and the animal 
welfare bodies. Its members are renewed every 2 years, according the Greek National Legislation. Its role is to provide advice to na-
tional competent authorities as well as project evaluation committees and animal welfare bodies regarding issues related to the proper 
acquisition, breeding housing, care and use of animals, education and training of personnel as well as dissemination of best practices.
During its 6-year operation, the Greek National Committee for the protection of animals used for scientific purposes has accomplished 
significant outcomes with most important listed as follows:
•  In order to facilitate the work of the competent authorities in Greece, the National Committee has updated the templates which are 

currently used for project authorisation applications, non-technical summaries and retrospective assessment. 
•  A number of recommendations have also been issued and uploaded to the official webpage of the Committee:
 1.  Presentation and publication of research results with the use of live animals
 2.  Transport of small rodents (mice, rats) used for scientific purposes
 3.  Presentation and publication of research results with the use of farm animals
 4.  Assessment of research projects by Project Evaluation Committees (PEC)
 5.  Design of projects with the use of live animals and reporting of results
 6.  Management of small rodent (mice rats) breeder, supply and user establishments for scientific purposes due to the COVID-19 

pandemic
 7.  Use of animals for scientific purposes following the lifting of restrictive measures due to the COVID-19 pandemic
 8.  Information that should accompany genetically altered smell rodents during their transport
•  It has created a webpage in the Ministry of Rural Development & Food’s platform, where recommendations, non technical summaries 

up to 2020 and other guidance documents have been uploaded among others 
•  The technical advice to Member States’ competent authorities via the recommendations has been communicated with the European 

Commission (EC) DG Environment, reporting recommendations produced in a special portal.
•  It has participated in meetings of Chairs of Member States’ National Committees.
•  It has contributed to the draft Ministerial decision on the procedures and requirements for the education & training of persons 

conducting the four functions, the institutions’ approval and the courses’ content
•  It has prepared draft education & training guidelines with medical scientific societies that use animals for practical training 
•  It has provided its expertise to the National Committee of Cyprus
•  It has organized 2 physical meetings with Greek project evaluation committees and animal welfare bodies regarding issues of its 

competence and one virtual meeting regarding openness in research with the use of animals for scientific purposes and non technical 
summaries, where the Cypriot competent and National Committee had been invited.

•  It has participated with oral presentations and posters in Greek and international scientific congresses.
•  It has appointed a member in the FELASA Working Group for the use of farm animals for scientific purposes.

The goals of the Greek National Committee in the near future is to establish a better communication between the animal welfare bodies 
and the project evaluation committees, provide education and training of the members of the PEC and the AWB and promote the use 
of 3Rs in biomedical research.
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ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ LOCKDOWN
Νικόλαος Κωστομητσόπουλος
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

H περίοδος του lockdown, της κοινωνικής δηλαδή απομόνωσης, εξαιτίας του COVID-19 προκάλεσε σοβαρά ηθικά διλήμματα που έχουν 
σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις και καταστάσεις. αυτή ακριβώς η περίοδος δεν μπορούσε να αφήσει ανέπαφα και τα μέλη της βιοϊατρικής 
κοινότητας. από τη πρώτη στιγμή της εφαρμογής του lockdown, σε όλη τη διάρκεια αλλά και μετά την άρση του, η βιοϊατρική κοινότητα 
βίωσε, σε παγκόσμιο επίπεδο, έντονα ηθικά διλήμματα που έχουν σχέση με τα ζώα εργαστηρίου. η μείωση του διαθέσιμου προσωπικού 
δημιούργησε την ανάγκη για μείωση του πληθυσμού των ζώων προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα διασφάλισης της υγείας και της 
ευζωίας αυτών που θα παρέμεναν στην εγκατάσταση. Πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα ανεστάλησαν λόγο της έλλειψης ερευνητικού 
προσωπικού με ανάλογες επιπτώσεις στον αριθμό των ζώων που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν. Στη διάρκεια της πανδημίας και με 
δεδομένη την ανάγκη για εξεύρεση θεραπείας, η άποψη της κοινωνίας για τη χρήση ζώων έγινε ευνοϊκότερη. Είναι νωπά ακόμα τα 
δημοσιεύματα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων και κατά πόσο αυτά ολοκλήρωσαν όλο τα φάσμα των προκλινικών δοκιμών, 
προτού χρησιμοποιηθούν στον άνθρωπο. Ο αγώνας για την εξεύρεση έγκαιρης θεραπευτικής προσέγγισης κέντρισε το ενδιαφέρον των 
ερευνητών και φυσικά αύξησε τον αριθμό των πειραματικών μελετών. τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι στην περίοδο 
της πανδημίας προκρίθηκαν πολλές μέθοδοι πειραματισμού που αντικαθιστούν τη χρήση ζώων. Σήμερα, που η παγκόσμια κοινότητα 
ξαναβρίσκει το βηματισμό της, όλος αυτός ο προβληματισμός γίνεται γόνιμο έδαφος για την προαγωγή μεθόδων που θα αντικαταστήσουν 
τη χρήση ζώων στην έρευνα μειώνοντας ταυτόχρονα και τον αριθμό τους. 

ETHICAL DILEMMAS IN THE USE OF LABORATORY ANIMALS DURING THE LOCKDOWN PERIOD
Nikolaos Kostomitsopoulos
Laboratory Animal Facility, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens

τhe period of lockdown due to COVID-19 created serious moral dilemmas related to human relationships and situations. This period 
could not leave intact the members of the biomedical community who deal with the use of laboratory animals. From the first moment of 
the implementation of the lockdown, throughout and after its lifting, the biomedical community experienced, at a global level, intense 
ethical dilemmas related to laboratory animals. The halving of staff created the need to reduce the animal population in order to be able 
to ensure the health and welfare of those that would remain at the facility. Many research protocols were suspended because of the lack 
of research staff with corresponding effects on the number of animals. During the pandemic and given the need to find a cure, society’s 
opinion on animal use became more favorable. A great number of concerns were expressed, mainly in social media, about the safety of 
vaccines and whether they have completed the full spectrum of preclinical testing before being used in humans. The struggle to find 
a timely therapeutic approach has triggered the interest of researchers and increased the number of experimental studies. Finally, it 
would be worthwhile to mention that during the pandemic period, many alternative methods to the use of animals were advanced. 
Today, as the global community is getting back to normality, all this reflection becomes fertile ground for the promotion of methods 
that will replace the use of animals in research while simultaneously reducing their number.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Ισμήνη Δοντά 

Ομότιμη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

Εισαγωγή. η Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου (ΕΖΕ) ασχολείται με την επιστημονικά, ηθικά και νομικά αποδεκτή χρήση των Ζώων 
Εργαστηρίου για βιοϊατρικούς σκοπούς. Επικεντρώνεται στην επιστημονική χρήση διαφόρων ζωικών ειδών ως πρότυπα για τη μελέτη 
του ανθρώπου, άλλων ζώων και των νοσημάτων αυτών. αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα και σήμερα 
αποτελεί ένα ελκυστικό επαγγελματικό πεδίο για νέους κτηνιάτρους.
Εκπαίδευση στην ΕΖΕ. τα πολλά διαφορετικά είδη ζώων που χρησιμοποιούνται στη βιοϊατρική έρευνα, που κυμαίνονται σε μέγεθος καθώς 
και στη φυσιολογία τους, καθιστούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΖΕ ευρεία και πολυποίκιλη. Επιπλέον, επικεντρώνοντας σε 
συγκεκριμένους τομείς της ΕΖΕ μπορεί να οδηγήσει σε στοχευμένη εξειδίκευση. η βασική εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΖΕ είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη θέση του Υπεύθυνου κτηνιάτρου (Υκ) μίας ερευνητικής εγκατάστασης. 
Εκπαίδευση ποικίλης διάρκειας, βαθμού δυσκολίας και αναγνώρισης μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση προσόντων ενός Υκ, κτηνιάτρου 
Ζώων Εργαστηρίου ή Διπλωματούχου του Ευρωπαϊκού κολλεγίου ιατρικής των Ζώων Εργαστηρίου. Παρά τις πολλές υπάρχουσες επιλογές 
διαδικτυακής εκπαίδευσης, η δια ζώσης εκπαίδευση είναι αναντικατάστατη. Με τη διαρκή εξέλιξη των επιστημονικών δεδομένων, η 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην ΕΖΕ έχει επίσης καταστεί αναγκαία.
Συμπέρασμα. η ΕΖΕ αποτελεί μία ελκυστική επαγγελματική επιλογή των νέων κτηνιάτρων, επιλέγοντας το επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που ταιριάζει στους επαγγελματικούς στόχους και την καριέρα τους. Έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις επιστημονικές εξελίξεις.

EDUCATION IN LABORATORY ANIMAL SCIENCE - BREADTH AND DEPTH
Ismene Dontas 

Professor Emeritus, Laboratory for Research of the Musculoskeletal System, School of Medicine, National & Kapodistrian University of Athens, KAT 
Hospital, Athens

Introduction. Laboratory Animal Science (LAS) is concerned with the scientifically, legally and ethically accepted study and use of 
animals for biomedical aims. It is focused on the scientific use of different animal species as models for the study of man or other 
animals, and their diseases. LAS developed rapidly, particularly during the second half of the 20th century, and today is an attractive 
professional area for young Veterinarians.
Education in LAS. The many different animal species used in biomedical research, ranging in size as well as physiology, makes education 
and training in LAS very wide and diverse. Additionally, focusing on specific areas of LAS can lead to in-depth expertise. Basic LAS 
education and training is required according to legislation in order to be the Designated Veterinarian (DV) of a research establishment. 
Courses of varying length, level of difficulty and recognition can lead to becoming a DV, a Laboratory Animal Veterinarian or a Diplo-
mate of the European College of Laboratory Animal Medicine. There are many online courses available, however, in-person training is 
irreplaceable. As new scientific evidence evolves constantly, continuous professional development in LAS has also become a necessity.
Conclusion. Currently, Veterinarians can select the level of education and training in LAS which suits their professional goals and career. 
They can develop it further and keep updated, according to their needs and new scientific findings.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
09:00-11:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Υγιεινή και ασφάλεια Τροφίμων 

ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΕΙΣ ΙΩΣΕΙΣ
Αλέξανδρος Γκόβαρης 

Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα 

Ο ανθρώπινος norovirus (HuNoV), ανθρώπινος rotavirus (HRV), ιός ηπατίτιδος α (HAV), ιός ηπατίτιδος E (HEV), ανθρώπινος astrovirus 
(HAstV), ιός Aichi (AiV), sapovirus (SaV), ανθρώπινος adenovirus (HAdV) και εντεροϊός (EV) αποτελούν τα αίτια των σημαντικότερων 
τροφιμογενών ιώσεων. η πλειοψηφία των τροφιμογενών ιώσεων έχει χαμηλή δόση μόλυνσης, οι ιοί αυτοί είναι σταθεροί και μπορούν να 
επιβιώσουν και να παραμείνουν στα τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να απολέσουν την ικανότητα μόλυνσης του ανθρώπου. 
Οι τροφιμογενείς ιοί μεταδίδονται στον άνθρωπο με την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου, επαφή ατόμου με άτομο ή με μολυσμένο 
πόσιμο νερό. η HuNoV λοίμωξη είναι πλέον κοινή λοίμωξη της γαστροεντερίτιδος του ανθρώπου. Ο ιός HAV είναι ο πιο κοινός αιτιολογικός 
παράγοντας της ηπατίτιδος του ανθρώπου σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη. Σε αντίθεση με τον ιό HuNoV, οι ιοί HAV και HEV έχουν 
χαρακτηρισθεί επίσης ως ζωονόσοι. 

FOODBORNE VIRUSES
Alexander Govaris 

Professor, Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece 

The human norovirus (HuNoV), human rotavirus (HRV), hepatitis A virus (HAV), hepatitis E virus (HEV), human astrovirus (HAstV), 
Aichi virus (AiV), sapovirus (SaV), human adenovirus (HAdV) and enterovirus (EV) are important foodborne viruses. The majority of the 
foodborne viruses have a low infection dose, are stable and can survive and persist in foods for a long time without loss of infectivity. 
Foodborne viruses are usually transmitted to human by consumption of contaminated food, person-to-person contact or drinking con-
taminated water. HuNoV infection is the most common cause of infectious human gastro-enteritis. HAV is the aetiological agent of the 
most common type of hepatitis in many countries. In contrast to NoV, HAV, HEV has been characterized also as a zoonosis.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
11:30-13:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Μικροβιακή Αντοχή – Ενιαία Υγεία

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
Δανιήλ Σεργκελίδης
Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων – Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

η εμφάνιση πολυανθεκτικών βακτηρίων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. η μικροβιακή αντοχή (AMR) 
είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που οφείλεται σε πολλούς αλληλένδετους παράγοντες, όπως η αλληλεπίδραση ανθρώπινων, ζωικών και 
περιβαλλοντικών πηγών για τη μικροβιακή αντοχή. η ανάπτυξη και η εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής είναι μια δυναμική διαδικασία, 
στην οποία οι οδοί μετάδοσης δεν καθορίζονται ικανοποιητικά. η κατάχρηση αντιμικροβιακών είναι ο κύριότερος παράγοντας της 
μικροβιακής αντοχής, διότι διαταράσσει το ανθρώπινο και ζωικό μικροβίωμα προκαλώντας ασθένειες. τα ζώα, και ιδιαίτερα τα οικόσιτα, 
αποτελούν σημαντικό συστατικό αυτού του πολύπλευρου συστήματος, καθώς εκτίθενται σε τεράστιες ποσότητες αντιμικροβιακών 
ουσιών και λειτουργούν ως δεξαμενή γονιδίων αντοχής. 
απαιτείται ολοκληρωμένη διεπιστημονική παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής στη διεπαφή ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος, 
αντίστοιχα, που καλύπτεται από την ομπρέλα της Ενιαίας Υγείας, για τον έλεγχο και την πρόληψη περαιτέρω αύξησης της μικροβιακής 
αντοχής. απαιτούνται επίσης εφαρμογές ολοκληρωμένων συστημάτων επιτήρησης για την πλήρη εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης 
της μικροβιακής αντοχής στην ΕΕ (καθώς και σε οποιαδήποτε χώρα) και για τον καλύτερο προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων 
ελέγχου. Συντονισμένες δράσεις είναι απαραίτητες που θα επικεντρώνονται στους τομείς ύψιστης προτεραιότητας (π.χ. προώθηση της 
ορθολογικής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών, ενθάρρυνση της διατομεακής εργασίας, βελτίωση της υγείας των ζώων για τη μείωση 
της ανάγκης για χρήση αντιβιοτικών και συντονισμένη επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής και της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών 
σε ανθρώπους και ζώα). Στον τομέα της υγείας των ζώων, ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία των ζώων, προσφέρει 
μια βελτιωμένη βάση για την ανάπτυξη λεπτομερών κανόνων για τον έλεγχο των ανθεκτικών βακτηρίων. ιδιαίτερα απαραίτητη είναι η 
διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, ιδίως με τις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι τα ανθεκτικά βακτήρια και 
οι μολυσματικές ασθένειες δεν σέβονται τα σύνορα.

ANTIMICROBIAL RESISTANT MICROORGANISMS AT THE INTERFACES OF HUMAN, DOMESTIC ANIMALS AND WILD LIFE 
Daniel Sergelidis 
Laboratory of Food Hygiene - Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Antimicrobial resistance (AMR) is a complex phenomenon driven by many interconnected factors, such as the interaction of human, 
animal and environmental sources for AMR. Development and spread AMR is a dynamic process, in which the routes of transmission 
are not satisfactorily defined. Antimicrobial overuse and misuse are the principal drivers of AMR because disrupt the human and ani-
mal microbiome causing disease. Animals and especially livestock are an important component of this multifaceted system since they 
are exposed to enormous quantities of antimicrobials and act as reservoir of resistance genes. Furthermore, available data show that 
numerous wildlife species carry antimicrobial-resistant bacteria in a wide range of habitats, raising the question of their role in AMR 
dynamics at the interface between human populations, domestic animals and natural ecosystems. 
AMR necessitates integrated multi-disciplinary monitoring of at the interface of humans, animals and the environment, respectively, 
to control and prevent a further increase of AMR covered under the umbrella of the One Health. Applications of integrated surveillance 
systems are needed to have a complete picture of the AMR epidemiological situation in the EU (as well as in any country) and to better 
identify critical control points. Concerted actions focused on the areas with the highest priority and added value, are also needed (e.g., 
promoting the rational use of antimicrobials, encouraging intersectoral work, improving animal health to reduce the need for antibiotic 
use and coordinated surveillance of AMR and antimicrobial consumption in humans and animals). In the animal health area, a new reg-
ulatory framework (The EU Animal Health Law), offers an improved basis to develop detailed rules for controlling resistant bacteria. It is 
necessary the international collaboration in the combat against AMR, especially with developing countries, because resistant bacteria 
and infectious diseases do not respect borders.
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Σύγχρονες Τεχνολογίες και ασφάλεια Τροφίμων 

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου 

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή: Οι τεχνολογίες αλληλούχισης νέας γενεάς έχουν οδηγήσει σε επανάσταση στη μικροβιακή οικολογία συμπεριλαμβανομένης και 
της μικροβιολογίας τροφίμων την τελευταία δεκαετία. Οι τεχνολογίες αυτές μας επιτρέπουν πλέον την πλήρη αλληλούχιση των γονιδιωμάτων 
μεμονωμένων μικροοργανισμών αλλά και την μεταγονιδιωματική ανάλυση ολόκληρων μικροβιακών κοινοτήτων. Για την ανάλυση των αλλη-
λουχιών που προκύπτουν χρειάζονται κατάλληλα αλλά πολλές φορές πολύπλοκα εργαλεία βιοπληροφορικής που αποτελούν ένα νέο πεδίο 
που πρέπει να κατακτηθεί από τους μικροβιολόγους. Σε κάθε περίπτωση, η ανάλυση της γενετικής πληροφορίας καθαρών καλλιεργειών ή 
μικροβιακών κοινοτήτων είναι σχεδόν πλήρης για πρώτη φορά στην ιστορία της μικροβιολογίας ανοίγοντας νέους ορίζοντες τόσο στη βασική 
έρευνα όσο και στις τεχνολογικές ιδιότητες των μικροοργανισμών που σχετίζονται με τη μικροβιολογία τροφίμων. 
Σκοπός: η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της γονιδιω-
ματικής και μεταγονιδιωματικής στη μελέτη των μικροβιακών κοινοτήτων παραδοσιακών ελληνικών τυριών.
Υλικό και Μέθοδος: Οι αναλύσεις που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν στη γονιδιωματική ανάλυση οξυγαλακτικών βακτηρίων και στη 
μεταγονιδωματική ανάλυση μικροβιακών οικοσυστημάτων των Π.Ο.Π. τυριών Φέτα και Σφέλα καθώς και παραδοσιακό κυπριακό τυρί Χαλίτζι. 
Αποτελέσματα: τόσο η γονιδιωματική ανάλυση των οξυγαλακτικών βακτηρίων όσο και η μεταγονιδιωματική ανάλυση των μικροβιακών 
οικοσυστημάτων οδήγησαν στην κατανόηση της πολυπλοκότητας και της λειτουργίας τους.
Συμπεράσματα: Είναι πλέον εμφανές ότι με τις γονιδιωματικές και μεταγονιδιωματικές προσεγγίσεις θα κατανοήσουμε καλύτερα την ζύμω-
ση και τη επιλογή εναρκτήριων καλλιεργειών. Επιπλέον θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε ταχύτερα τα τροφιμογενή παθογόνα και να αναπτύ-
ξουμε νέες μεθόδους για την ασφάλεια των τροφίμων. 

GENOMICS AND METAGENOMICS APPROACHES TO STUDY THE MICROBIAL COMMUNITIES OF TRADITIONAL GREEK CHEESE
Konstantinos Papadimitriou 

Laboratory of Food Quality Control and Hygiene, Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural University of Athens, Athens 

Introduction: During the last decade next-generation sequencing (NGS) technologies have revolutionized the field of microbial ecolo-
gy including food microbiology. NGS now allow us to completely sequence the genomes of individual microorganisms but also to analyze 
entire microbial communities with metagenomics analysis. The resulting sequences need to be further processed with appropriate 
but often complex bioinformatics tools. This constitutes a new field which needs to be mastered by microbiologists. In most cases, the 
analysis of the genetic information of pure cultures or microbial communities is almost complete for the first time in the history of 
microbiology, opening new horizons for basic research and the assessment of the technological properties of microorganisms related 
to food microbiology.
Purpose: This work aims to present typical examples related to the application of genomics and metagenomics in the study of the 
microbial communities of traditional Greek cheeses.
Material and Method: The analyses presented below concern the genomic analysis of lactic acid bacteria (LAB) and the metagenomic 
analysis of the ecosystems of P.D.O. Feta and Sfela cheeses as well as the rare Cypriot cheese Halitzia.
Results: Both genomic analysis of LAB and the metagenomic analysis of the cheese ecosystems led to the understanding of their 
complexity and function.
Conclusions: It is apparent that genomic and metagenomic approaches will improve our understanding of cheese fermentation and 
starter culture selection. In addition, the identification of foodborne pathogens will be faster and new methods for food safety will be 
developed.
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ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΕΙΣ ΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ανδρεάνα Πεξαρά 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα 

τα τελευταία χρόνια, παγκοσμίως, έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα τροφιμογενών νοσημάτων ιογενούς αιτιολογίας. Οι περισσότεροι 
από τους τροφιμογενείς ιούς έχουν χαμηλή μολυσματική δόση, είναι σταθεροί και μπορούν να επιβιώσουν σε τρόφιμα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα χωρίς απώλεια της μολυσματικότητάς τους. Οι πιο σημαντικοί τροφιμογενείς ιοί είναι: ο ανθρώπινος νοροϊός (human norovirus, 
HuNoV), o ιός της ηπατίτιδας α (hepatitis A virus, HAV), ο ιός της ηπατίτιδας Ε (hepatitis E virus, HEV), o ανθρώπινος αστροϊός (human 
astrovirus, HAstV), o ανθρώπινος ροταϊός (rotavirus. HRV), o σαποϊός (sapovirus, SaV), o εντεροϊός (enterovirus, EV), o ανθρώπινος 
αδενοϊός (human adenovirus, HAdV) και o ιός Aichi (Aichi virus AiV). τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί υπό εκτεταμένη έρευνα η εφαρμο-
γή καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών επεξεργασίας των τροφίμων, όπως η επεξεργασία υψηλής πίεσης (ηigh-pressure processing, 
HPP), το ψυχρό πλάσμα (Cold plasma, CP), το υπεριώδες φως (Ultraviolet light, UV), η ακτινοβόληση (Irradiation), το παλμικό ηλεκτρικό 
πεδίο (Pulsed Electric Field, PEF), για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων 
ζωικής προέλευσης. Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας αυτής εστιάζεται στην αποτελεσματικότητα των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών 
επεξεργασίας τροφίμων στην αδρανοποίηση των τροφιμογενών ιών. Παρόλο που πολλοί παράγοντες (π.χ. παράμετροι επεξεργασίας, εί-
δος τροφίμου), επιπλέον του είδους του ιού, επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα, οι HPP και CP είναι αρκετά υποσχόμενες μέθοδοι, ενώ 
η PEF ή η ακτινοβόληση θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικές. Περαιτέρω μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις των καινοτόμων μη θερ-
μικών τεχνολογιών επεξεργασίας τροφίμων στους ιούς παράλληλα με την αποτελεσματικότητά τους στον έλεγχο άλλων τροφιμογενών 
παθογόνων μικροοργανισμών και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά απαιτούνται σε διάφορα τρόφιμα.

FOODBORNE VIRUSES AND INNOVATIVE NON-THERMAL FOOD-PROCESSING TECHNOLOGIES
Andreana Pexara
Associate Professor, Laboratory of Hygiene of Foods of Animal Origin, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa, Greece

In recent years, several foodborne viruses’ outbreaks have been recorded worldwide. Most of the foodborne viruses have a low infection 
dose, are stable and can persist and survive in foods for a long time without loss of infectivity. The most important foodborne viruses 
are: human norovirus (HuNoV), hepatitis A virus (HAV), hepatitis E virus (HEV), human astrovirus (HAstV), human rotavirus (HRV), 
sapovirus (SaV), enterovirus (EV) and Aichi virus (AiV). In recent years, innovative non-thermal food-processing technologies including 
high-pressure processing (HPP), cold plasma (CP), ultraviolet light (UV), irradiation and pulsed electric field (PEF) for improving the 
quality and safety of foods, including foods of animal origin, have been under research. Several studies focus on effectiveness of these 
innovative non-thermal technologies for controlling foodborne viruses in foods. Although many factors (e.g., processing parameters, 
food types), in addition to virus species, affect efficacy, HPP and CP are promising methods, while PEF or irradiation are considered 
less-effective methods. Further studies on the effects of innovative non-thermal food-processing technologies on viruses parallel to 
their effectiveness on control of other foodborne pathogens microorganisms and quality characteristics in various food are required. 
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Μετάβαση από το HACCP στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΔΑΤ
Σ.Β. Ραμαντάνης 
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α

Συζητείται η έννοια του ΣΔατ στο πλαίσιο της Δομής Υψηλού Επιπέδου. Εξετάζονται οι κρίσιμες παράμετροι για επιτυχημένες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες με βάση το τι συμβαίνει στο περιβάλλον του οργανισμού και τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και προσδοκίες 
των ενδιαφερομένων μερών. Παρατίθεται το πεδίο εφαρμογής των εργαλείων ανάλυσης του περιβάλλοντος με σκοπό της διαμόρφωση 
στρατηγικής σε στρατηγικό επίπεδο. Γίνεται διάκριση μεταξύ του επιχειρηματικού και λειτουργικού κινδύνου και συζητείται ο σχεδιασμός 
του οργανισμού σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο. 

THE CONCEPT OF FSMS
S.B. Ramantanis
Professor, University of Western Attica

The concept of FSMS is discussed in the context of the High Level Structure. Critical parameters for successful business operations are 
examined based on what is happening in the organization’s environment and the requirements, needs and expectations of interested 
parties. The scope of application of environmental analysis tools for the purpose of formulating strategy at a strategic level is listed. 
A distinction is made between business and operational risk and organizational planning at the strategic and operational level is dis-
cussed.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Απόστολος Τ. Ράντσιος 
Εταιρεία Βιολογικών Τεχνολογικών Εφαρμογών, Σύμβουλοι, ΕΠΕ 

η εφοδιαστική αλυσίδα ενός τροφίμου αντιμετωπίζεται ως ένα συνεχές από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. το 
ιστορικό του [αλυσίδα Πληροφοριών τροφίμου (FCI, Food Chain Information)], παρέχει πληροφορίες από την αρχή μέχρι το τέλος της 
αλυσίδας (με βάση την ταυτοποίηση του προϊόντος), όπως και αντιστρόφως (ιχνηλασιμότητα), αντιμετωπίζεται με ολοκληρωμένο τρόπο 
και αρχίζει από το επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής.
τα τελευταία χρόνια η επιδημιολογική έρευνα πολλών τροφιμογενών περιστατικών δείχνουν ως προέλευση την πρωτογενή παραγωγή. 
κάθε Υπεύθυνος Επιχείρησης τροφίμων [ΥΕτ, FBO (Food Business Operator) φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη όλων των 
αναγκαίων προληπτικών μέτρων, με σκοπό την ασφάλεια των προϊόντων που διαχειρίζεται. Στις επιχειρήσεις τροφίμων, περιλαμβάνονται 
και οι δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής. Οι σχετικές παρεμβάσεις μορφοποιούνται με τη λειτουργία ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ΣΔατ).
το ΣΔατ αποτελείται από τα προαπαιτούμενα και το σύστημα HACCP. το HACCP δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πρωτογενή παραγωγή 
γι αυτό και η πρωτογενής παραγωγή εξαιρείται από την υποχρέωση αυτή. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση το ΣΔατ, για να υπηρετήσει τις 
σύγχρονες αντιλήψεις, με σκοπό προληπτικές παρεμβάσεις, σχεδιάζεται για κάθε ορισμένη επιχείρηση. 
το ΣΔατ στην πρωτογενή παραγωγή περιορίζεται στην ικανοποίηση των προαπαιτούμενων. η εφαρμογή αυτών διευκολύνεται με τις δια-
δικασίες ανάλυσης κινδύνου, την εφαρμογή της αρχής της προληπτικότητας, καθώς και πιστοποιήσεις συστημάτων και υπηρεσιών, όπως 
και Οδηγίες καλής Πρακτικής (πχ Υγειονομικής, αγροτικής, κτηνιατρικής κ.ά.) και προγράμματα Επιτήρησης Υγείας Εκτροφών. Πέραν των 
προβλεπόμενων από τη νομοθεσία υπάρχουν και πιστοποιήσιμα συστήματα ΣΔατ, όπως ISO 22000 και ISO FS 22000. 

IMPLEMENTATION OF FOOD SAFETY MANAGEMENT AT PRIMARY PRODUCTION
Apostolos T. Rantsios
Biologic Technological Applications, Consultants, Ltd
 

The food distribution chain is a continuum form primary production to consumption. The food history (FCI, Food Chain Information), 
starting at primary production level, providing information from the beginning to the end of the chain (based on product identification) 
and the opposite (traceability), is addressed in an integrated way. 
Current concept for the management of food safety is that a Food Business Operator (FBO) is exclusively responsible for the safety of 
products he/she is handling. In food business, according to existing European legislation, activities at primary production, like livestock 
rising, plant and feed production, are included.
FSMS consists of prerequisites and the HACCP system. HACCP cannot be readily implemented at primary production. That is why EU Reg. 
852/2004 excludes primary production from this obligation. Therefore, a FSMS at primary production consists only of prerequisites. 
After all, a FSMS is tailor made in serving current trends for preventative interventions. 
These preventative interventions, in any food business activity, are manifested by putting in place an integrated Food Safety Man-
agement System (FSMS), for monitoring and documenting the whole business activity from beginning to end. Within this framework, 
special codices and ‘’sub-systems’’ have been developed. They include procedures for risk analysis, implementation of precautionary 
principle, systems and services certification, Good Practices codices (e.g. Hygiene, Agriculture, Veterinary and the like) and programs 
for Livestock Health Monitoring.
Further to the legal provisions, FSMS based on certification systems, like ISO 22000 and ISO FS 22000 exist
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ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΔΑΤ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Θωμαή Λάζου
Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 
Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, τα συστήματα (ΣΔατ) και τα πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων έχουν αυξηθεί 
σημαντικά και πλέον διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες 
προκλήσεις και δυσκολίες που εξακολουθούν να εμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ΣΔατ. τα ενδιαφερόμενα μέρη (όπως είναι 
οι αρμόδιες αρχές, εμπορικές ενώσεις για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, πελάτες, λιανοπωλητές) θέτουν άμεσες και έμμεσες εξωγενείς 
απαιτήσεις για τον σχεδιασμό του ΣΔατ μιας επιχείρησης αξιώνοντας την εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων διασφάλισης της ασφάλειας 
τροφίμων ή/και κατευθυντήριων γραμμών. Ωστόσο, κάθε επιχείρηση της βιομηχανίας τροφίμων διαθέτει ένα μοναδικό εγγενές ΣΔατ 
ανάλογα με τον τρόπο που οι νομικές απαιτήσεις, τα πρότυπα και οι οδηγίες έχουν «μεταφραστεί» στη δική της κατάσταση λειτουργίας. 
η εφαρμογή του ΣΔατ εξαρτάται από διάφορους οργανωτικούς παράγοντες, όπως είναι το μέγεθος του οργανισμού/επιχείρησης, ο 
τύπος των προμηθευτών και πελατών, ο βαθμός αυτοματοποίησης, ο τύπος των προϊόντων, οι απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας, τα 
σχήματα πιστοποίησης και κυρίως η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης στο πλαίσιο της νοοτροπίας ασφάλειας των τροφίμων. Επομένως, 
η απόδοση ενός ΣΔατ δεν εξαρτάται μόνο από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του, αλλά και από το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ως 
σύστημα, δηλαδή τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συστήματος που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή του και δεν μπορούν 
εύκολα να αλλάξουν. 

EXOGENOUS AND ENDOGENOUS CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF FSMS IN 
FOOD INDUSTRY COMPANIES
Thomai Lazou
Assistant Professor, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
 
For over two decades, food safety management systems (FSMS) and standards have considerably increased and now play a central role 
in global food supply chains. Yet, there are various challenges and difficulties which still impede the effective implementation of FSMS. 
Stakeholders (like competent authorities, branch organisations, customers, retail) pose direct and indirect exogenous demands on 
the design of a company’s FSMS by requiring the implementation of certain sets of food safety assurance standards and/or guidelines. 
However, each food business operation has a unique endogenous FSMS depending on how legal requirements, standards and guidelines 
have been “translated” into the own situation of operation. The implementation of FSMS depends on various organizational factors 
such as the size of the organization/company, the type of suppliers and customers, the degree of automation, the type of products, 
quality assurance requirements, certification schemes and importantly top management commitment in the context of food safety 
culture. Therefore, the output of an FSMS is not only dependent upon its design and implementation but also upon the context in 
which operates as a system, namely characteristics of the system that could influence its performance and cannot be easily changed. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΩΝ GFSI ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δημήτριος Κομοδρόμος1, 2

1Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων & υλικών συσκευασίας, QMSCERT, Θεσσαλονίκη

η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την ασφάλεια των τροφίμων (Global Food Safety Initiative – GFSI) αποτελεί ένα συνασπισμό δράσης 
παραγωγών και εκπροσώπων λιανικής πώλησης τροφίμων με παγκόσμια εμβέλεια. Ο βασικός της στόχος είναι η εναρμόνιση των απαι-
τήσεων των διαφορετικών προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων, μέσω μιας διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης που οδηγεί στην 
αναγνώριση GFSI και ως εκ τούτου σε ευρεία αποδοχή. Όλα τα GFSI αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως και αυτά που εφαρμόζονται στον 
τομέα της παραγωγής υλικών συσκευασίας τροφίμων, βασίζονται σε ένα σύστημα αναγνώρισης κινδύνων και ανάλυσης επικινδυνότητας, 
στις ευρύτερες απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και στις απαιτήσεις των ορθών βιομηχανικών πρακτικών, 
ως βασικών πυλώνων για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων. 
το σύστημα αναγνώρισης κινδύνων και ανάλυσης επικινδυνότητας στο πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας 
υλικών συσκευασίας βασίζεται συνήθως στις αρχές του συστήματος HACCP. Ωστόσο, εκτός από τους κλασσικούς κινδύνους (π.χ., χημικοί, 
βιολογικοί, φυσικοί), τα συνήθη κατασκευαστικά ελαττώματα των υλικών συσκευασίας δεν πρέπει να παραβλέπονται ως δυνητικοί 
κίνδυνοι. Προς την κατεύθυνση αυτή, σε ορισμένα πρότυπα όπως το BRCGS Packaging Issue 6, εισάγεται η έννοια των Σημείων Ελέγχου 
Παραγωγικής Διαδικασίας (Manufacturing Process Control Points). 
η παραγωγή σύννομων προϊόντων περιλαμβάνεται στις ευρύτερες απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης και συνοψίζεται στη Δήλωση 
Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity), που συνοδεύει υποχρεωτικά όλα τα πρωτογενή (primary) υλικά συσκευασίας. Ωστόσο, το 
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή υλικών συσκευασίας τροφίμων δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο, πλην αυτού της 
πλαστικής συσκευασίας. Οι διαδικασίες ελέγχου παραλαβών και αξιολόγησης προμηθευτών, καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των 
προϊόντων συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών πυλώνων των GFSI προτύπων, που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια των προϊόντων. 
Σημεία προσοχής αποτελούν ακόμη ο έλεγχος της εκτύπωσης και η ιχνηλασιμότητα των υλικών συσκευασίας, η οποία πρέπει εκτός από 
την ταυτοποίηση των μελανιών και των μέσων εκτύπωσης να περιλαμβάνει την πιθανή χρήση ανακυκλωμένων υλικών συσκευασίας.
η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ορθών βιομηχανικών πρακτικών μετουσιώνεται κυρίως με την εφαρμογή των Προαπαιτουμένων 
Προγραμμάτων (Prerequisite Programs-PRPs), όπως αυτά αποτυπώνονται στον Codex Alimentarius, στους σχετικούς οδηγούς εφαρμο-
γής Ορθών Πρακτικών και στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι διαδικασίες συντήρησης του εξοπλισμού και η τήρηση των κανόνων υγιεινής από 
το προσωπικό έχουν ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή υλικών συσκευασίας τροφίμων.
Οι αυστηρές απαιτήσεις των GFSI προτύπων, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για πιστοποιημένη εφαρμογή τους, αναμένεται να 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή ασφαλών υλικών συσκευασίας τροφίμων.

THE MAIN PILLARS SET BY THE GFSI-RECOGNISED STANDARDS WHICH ARE APPLIED TO THE FOOD PACKAGING PRODUCTION 
INDUSTRY, WITH A FOCUS ON THE SAFETY OF PACKAGED FOOD
Dimitrios Komodromos1,2

1Laboratory of Food Hygiene-Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Thessaloniki
2Lead auditor of food/ packaging materials safety and quality management systems, QMSCERT, Thessaloniki

The Global Food Initiative (GFSI) is a coalition of action started by globally recognized food manufacturers and retailers. The harmoni-
zation of the requirements which are incorporated in the different Standards for Food Safety Management (FSM) remains one of the 
main objectives of the GFSI. In the same context, a benchmarking process fosters the mutual GFSI-recognition, subsequently leading 
to world-wide acceptance. An established hazard identification and risk management system, along with the wider food safety man-
agement requirements and the requirements of Good Industry Practices constitute the main pillars of all GFSI-recognized Standards, 
including the ones implemented within the production of food packaging materials.
The HACCP principles that are embraced by the HACCP-based systems usually set out the rules for the establishment of the hazard 
identification and risk management systems, that are applied to the production of food packaging materials. Although, the classical 
hazards’ categories (i.e., chemical, biological, physical) are still existent, however the potential product defects that are reasonably 
expected to occur during production shouldn’t be overseed; that’s why the term of Manufacturing Process Control Points was initially 
introduced in the Standard BRCGS Packaging Issue 6.
The compliance with the applicable legislation is one of the key requirements of the management systems; in the case of food pack-



Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Υπό την αιγίδα  

βιβλιο περιληψεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ270 271

aging, the aforementioned compliance is mainly recognized by the Declaration of Conformity which must accompany each primary 
packaging material. However, the food contact materials regulations still remain underdeveloped, except the ones concerning plastic 
packaging. The procedures for the control of raw materials upon receipt, the ones of suppliers’ evaluation and the products’ testing 
are considered among the main pillars of GFSI-recognized Standards, that could ensure products’ safety. Furthermore, a fully deployed 
traceability system shall be present, identifying among others the printing inks and the relevant equipment and the potential use of 
rework or recycled materials, as well.
The requirements of Good Industry Practices are mainly followed through the implementation of the Prerequisite Programs (PRPs), as 
they are described within the Codex Alimentarius, the relevant Codes of Practice and the applicable legislation. PRPs such as equip-
ment’s maintenance and personnel’s hygiene could play an important role towards the production of safe packaging materials.

The overall safety of food packaging materials is expected to benefit from the strict requirements of the GFSI-recognized Standards, 
along with the increasing demand for their certified application.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
09:00-11:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΛΙΣΟΣ
Εκτροφή και διαχείριση υγείας πτηνών 

Η ΧΡΗΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γεώργιος Α. Παπαδόπουλος, Πασχάλης Φορτομάρης
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα σιτηρέσια των παραγωγικών πτηνών περιέχουν αντιθρεπτικούς παράγοντες, οι οποίοι 
επηρεάζουν την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. τα θρεπτικά συστατικά περικλείονται μέσα σε κυτταρικό τοίχωμα, 
γεγονός που μειώνει την αποτελεσματική τους αξιοποίηση. Επιπλέον, τα ενδογενή ένζυμα που παράγονται δεν είναι ικανά να αποδομήσουν 
αυτά τα συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος. Βασικό συστατικό του είναι οι μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες (NSPs), με τις ξυλάνες 
να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της περιεκτικότητας σε NSP. Επειδή οι ξυλάνες χωρίζονται σε διαλυτές και αδιάλυτες, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται όσα εξωγενή ένζυμα ξυλανάσης είναι αποτελεσματικά στη διάσπαση και των δύο κλασμάτων. Οι ξυλανάσες 
είναι αποτελεσματικές στη διάσπαση των κυτταρικών τοιχωμάτων και στην βελτίωση της πέψης και της απορρόφησης των θρεπτικών 
συστατικών στα διάφορα μέρη του λεπτού εντέρου. Επιπλέον, με τη δράση τους εμποδίζουν την αύξηση του ιξώδους του εντερικού 
περιεχομένου, που συνήθως προκαλείται από αύξηση της ποσότητας των άπεπτων συστατικών της τροφής. η παρουσία άπεπτης τροφής 
στο έντερο δεν είναι επιθυμητή, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της μη ωφέλιμης βακτηριακής χλωρίδας. Επιπρόσθετα, 
στην ξυλανάση αποδίδεται πρεβιοτική δράση, καθώς έμμεσα μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη επωφελούς εντερικής χλωρίδας. 
Συνολικά, η χορήγηση ξυλανάσης σε σιτηρέσια πτηνών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αυξηση του σωματικού βάρους καθώς και 
την μετατρεψιμότητα της τροφής. τα πρόσφατα ερευνητικά μας αποτελέσματα με την χρήση νέας γενιάς ενζύμου ξυλανάσης της ομάδας 
GH-11 σε ορνίθια κρεοπαραγωγής και στις αυγοπαραγωγές όρνιθες που καταναλώνουν σιτηρέσια με βάση το σιτάρι καταδεικνύουν 
παρόμοια θετικά αποτελέσματα. η μείωση του ιξώδους του εντερικού περιεχομένου ήταν παρόμοια και στα δύο είδη, ενώ στα κοτόπουλα 
κρεοπαραγωγής παρατηρήθηκε καλύτερη ανάπτυξη και καλύτερο βάρος σφαγίου. Στις αυγοπαραγωγές όρνιθες, η χορήγηση ξυλανάσης 
βελτίωσε σημαντικά το χρώμα του κρόκου του αυγού, ενώ επηρεάστηκαν και οι βακτηριακοί πληθυσμοί του τυφλού. Συγκεκριμένα, η 
τάξη του πληθυσμού των Actinobacteria και η τάξη των Bifidobacteriales αυξήθηκαν σημαντικά στα δείγματα περιεχομένου τυφλού μετά 
την χορήγηση ξυλανάσης σε σύγκριση με εκείνα που δεν λάμβαναν ξυλανάση.

THE USE OF ENZYMES IN THE DIETS OF BROILERS AND LAYING HENS AND THEIR EFFECTS OF PERFORMANCE PARAMETERS 
Georgios A. Papadopoulos, Paschalis Fortomaris
Laboratory of Animal Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine, School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 
It is known that most cereals used in poultry diets contain anti-nutritional factors, which may affect digestion and absorption of nutri-
ents. Nutrients are entrapped within a cell wall structure, which impairs their efficient utilization. Moreover, the endogenous enzymes 
are not able to degrade these cell wall components. These are mainly the non-starch polysaccharides (NSPs), with xylans representing 
the major part of the NSP content. Because xylans are divided into soluble and insoluble ones, exogenous xylanase enzymes effective 
in breaking down both fractions need to be supplemented in the diets. The xylanases are effective in breaking down cell walls and 
promoting the digestion and absorption of nutrients in the various parts of the small intestine. Moreover, by their action they prevent 
an increase in digesta viscosity due to presence of undigested feed particles. An increase of undigested feed in the intestine is not 
desirable as it can accumulate in the hindgut and promote the proliferation of non-beneficial bacterial flora. On the contrary a prebiotic 
effect is attributed to the xylanase, as indirectly they may affect the growth of beneficial bacteria species. Overall, xylanase supple-
mentation in poultry diets can result in improved growth performance and feed conversion. Our recent research findings with dietary 
supplementation of newly developed GH-11 xylanase enzymes in broilers and laying hens consuming wheat-based diets demonstrate 
similar positive effects. The reduction of digesta viscosity was similar in both species, while a growth promoting and better carcass 
weight was demonstrated in broilers. In laying hens, xylanase supplementation improved egg yolk color, while significant effects were 
noted for the bacterial cecal populations. In particular, the that the class of Actinobacteria population and the order of Bifidobacteriales 
were significantly increased in the caecal samples from xylanase supplemented layers compared to those not supplemented.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
11:30-13:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΛΙΣΟΣ
Διαχείριση υγείας βοοειδών

Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΦΑΝΗ
Γεώργιος Σ Αμοιρίδης
Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα

H κλιματική αλλαγή αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο κίνδυνο που έχει να αντιμετωπίσει ο τομέας της γαλακτοπαραγωγής στα επόμενα 
χρόνια, καθόσον η παρατεταμένη έκθεση των ζώων σε υψηλές θερμοκρασίες, μειώνει τους δείκτες υγείας και ευζωίας, την ποιότητα και 
την ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος, επιφέροντας ταυτόχρονα σημαντική υστέρηση στη γονιμότητα των ζώων. η παρουσίαση αυτή 
χωρίζεται σε τρεις διακριτές ενότητες. αρχικά παρατίθενται τα στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις συνέπειες της θερμικής 
καταπόνησης (Θκ) στη νοσηρότητα, στην παραγωγικότητα και στη γονιμότητα των ζώων. Στη δεύτερη ενότητα αναλύονται οι μηχανισμοί 
μέσω των οποίων επηρεάζεται η κλασική φυσιολογία των αγελάδων υπό συνθήκες Θκ. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι διαταραχές που 
επέρχονται σε ενδοκρινικούς και μεταβολικούς παράγοντες, οι αλλαγές που επάγονται από την Θκ στο ωάριο και το πρώιμο έμβρυο, 
όπως επίσης και στο περιβάλλον της γεννητικού συστήματος, που, μόνες τους ή συνδυαστικά, οδηγούν σε μειωμένη γονιμότητα εξαιτίας 
διαταραχών γονιμοποίησης, ανάπτυξης του πρώιμου εμβρύου και αδυναμίας εγκατάστασης του εμβρύου. Στην τρίτη ενότητα αναλύονται 
τα μέτρα αντιμετώπισης της Θκ, σχολιάζεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά των παραδοσιακών μεθόδων καταπολέμησης της 
Θκ, και παρουσιάζονται καινοτόμες εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αειφορική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των εκτροφών 
υπό συνθήκες θερμικής καταπόνησης. 

SUMMER SUBFERTILITY OF DAIRY COWS: MORE THAN MEETS THE EYE
Georgios S. Amiridis
Clinic of Obstetrics and Reproduction, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly Karditsa

Climate change is considered among the most important threats that the dairy sector has to face in the coming years, since the 
prolonged exposure of animals to high temperatures reduces the health and welfare indices, the quality and the quantity of milk 
produced, while at the same time causes substantial depression of cows’ fertility. This presentation is divided into three parts. In the 
first part, the data from the international literature on the consequences of heat stress (HS) on the morbidity, productivity and fertility 
of animals are analyzed and discussed. In the second part, the mechanisms through which the classical physiology of cows is affected 
under HS conditions are detailed. Specifically, the disturbances caused to endocrine and metabolic factors, the changes induced 
by HS in the oocyte and the early embryo, as well as in the environment of the reproductive system, which alone or in combination 
lead to fertilization failure or inability of embryonic development and pregnancy establishment, are analyzed. ιn the third part, the 
effectiveness of the traditional HS abatement measures taken in the farms to combat HS are discussed, and novel and alternative 
approaches for the sustainable and environmentally friendly management of livestock under HS conditions are presented.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΒΟΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ
Νικόλαος Πανούσης 

 Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Παγκοσμίως εφαρμόζονται διάφορα εμβολιακά πρωτόκολλα στις εκτροφές βοοειδών. Ορισμένα από τα χρησιμοποιούμενα εμβόλια είναι 
διαθέσιμα και στη χώρα μας, ενώ άλλα όχι. Είναι αποδεδειγμένο πως ο εμβολιασμός αποτελεί βασικό πυλώνα, μαζί με ενσταβλισμό, δι-
ατροφή και διαχείριση, για την πρόληψη εμφάνισης πολλών ασθενειών. η παρουσίαση αναφέρεται στα διαθέσιμα στην Ελλάδα εμβόλια 
και ιδιαίτερα στη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων νοσολογικών οντοτήτων στην κλινική πράξη. 

VACCINATION PROTOCOLS IN CATTLE
Nikolaos Panousis 

Clinic for Farm Animals, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki

Different vaccination protocols are implemented in cattle worldwide. Some of those vaccines are commercially available in Greece 
and some not. It is proven that vaccination is a key pilar for the prevention of several diseases, along with cattle housing, nutrition 
and management. The presentation refers to the available vaccines in Greece and especially to their contribution in the prevention of 
specific diseases in clinical practice.
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΛΙΣΟΣ
Διαχείριση υγείας μικρών μηρυκαστικών

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ -ΩΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ναταλία Γ.Χ. Βασιλείου1*, Ελένη ι. κατσαρού1*, αγγελική η. κατσαφάδου1*, Δήμητρα Β. λιάγκα1*, Δάφνη Θ. λιανού1*, Βάσια Σ. Μαυρογιάν-
νη1*, Χαραλαμπία κ. Μιχαήλ1*, Μαρία Β. Μπουργανού1*, Ευθυμία Πετεινάκη1*, Γιώργος Χ. Φθενάκης1

1Τμήματα: Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα & Λάρισα
* Οι συγγραφείς είχαν ίση συνεισφορά και τα ονόματά τους αναφέρονται με αλφαβητική σειρά

Στην Ελλάδα, 60% των κτηνοτρόφων μικρών μηρυκαστικών θεωρούν την υγεία του μαστού ως το σημαντικότερο πρόβλημα, επίσης 
δε, η μαστίτιδα είναι το νόσημα με τη μεγαλύτερη ερευνητική παραγωγή από τα ακαδημαϊκά ιδρύματά μας. η κλινική Μαιευτικής και 
αναπαραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τη μεγαλύτερη ερευνητική παραγωγή στο αντικείμενο παγκοσμίως.
αρχικά, θα ανασκοπηθούν πρόσφατα αποτελέσματα από μεγάλης κλίμακας κλινικές μελέτες, τα οποία αφορούν στη συχνότητα της 
υποκλινικής μαστίτιδας στα πρόβατα, στην ταυτοποίηση προσδιοριστών για την παρουσία της και στην αναγνώριση της νέας νοσολογικής 
οντότητας ‘μαστίτιδα από σταφυλοκόκκους που σχηματίζουν βιομεμβράνη’.
Επίσης, θα συζητηθούν κλινικά δεδομένα για την προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή έναντι της κλινικής μαστίτιδας, καθώς και για την 
εφαρμογή εμβολιασμών στο πλαίσιο της αντιμετώπισής της.
Επιπλέον, θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από μεγάλης κλίμακας κλινικές μελέτες για την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος, σχετικά 
με τα σωματικά κύτταρα, το μικροβιακό φορτίο, την παρουσία σταφυλοκόκκων και Listeria σε αυτό, καθώς και για ταυτοποίηση σχετικών 
προσδιοριστών.
Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν νεότερα ευρήματα για τη σημασία των περιβαλλοντικών-κλιματολογικών παραγόντων στην ποιότητα 
του γάλακτος.
Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στη σημασία των αρμεκτηρίων, αναφορικά με τις βακτηριακές επιμολύνσεις σε αυτά, όπως προκύπτει από 
πρόσφατες μελέτες, και για τη σημασία τους στη δυναμική της μόλυνσης.
τελικά, θα ανασκοπηθούν μελέτες βιοπληροφορικής σε στελέχη Staphylococcus epidermidis και Listeria ivanovii, οι οποίες συμβάλλουν στην 
κατανόηση της οικολογίας αυτών των μικροοργανισμών στις εκτροφές μικρών μηρυκαστικών.
τα κλινικά δεδομένα έχουν σημασία στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, με εφαρμογή μετα-ωμικών προσεγγίσεων, μετα-
γονιδιωματικής, μετα-μεταγραφωματικής, μετα-πρωτεωμικής, μεταβολωμικής, καθώς συμβάλλουν στην αναγνώριση μικροοργανισμών, 
όπως και γονιδίων, μεταλλάξεων και μεταβολικών μονοπατιών σε βακτηριακούς πληθυσμούς.

UPDATE ON MAMMARY HEALTH AND QUALITY OF MILK FROM SMALL RUMINANTS IN GREECE: FROM CLINICAL STUDIES TO 
BIOINFORMATICS AND -OMIC TECHNOLOGIES
Natalia G.C. Vasileiou1*, Eleni I. Katsarou1*, Angeliki I. Katsafadou1*, Dimitra V. Liagka1*, Daphne T. Lianou1*, Vasia S. Mavrogianni1*, 
Charalambia K. Michael1*, Maria V. Bourganou1*, Efthymia Petinaki1*, George C. Fthenakis1

1 Faculties: Animal Science, Medicine, Public and One Health, Veterinary Science, University of Thessaly, Karditsa & Larissa, Greece
* These authors had equal contributions and are listed alphabetically.

In Greece, 60% of small ruminant farmers consider mammary health as the most significant problem in their farms, whilst mastitis is 
the disease with highest research output from Greek academic establishments. The Department of Obstetrics and Reproduction of the 
University of Thessaly has, worldwide, the highest output on mastitis.
This presentation reviews, initially, research findings from large scale clinical studies, with reference to prevalence of sublinical mastitis, 
identification of predictors for its presence and recognition of the new disease entity ‘mastitis caused by biofilm-forming staphylococci’.
Further, clinical findings will be discussed regarding treatment against clinical mastitis, as well as its prevention by vaccinations.
Moreover, research findings from extensive clinical studies will be presented for quality of milk produced, specifically about somatic cell 
counts and bacterial load, with reference to staphylococci and Listeria, as well as for predictors for the above.
Thereafter, recent findings about importance of environmental-climate factor for milk quality will also be reviewed.
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Subsequently, the role of milking systems will be discussed, specifically about bacterial populations in there, as found in recent studies, 
and their significance in the dynamics of infection.
Finally, bioinformatics studies performed on Staphylococcus epidermidis and Listeria ivanovii will be addressed, thus contributing to un-
derstanding the ecology of these bacteria in small ruminant farms.
Clinical findings are particularly important in manufacturing of dairy products, by applying meta-omics approaches, by using metage-
nomics, metatranscriptomics, metaproteomics and metabolomics, contributing to recognising groups of microorganisms, as well as of 
genes, mutations, pathways and metabolic functions within the bacterial populations.
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α
Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ. ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Δήμητρα Παρδάλη1, Κατερίνα Αδαμαμά- Μωραΐτου2

1 Επίκουρη Καθηγήτρια, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
2 Καθηγήτρια, Κλινική Ζώων Συντροφιάς (Μονάδα Παθολογίας), Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος (αΣ) του σκύλου και της γάτας αποτελούν πρόκληση για τον κλινικό κτηνίατρο, καθώς τα 
συμπτώματα που τα συνοδεύουν είναι εν’ πολλοίς παρόμοια με αποτέλεσμα, για να τεθεί αιτιολογική διάγνωση, να απαιτείται ενδελε-
χής διαγνωστική διερεύνηση με την εφαρμογή εξειδικευμένων διαγνωστικών μεθόδων όπως η ενδοσκόπηση και ο υπέρηχος τα οποία 
δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμα. Έτσι, πολλές φορές, της παραπομπής του περιστατικού για την διεξαγωγή των πιο εξειδικευμένων 
διαγνωστικών μεθόδων, προηγείται η θεραπευτική δοκιμή. Παραδοσιακά αυτή περιλαμβάνει ένα αντιβιοτικό, συνήθως ως μονοθερα-
πεία, ή σπανιότερα σε συνδυασμό με κάποιο βρογχοδιασταλτικό ή/και γλυκοκορτικοστεροειδές. Στη διάθεση όμως του κλινικού υπάρχει 
πληθώρα φαρμακευτικών σκευασμάτων αλλά και άλλων μέτρων που μπορούν να βοηθήσουν στην θεραπεία των σκύλων και γατών που 
πάσχουν από νοσήματα του αΣ. 
Βασική κατηγορία φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι τα βρογχοδιασταλτικά. το πιο συχνά χορηγούμενο είναι η θεοφυλλίνη, που ανήκει 
στις μεθυλοξανθίνες. η θεοφυλλίνη εκτός από την πρόκληση βρογχοδιαστολής βοηθά στην αντιμετώπιση της φλεγμονής, βελτιώνει την 
κάθαρση του βλεννογόνου, μειώνει την κόπωση των αναπνευστικών μυών, έχει ήπια διουρητική δράση και αναστέλλει την απελευθέ-
ρωση ουσιών που ενεργοποιούν τη φλεγμονή. Επίσης, καλή επιλογή αποτελούν οι εκλεκτικοί αποκλειστές των β2-αδρενεργικών υποδο-
χέων όπως η τερβουταλίνη και η αλβουτερόλη, καθώς και το ιπρατρόπιο που ανήκει στα παρασυμπαθολυτικά. Σε επείγοντα περιστατικά, 
όταν επιλέγονται εισπνεόμενα σκευάσματα, απαιτείται να χορηγούνται σε συχνές επαναλαμβανόμενες δόσεις μέχρι να επιτευχθεί το 
επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς λόγω του βρογχόσπασμου δεν διεισδύουν εύκολα στους μικρότερους αεραγωγούς. 
Μια αμφιλεγόμενη κατηγορία φαρμάκων είναι τα αντιβηχικά. αν και η πλειονότητα των νοσημάτων του αΣ συνοδεύεται από την παρουσία 
εξιδρώματος στους αεραγωγούς και κατά συνέπεια ο βήχας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση των εκκρίσεων από αυτούς, όταν εί-
ναι αδιάκοπος και σοβαρός οδηγεί στην εξουθένωση του ζώου και στην επιδείνωση της φλεγμονής του βλεννογόνου λόγω της μηχανικής 
καταπόνησης από τη στροβιλώδη ροή του αέρα μέσα στον αεραγωγό κατά την εκδήλωση του βήχα. Έτσι υπό προϋποθέσεις μπορούν να 
χορηγούνται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας (πχ κατά τις βραδινές ώρες) για να αποτραπεί η εξάντληση του ζώου και πάντα σε προ-
οδευτικά μειούμενες δόσεις. Πιο συχνά συνταγογραφούνται η βουτορφανόλη και η διτρυγική υδροκωδόνη, ενώ η αποτελεσματικότητα 
της δεξτρομεθορφάνης αμφισβητείται. Άλλες επιλογές είναι η μαροπιτάντη, της οποίας η αποτελεσματικότητα διαπιστώνεται μετά την 
πάροδο 1 έως 2 εβδομάδων, και η γκαμπαπεντίνη.
Γενικά η πιο αποτελεσματική θεραπεία για την μείωση της φλεγμονής των αεραγωγών είναι η χορήγηση από το στόμα και σπανιότερα 
ενδοφλέβια, υποδόρια, ενδομυϊκά ή με εισπνοή γλυκοκορτικοστεροειδών. η χρήση τους απαγορεύεται σε περιστατικά με αποδεδειγμένη 
ή υποψία βακτηριακής λοίμωξης, ενώ επιβάλλεται σε περιστατικά εωσινοφιλικής φλεγμονής, άσθματος και χρόνιας βρογχίτιδας. Προ-
τιμώνται σκευάσματα βραχείας δράσης που χορηγούνται από το στόμα, σε προοδευτικά μειούμενα δοσολογικά σχήματα. Συνηθέστερα 
χορηγείται η πρεδνιζολόνη. η χορήγηση εισπνεόμενων σκευασμάτων που περιέχουν προπιονική φλουτικαζόνη ενδείκνυται μετά την 
αρχική κλινική ύφεση των συμπτωμάτων, ή σε περιστατικά που έχουν εκδηλώσει ανεπιθύμητες ενέργειες ή πάσχουν από νοσήματα για 
τα οποία τα γλυκοκορτικοστεροειδή αντενδείκνυνται. καλή επιλογή είναι και η φωσφορική νατριούχος δεξαμεθαζόνη που μπορεί να χο-
ρηγηθεί ενδοφλέβια, υποδόρια ή ενδομυϊκά σε προοδευτικά μειούμενες δόσεις. τα σκευάσματα βραδείας απελευθέρωσης, όπως η οξική 
μεθυλοπρεδνιζολόνη καλό είναι να αποφεύγονται.
Εκτός από τα φάρμακα σημαντική είναι η ενυδάτωση των εκκρίσεων ώστε το ιξώδες τους να διατηρείται χαμηλό κάτι που διευκολύνει 
την κίνηση των κροσσών και τελικά διευκολύνει την κάθαρση του βλεννογόνου. η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η συστηματική 
ενυδάτωση, ενώ τα διουρητικά πρέπει να αποφεύγονται. τα ατμόλουτρα ή η χρήση ατμοποιητή δωματίου αυξάνουν την υγρασία του 
περιβάλλοντος και αποτελούν μια καλή επιλογή, αλλά ιδανική μέθοδος θεωρείται η χρήση νεφελοποιητή με μάσκα προσώπου για 2-6 φο-
ρές ημερησίως σε συνεδρίες των 10-20 λεπτών. το μέγεθος των μικροσταγονιδίων (0,5 έως 5 μm) του εκνεφώματος του νεφελοποιητή 
επιτρέπει στην υγρασία να διεισδύει πολύ βαθιά στους αεραγωγούς, καθώς τα μικροσταγονίδια φτάνουν μέχρι τα τελικά βρογχιόλια και 
τις κυψελίδες. από την εφύγρανση των αεραγωγών επωφελούνται ιδιαίτερα ζώα με ηπατωμένες περιοχές ή βρογχεκτασίες. 
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Για την κινητοποίηση των εκκρίσεων από τους βαθύτερους αεραγωγούς ιδανική μέθοδος θεωρείται η άσκηση ή η φυσιοθεραπεία του 
αΣ. η άσκηση αποτελεί καλή επιλογή σε όλα τα ζώα που μπορούν να ανεχθούν τις απαιτήσεις σε οξυγόνο. κατά την άσκηση αυξάνεται 
το βάθος της αναπνοής και εκδηλώνεται βήχας που προάγει την κάθαρση των αεραγωγών. αντίστοιχα, η φυσιοθεραπεία του αΣ προάγει 
επίσης την εκδήλωση του αντανακλαστικού του βήχα. ιδανικά, της άσκησης ή της φυσιοθεραπείας του πνεύμονα, προηγείται μια συνεδρία 
νεφελοποίησης. 
Σε ζώα που o έντονος ενθουσιασμός ή το στρες ενδέχεται να οδηγήσουν σε οξεία επιδείνωση των συμπτωμάτων μπορούν να χορηγη-
θούν για μικρό χρονικό διάστημα φάρμακα με ηρεμιστική δράση όπως η ακετυλοπρομαζίνη ή η φαινοβαρβιτάλη. Για τον μακροχρόνιο 
έλεγχο του στρες μπορούν να χορηγηθούν αγχολυτικά φάρμακα, όπως η τραζαδόνη. 
τα αποχρεμπτικά / βλεννολυτικά σκευάσματα όπως η ακετυλοκυστεΐνη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά όταν χορηγούνται ενδοφλέβια αν 
και στην πλειονότητα των περιστατικών χορηγούνται από το στόμα. η βλεννολυτική δράση της ακετυλοκυστεΐνης διαπιστώνεται μετά από 
τη χορήγηση της για τουλάχιστον μια εβδομάδα, αν και πιστεύεται ότι οποιοδήποτε όφελος οφείλεται πιθανότερα στις αντιοξειδωτικές 
και όχι στις βλεννολυτικές της ιδιότητες. 
η Οξυγονοθεραπεία ενδείκνυται σε ζώα με κλινικά συμπτώματα συμβατά με υποξαιμία (κυάνωση), όταν στη μέτρηση των αερίων του 
αρτηριακού αίματος η συγκέντρωση του οξυγόνου δεν είναι φυσιολογική, ή όταν η οξυμετρία παλμού υποδηλώνει κάποιου βαθμού υπο-
ξαιμία. Μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στο ιατρείο μέσω μάσκας, τέντας, ρινικού καθετήρα, διατραχειακού καθετήρα, τραχειοσωλήνα, 
ή κλωβού οξυγόνου και σπανιότερα υπό θετική πίεση μέσω μηχανικής υποστήριξης με το ζώο σε καταστολή. Επιπρόσθετα, η χορήγηση 
οξυγόνου υπό μορφή συνεδριών κατ’ οίκον με τη χρήση συμπυκνωτών ατμοσφαιρικου οξυγόνου και κάποιου τύπου κλειστής ιδιοκατα-
σκευής που μιμείται τον κλωβό οξυγόνου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη κυρίως σε χρόνια περιστατικά. 
Επιπρόσθετα μέτρα που μπορούν να ληφθούν αφορούν στην βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης (απαλλαγή του χώρου από ερε-
θιστικούς παράγοντες όπως ο καπνός, τα αρωματικά προϊόντα, η σκόνη, πιθανά αλλεργιογόνα). η ευεργετική επίδραση των περιβαλλο-
ντικών αλλαγών διαπιστώνεται μέσα σε 1 έως 2 εβδομάδες. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης αλλεργίας η απευαισθητοποίηση συμβάλει 
σημαντικά. η προληπτική οδοντιατρική φροντίδα βοηθά στη διατήρηση μιας υγιούς στοματικής χλωρίδας. Σε παχύσαρκα ζώα η απώλεια 
βάρους συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του έργου της αναπνοής. τα περιλαίμια πρέπει να αντικαθίστανται από επιστήθια, ενώ θα 
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η υπερθερμία. Σε περιστατικά με έντονο βήχα συστήνεται η αποφυγή της άσκησης 
και του υπερβολικού ενθουσιασμού για όσο διάστημα ο βήχας βρίσκεται σε έξαρση ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο συνεχής ερεθισμός των 
αεραγωγών.

THERAPEUTIC MEASURES FOR THE RESPIRATORY DISEASES OF THE DOG AND CAT. WHAT IS BEYONG ANTIBIOTICS?
Dimitra Pardali1, Katerina Adamama- Moraitou2

1 Assistant Professor, Diagnostic Laboratory, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences AUTh, Thessaloniki
2 Professor, Companion Animal Clinic (Unit of Medicine), School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences AUTh, Thessaloniki

The diseases of the respiratory system (RS) of the dog and cat are challenging, as the symptoms that accompany them are similar, 
thus in order to establish an etiological diagnosis, a thorough diagnostic investigation is required with the application of specialized 
diagnostic methods such as endoscopy and ultrasound which are not always readily available. As a result the referral of the case to 
conduct the most specialized diagnostic methods is preceded by a therapeutic trial. Traditionally this includes an antibiotic, usually 
as monotherapy, or less commonly in combination with a bronchodilator and/or a glucocorticosteroid. However, at the disposal of the 
clinician there are multiple pharmaceutical preparations and other measures that can aid to the treatment of dogs and cats suffering 
from a RS disease. 
A basic category of pharmaceuticals are bronchodilators. The most commonly administered is theophylline, which belongs to methylx-
anthines. In addition to bronchodilation, theophylline aids to the treatment of inflammation, improves mucus clearance, reduces res-
piratory muscle fatigue, has a mild diuretic effect and inhibits the release of substances that activate inflammation. Selective β2-adr-
energic receptor blockers such as terbutaline and albuterol, as well as ipratropium, which belong to the parasympatholytics, are also a 
good choice. In emergency cases when inhaled preparations are chosen, they need to be administered in frequent repeated doses until 
the desired effect is achieved as due to bronchospasm they do not easily penetrate into the smaller airways. 
A controversial drug category are antitussives. Although the majority of RS diseases are accompanied by the presence of exudate in 
the airways and consequently cough reflex is necessary to remove the secretions from them, when it is continuous and severe it leads 
to the exhaustion of the animal and the worsening of the inflammation of the mucosa due to the mechanical strain from the turbulent 
air flow during a cough episode. Thus, under certain conditions, they can be administered at specific time of the day (eg during the 
evening hours) to prevent the exhaustion of the animal and always in progressively decreasing doses. Butorphanol and hydrocodone 
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tartrate are most commonly prescribed, while the effectiveness of dextromethorphan is questionable. Other options are maropitant, 
whose effectiveness is seen after 1 to 2 weeks of administration, and gabapentin. 
In general, the most effective treatment for reducing airway inflammation is the administration of oral and, rarely, intravenous, sub-
cutaneous, intramuscular or inhaled glucocorticosteroids. Their use is prohibited in cases of proven or suspected bacterial infection, 
while its use is mandatory in cases of eosinophilic inflammation, asthma and chronic bronchitis. Short-acting orally administered 
preparations in progressively decreasing doses are preferred. Prednisolone is most commonly prescribed. The administration of inhaled 
preparations containing fluticasone propionate is indicated after the initial remission of clinical symptoms, or in cases that have man-
ifested adverse effects or suffer from diseases for which glucocorticosteroids are contraindicated. Dexamethasone sodium phosphate 
is also a good choice and it can be administered intravenously, subcutaneously or intramuscularly in progressively decreasing doses. 
Slow-release preparations such as methylprednisolone acetate should be avoided. 
In addition to drug therapy, hydration of secretions so that their viscosity is kept low is also important, because it facilitates the 
movement of the cilia and ultimately the cleansing of the mucous membranes. The most effective method is systemic hydration, while 
diuretics should be avoided. A good option to increase the humidity of the environment are steam baths or the use of a room vaporizer, 
but the ideal method is considered to be the use of a nebulizer with a face mask for 2-6 sessions per day and for a period of 10-20 
minutes per session. The microdroplet size (0.5 to 5 μm) of the nebulizer aerosol allows moisture to penetrate deeply into the airways, 
as the microdroplets reach the small bronchioles and alveoli. Animals with consolidated lung lobes or bronchiectasis may benefit from 
the humidification of the airways. 
For the mobilization of secretions from the deeper airways, exercise or physiotherapy of the RS are considered as ideal methods. Exer-
cise is a good option in all animals that can tolerate the oxygen needs. During exercise, the depth of breathing increases and coughing 
occurs, which promotes the clearing of the airways. Correspondingly, RS physiotherapy also promotes the manifestation of the cough 
reflex. Ideally, prior to exercise or RS physiotherapy a nebulisation session is carried out. 
In animals where excitement or stress may lead to an acute worsening of symptoms, drugs with a sedative effect such as acetylprom-
azine or phenobarbital can be administered for a short period of time. Anti-anxiety medications, such as trazadone, can be given for 
long-term stress control. 
Expectorant/mucolytic drugs such as acetylcysteine   are particularly effective when given intravenously although in most cases they 
are given orally. The mucolytic effect of acetylcysteine   is seen after administration for at least a week, although any benefit is thought 
to be more likely due to its antioxidant rather than mucolytic properties. 
Oxygen therapy is indicated in animals with clinical signs consistent with hypoxemia (cyanosis), when arterial blood gas measurement 
shows an abnormal oxygen concentration, or when pulse oximetry indicates some degree of hypoxemia. It can be performed both in 
the clinic via face mask, tent, nasal catheter, transtracheal catheter, tracheal tube, or oxygen
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ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κατερίνα Κ. Αδαμαμά – Μωραΐτου1, Δήμητρα Παρδάλη2, Αλέξανδρος Ο. Κωνσταντινίδης3

1 Καθηγήτρια, PhD, Μονάδα Παθολογίας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
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Εισαγωγή
η σύμπτωση των τοιχωμάτων των βρόγχων (ΣτΒ) είναι μία χρόνια παθολογική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από αποδυνάμωση 
των χόνδρινων ημικρίκιων των βρόγχων, γεγονός που θεωρείται, παρότι ουσιαστικά είναι ακόμη άγνωστο, ότι εμφανίζει το ίδιο παθο-
γενετικό υπόβαθρο με τη σύμπτωση των τοιχωμάτων της τραχείας (Σττ). Σε μία μελέτη σε σκύλους με Σττ παρατηρήθηκε υποκυτταρικό-
τητα στα χόνδρινα ημικρίκια της τραχείας και μείωση της περιεκτικότητάς τους σε γλυκοζαμινογλυκάνες, θειϊκή χονδροϊτίνη και ασβέστιο 
και αντικατάσταση του χόνδρινου ιστού από ίνωδη, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η στηρικτική τους ικανότητα και να συμπλησιάζει 
η ραχιαία την κοιλιακή επιφάνεια της τραχείας. Σ’ ότι αφορά τη ΣτΒ ενοχοποιείται επιπλέον η φλεγμονή ή η λοίμωξη των βρόγχων ή ένα 
διηθητικό ή χωροκατακτητικό νεόπλασμα ή μία μάζα που πιέζει εξωτερικά έναν ή περισσότερους βρόγχους προκαλώντας σύμπτωση του 
τοιχώματός τους. η Σττ μπορεί να αφορά τμήμα της τραχείας, δηλαδή το τραχηλικό, το ενδοθωρακικό ή, συχνότερα, το τμήμα της που 
βρίσκεται στην είσοδο του θώρακα ή όλο το μήκος της ή να συνδυάζεται με τη σύμπτωση των τοιχωμάτων των στελεχιαίων βρόγχων 
ή/και των κύριων βρόγχων ενός ή περισσοτέρων λοβών ή/και των διακλαδώσεών τους. η σύμπτωση των τοιχωμάτων ενδέχεται να 
παρατηρηθεί αποκλειστικά στους βρόγχους χωρίς να συνδυάζεται με τη Σττ και να είναι εντοπισμένη σε έναν ή περισσότερους βρόγχους 
ή γενικευμένη σε όλους τους βρόγχους. τέλος, έχει παρατηρηθεί η στατική και η δυναμική της μορφή.
Γενικά, υπάρχει διχογνωμία σχετικά ακόμη και με την ονοματολογία της παθολογικής αυτής κατάστασης γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη 
περισσότερο και την κατανόηση της παθογένεσής της. Επικρατέστερη είναι η Σττ, η ΣτΒ και, όταν συνδυάζονται, η σύμπτωση των τοι-
χωμάτων των αεραγωγών (Στα) ή η τραχειομαλάκυνση, η βρογχομαλάκυνση και η τραχειοβρογχομαλάκυνση, αντίστοιχα, που χρησιμο-
ποιούνται στον άνθρωπο.
ιστορικό
Σε αντίθετη με τη Σττ που σχεδόν αποκλειστικά απαντάται σε μικρόσωμους και νανόσωμους σκύλους, η ΣτΒ δυνητικά μπορεί να προσβά-
λει όλες τις φυλές των σκύλων, δηλαδή τις μικρόσωμες, τις μεσαίου μεγέθους αλλά και τις μεγαλόσωμες φυλές. Εμφανίζεται συνήθως 
σε προχωρημένης ηλικίας σκύλους (>10 ετών), αλλά η ηλικία εμφάνισης μπορεί να κυμαίνεται από 1-15 χρόνια. κυρίαρχο σύμπτωμα 
αποτελεί ο βήχας, οποίος μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του βήχα που παρατηρείται στη Σττ δηλαδή έντονος, ξηρός ή/και συριγ-
μώδης. Σύμφωνα όμως με την εμπειρία των συγγραφέων ενδέχεται να είναι ήπιος και υπόκωφος. η εμφάνισή του κατά τη διέγερση 
ή την κατανάλωση τροφής ή την πρόσληψη νερού ίσως υποδηλώνει κάποιο βαθμό δυσλειτουργίας του λάρυγγα. Επίσης παρατηρείται 
φαρυγγική αναγωγή ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αποβολής των εκκρίσεων, ενώ ανάλογα με τη σοβαρότητα του νοσήματος μπορεί 
να εμφανιστεί εύκολη κόπωση, εκπνευστική δύσπνοια και κυάνωση.
Διαγνωστική διερεύνηση
κλινική εξέταση
Συνήθως κατά την κλινική εξέταση δεν προκύπτουν παθολογικά ευρήματα σ’ ότι αφορά τη γενική κατάσταση του σκύλου, παρά μόνο 
διάφορου βαθμού ευαισθησία κατά την ψηλάφηση της τραχείας και ίσως σύσπαση των κοιλιακών τοιχωμάτων κατά την εκπνοή. κατά 
την ακρόαση του θώρακα μπορεί να γίνουν αντιληπτοί εισπνευστικοί ή/και εκπνευστικοί ρόγχοι. Στους μικρόσωμους σκύλους μπορεί να 
διαπιστωθεί και φύσημα στην καρδιά.
Εργαστηριακές εξετάσεις
Παρόλο που σε σκύλους με Σττ η διάγνωση αρχίζει να μορφοποιείται με βάση τα στοιχεία από το ιστορικό και την κλινική εξέταση, η 
διαγνωστική προσέγγιση της ΣτΒ είναι δυσκολότερη και γι’ αυτήν απαιτούνται πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως η ακτινοσκόπηση και η 
βρογχοσκόπηση. η γενική εξέταση του αίματος και οι βιοχημικές εξετάσεις στον ορό του αίματος συμβάλουν στη διερεύνηση συνυπαρχό-
ντων νοσημάτων ή διάφορων προδιαθετικών παραγόντων. η ακτινολογική εξέταση εμφανίζει περιορισμένη ευαισθησία στην ανίχνευση 
της ΣτΒ συμβάλει όμως στη διάγνωση συνυπαρχόντων νοσημάτων όπως η χρόνια βρογχίτιδα. Σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο αποτελεί 
η ακτινοσκόπηση με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί όχι μόνο η στατική αλλά και η δυναμική μορφή της ΣτΒ. η χρήση της όμως είναι 
περιορισμένη στην καθημερινή κλινική πράξη επειδή ο εξοπλισμός της διατίθεται μόνο σε εξειδικευμένα διαγνωστικά κέντρα. η βρογχο-
σκόπηση αποτελεί παραδοσιακά την πιο προσιτή και αξιόπιστη διαγνωστική επιλογή επειδή με αυτήν τίθεται η διάγνωσή της ΣτΒ και ταυ-
τόχρονα γίνεται η εκτίμηση της έκτασης, της σοβαρότητας και της εντόπισής της, καθώς και η σταδιοποίησή της. Παράλληλα προκύπτουν 
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πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη παρουσία κάποιου συνυπάρχοντος νοσήματος και λαμβάνονται υλικά (π.χ. βρογχοκυψελιδικό 
έκπλυμα, βιοψία) που μέσω της κυτταρολογικής εξέτασης, της καλλιέργειας και της ιστοπαθολογικής εξέτασης συμβάλουν στην ανίχνευση 
της ύπαρξης φλεγμονής, λοίμωξης ή νεοπλάσματος. Έχει αναφερθεί ότι η ΣτΒ μπορεί να σχετίζεται με εωσινοφιλική ή ουδετεροφιλική 
φλεγμονή των βρόγχων ή με λοίμωξη των κατώτερων αεραγωγών. από τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών φάνηκε ότι η αξονική 
τομογραφία αποτελεί πολλά υποσχόμενη διαγνωστική μέθοδο για τη διάγνωση της ΣτΒ.
Θεραπευτική αντιμετώπιση
ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στη θεραπευτική αντιμετώπιση ενός σκύλου με αποκλειστική ΣτΒ ή σε συνδυασμό με τη Σττ αποτελεί η κατα-
νόηση από μεριάς του ιδιοκτήτη ότι πρόκειται για ένα πιθανώς ανίατο νόσημα και ότι η αντιμετώπισή της αποσκοπεί στον περιορισμό της 
εμφάνισης του βήχα και της δύσπνοιας, στην υποχώρηση της φλεγμονής και στην επιβράδυνση της επιδείνωσης αλλά και της επέκτασης 
της σύμπτωσης των τοιχωμάτων στους μη προσβεβλημένους βρόγχους. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανταπόκριση των σκύ-
λων σε οποιαδήποτε αγωγή εφαρμοστεί εξατομικεύεται με αποτέλεσμα σε κάποια περιστατικά να είναι απαραίτητη η συνεχής εφαρμογή 
διαφορετικών μέτρων.
αρκετοί σκύλοι με ΣτΒ ανταποκρίνονται στην απώλεια βάρους, στην αντικατάσταση του περιλαίμιου με επιστήθιο (σαμαράκι), στον περι-
ορισμό της καταπόνησης, στην αποφυγή του πολύ ξηρού ή υγρού περιβάλλοντος, στην κατανάλωση μαλακών τροφών και στη πρόληψη 
των λοιμώξεων. η χορήγηση θεοφυλλίνης αργής αποδέσμευσης μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική σε ορισμένους σκύλους ιδιαίτερα 
όταν συνυπάρχει χρόνια βρογχίτιδα. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να απαιτηθεί και η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών. Σε παρουσία 
λοίμωξης χορηγούνται αντιβιοτικά η επιλογή των οποίων βασίζεται στα αποτελέσματα της καλλιέργειας και του αντιβιογράμματος του 
βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος. Μετά την αντιμετώπιση της φλεγμονής και της λοίμωξης μπορούν να χορηγηθούν αντιβηχικά (βουτορ-
φανόλη, υδροκωδεΐνη), αρχικά σε υψηλή δόση και συχνότητα και μετά σταδιακά μειούμενα μέχρι να επιτευχθεί η χαμηλότερη δόση που 
περιορίζει την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Όπως στη Σττ έτσι και στη ΣτΒ γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισής της με μηχανική υποστήριξη του τοιχώματος των βρόγχων μέσω της 
τοποθέτησης διατεινόμενων ενδοπροσθέτων. η τεχνική αυτή βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και εφαρμόζεται σε σκύλους με εντοπι-
σμένη ΣτΒ και που το κυρίαρχο σύμπτωμά τους είναι η δύσπνοια και όχι ο βήχας.
Σε σκύλους που προσκομίζονται με σοβαρού βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια και για τους οποίους απαιτείται άμεση ιατρική παρέμβαση 
εφαρμόζεται οξυγονοθεραπεία και γίνεται προσπάθεια μείωσης του άγχους τοποθετώντας τους σε ήρεμο περιβάλλον. Επιπλέον χορηγού-
νται αντιβηχικά σε συνδυασμό με ηρεμιστικά (βουτορφανόλη και ακετυλοπρομαζίνη) στοχεύοντας σε ένα ήπιο ηρεμιστικό αποτέλεσμα. 
τέλος, για την αντιμετώπισή της φλεγμονής των αεραγωγών μπορεί να χορηγηθεί δεξαμεθαζόνη.
Συμπερασματικά η ΣτΒ θεωρείται ένα συχνό αλλά υποδιαγνωσμένο νόσημα. η αιτιολογία της είναι ασαφής, ενώ μπορεί να συνδυάζεται 
με τη Σττ ή να εμφανίζεται ως αποκλειστική νοσολογική οντότητα. Προσβάλει όλες της φυλές των σκύλων συμπεριλαμβανομένων και 
των μεγαλόσωμων φυλών και η ηλικία εμφάνισης κυμαίνεται από 1 έως 15 χρόνια. το συχνότερο σύμπτωμα αποτελεί ο βήχας. Για τη δι-
άγνωση της ΣτΒ απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές, όπως ή ακτινοσκόπηση, η βρογχοσκόπηση και η αξονική τομογραφία. Θεραπευτικά 
μπορούν να ληφθούν συντηρητικά μέτρα η ανταπόκριση στα οποία εξατομικεύεται. η τοποθέτηση διατεινόμενων ενδοπροσθέτων ίσως 
αποδειχθεί αποτελεσματικός θεραπευτικός χειρισμός στο μέλλον.
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CANINE BRONCHIAL COLLAPSE: AN UNDETERMINED CONDITION
Katerina K. Adamama – Moraitou1, Dimitra Pardali2, Alexandros O. Konstantinidis3

1 Professor, PhD, Companion Animal Clinic (Medicine Unit), School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessa-
loniki, Thessaloniki
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Bronchial collapse (BC) in dogs or bronchomalacia, that is the term in humans, is a chronic clinical condition, which is characterized by 
weakening and flattening of bronchial cartilages. Although its etiopathogenesis remains unclear, it is proposed that it shares the same 
pathology with tracheal collapse (TC), namely reduction in chondrocytes and in glycosaminoglycan, chondroitin sulfate and calcium 
concertation of bronchial cartilages. Moreover, inflammation, infection and intraluminal or extraluminal neoplasms have been incrimi-
nated among the possible causes of BC. BC may appear in conjunction with TC (tracheobronchomalacia) or as a sole disorder, affecting 
one or more (located) or even all (disseminated) bronchi.
Contrary to TC, BC may appear in any dog breed, including the large breeds. The age of presentation ranges between one and 15 years 
of age and some dogs may be overweight or obese. The presenting complaint could be a dry, loud or honking cough, although to the 
authors’ experience the cough could be mild and quiet. Various degree of expiratory dyspnea can be seen as a sole sign or in association 
with cough.
Tracheal sensitivity upon its palpation and crackles on thoracic auscultation could be the physical examination findings, along with 
cardiac murmur in small breed dogs. Signalment, history and physical examination findings are not enough even to raise the suspicion 
of BC. Hematology, biochemistry and radiology, as well as cardiac ultrasonography may contribute to the diagnosis of concurrent dis-
eases, like chronic bronchitis, TC, upper airway disorders, neoplasia or heart disease, that deteriorate its presentation or may be the 
causative factors of BC. More advanced diagnostic techniques are needed in order the diagnosis of BC to be confirmed. Fluoroscopy is 
the method of choice especially in dogs that are not good candidates for anesthesia to be administered, but its use is limited in special 
institutions. The gold standard for the diagnosis of BC is bronchoscopy, where dynamic and static BC can be detected and its staging 
may be estimated. Furthermore, the presence of TC, neoplasia and extraluminal pressure may also be investigated and the integrity of 
bronchial mucosa can be estimated. Bronchoalveolar lavage fluid (BALF) cytology and culture are necessary for the detection of inflam-
mation and/or infection, respectively, that may act as causative agents or can be the consequence of BC. Upon bronchoscopy biopsy 
specimens can be obtained and histopathology may contribute to the diagnosis of an underlying inflammation or neoplasia. Ultimately, 
computed tomography is considered promising for the diagnosis of BC in dogs.
Management of BC is focused on amelioration of clinical signs. When a dog is presented with life threatening dyspnea, emergency 
therapy is needed consisting of oxygen supplementation, cough suppressants and sedation. Dexamethasone is administered in order 
to minimize airway inflammation. In chronic, stabilized dogs with chronic cough as the main complaint, weight loss, avoidance of collar, 
as well as limitation of exposure to stress, heat and humidified environment and prevention of respiratory infections may be of benefit. 
Extended-release theophylline to improve expiratory airflow could also be of value, especially when chronic bronchitis is present, and 
in such cases the combined administration of glucocorticoids could be mandatory.
Antibiotics administration is indicated if infection is also present. In dogs that inflammation and infection have been addressed, cough 
suppressants are required, initializing at the higher dose and gradually tappering to the dosing and interval that control the clinical 
signs. The use of intraluminal stenting devices is under investigation and till now their results are contradictory. More research into 
their manufacture is needed, although their placement in humans is associated with successful outcome.
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ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΠΤΑΡΜΟΣ. ΕΝΑ ΥΠΟΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ 
Δήμητρα Παρδάλη1, Κατερίνα Αδαμαμά- Μωραΐτου2

1 Επίκουρη Καθηγήτρια, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
2 Καθηγήτρια, Κλινική Ζώων Συντροφιάς (Μονάδα Παθολογίας), Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Ως ανάστροφος πταρμός ορίζεται η αιφνίδια εμφάνιση παροξυστικών επεισοδίων ηχηρής (ρεγχάζουσας), εισπνευστικής δύσπνοιας ρι-
νικής προέλευσης, που αποδίδονται σε ερεθισμό του ρινοφάρυγγα και διέγερση των απολήξεων του τριδύμου νεύρου. Πρόκειται για 
αντανακλαστικό που αποκαλείται και «παροξυστική αναπνοή». κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ο σκύλος βρίσκεται σε όρθια θέση 
ακίνητος με τον τράχηλο και την κεφαλή σε έκταση και παρουσιάζει σύντομες, βαθιές, ηχηρές εισπνοές μέσω των ρινικών κοιλοτήτων. 
Μεταξύ των επεισοδίων ο σκύλος είναι απόλυτα φυσιολογικός. 
αφορά συχνότερα νανόσωμους, μικρόσωμους και μεσαίου μεγέθους σκύλους, αν και σύμφωνα με την εμπειρία του συγγραφέα μπορεί 
να παρουσιαστεί σε σκύλους οποιασδήποτε φυλής, κυρίως δολιχοκεφαλικούς ή μεσοκεφαλικούς και σπανιότερα βραχυκεφαλικούς, 
οποιασδήποτε ηλικίας, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί προδιάθεση ως προς το φύλο. κάποια από αυτά τα ζώα εμφανίζουν σποραδικά, σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους, επεισόδια ανάστροφού πταρμού τα οποία ξεκινούν από πολύ νεαρή ηλικία (συνήθως πρόκειται για ζώα 
βραχυκεφαλικών φυλών) (χρόνια περιστατικά), ενώ άλλα εκδηλώνουν αιφνίδια επεισόδια ανάστροφου πταρμού πρώτη φορά κατά 
την ενήλικη ζωή (οξεία περιστατικά). ιδιαίτερα για τη δεύτερη κατηγορία ζώων επειδή τα επεισόδια έχουν αιφνίδια εμφάνιση, είναι 
έντονα θορυβώδη και ο ιδιοκτήτης δεν είναι εξοικειωμένος με αυτά οδηγούν στην έντονη ανησυχία του επειδή θεωρεί οτι τουλάχιστον 
κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ο σκύλος του δεν οξυγονώνεται επαρκώς λόγω της σοβαρού βαθμού αναπνευστικής δυσχέρειας που 
παρουσιάζει και πως απαιτείται επείγουσα αντιμετώπιση του συμπτώματος. η έναρξη των επεισοδίων τόσο στα χρόνια όσα και στα οξεία 
περιστατικά είναι αιφνίδια, αν και σε κάποια από αυτά μπορεί να σχετίζεται σταθερά με τον ενθουσιασμό ή την κατανάλωση νερού. η 
διάρκεια των επεισοδίων κυμαίνεται από μερικά δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά της ώρας, ενώ μπορεί να εμφανίζονται περιστασιακά ή και 
πολλές φορές την ημέρα. 
η αιτιολογία του ανάστροφου πταρμού ποικίλει και ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες που οδηγούν σε ερεθισμό ή φλεγμονή 
κατά βάση του ρινοφάρυγγα ή σπανιότερα του φάρυγγα ή/και των ρινικών κοιλοτήτων. Στα πιθανά αίτια συμπεριλαμβάνονται τα ξένα 
σώματα (πρόκειται κυρίως για φυτικά υλικά τα οποία εισέρχονται στη στοματική κοιλότητα και στη συνέχεια με το βήχα μετακινούνται ή 
μεταναστεύουν στον ρινοφάρυγγα ή σπανιότερα εισέρχονται μέσω των ρωθώνων στις ρινικές κοιλότητες και προοδευτικά προωθούνται 
στη ρινική χοάνη ή/και τελικά στο ρινοφάρυγγα) που εντοπίζονται μέσα στο ρινοφάρυγγα ή ενσφηνώνονται στις ρινικές χοάνες ή στο 
φάρυγγα, η εισπνοή σκόνης ή γύρης ή ερεθιστικών αερίων ή αεροαλλεργιογόνων, ο εμετός που οδηγεί στην είσοδο τροφών ή γαστρικού 
υγρού μέσα στην κοιλότητα του ρινοφάρυγγα, η υπερμεγέθης μαλακή υπερώα (συνήθως συνοδεύει το σύνδρομο του βραχυκεφαλισμού) 
που οδηγεί σε παγίδευση της γλωττίδας μέσα στο ρινοφάρυγγα, ο χρόνιος ερεθισμός του ρινοφάρυγγα λόγω γαστροοισοφαγικής 
παλινδρόμησης (δεν απαιτείται η είσοδος γαστρικού υγρού στο ρινοφάρυγγα αλλά το αντανακλαστικό διεγείρεται από τη φλεγμονή 
που προκαλείται σε αυτόν από τα πτητικά αέρια που παράγονται από το γαστρικό υγρό), τα παράσιτα των ρινικών κοιλοτήτων, η μεγάλη 
ποσότητα παχύρευστου ρινικού εκκρίματος που ρέει μέσω των ρινικών χοανών προς το ρινοφάρυγγα, οι μάζες που εντοπίζονται στο 
οπίσθιο τμήμα των ρινικών κοιλοτήτων ή αφορούν και στις ρινικές χοάνες, ενώ δεν είναι λίγα τα περιστατικά που χαρακτηρίζονται ως 
ιδιοπαθή. 
η διάγνωση του νοσήματος στηρίζεται κατά βάση στην χαρακτηριστική κλινική εικόνα που παρουσιάζει το ζώο κατά τη διάρκεια ενός 
επεισοδίου. Βέβαια αν και ακούγεται απλό οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να περιγράψουν με σαφήνεια τα συμπτώματα 
που παρουσιάζει το ζώο τους κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου. Συνήθως αναφέρουν ότι το ζώο παρουσιάζει αιφνίδια κρίσεις έντονης 
δύσπνοιας. Μιας και οι περισσότεροι σκύλοι σπάνια εκδηλώνουν ένα επεισόδιο ανάστροφου πταρμού κατά τη διάρκεια της κλινικής 
εξέτασης, στην αποσαφήνιση των συμπτωμάτων βοηθά σημαντικά η καταγραφή του επεισοδίου σε βίντεο από τον ιδιοκτήτη, κάτι που 
συνήθως γίνεται μετά την πρώτη επείγουσα προσκόμιση του ζώου στο ιατρείο και αφού δοθεί η σχετική οδηγία. Εναλλακτικά, όταν 
υπάρχει υποψία πως τα συμπτώματα που περιγράφει ο ιδιοκτήτης είναι συμβατά με ανάστροφο πταρμό αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί 
δείχνοντας στον ιδιοκτήτη ένα βίντεο σκύλου με ανάστροφο πταρμό. Στο διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμα πολλά σχετικά βίντεο αλλά θα 
πρέπει να δοθεί προσοχή στο πιο θα επιλεγεί καθώς κάποια ζώα εμφανίζουν άλλα συμπτώματα όπως εισπνευστική δύσπνοια ή βήχα 
και όχι ανάστροφο πταρμό. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο από το ιστορικό που μπορεί να κατευθύνει τη διάγνωση είναι ότι αμέσως μετά 
το επεισόδιο η αναπνοή και η συμπεριφορά του ζώου επιστρέφουν στο φυσιολογικό, γεγονός που δεν είναι συμβατό με σοβαρότερες 
παθολογικές καταστάσεις όπως για παράδειγμα η παράλυση του λάρυγγα, ή η σύμπτωση των τοιχωμάτων της τραχείας κ.α.
Επειδή ο ανάστροφος πταρμός αποτελεί ουσιαστικά σύμπτωμα και όχι νόσημα η ενδελεχής διαγνωστική διερεύνηση του περιστατικού 
κρίνεται απαραίτητη ώστε να ταυτοποιηθεί το αίτιο πρόκλησης των επεισοδίων, πριν αυτός χαρακτηριστεί ιδιοπαθής. απαραίτητο βήμα 
της διαγνωστικής διερεύνησης αποτελούν η λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η πλήρης κλινική εξέταση του ζώου για τον εντοπισμό 
συμπτωμάτων συμβατών με υποκείμενα νοσήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάστροφο πταρμό. Οι απεικονιστικές εξετάσεις 
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δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στα πλάγια ακτινογραφήματα της κεφαλής και του άνω τρίτου του τραχήλου, αλλά θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικές λήψεις για την απεικόνιση των ρινικών κοιλοτήτων και των μετωπιαίων κόλπων όπως και ολόκληρου του τραχήλου 
και του θώρακα ώστε να αποκλειστούν νοσήματα που άμεσα ή έμμεσα μπορεί να οδηγήσουν σε επεισόδια ανάστροφού πταρμού. 
Επιπρόσθετα, πιθανά συνυπάρχοντα συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα, όπως ο χρόνιος έμετος, συνηγορούν στην απεικονιστική 
διερεύνηση και του πεπτικού σωλήνα. τέλος, στην πλειονότητα των περιστατικών που ο ανάστροφος πταρμός είναι σοβαρού βαθμού ή 
βαίνει προοδευτικά επιδεινούμενος, απαιτείται ενδοσκοπικός έλεγχος κυρίως της ανώτερης αλλά και της κατώτερης αεροφόρου οδού, 
όπως και του πεπτικού σωλήνα. η ενδοσκόπηση μπορεί να είναι τόσο διαγνωστική όσο και θεραπευτική ιδιαίτερα εάν διαπιστωθεί κάποιο 
ξένο σώμα στο ρινοφάρυγγα ή στις παρακείμενες ανατομικές δομές. 
η αντιμετώπιση του ανάστροφου πταρμού στηρίζεται στην αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου. Εάν δεν διαπιστωθεί κάποιο υποκείμενο 
αίτιο και αυτός χαρακτηριστεί ως ιδιοπαθής σπάνια απαιτείται θεραπεία, επειδή συνήθως είναι αυτοπεριοριζόμενος. Μέτρα όπως η 
παροδική έμφραξη των μυκτήρων, ή το μασάζ στην κάτω επιφάνεια του τραχήλου στο ύψος που αυτός σχηματίζει γωνία με το κεφάλι 
σπάνια αποδεικνύονται αποτελεσματικά, άλλωστε το επεισόδιο διακόπτεται σχετικά σύντομα ακόμη και αν δεν ληφθεί κανένα μέτρο. 
Σημαντική είναι η εκπαίδευση του ιδιοκτήτη στην αναγνώριση του επεισοδίου και η ενημέρωση του σχετικά με την μη άμεση συσχέτιση 
του με την ποιότητα της αναπνοής και την οξυγόνωση του ζώου. 

REVERSE SNEEZING. AN UNDERDIAGNOSED SYMPTOM 
Dimitra Pardali1, Katerina Adamama- Moraitou2

1 Assistant Professor, Diagnostic Laboratory, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences AUTh, Thessaloniki
2 Professor, Companion Animal Clinic (Unit of Medicine), School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences AUTh, Thessaloniki

Reverse sneezing is a reflex that is characterized by sudden onset of paroxysmal episodes of noisy inspiratory dyspnea of nasal origin 
attributed to irritation of the nasopharynx and stimulation of the trigeminal nerve. This reflex is also known as “paroxysmal breath-
ing”. During the episodes the dog stands still with its neck and head extended and exhibits short, deep, loud inspirations through 
the nasal cavities. Between the episodes the dog is completely normal. It is most common among miniature, small and medium-sized 
dogs, although according to the author’s experience it can occur in any dog-breed, mainly dolichocephalic or mesocephalic and rarely 
brachycephalic, independently of their age or gender. Some of these animals show, throughout their life, sporadic episodes of reverse 
sneezing that started at a very young age (chronic cases), while others manifest sudden episodes of reverse sneezing for the first time 
at adulthood (acute cases). Acute cases are usually very stressful for the owners as most of them believe that their dog is experiencing 
an acute episode of severe inspiratory dyspnea and it is not getting enough oxygen. The onset of episodes in both chronic and acute 
cases is sudden, although in some of them it may be consistently associated with excitement or drinking. The duration of the episodes 
varies from few seconds to few minutes, and they can occur occasionally or several times a day. 
The etiology of reverse sneezing varies. Any cause that can lead to irritation or inflammation of the nasopharynx or, more rarely, the 
pharynx and/or the nasal cavities can be implicated. Possible causes are foreign bodies (mostly plant material that enters the oral cavity 
and is then coughed up or migrates into the nasopharynx or, more rarely, enters the nasal cavities through the nostrils and is progres-
sively pushed into the nasal cavity and finally into the nasopharynx) located within the nasopharynx or wedged in the nasopharynx or 
pharynx, the inhalation of dust or pollen or irritant gases or aeroallergens, vomiting leading to the entry of food or gastric fluid into the 
nasopharyngeal cavity, the oversized soft palate (usually accompanies the syndrome of brachycephalism) leading to entrapment of the 
glottis in the nasopharynx, chronic irritation of the nasopharynx due to gastroesophageal reflux (the reflex is stimulated by the inflam-
mation caused by the gases produced from the gastric fluid), parasites of the nasal cavities, large amount of thick nasal discharge that 
flows through the nasal cavities to the nasopharynx, masses located in the posterior part of the nasal cavities, while there are cases 
that are characterized as idiopathic. 
The diagnosis of the disease is based on the characteristic clinical symptoms presented during an episode. Most owners find it difficult 
to clearly describe the symptoms presented by their animal during an episode. They usually report that the animal has sudden episodes 
of severe respiratory distress. As most dogs rarely present an episode of reverse sneezing upon clinical examination, recording of the 
episode by the owner, which is usually done after the animal’s first emergency presentation to the clinic is very useful. Alternatively, 
when it is suspected that the symptoms described by the owner are compatible with reverse sneezing this can be confirmed by showing 
to the owner a relevant video. There are many videos available on the internet but care should be taken to choose the correct one as 
some animals show other symptoms such as inspiratory dyspnea or coughing. An important information is the fact that immediately 
after the episode the animal’s breathing and behavior returns to normal, which is not compatible with more severe pathologies such as 
laryngeal paralysis, or tracheal collapse etc. 
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Because reverse sneezing is a symptom and not a disease, a thorough diagnostic investigation is deemed necessary in order to identify 
the primary cause, before it can be characterized as idiopathic. An important part of the diagnostic investigation is a detailed history 
and a complete physical examination of the animal to identify symptoms compatible with underlying diseases that can lead to reverse 
sneezing. Diagnostic imaging should not be limited to lateral radiographs of the head and the upper third of the neck, but should in-
clude the nasal cavities and frontal sinuses, as well as the entire neck and thorax to rule out other diseases which directly or indirectly 
may lead to reverse sneezing. In addition, possible coexisting symptoms from the digestive tract, such as chronic vomiting, advocate 
further investigation. Finally, in the majority of cases in which reverse sneezing is severe or is progressively worsening endoscopy of 
the upper and lower respiratory system, as well as the digestive tract is required. Endoscopy can be both diagnostic and therapeutic 
especially if a foreign body is found in the nasopharynx or in the adjacent anatomical structures. 
The treatment of reverse sneezing is based on treating the underlying cause. If no underlying cause is identified it is characterized as 
idiopathic and treatment is rarely required because it is usually self-limiting. Measures such as temporary obstruction of the nostrils, or 
massaging the lateral area of the neck, are rarely effective. It is very important to educate the owner how to recognize an episode and 
to inform him that the quality of breathing and oxygenation of the animal is not affected.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
11:30-13:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α
Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος

ΧΡΟΝΙΑ ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Δήμητρα Παρδάλη1, Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης2, Κατερίνα Αδαμαμά- Μωραΐτου3

1 Επίκουρη Καθηγήτρια, Διαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
2 Ακαδημαϊκός υπότροφος, Κλινική Ζώων Συντροφιάς (Μονάδα Παθολογίας), Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
3 Καθηγήτρια, Κλινική Ζώων Συντροφιάς (Μονάδα Παθολογίας), Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Ο όρος ρινίτιδα περιγράφει την παρουσία φλεγμονής στο βλεννογόνο των ρινικών κοιλοτήτων, δεν αναφέρεται σε κάποιο αυτοτελές 
νόσημα αλλά ουσιαστικά χαρακτηρίζει μια νοσολογική οντότητα με ποικίλη αιτιολογία. η ρινίτιδα ανάλογα με τη διάρκεια των συμπτωμά-
των χαρακτηρίζεται ως οξεία (< 2 εβδομάδες) ή χρόνια (> 2 εβδομάδες). η κλινική εξέταση των ρινικών κοιλοτήτων αποτελεί πρόκληση 
για τον κτηνίατρο μιας και οι ρινικές κοιλότητες έχουν πολύπλοκη ανατομία, περιβάλλονται από οστό ή χόνδρο και φέρουν μόνο δυο 
μικρά ανοίγματα, τους μυκτήρες. η επισκόπηση των μυκτήρων, η ψηλάφηση των οστών του επιρινίου και του χόνδρινου ακρορινίου 
καθώς και ο έλεγχος της διαβατότητας των ρινικών κοιλοτήτων αποτελούν χειρισμούς που πραγματοποιούνται με το ζώο σε εγρήγορση 
αλλά που λίγα προσφέρουν στην αιτιολογική διάγνωση. Παράλληλα οι ρινίτιδες ανεξαρτήτου αιτιολογίας παρουσιάζουν εν πολλοίς 
παρόμοια κλινικά συμπτώματα όπως πταρμό, ρινικό έκκριμα ποικίλης σύστασης, πόνο κατά την ψηλάφηση των οστών του επιρινίου ή 
παραμόρφωσή τους και ρεγχάζουσα αναπνοή, συμπτώματα που μπορούν να κατευθύνουν αλλά όχι να επιβεβαιώσουν την αιτιολογική 
διάγνωση. Έτσι η αιτιολογική διάγνωση απαιτεί ενδελεχή και συστηματική προσέγγιση και εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις.

Διαγνωστική διερεύνηση

Ιστορικό και Κλινική εξέταση
η διαγνωστική διερεύνηση της χρόνιας ρινίτιδας ξεκινά από τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού που περιλαμβάνει ερωτήσεις τόσο για 
τη γενική κατάσταση του ζώου, το χώρο διαβίωσης, και το εμβολιακό ιστορικό, όσο και πιο ειδικές που σχετίζονται με τον χρόνο έναρξης 
και τον τύπο των συμπτωμάτων, τυχόν νοσήματα από τα οποία έχει διαγνωσθεί πως πάσχει το ζώο στο παρελθόν, φαρμακευτικά σκευά-
σματα που έχουν ληφθεί είτε για την αντιμετώπιση της ρινίτιδας είτε για κάποιο άλλο νόσημα και που μπορεί να έδρασαν και τοπικά στις 
ρινικές κοιλότητες μαζί με το πιθανό αποτέλεσμα που είχαν, διαγνωστικές εξετάσεις που έχουν ήδη γίνει και όποια άλλη πληροφορία 
κριθεί απαραίτητη. η κλινική εξέταση όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αποτελεί το επόμενο λογικό βήμα αλλά συνήθως δεν συμβάλει 
καθοριστικά στην αιτιολογική διάγνωση μιας και τα ευρήματα της είναι μη ειδικά. 

Απεικονιστικές εξετάσεις
από τις απεικονιστικές εξετάσεις που είναι διαθέσιμες πραγματοποιούνται αρχικά οι πιο απλές που είναι τα απλά πλάγια ακτινογραφήματα 
της κεφαλής (το ζώο είναι σε εγρήγορση και δεν απαιτείται ηρέμηση) και ακολουθούν οι ειδικές ακτινολογικές λήψεις των ρινικών κοιλο-
τήτων που πραγματοποιούνται με το ζώο υπό γενική αναισθησία όπως η προσθιοπίσθια λήψη των μετωπιαίων κόλπων, η κοιλιοραχιαία 
λήψη των ρινικών κοιλοτήτων με ανοιχτή τη στοματική κοιλότητα και το ακτινολογικό φίλμ εκτός της τελευταίας και οι εξειδικευμένες 
ενδοστοματικές ακτινογραφίες των ριζών των δοντιών. Επίσης, πιο εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις με ευρεία εφαρμογή στη διε-
ρεύνηση των περιστατικών χρόνιας ρινίτιδας είναι η αξονική και η μαγνητική τομογραφία με ή χωρίς τη χορήγηση ειδικών ενδοφλέβιων 
σκιαγραφικών σκευασμάτων.

Κυτταρολογικές εξετάσεις
η κυτταρολογική εκτίμηση επιχρισμάτων από τις ρινικές κοιλότητες, μπορεί να βοηθήσει στην εντόπιση ειδικών μικροοργανισμών, αλλά 
γενικά δεν συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση. Συνήθως τα ευρήματα της είναι μη ειδικά καθώς το υλικό που συλλέγεται είναι επιφα-
νειακό και χαρακτηρίζεται από την παρουσία πρωτεϊνικού άμορφου υλικού στο φόντο, μέτριου έως σοβαρού βαθμού ουδετεροφιλική 
φλεγμονή και βακτήρια.

Έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα 
Ο ορολογικός έλεγχος για τη λεϊσμανίωση κρίνεται σκόπιμος σε όλα τα περιστατικά με συμβατό ιστορικό και κυρίως συμβατή κλινική 
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εικόνα. η λεϊσμανίωση μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια ρινίτιδα με ή χωρίς επίσταξη. Ο ορολογικός έλεγχος για τον προσδιορισμό του 
τίτλου αντισωμάτων έναντι μυκήτων είναι διαθέσιμος για την ασπεργίλλωση του σκύλου. αν και το νόσημα δεν είναι συχνό στη χώρα 
μας όταν συνυπάρχουν συμβατά κλινικά (χρόνια εξέλκωση του ακρορινίου) ή ενδοσκοπικά ευρήματα (καταστροφική ρινίτιδα) θα πρέπει 
να εκτελείται. το θετικό αποτέλεσμα υποδηλώνει ενεργή λοίμωξη από τον μικροοργανισμό, αλλά ένας αρνητικός τίτλος δεν αποκλείει το 
νόσημα. Έτσι, το αποτέλεσμα της εξέτασης θα πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων, 
της ρινοσκόπησης, της βιοψίας από τις ρινικές κοιλότητες και της καλλιέργειας.

Εξέταση της στοματικής κοιλότητας 
η εξέταση της στοματικής κοιλότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με το σκύλο σε εγρήγορση αλλά κατά τη διερεύνηση περιστατικών 
χρόνιας ρινίτιδας, και ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα είναι ετερόπλευρα θα πρέπει να πραγματοποιείται και μετά την βαθειά ηρέμηση 
του ζώου. Εκτός από την επισκόπηση των διάφορων ανατομικών δομών κυρίως της σκληρής και μαλακής υπερώας που συμμετέχουν 
στο σχηματισμού του εδάφους των ρινικών κοιλοτήτων συστήνεται να γίνεται και εκτενής οδοντιατρικός έλεγχος καθώς νοσήματα των 
δοντιών όπως τα αποστήματα των ριζών εκδηλώνονται με συμπτώματα από τις ρινικές κοιλότητες. η εξέταση της στοματικής κοιλότητας 
συστήνεται να πραγματοποιείται πριν από τις ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις ώστε σε περίπτωση που υπάρχει εύρημα οι τελευταίες να 
είναι στοχευμένες. 

Ρινοσκόπηση
η ρινοσκόπηση είναι ίσως μαζί με τα ακτινογραφήματα η πιο σημαντική εξέταση κατά τη διερεύνηση περιστατικών χρόνιας ρινίτιδας 
επειδή επιτρέπει τόσο την επισκόπηση των απροσπέλαστων ανατομικών δομών στο εσωτερικό των ρινικών κοιλοτήτων, όσο και της 
περιοχής του ρινοφάρυγγα. η ρινοσκόπηση απαιτεί εμπειρία καθώς ο βλεννογόνος των ρινικών κοιλοτήτων είναι ιδιαίτερα αγγειοβριθής 
και εύκολα η εξέταση μπορεί να διακοπεί λόγω έντονης αιμορραγίας που προκαλείται κατά την προσπέλαση του ενδοσκοπίου. Επιπρό-
σθετα, επειδή το εσωτερικό των ρινικών κοιλοτήτων είναι δαιδαλώδες εύκολα ένας μη έμπειρος ενδοσκόπος μπορεί να παραβλέψει την 
επισκόπηση μεγάλου τμήματος των ρινικών κοιλοτήτων οδηγούμενος σε διαγνωστικό αδιέξοδο. κατά την ενδοσκόπηση των ρινικών 
κοιλοτήτων είναι σημαντικό να μην παραλείπεται ποτέ και η επισκόπηση του ρινοφάρυγγα με τη χρήση εύκαμπτου ενδοσκοπίου. η λήψη 
δειγμάτων αφήνεται για το τέλος της διαδικασίας και εφόσον έχουν ελεγχθεί και οι δυο ρινικές κοιλότητες όπως και ο ρινοφάρυγγας 
επειδή η λήψη ιστοτεμαχίων οδηγεί συχνά σε σύντομη άλλα έντονη αιμορραγία με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή μετέπειτα η ενδελεχής 
εξέταση των ρινικών κοιλοτήτων. Επιπρόσθετα, σε ζώα με μεγάλη ποσότητα ρινικού εκκρίματος το οποίο μπορεί να αποκρύψει σημαντικά 
ευρήματα απαιτείται η απομάκρυνση του είτε μέσω της αναρρόφησης του ενδοσκοπίου είτε με την εκτέλεση πολλαπλών πλύσεων των 
ρινικών κοιλοτήτων με άφθονο χλιαρό φυσιολογικό ορό. αν είναι εφικτό το υγρό της έκπλυσης συλλέγεται και εξετάζεται για παράσιτα, 
ενώ πραγματοποιούνται από αυτό και κυτταρολογικά επιχρίσματα. τέλος, της ρινοσκόπησης προηγούνται πάντα οι απεικονιστικές εξετά-
σεις επειδή τα αποτελέσματά τους είναι συχνά χρήσιμα για την επιλογή των σημείων λήψης του βιοπτικού υλικού. Άλλωστε η αιμορραγία 
που ακολουθεί τη λήψη των βιοψιών ενδέχεται να επισκιάσει ή να μεταβάλλει τα ακτινολογικά ευρήματα. Ο συνδυασμός ακτινογραφίας, 
ρινοσκόπησης και βιοψίας έχει αναφερθεί ότι οδηγεί σε διάγνωση στο 80% των περιστατικών χρόνιας ρινίτιδας. 
Εάν μετά την παραπάνω διερεύνηση δεν επιτευχθεί διάγνωση οι απεικονιστικές εξετάσεις, τα ακτινογραφήματα των δοντιών, η ρινοσκό-
πηση και η βιοψία επαναλαμβάνονται μετά από διάστημα 1 έως 2 μηνών. 

Ερευνητική ρινοτομή
η ερευνητική ρινοτομή με εκτομή των ρινικών κογχών είναι μια εξαιρετικά επεμβατική και αιματηρή χειρουργική διαδικασία. Πλέον η 
επιλογή της για τη διάγνωση περιστατικών χρόνιας ρινίτιδας αμφισβητείται παγκοσμίως μιας και είναι ευρέως διαθέσιμες πλήθος άλλες 
ελάχιστα επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι, όπως η μαγνητική και η αξονική τομογραφία με ή χωρίς την λήψη καθοδηγούμενης βιοψίας. 
Άλλωστε και παλαιότερα θεωρούνταν ότι τα οφέλη της έναντι των πιθανών επιπλοκών δεν υπερτερούν. 

Θεραπεία
η θεραπεία της χρόνιας ρινίτιδας εξαρτάται από το πρωτογενές αίτιο. Έτσι, ανάλογα με το αίτιο που ταυτοποιείται επιλέγεται και η 
κατάλληλη αγωγή. Παρά την ενδελεχή διαγνωστική διερεύνηση σε κάποια περιστατικά το πρωτογενές αίτιο δεν ταυτοποιείται με 
αποτέλεσμα η ρινίτιδα να χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής. Σε αυτά τα περιστατικά η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική και στοχεύει στην 
μείωση του ρινικού εκκρίματος ή/και στην απομάκρυνσή του και στην αντιμετώπιση της δευτερογενούς βακτηριακής φλεγμονής. Επίσης 
σε κάποια από αυτά τα περιστατικά επιλέγεται η χορήγηση κορτικοστεροειδών σε ανοσοκατασταλτικές δόσεις είτε ως μονοθεραπεία είτε 
σε συνδυασμό με άλλα ανοσοκατασταλτικά ή ανοσορυθμιστικά φάρμακα. 
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CHRONIC RHINITIS IN THE DOG. DIAGNOSTIC APROACH AND TREATMENT 
Dimitra Pardali1, Alexandros Konstantinidis2, Katerina Adamama- Moraitou3

1 Assistant Professor, Diagnostic Laboratory, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences AUTh, Thessaloniki
2 Academic Scholar, Companion Animal Clinic (Unit of Medicine), School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences AUTh, Thessaloniki
3 Professor, Companion Animal Clinic (Unit of Medicine), School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences AUTh, Thessaloniki

The term rhinitis describes the presence of inflammation in the mucous membrane of the nasal cavities, it does not refer to any specific 
disease but essentially characterizes a pathological entity correlated with various etiologies. Depending on the duration of symptoms 
rhinitis is classified as acute (< 2 weeks) or chronic (> 2 weeks). The clinical examination of the nasal cavities is challenging since they 
have a complex anatomy, are surrounded by bone or cartilage and have only two small openings, the nostrils. The inspection of the 
nostrils, the palpation of the bones of the muzzle and the cartilaginous tip of the nose as well as the control of the patency of the nasal 
cavities are manipulations that are carried out with the animal awake but that contribute little to the etiologic diagnosis. At the same 
time, rhinitis independent of the etiology presents similar clinical symptoms such as sneezing, nasal discharge, pain upon bone palpa-
tion or deformation and wheezing, symptoms that can guide but not confirm the etiological diagnosis. Thus, the etiological diagnosis 
requires a thorough and systematic approach and specialized diagnostic tests. 

Diagnostic investigation 

History and Clinical examination 
The diagnostic investigation of chronic rhinitis begins by taking a detailed history that includes questions about the animal’s gener-
al condition, living environment and vaccination status, as well as more specific questions related to the time of onset and type of 
symptoms, any diseases that have been diagnosed in the past, medicines that have been prescribed either to treat rhinitis or for other 
diseases and which may have acted locally in the nasal cavities, diagnostic tests that have already been carried out and any other 
information deemed necessary on a case-by-case basis. As mentioned above, clinical examination is the next step, but usually it does 
not contribute decisively to the etiological diagnosis. 

Imaging 
Diagnostic imaging includes simple lateral radiographs of the head (the animal is awake and no sedation is required), followed by more 
specialized radiographs of the nasal cavities that are carried out with the animal under general anesthesia such as anterioposterior 
view of the frontal sinuses, the ventro-dorsal view of the nasal cavities and specialized intraoral radiographs of the teeth roots. Also 
more specialized imaging tests with wide application are CT and MRI with or without the administration of intravenous contrast media. 

Cytology
Cytological evaluation of swab smears from the nasal cavities can help to the identification of specific microorganisms, but generally do 
not contribute significantly to the diagnosis. Usually findings are nonspecific as the material collected is superficial and is characterized 
by the presence of a proteinaceous amorphous material, moderate to severe neutrophilic inflammation, and bacteria. 

Screening for infectious diseases 
Serology for leishmaniosis is dimmed necessary in all cases with a compatible history and clinical presentation. Leishmaniosis can lead 
to chronic rhinitis with or without epistaxis. Serology to determine anti-fungal antibody titers is available for canine aspergillosis. Al-
though the disease is not common in our country, when there are compatible clinical (chronic ulceration of the nostrils) or endoscopic 
findings (distractive rhinitis) it should be performed. A positive result indicates active infection, but a negative titer does not rule out 
the disease. Thus, the test should be interpreted in conjunction with the results of imaging, rhinoscopy, biopsy, and culture. 

Examination of the oral cavity 
The examination of the oral cavity can be carried out with the dog awake, but when investigating cases of chronic rhinitis, and especially 
when the symptoms are bilateral, it should also be carried out after the animal is deeply sedated. In addition to the inspection of the various 
anatomical structures, mainly of the hard and soft palate, which participate in the formation of the floor of the nasal cavities, it is recom-
mended to carry out an extensive dental check-up, as diseases of the teeth such as root abscesses are manifested by symptoms from the 
nasal cavities. The examination of the oral cavity is recommended to be carried out before the special imaging tests. 



Ελληνικη
κτηνιατρικη
ΕταιρΕια

4-6 νοεμβρίου 2022 
Divani Caravel, Αθήνα

15ο Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό

Συνέδριο

Υπό την αιγίδα  

βιβλιο περιληψεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ288 289

Rhinoscopy 
Rhinoscopy is perhaps, along with imaging, the most important examination in the investigation of cases of chronic rhinitis because 
it allows both the overview of the inaccessible anatomical structures inside the nasal cavities, as well as the nasopharyngeal region. 
Rhinoscopy requires experience as the mucosa of the nasal cavities is highly vascular and the examination can easily be interrupted 
due to heavy bleeding during the access of the endoscope. In addition, because the interior of the nasal cavities is complex, an inex-
perienced endoscopist can easily overlook the inspection of a large part of the nasal cavities, leading to a diagnostic impasse. During 
rhinoscopy it is important not to skip the examination of the nasopharynx using a flexible endoscope. Sampling is done at the end of 
the procedure and once both nasal cavities as well as the nasopharynx have been examined because biopsy often leads to a short but 
intense bleeding. Additionally, in animals with a large amount of nasal discharge that may obscure important findings, its removal is 
required either by aspiration through the endoscope or by performing lavage of the nasal cavities with copious amounts of warm saline. 
The fluid collected could be used to search for nasal mites, and to prepare cytological smears. Finally, rhinoscopy is always preceded by 
imaging tests because their results are often useful for selecting biopsy site. Besides, the bleeding that follows biopsy may obscure or 
change radiographic findings. The combination of radiography, rhinoscopy, and biopsy has been reported to lead to a diagnosis in 80% 
of cases of chronic rhinitis. If a diagnosis is not reached after the investigation described, imaging tests, dental x-rays, rhinoscopy and 
biopsy are repeated after 1 to 2 months period.

Exploratory rhinotomy 
Exploratory rhinotomy with excision of the nasal turbinates is a highly invasive and bloody surgical procedure. Nowadays its use for the 
diagnosis of cases of chronic rhinitis is questioned since a number of other minimally invasive advanced diagnostic methods are widely 
available, such as MRI and CT with or without guided biopsy. After all, even in the past it was considered that its benefits did not out 
weight the possible complications. 

Treatment 
Treatment of chronic rhinitis depends on the primary cause. Despite a thorough diagnostic investigation, the primary cause is not 
identified in all cases. In these cases rhinitis is characterized as idiopathic. The treatment is symptomatic and aims to reduce the nasal 
discharge and/or to remove it and to treat the secondary bacterial infection. Also, the administration of corticosteroids in immuno-
suppressive doses is chosen, either as monotherapy or in combination with other immunosuppressive or immunomodulatory drugs.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ
Βασιλική Τσιώλη
Κτηνίατρος, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Χειρουργική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

Πολλές παθολογικές καταστάσεις του θωρακικού τοιχώματος ή της θωρακικής κοιλότητας απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση και προεγ-
χειρητική σταθεροποίηση. Στα πλαίσια αυτής απαιτείται αρχικά η χορήγηση αναλγησίας, η διασφάλιση της διαβατότητας των αεραγωγών, 
ο επαρκής αερισμός με χορήγηση οξυγόνου και η αποκατάσταση του όγκου αίματος.1-6 Σε ζώα με κακώσεις θα πρέπει να γίνεται επίδεση 
των ανοιχτών τραυμάτων και ακινητοποίηση των καταγμάτων. Σε αρκετά περιστατικά απαιτείται θωρακοκέντηση ή τοποθέτηση θωρα-
κοστομίας, οι οποίες θα πρέπει να προηγούνται του απεικονιστικού ελέγχου (α/α, u/s, CT). κατά τη διάρκεια των παραπάνω χρειάζεται 
εντατική παρακολούθηση των ζώων.
Ενδείξεις επείγουσας ερευνητικής θωρακοτομής αποτελούν η μεγάλη ποσότητα και ο ρυθμός παραγωγής αέρα ή αίματος μετά από διε-
νέργεια θωρακοκέντησης ή θωρακοστομίας, ο σοβαρού βαθμού ασταθής θώρακας, η παρουσία αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα και τα 
εκτεταμένα τραύματα με πρόπτωση θωρακικών οργάνων.
η προσπέλαση της θωρακικής κοιλότητας μπορεί να γίνει με: μεσοπλεύρια θωρακοτομή, διάμεση θωρακοτομή (ή στερνοτομή), θωρα-
κοτομή μέσω του διαφράγματος, θωρακοτομή μετά από πλευρεκτομή και τέλος θωρακοσκοπικά μετά από μεσοπλεύρια προσπέλαση ή 
μέσω του διαφράγματος1-6.
Οι λοβεκτομές του πνεύμονα αποτελούν τις πιο συχνές θωρακικές επεμβάσεις. Διακρίνονται σε μερική και ολική λοβεκτομή και πνευμο-
νεκτομή.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης κακώσεων ή νεοπλασμάτων του θωρακικού τοιχώματος συχνά προκύπτουν ελλείμματα, τα οποία χρειάζονται 
αποκατάσταση. η ανακατασκευή του θωρακικού τοιχώματος, ανάλογα με το μέγεθος του ελλείμματος, μπορεί να γίνει με διάφορες τε-
χνικές.
Οι επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στο θώρακα και φτάνουν στο 39% των περιστατικών είναι: 
πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας, πνευμονικό οίδημα, υποαερισμός, υποθερμία, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και νεφρικής λειτουρ-
γίας, πνευμονική θρομβοεμβολή, κυκλοφορική καταπληξία1-6.
η μετεγχειρητική φροντίδα των ζώων μετά από θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις πρέπει να διασφαλίζει την επαρκή οξυγόνωση, την 
φυσιολογική θερμοκρασία σώματος και την αναλγησία, η οποία πρέπει να είναι πολυδύναμη. Συχνά κρίνεται απαραίτητη η διεγχειρητική 
τοποθέτηση σωλήνων θωρακοστομίας για την απρόσκοπτη παρακολούθηση κατά την περίοδο της νοσηλείας. τα ζώα θα πρέπει να παρα-
κολουθούνται με συχνές κλινικές εξετάσεις, με έλεγχο της παραγωγής ούρου, με ανάλυση αερίων αίματος και με μετρήσεις της κεντρικής 
φλεβικής πίεσης. Επίσης, απαιτείται οροθεραπεία, διατροφική υποστήριξη, επίδεση και περιποίηση του τραύματος και αλλαγή κατάκλισης 
κάθε 6-8 ώρες.

GENERAL PRINCIPLES OF THORACIC SURGERY
Vassiliki Tsioli
DVM, PhD, Associate professor, Clinic of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly

Many pathological conditions of the thoracic wall or cavity require surgical treatment and preoperative stabilization1-6. In several cases, 
drainage of the thoracic cavity is required with thoracentesis or thoracostomy. Diagnostic imaging follows (a/a, u/s, CT). Indications for 
emergency thoracic exploration include large volumes of air or blood after thoracentesis or thoracostomy, severe flail chest, presence of 
air in the peritoneal cavity and extensive injuries with prolapse of thoracic organs.
The approaches used to gain access to the thoracic cavity depend on the exposure needed and the underlying disease process 
and include intercostal or median thoracotomy (sternotomy), transdiaphragmatic thoracotomy, rib resection thoracotomy and 
thoracoscopy1-6.
Pulmonary lobectomy may be partial or complete whereas, pneumonectomy is removal of all lungs on one hemithorax. Dogs can tolerate 
a 50% of lung tissue. Thoracic wall reconstruction is often necessary following management of extensive injuries or neoplasms1-6. 
Postoperative complications after thoracic surgery occur in 39% of cases, mostly consisting of pneumothorax, hemothorax, pulmonary 
edema, hypoventilation, hypothermia, acid-base balance and renal function disorders, pulmonary thromboembolism and shock.
The early postoperative period after thoracic surgery is critical. Postoperative care of animals undergoing thoracic surgery must 
ensure adequate oxygenation, normothermia and multimodal analgesia. Intraoperative placement of thoracostomy tubes is often 
necessary. Patients should be carefully monitored by measuring urine output, blood gas analysis, and measurements of central 
venous pressure. 
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α
Ομάδα Ιατρικής της Γάτας: Ογκολογία

FELINE SOFT-TISSUE SARCOMAS
Dr. Jarno Schmidt 
Hofheim, Germany

Tumours of the skin and soft-tissues are among the most common tumour types in cats (~50-60%). The majority of feline mesenchymal 
skin tumours are malignant (80%). Soft-tissue sarcomas typically arise in the subcutaneous tissues. In cats they mostly develop at the 
site of previous (chronic) inflammation (feline injection-site sarcomas, “FISS”), but they can also occur (less commonly) idiopathically at 
random locations. FISS tend to be more aggressive than idiopathic soft tissue sarcomas, which tend to be a bit less invasive and slower 
growing. Extremely rarely very multiple aggressive sarcomas have been reported in FeLV infected young cats due to feline sarcomas 
virus (FeSV) formation. 
FISS is actually a group of different types of tumours. 80-90% of them are fibrosarcomas. FISS share similar clinical presentation and 
behaviour and they occur at sites of previous inflammation. FISS were first reported in the early 1990s after rabies vaccination became 
mandatory in some parts of the USA. At the same time an aluminum-adjuvanted FeLV vaccine came on the market. Pathologists ob-
served an increase in injection-site reactions and among them an increasing number of sarcomas. Injection-site sarcomas typically 
have an inflammatory infiltrate similar to that of injection-induced granulomas, i.e. small lymphocytes & macrophages and central ne-
crosis. Sometimes Alum (adjuvants) can be detected in macrophages. The pathogenesis of these tumours is still poorly understood, but 
it is believed that inflammation causes a release of radicals and local growth factors, which cause mutations and ultimately malignant 
transformation of fibroblasts within the inflammation. 
Epidemiologically, FISS are seen most commonly after rabies and FeLV vaccinations, but less commonly also after other vaccinations, 
at the site of microchips, non-resorbable sutures and some other injected drugs. The role of adjuvants as a risk factor is still open to 
debate. Many experts believe adjuvanted-vaccines are associated with a more pronounced inflammatory reaction and therefore with a 
higher risk of FISS development. Epidemiological data on that is controversial. The risk of FISS increases if multiple vaccines are given at 
the same site. Genetics also play an important role and not all cats have the same risk. The time from injection to sarcoma development 
can range from a few months to over 10 years (median 1-2 years). The incidence depends on the country, in the USA, e.g. 1-4 FISS per 
1000-10000 vaccinations. An average GP vet sees 1-2 FISS per year. 
FISS are extremely locally invasive tumours which tend to metastasise infrequently (10-30%) and late in their course. Diagnostic 
workup includes history (injections at this site? When was the last injection?), clinical exam, cytology, incisional biopsy and chest 
radiographs or CT (staging). Cytology typically shows very pleomorphic spindeloid cells, but differentiation from granulomas can be 
difficult or impossible. Therefore, incisional biopsy is often performed to ascertain the diagnosis. Excisional biopsy is contraindicated as 
this typically leads to early recurrence. When metastatic disease is not detected, these tumours are mainly a local problem for which an 
aggressive (wide) resection, whenever possible, is the treatment of choice. Chemotherapy with e.g. doxorubicine results in a 25-50% 
response rate, but only 2-4 months median response duration. Therapy with tyrosine kinase inhibitors has so far been disappointing. 
Palliative radiation therapy of macroscopic FISS is associated with only a short median progression-free interval of 4 months. 
Therefore, whenever possible, surgery is the treatment of choice. FISS must be treated aggressively at the first attempt (wide surgical 
excision +/- radiotherapy). Modern imaging techniques (contrast-enhanced CT or MRI) are essential to accurately determine tumor 
invasion in three dimensions. The external appearance of the tumor can be deceiving, and the tumor volume determined in a CT study 
was found to be twice the volume estimated by direct physical measurement of the tumor.
The prognosis is much better if FISS are resected by specialists. Recurrences occur earlier in cats operated on by non-specialist vet-
erinarians than in cats operated on at a referral center (66 versus 274 days). Other positive prognostic factors are FISS on the distal 
extremities or tail and small tumours (<2cm). Wide excision of FISS with 3-5cm lateral margins and two deep fascial planes are currently 
recommended. Wide resection often involves extensive resections, frequently including bony resections (spinous processes, scapulae, 
etc.). Wound reconstruction can also be technically challenging and may require the insertion of prostheses, such as meshes, and skin 
or myocutaneous flaps. Resection with 3cm lateral margins results in 30-50% recurrence. A large, retrospective study reported recur-
rence and metastasis rates of 14% and 20%, respectively, if FISS were removed with 5-cm lateral margins and two deep fascial planes. 
Median survival was 499 days in cats with tumor recurrence versus 1461 days in cats without recurrence; median survival was 388 days 
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in cats that developed metastatic disease and 1528 days in cats that did not. The disadvantages are the more difficult reconstructions 
and the increased rate of wound dehiscence (8%). These aggressive resections are highly traumatic and result in severe pain. In addi-
tion to standard analgesics, wound catheters delivering local anesthetic are very effective.
In theory post-operative radiation therapy could further improve prognosis, but the data on this is controversial. A study demonstrated 
when radiotherapy was combined with surgery, mean survival times of 600 to 1300 days and 1-, 2- and 3-year survival rates of 86%, 
44-71% and 28-68%, respectively. In the past an immunotherapy (Oncept IL-2, Merial) was licensed for FISS. In the licensing study it 
helped reduce recurrence risk, but in practice it was not used and it remains controversial. It is no longer available.
After resection, assessment of tumour margins is of critical importance to determine the risk of relapse. For that purpose inking the 
margins or taking tumour bed biopsies is recommended. Recurrence rates after complete resection vary from 14-31%, with dirty mar-
gins they are around 60-80%. Surgery of recurrent FISS is typically more challenging since the whole original scar and not just the new 
mass need to be removed with 3-5cm lateral margins and two deep fascial planes. In one study, recurrence rate was 56% and typically 
after every surgery tumour-free time becomes shorter. 
The management of an inflammatory or post-injection reaction is more controversial. At what point is an inflammatory reaction suspi-
cious enough to be treated as malignancy? Most authors rely on the Vaccine-Associated Feline Sarcoma Task Force (VAFSTF) guidelines, 
which recommend that any inflammatory reaction that persists more than 3 months after an injection, is more than 2 cm in size, or 
continues to increase in size more than 1 month after injection should be treated as FISS (“3-2-1 rule”).
Vaccination recommendations typically include: “only vaccinate when necessary”, “let the vaccine wam to room temperature before 
injection”, “do not administer more than one vaccine per site”, “do not vaccinate intermuscularly, avoid the neck and interscapular 
region” and “vaccinate at the distal extremities, distal tail or lateral abdominal wall”.
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FELINE SQUAMOUS CELL CARCINOMAS
Dr. Jarno Schmidt 
Hofheim, Germany

Squamous cell carcinomas are malignant tumors arising from squamous epithelium (skin, some mucous membranes). The skin, oral 
mucosa, and digits are most commonly affected.

Cutaneous squamous cell carcinomas
UV-light associated squamous cell carcinomas 
UV-light associated squamous cell carcinomas are distinguished from less common, virally induced, multicentric in situ squamous cell 
carcinomas. Squamous cell carcinomas represent approximately 15-20% of all cutaneous tumors in the cat and are found primarily on 
the head (pinnae, eyelids, and nasal planum). Most clinically relevant cutaneous squamous cell carcinomas in cats are UV light associ-
ated: white cats that are outdoor cats (or have access to a balcony) have a 13x higher risk of disease. 
Risk factors cutaneous squamous cell carcinoma
- Long and/or strong UV irradiation
- Lack of pigments in the skin (“white cats”)
- Thin coat
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- Low risk: Siamese, Himalayan and Persian cats
- Papilloma viruses!?

About one-third of affected cats have multiple lesions on the head. The nasal planum is affected in about 90% of cases, the pinnae in 
50% of cases, and the eyelids or lips in 20% of cases. Often the lesions are misinterpreted as non-healing wounds. Differentially, der-
matitis, eosinophilic granuloma complex, and other tumors (basal cell tumors, melanomas, mast cell tumors, and others) should also 
be considered. The disease usually progresses slowly via various premalignant preliminary stages (solar keratosis, in situ carcinoma). 
In the early stage, these cases are usually (>85%) comparatively easily curable by a wide variety of methods (see table) while in more 
advanced lesions the prognosis is guarded. Therefore, early detection, education of the animal owner and treatment in the early stage 
of the disease are essential. Biopsy (histology) is recommended for diagnosis and staging (depth of invasion). “Staging” should include 
palpatory inspection of the lymph nodes (cytologic examination if necessary) and chest x-ray if necessary. Cryotherapy, plesiotherapy, 
laser therapy, and photodynamic therapy have only a shallow penetration depth (approximately 2mm), and are therefore recommended 
only for early lesions (Tis-T2). For larger lesions, surgery (pinna, eyelid, nasal planum), or radiotherapy (nasal) is recommended. Radio-
therapy (2x daily for 5 days) has a good chance of local tumour control (median survival over 2 years).
The biological behavior of squamous cell carcinoma is locally invasive. Metastases to lymph nodes and lungs are possible but occur 
mainly late in the disease course. Tumor stage (see table) is critical for prognosis: large, invasive tumors or metastatic tumors have a 
less favorable prognosis. Prophylactically, local treatments with sunscreens (high SPF) are possible, but are often not well tolerated. In 
principle, it is recommended not to allow predisposed cats to sunbathe during periods of intense sun exposure. 

Multi-centric squamous cell carcinoma in-situ (bowenoid carcinoma) 
Multi-centric squamous cell carcinoma in-situ (bowenoid carcinoma) presents as multiple plaque-like possibly ulcerated) lesions on 
pigmented, hairy skin (esp. neck, shoulder area, limbs). Etiologically sunlight plays no role; instead they are mediated by papillomavi-
rus. Progression to squamous cell carcinoma may occur. Surgery may be feasible for solitary lesions and results in local control (cure), 
but new lesions may be present elsewhere (not visible through the fur), or may develop over time. Imiquimod (Aldara®) is suitable for 
multiple lesions (apply 2-3x per week). Side effects include erythema, liver enzymes↑, neutropenia, gastrointestinal irritation. 

Oral squamous cell carcinoma
Oral tumors in the cat are comparatively common (10% of all tumors). 90% are malignant and squamous cell carcinomas represent by 
far the most common type (median age: 10 years).
Possible risk factors for the development of oral squamous cell carcinomas are flea collars, canned food, passive smoking, environ-
mental pollution, chronic inflammation and papillomaviruses. Usually owners or veterinarians find a mass or asymmetry in the face. 
Inappetence, bloody saliva, loose teeth and bad breath occur. It is also not uncommon (20-30%) for cats to present with an enlarged, 
metastatic mandibular lymph node. The tumor can be located anywhere in the oral cavity. Differential diagnoses are fibrosarcomas or 
osteosarcomas (10-15% of all oral tumors). Here, too, surgery is usually no longer possible. Rarer are oral melanomas, which may re-
spond to radiotherapy, but still carry a poor prognosis. Other and benign tumors represent <10% of all oral tumors. However, non-neo-
plastic lesions should also be considered: eosinophilic granuloma complex, lymphoplasmacytic gingivitis, dental diseases (dental root 
abscess, FORL), polyps in the nasopharynx, tonsillitis. Therapy is extremely difficult because the vast majority of oral squamous cell 
carcinomas grow very invasively with often considerable bone involvement. Surgery is usually no longer possible or useful. In individual 
cases, radiotherapy or Toceranib (Palladia®) may be considered. Palliatively, usually only meloxicam or piroxicam is given. While long 
survival times (>1 year) have been reported in individual cases after surgery or radiotherapy, the median survival time is only about 
2-4 months.
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Ομάδα Ιατρικής της Γάτας: Ογκολογία

ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΗ ΓΑΤΑ
Παναγιώτης Γ. Ξενούλης1,2, Δήμητρα Καρρά3, Κατερίνα Μωραΐτη3

1Αναπληρωτής Καθηγητής, Κλινική Παθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα
2 Adjunct Assistant Professor, Department of Small Animal Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Texas A&M 
University, College Station, Texas, USA

3 Υποψήφια Διδάκτορας, Κλινική Παθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα

Οι χρόνιες εντεροπάθειες (ΧΕ) της γάτας περιλαμβάνουν μια ομάδα διαφορετικών παθολογικών καταστάσεων που οδηγούν σε χρόνια 
επίμονα ή διαλείποντα συμπτώματα του γαστρεντερικού (ΓΕ) (π.χ. έμετος, διάρροια, μειωμένη όρεξη και απώλεια βάρους). Συνήθως 
προσβάλλονται γάτες μέσης και μεγάλης ηλικίας (6-20 ετών). Δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα ταξινόμησης για τις ΧΕ στις γάτες, αν και με 
βάση τα ιστοπαθολογικά ευρήματα, οι ΧΕ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως φλεγμονώδεις (φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, ΦνΕ) 
ή νεοπλασματικές, συμπεριλαμβανομένου του μικροκυτταρικού ή μεγαλοκυτταρικού πεπτικού λεμφώματος (Πλ). τα περιστατικά ΦνΕ 
ταξινομούνται περαιτέρω με βάση την ανταπόκριση στη θεραπεία σε εντεροπάθεια ανταποκρινόμενη στην τροφή και σε εντεροπάθεια 
ανταποκρινόμενη στα στεροειδή.
το λέμφωμα θεωρείται η πιο συχνά διαγνωσμένη νεοπλασία της γάτας και η πιο συχνή νεοπλασία του ΓΕ τόσο σε σκύλους όσο και σε 
γάτες, με το μικροκυτταρικό Πλ να είναι η πιο συχνή νεοπλασματική μορφή (περίπου 75-80%) των ΧΕ στις γάτες. Υπάρχουν δύο κύριες 
μορφές Πλ της γάτας: το μικροκυτταρικό (λεμφοκυτταρικό, καλά διαφοροποιημένο, χαμηλού βαθμού) λέμφωμα και το μεγαλοκυτταρικό 
(λεμφοβλαστικό, υψηλού βαθμού) λέμφωμα. Έχει παρατηρηθεί προδιάθεση στις αρσενικές γάτες, ειδικά στις ευρωπαϊκές κοντότριχες 
γάτες.
Στα περισσότερα περιστατικά, τα συμπτώματα είναι προοδευτικά ή/και διαλείποντα, με συχνότερα τον έμετος και την απώλεια βάρους (με-
ρικές φορές χωρίς απώλεια όρεξης ή ακόμη και με αυξημένη όρεξη). Επίσης, συχνά συμπτώματα είναι η διάρροια, η υπορεξία/ανορεξία 
κι η κατάπτωση. Στην κλινική εξέταση, τα ευρήματα ποικίλλουν ανάλογα με βαρύτητα της νόσου και μπορεί να περιλαμβάνουν διάχυτη 
ή εστιακή πάχυνση της των εντερικών ελίκων, διογκωμένους μεσεντέριους λεμφαδένες, απώλεια βάρους και κακή θρεπτική κατάσταση, 
αφυδάτωση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχουν παθολογικά ευρήματα.
το πρώτο βήμα στη διαγνωστική προσέγγιση περιλαμβάνει τη γενική εξέταση αίματος, το βιοχημικό προφίλ του ορού κι την ανάλυση 
ούρου για την εκτίμηση της γενικής κατάστασης της γάτας. Επιπλέον, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί δοκιμή ανίχνευσης αντισωμάτων για 
τον ιό της ανοσοανεπάρκειας της γάτας (FIV) και δοκιμή ανίχνευσης αντιγόνου για τον ιό της λευχαιμίας της γάτας (FeLV). Επίσης, θα πρέ-
πει να μετράται η συγκέντρωση της ολικής T4, Spec fPL και fTLI του ορού για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό άλλων νοσημάτων με παρό-
μοια εικόνα (π.χ. υπερθυρεοειδισμός, παγκρεατίτιδα, εξωκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια). Επιπλέον, η συγκέντρωση της κοβαλαμίνης και 
του φολικού οξέος στον ορό θα πρέπει να μετρώνται καθώς πολλές γάτες παρουσιάζουν υποκοβαλαμιναιμία και χρειάζονται χορήγηση 
κοβαλαμίνης. Θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση πλήρης παρασιτολογική εξέταση κοπράνων καθώς και έλεγχος με PCR για T. foetus.
Εκτός από τις εργαστηριακές δοκιμές, το υπερηχογράφημα κοιλίας μπορεί να βοηθήσει στον αποκλεισμό άλλων αιτίων των συμπτωμά-
των ή/και να συμβάλει στη διάγνωση. Πάνω από το 90% των γατών με Πλ έχουν υπερηχοτομογραφικές μεταβολές, αλλά δεν μπορεί να 
γίνει επιβεβαίωση της διάγνωσης με βάση τα ευρήματα αυτά και δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν το Πλ από τις άλλες ΧΕ. τα πιο συχνά 
υπερηχοτομογραφικά ευρήματα είναι η διάχυτη πάχυνση του γαστρεντερικού σωλήνα, η απώλεια της διαστρωμάτωσης κι η διόγκωση 
των μεσεντέριων λεμφαδένων. 
η ενδοσκόπηση κι η ενδοσκοπική λήψη βιοψιών από τον βλεννογόνο της ΓΕ οδού είναι απαραίτητες για την τελική διάγνωση του Πλ. τα 
μακροσκοπικά ευρήματα κατά την ενδοσκόπηση δεν υπάρχουν πάντα κι όταν υπάρχουν, δεν είναι ειδικά για τις διαφορετικές μορφές ΧΕ 
και δεν σχετίζονται πάντα με τα ιστοπαθολογικά αποτελέσματα. η ενδοσκοπική λήψη βιοψιών προτιμάται από τους συγγραφείς καθώς 
έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις χειρουργικές βιοψίες ολικού πάχους. Μεγάλη σημασία έχει ότι η διαγνωστική χρησιμότητα των 
ενδοσκοπικών βιοψιών εξαρτάται από την εμπειρία του χειριστή του ενδοσκοπίου και του ιστοπαθολόγου.
Παρά το γεγονός ότι η ιστοπαθολογική εξέταση των δειγμάτων βιοψιών είναι η μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση του Πλ, η ιστοπαθο-
λογική διαφοροποίηση μεταξύ μικροκυτταρικού Πλ και σοβαρής μορφής ΦνΕ είναι συχνά πολύ δύσκολη κι απαιτούνται συχνά επιπλέον 
δοκιμές (ανοσοϊστοχημεία ή δοκιμή κλωνικότητας) για την οριστική διάγνωση. 
Μόλις γίνει η διάγνωση του μικροκυτταρικού Πλ, θα πρέπει να γίνει έναρξη της κατάλληλης θεραπείας. η θεραπεία που προτιμάται από 
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τους συγγραφείς βασίζεται στη χορήγηση πρεδνιζολόνης και χλωραμβουκίλης. η γάτες θα πρέπει να παρακολουθούνται αρχικά κάθε 
4 εβδομάδες με γενική εξέταση αίματος και βιοχημικές εξετάσεις και στη συνέχεια κάθε 3 μήνες. το μεγαλοκυτταρικό Πλ απαιτεί πιο 
επιθετική χημειοθεραπεία. το πρωτόκολλο CHOP (πρωτόκολλο 25 εβδομάδων που αποτελείται από κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη, 
βινκριστίνη και πρεδνιζολόνη) είναι συχνά η θεραπεία εκλογής. Οι παρενέργειες αυτών των φαρμάκων, όπως η μυελοκαταστολή ή η 
νεφροτοξικότητα είναι ποικίλες και θα πρέπει να παρακολουθούνται πριν από κάθε συνεδρία χημειοθεραπείας. 
η πρόγνωση των γατών με μικροκυτταρικό Πλ είναι επιφυλακτική έως καλή με μέσο προσδόκιμο επιβίωσης 1,5-3 χρόνια. το μεγαλοκυτ-
ταρικό Πλ έχει γενικά δυσμενή πρόγνωση. το μέσο προσδόκιμο ζωής γατών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία CHOP είναι 4 έως 6 μήνες. 
και στις δύο περιπτώσεις οι γάτες με πλήρη ανταπόκριση στην αρχή της θεραπείας τείνουν να έχουν καλύτερη πρόγνωση από εκείνες με 
μέτρια ή καθόλου ανταπόκριση.

Βιβλιογραφία:
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FELINE ALIMENTARY LYMPHOMA
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Chronic enteropathies (CE) are common in cats and associated with significant morbidity and mortality. CE represent a diverse group 
of conditions that lead to chronic persistent or intermittent clinical signs of gastrointestinal (GI) disease (e.g., vomiting, diarrhea, 
decreased appetite, and weight loss) in the absence of infectious and parasitic intestinal disease or extra-intestinal causes (e.g., renal 
disease, hyperthyroidism). Middle aged and senior cats (6-20 years old) are usually affected. There is no uniform classification scheme 
for CE in cats, although based on histopathology, CE can be categorized as inflammatory (inflammatory bowel disease, IBD) or neoplas-
tic, including small or large cell gastrointestinal lymphoma (GIL). IBD cases are further subclassified based on response to treatment 
into food responsive (FRE) or steroid responsive enteropathy (SRE), while the presence of true antibiotic responsive enteropathy (ARE) 
in cats is not well supported by the literature. 
Lymphoma is generally considered the most frequently diagnosed feline neoplasia and the most common GI neoplasia in both dogs 
and cats, with small cell GIL being the most common neoplastic form (about 75-80%) of CE in cats. There are two main forms of feline 
alimentary lymphoma: the small-cell (lymphocytic, well-differentiated, low-grade) lymphoma and the large-cell (lymphoblastic, high-
grade) lymphoma. The prevalence of GIL in cats has dramatically increased in the past two decades but the cause remains unknown. 
In addition, progression of IBD to small cell GIL over months to years has long been suspected based on the frequent coexistence of 
inflammatory and neoplastic lesions in cats with small cell GIL and/or a previous history of IBD. A predisposition to male cats has been 
reported, especially in domestic shorthair cats. 
Clinical signs are usually progressive and can be intermitted, most commonly including vomiting and weight loss (sometimes without 
the loss of appetite or even with increased appetite). Also, common clinical signs are diarrhea, hyporexia/anorexia, and depression. Up 
to 10% of cats may be hypercalcemic as a paraneoplastic condition and present with polyuria and polydipsia. In physical examination, 
the findings vary depending on the severity of the disease and may include diffuse or local thickness of the intestine tract, palpable 
mesenteric lymph nodes, poor body condition score and dehydration. In some cases, physical examination can be normal.
The first step in the diagnostic approach includes a complete blood count (CBC), serum biochemical profile and urinalysis to estimate the 
clinical status of the cat. In addition, a serum feline immunodeficiency virus (FIV) antibody test and feline leukemia virus (FeLV) antigen 
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test should be performed. Serum concentrations of total T4, Spec fPL and fTLI should be measured to diagnose or exclude other dis-
eases with similar clinical presentation (e.g., hyperthyroidism, pancreatitis, exocrine pancreatic insufficiency). In addition, serum cobal-
amin and folate concentrations should be measured as many cats are presented with hypocobalaminaemia and they require cobalamin 
supplementation. A complete fecal parasitological examination should be performed in each case as well as PCR testing for T. foetus.
In addition to laboratory tests, an abdominal ultrasound may help to exclude other causes of the signs and/or contribute to diagnosis. 
More than 90% of cats with GIL have ultrasonographic abnormalities but a definite diagnosis cannot be made based on these findings 
and they cannot confidently differentiate GIL from other CE. The most common ultrasonographic findings are diffuse thickening of 
intestinal tract, loss of layering and enlarged lymph nodes. 
Endoscopy and endoscopic biopsy collection from the GI mucosa are essential to establish a final diagnosis of GIL. Macroscopic findings 
during endoscopy are not always present, and when present, they are not specific for a certain disease and not always correlated with 
histopathological results. Certain lesions (especially in cats with small cell GIL) might be present in the ileum and not in the duodenum. 
Therefore, it is recommended that ileal biopsies are obtained in all cats with CE. Endoscopic collection of biopsies is preferred by the 
authors as it has a lot of advantages compared to surgical biopsies. First, it is a less invasive procedure, reduces the anesthesia time 
and is associated with much faster recovery. This is important as many cats are older in age, have concurrent diseases, with poor 
body condition score and dehydrated. In addition, endoscopy offers the advantage of examining the gastric and intestinal mucosa and 
locating focalized lesions, which can be biopsied. Of great importance is that the diagnostic utility of endoscopic biopsies depends on 
the experience of the operator and the pathologist. 
Despite that histopathological examination of biopsy samples is the gold standard for the diagnosis of GIL, histopathological differen-
tiation between small-cell GIL and severe IBD is often very challenging and additional testing (i.e., immunohistochemistry or clonality 
testing) is often needed for a definitive diagnosis. 
Once a diagnosis of small GIL is made, appropriate treatment should be initiated. The treatment preferred by the authors includes the 
use of prednisolone and chlorambucil. The cat should be initially monitored every 4 weeks with CBC and chemistry profile and every 
3 months thereafter. Large-cell GIL requires more aggressive chemotherapy. The CHOP (a 25-week protocol consisting of cyclophos-
phamide, doxorubicin, vincristine, and prednisolone) protocol is often the gold standard of therapy. The side effects of these drugs are 
various and include myelosuppression or kidney toxicity and these cats should be monitored before every chemotherapy.
The prognosis of cats with small cell GIL might be good in some cases and guarded in others, with a median survival time 1,5-3 years. 
It may take up to 3 or 4 doses of chemotherapy to see the full effects of a response and those not responding at that point should be 
switched to a different protocol. Large cell GIL has generally a poor prognosis. The median survival time for cats treated with CHOP is 
4 to 6 months. Response rates to chemotherapy are about 60% to 70%. Often, cats will experience progressive disease in the face of 
aggressive therapy. In both cases cats with a complete response at the beginning of treatment tend to have a better prognosis than 
those with moderate or no response.
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CAT FRIENDLY HOSPITALISATION 
Yaiza Gomez Mejias
Dr., LdaVet MANZCVS (Medicine of Cats) ISFMAdvCertFelBehaviour MRCVS, ISFM Community Co-ordinator, International Cat Care

In 2011, ISFM and AAFP published the Feline-Friendly Handling Guidelines. Since then, our knowledge about feline behaviour and feline 
medicine has grown, and new products have become available. These proceedings include old and new tips with the goal of creating 
better management of hospitalised cats.
Cats may display different degrees of sociability towards other cats and humans. Other aspects also influence the way we handle feline 
patients in veterinary clinic. They hide signs of disease as a defence mechanism and show unspecific clinical signs such as lethargy, 
inappetence and weight loss in various pathologies. Stress is detrimental to their physical health. It is associated with an increased 
release of catecholamines and risk of anaesthesia, and increased heart rate, respiratory rate, temperature, and blood pressure. In order 
to minimise stress, the feline welfare pillars should be respected in the veterinary clinic. 
The negative environmental elements that cats may be exposed to in the ward should be identified, and we should try minimising them. 
If decisions can be made on the cat ward design, choices should favour cat-friendly equipment and materials, such as non-reflecting 
surfaces and large elevated cages positioned so that patients ‘visual contact is avoided. Cages without blankets or with only paper lining 
are not considered cat friendly. The resources (water, food, litter box, resting place) should be separated. “Spot cleaning” and leaving 
the cat in the same cage during the entire hospitalisation period helps to prevent stress associated with a new environment and scents. 
Some cats like to perch. Simple solutions are cardboard boxes or leaving the basket in the cage. The resources should be chosen based 
on the cat́ s individual preferences. A dietary history questionnaire can be used before admission. Litter trays should be 1.5 times the 
length of the cat, and unscented clumping litter is preferred. 
Some equipment is considered detrimental, and their use is not recommended: clips used for Clipnosis, cat bags, gauntlets or gloves, 
muzzles of any kind, Elizabethan collars (unless considered necessary for specific medical conditions), anaesthetic induction boxes/
vessels, pillowcases, mesh cat ‘nabbers’, air muzzles, cat tongs or rabies poles. 
Where possible more cat friendly items should be used e.g. small blood tubes, direct collection systems, portable ultrasound machines 
(so cats don’t have to be moved within the hospital for ultrasound) and cat-specific formulations of drugs are helpful. 
Cats have a very acute sense of smell. Some easy changes, such as replacing alcohol with dilute chlorhexidine or encouraging owners 
to bring the cat́ s own bedding and familiar diet and litter, help them feel more at home. When the environment is noisy, feline patients 
demonstrate more fear behaviours. They should be kept away from noisy equipment and barking dogs and other vocal patients, doors 
should be opened and closed quietly, and conversation should be minimised. Practice phones can be removed or the volume turned 
down, and soothing classical or cat-specific music may be played. Video monitoring or windows and a one-way intercom allow monitor-
ing of the cats without unnecessary stimulus. 

Quiet periods including dim light or darkness, are beneficial for recovery. Mobile screens, room dividers, blinds and curtains may be used 
to keep the cat out of view of other cats when they are examined. 
Treats may be helpful, as long as we keep in mind that the exposure to unwanted scents may be detrimental to their appetite if nausea 
is present and that the cat may not just react to the treat itself but also to the person who offers it. Scattering food nearby may be 
perceived as less threatening than approaching their mouth. Management of nausea and ensuring adequate caloric ingestion are nec-
essary for recovery (see 2022 ISFM Consensus Guidelines on Management of the Inappetent Hospitalised Cat).
The neutral temperature range for cats is 30-38C, which should always be considered, especially during recovery from sedation or an-
aesthesia, where hypothermia is more likely. Warmed towels and safe heating devices, non-slip rubber mats, blankets or towels sprayed 
with synthetic pheromones can be used to avoid contact with metal tables and weighing scales. A paediatric or small pet weighing scale 
should be available in the hospitalisation area.
Not moving cats to another room unless necessary and preventing interactions with other patients in the ward (directly or visually from 
a distance) help avoid exposure to possible new and threatening stimuli. 
Recognising emotions is vital to ensure an appropriate interaction. Ideally, the staff should be trained to identify body language and 
behaviours that indicate fear or pain (e.g., repelling, inhibited and avoidance behaviours) or frustration (e.g., confrontational, dis-
placement and repetitive behaviours). Frustration in hospitalised cats is expected because access to their usual resources is restricted. 
We can reduce frustration by providing toys or food puzzles, moving the cat at times to an area where it can move freely or providing 
interaction with one or two nurses for cats that seek attention. Negative terminology (e.g., “evil”, “nasty”, or “aggressive”) harms the 
veterinary team ś response.
It is important to consider individual preferences and how cats prefer to be physically handled. Approaching cats from the side and 
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avoiding direct eye contact is much less intimidating than coming to them from the front. The head and the region of the facial glands 
are good places to attempt touching with one or two fingers in those cats who show interest in physical interaction by reducing the 
distance (e.g., sniffing the hand). Fear and aversion are elicited when full-body, clip and scruff restraints are used. Minimal restraint is 
always recommended. When repelling behaviours are observed, it is better to use sedation to enable handling. 
The pain associated with injections can be reduced by considering the quantity of the medication and the site where it is administered, 
the pH and temperature of the drug, the needle length, gauge and sharpness and any possible underlying patient comorbidity. Some 
chemotherapeutics should only be administered through stable IV catheters. Elizabethan collars, bandages and wound protection shirts 
are generally not easily tolerated by cats and should not be used when it is not strictly necessary. Soft Elizabethan collars are always pre-
ferred. Applying local anaesthetic cream and a dressing and waiting for 20–30 mins help reduce the pain associated with phlebotomy 
and IV catheter placement. Validated pain scales are available to monitor pain and adjust analgesia according to their needs. 

Discussing oral treatment at home increases compliance. Carers worry about their bond with their cats and often feel anxious about the 
potential adverse outcomes when they need to administer oral medication. Spending enough time with the owners at the discharge 
appointment, offering support over the phone or free of charge nurse appointments, and sharing video links and handouts, increase 
their confidence. Cat-specific medications have become more common, and when not available, pharmaceutical grade compounding, 
flavoured liquids and treats, and transdermal formulations may be considered.
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Βιοασφάλεια στην αλυσίδα από το «Στάβλο στο πιάτο»

ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δανιήλ Σεργκελίδης
Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων – Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

η βιοασφάλεια είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση για την ανάλυση και τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων για τη ζωή και 
την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, καθώς και των συναφών κινδύνων για το περιβάλλον. Βασίζεται στην αναγνώριση 
των κρίσιμων δεσμών μεταξύ αυτών των τομέων. κίνδυνοι βιοασφάλειας διαφόρων τύπων υπάρχουν στον καθένα από αυτούς τους τομείς 
με μεγάλες δυνατότητες μετακίνησής τους μεταξύ των τομέων. Οι ανεπαρκείς έλεγχοι σε έναν τομέα μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για 
τους άλλους. Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν τη βιοασφάλεια είναι: η παγκοσμιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες γε-
ωργικής παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, το αυξημένο εμπόριο τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, η αύξηση των ταξιδιών και της 
μετακίνησης των ανθρώπων πέρα από τα σύνορα, η πρόοδος στις επικοινωνίες και η παγκόσμια πρόσβαση σε πληροφορίες βιοασφάλειας, 
οι περιβαλλοντικές αλλαγές και η μετάβαση από την ανεξαρτησία των χωρών στην αλληλεξάρτηση τους για αποτελεσματική βιοασφάλεια. 
η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί σημαντικότατο τομέα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιοασφάλειας. το σύστημα διαχείρισης της 
ασφάλειας των τροφίμων αντιμετωπίζει την ακούσια μόλυνση τους κατά την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διακίνησή τους από μικρο-
βιακούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους. τα σχέδια βιοασφάλειας του κλάδου στοχεύουν συνήθως στον έλεγχο ξεσπασμάτων ασθενειών 
των ζώων και των ανθρώπων με μεγάλη θνησιμότητα που προκαλούν απώλειες της παραγωγής και επηρεάζουν το εμπόριο ή το περιβάλλον. 
κάθε επιχείρηση πρέπει να διαθέτει σχέδιο βιοασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες για την διαχείριση απειλών και περιπτώσεων 
αλλοιωμένων προϊόντων καθώς και προστασία από κακόβουλες πράξεις και τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο. το σχέδιο θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει την άμεση απόσυρση αλλοιωμένων προϊόντων από το εμπόριο και τους διαύλους κατανάλωσης, καθώς και τον ασφαλή χειρι-
σμό και αδρανοποίηση προϊόντων που έχουν μολυνθεί από βιολογικούς ή χημικούς παράγοντες.

BIOSECURITY MEASURES IN FOOD INDUSTRY
Daniel Sergelidis 
Laboratory of Food Hygiene - Veterinary Public Health, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Biosecurity is a strategic and integrated approach to analyzing and managing relevant risks to human, animal and plant life and health, 
and associated risks to the environment. It is based on recognition of the critical linkages between sectors. Biosecurity hazards of 
various types exist in each sector and have high potential to move between sectors. For that reason, inadequate controls in one sector 
can have far-reaching consequences for other sectors. Among the most important factors influencing biosecurity are: globalization, 
new agricultural production and food processing technologies, increased trade in food and agricultural products, increasing travel and 
movement of people across borders, advances in communications and global access to biosecurity information, environmental chang-
es, and shift from country independence to country interdependence for effective biosecurity. Food industry is one of the important 
sectors to an integrated approach to biosecurity. Food safety management systems address the unintentional contamination of food 
products during processing or storage by microbial, chemical, or physical hazards. Industry biosecurity plans are usually designed to 
control emergency animal and human diseases which cause heavy mortalities or production losses and can impact trade, human health 
or the environment. Each industry must have in place a biosecurity plan which includes procedures for handling threats and actual cases 
of product tampering, as well as protection of malicious acts and cyber – terrorism. The plan should also include the immediate recall 
of adulterated products from trade and consumer channels, and safe handling and disposal of products contaminated with biological 
or chemical agents.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Δημήτρης Παπαδόπουλος PhD1,3, κωνσταντίνος Παπαγεωργίου,PhD2,3

1350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων/ Διεύθυνση Προστασίας Δυνάμεων
2Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο
3Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ

H πρωτογενής παραγωγή, παρέχοντας τα απαραίτητα τρόφιμα, αποτελεί βασικό παράγοντα για την διατήρηση της ποιότητας ζωής και 
βασικό πυλώνα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας κάθε χώρας.
η διασφάλιση της σταθερότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων είναι ένα από τα βασικά δόγματα των σύγχρονων κοινωνιών και 
ταυτόχρονα βασική απαίτηση των πολιτών από τις κυβερνήσεις τους.
Εντούτοις, η επισιτιστική ασφάλεια και η σταθερότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων απειλούνται διαρκώς από κινδύνους που 
σχετίζονται: 

•  με τις καιρικές συνθήκες και την κλιματική αλλαγή, 
•  με ελλείψεις σε αγροτικά εφόδια (λιπάσματα, ζωτροφές), 
•  με την εμφάνιση επιζωοτιών, 
•  με τοπικές ή διεθνείς συγκρούσεις

Tα αγροτικά προϊόντα και η παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους επιθέσεων, με σημαντικές 
επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική συνοχή μιας χώρας. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η σκόπιμη απελευθέρωση 
παθογόνων μικροοργανισμών σε καλλιέργειες και στο ζωικό κεφάλαιο με στόχο την εμφάνιση επιζωοτιών και επιδημικών εξάρσεων, 
μέσω της μεταφοράς των παθογόνων παραγόντων και σε άλλους ξενιστές (συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου), αλλά και την 
καταστροφή σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Στην διεθνή βιβλιογραφία αυτό περιγράφεται με τον όρο αγροτρομοκρατία 
(agroterrorism).
Στο παρελθόν για την αποφυγή και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών δίνονταν ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα βιοασφάλειας και 
βιοπροστασίας. αυτό όμως φαίνεται να μην είναι αρκετό καθώς η αλματώδης ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, σε συνδυασμό με την συ-
νεχή αύξηση υβριδικών απειλών θα μπορούσαν να διευκολύνουν την εκδήλωση αγροτρομοκρατικών επιθέσεων. Για τον λόγο αυτό τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από Συστήματα, που βασίζονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας και στην ανάλυση 
τρωτότητας-ευπάθειας (risk and vulnerability analysis) σημαντικών κοινωνικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών σε τοπικό, περιφερει-
ακό και εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση κρίσεων. τα Συστήματα αυτά βρίσκουν εφαρμογή τόσο στην επισιτιστική ασφάλεια, αλλά 
και στην προστασία της πρωτογενούς παραγωγής. κοινά σημεία όλων των Συστημάτων είναι η ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών 
(Stakeholders Analysis), η αναγνώριση των κινδύνων και η εκτίμηση της επικινδυνότητας(Hazzard Identification & Risk Assessment), η 
αναγνώριση στοιχείων ευπάθειας της λειτουργίας ή του τομέα (Vulnerability Assessment), η και η επικοινωνία (Communication). 
Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανάλυση των παραγόντων που σχετίζονται με την αγροτρομοκρατία καθώς και των Συστημάτων τα 
οποία στηριζόμενα στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και τη διαχείριση των βιολογικών κινδύνων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της πρωτογενούς παραγωγής. 
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Β
Ιατρική Ιπποειδών

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Παναγιώτα Τυρνενοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Χειρουργική Κλινική (Κλινική Ιατρική Ιπποειδών), Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα, Ελλάδα

τα τραύματα των ιπποειδών αποτελούν έναν από τους συνηθέστερους τύπους περιστατικών στην καθημερινή κλινική πράξη. η διαχείριση 
των τραυμάτων στα ιπποειδή αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό κτηνίατρο, λόγω των συχνών επιπλοκών, και των ιδιαιτεροτήτων που 
παρουσιάζει το συγκεκριμένο είδος κατά τη διάρκεια της επούλωσης σε σύγκριση με άλλα είδη ζώων. Διάφοροι παράγοντες δυνητικά 
επηρεάζουν τη φυσιολογική επούλωση παρεμβαίνοντας σε μία ή περισσότερες από τις φάσεις της, συμπεριλαμβανομένων ατομικών 
παραγόντων (ηλικία, φυλή, σωματικό βάρος ή ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων), και παραγόντων που αφορούν το τραύμα (αιματική 
παροχή, θερμοκρασία, ανισορροπία των διαμεσολαβητών της φλεγμονής).
η αρχική φλεγμονώδης απόκριση των αλόγων στο τραυματισμό είναι αργή. Ως εκ τούτου, η καθυστερημένη ανάπτυξη ενός υγιούς 
στρώματος κοκκιώδους ιστού έχει ως αποτέλεσμα την αργή επούλωση. αυτός ο τύπος απόκρισης παρατηρείται συνήθως σε τραύματα 
του κατώτερου τμήματος του άκρου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη χηλοειδούς ή τη δημιουργία άτονων ελκών. η καλή γνώση των ανατο-
μικών ιδιαιτεροτήτων της πάσχουσας περιοχής σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα του τραύματος συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχή 
διαχείριση από τον πρωτοβάθμιας περίθαλψης κτηνίατρο.
τραύματα που συνοδεύονται από σοβαρές αιμορραγίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα; πρωταρχικός στόχος είναι ο περιορισμός 
της απώλειας αίματος, ο έλεγχος της αιμορραγίας και η αποτροπή της υποογκαιμικής καταπληξίας. τα τραύματα απογαντισμού στο κατώ-
τερο τμήμα του άκρου αποτελούν έναν από τους δυσκολότερους τύπους στη διαχείριση και συχνά συνοδεύονται από επιπλοκές όπως οι 
δευτερογενείς μη ελεγχόμενες μολύνσεις, η ισχαιμική νέκρωση ή η δημιουργία απολύματος. Σε τέτοιους τύπους τραυμάτων συστήνεται 
η προσπάθεια μερικής ή πλήρους σύγκλισης με σκοπό την διατήρηση της υγρασίας και την προστασία των εν τω βάθει ιστών.
Επιπρόσθετα, τραύματα που γειτνιάζουν ή επικοινωνούν με αρθρώσεις χρήζουν ειδικής μεταχείρισης λόγω του αυξημένου κινδύνου ανάπτυ-
ξης δευτερογενούς σηπτικής αρθρίτιδας. Οι στόχοι θεραπείας περιλαμβάνουν την έγκαιρη εξουδετέρωση των παθογόνων μικροοργανισμών, 
τη μείωση της φλεγμονής, τη διαχείριση του πόνου, την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας της άρθρωσης καθώς και την αποτροπή 
της πιθανής διάβρωσης του αρθρικού χόνδρου. Συχνά κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός παραδοσιακών μεθόδων & συστηματικής θερα-
πείας, με πιο εξειδικευμένες μεθόδους όπως η άρδευση του περιφερικού τμήματος του άκρου ή/και η ενδοαρθρική χορήγηση αντιβιοτικών. 
Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα, η πλειονότητα των τραυμάτων του κορμού, της κεφαλής και του αυχένα έχουν καλή πρόγνωση, 
ειδικότερα όταν αυτά δεν περιλαμβάνουν εν τω βάθει ιστούς. Σε πολλές περιπτώσεις, ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης αποτελεί η 
επούλωση κατά β’ σκοπό; εξαίρεση αποτελούν η αντιμετώπιση ευμεγεθών μερικώς αποσπασθέντων δερματικών ελλειμάτων ή τραύματα 
που περιλαμβάνουν τρώση των υποκείμενων μυών. Επιπλέον, μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χειρουργική αποκατάσταση 
περιοχών με μεγάλη κινητικότητα όπως αυτή των χειλέων, των βλεφάρων και τον μυκτήρων.
η αντιμετώπιση των τραυμάτων στα ιπποειδή αποτελεί πρόκληση για τον πρωτοβάθμιας περίθαλψης κτηνίατρο, καθώς οι παραδοσιακές 
θεραπείες που εφαρμόζονται με αποτελεσματικό τρόπο σε άλλα είδη ζώων, στο συγκεκριμένο είδος συχνά αποτυγχάνουν.
Για το λόγο αυτό υπάρχει διαθέσιμη μια πληθώρα επιλογών από την χρήση προϊόντων με βάση το ιατρικό μέλι και τις αναγεννητικές θε-
ραπείες έως την αποκατάσταση με κρουστικά κύματα και την εφαρμογή αρνητικής πίεσης.
κατά συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη αναζήτησης των επικαιροποιημένων διαθέσιμων καινοτόμων μεθόδων και η εξατομικευμένη 
εφαρμογή τους. 
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EQUINE WOUND MANAGEMENT. NEW PERSPECTIVES AND PRIMARY CARE GUIDELINES
Panagiota Tyrnenopoulou
Assistant Professor, Clinic of Surgery (Equine Clinical Studies), Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Karditsa, Greece

Wounds are among the most common emergency problems in the horse. Observing differences in wound healing between horses and 
other species has provided valuable information about the intrinsic process of wound healing and the common complications encoun-
tered when managing equine traumatic injuries. There are various factors that potentially impair normal healing by interfering with one 
or more of its phases including individual factors (age, breed, nutritional status, underlying conditions), blood supply, tissue perfusion, 
temperature, and imbalance of mediators.
The initial inflammatory response of horses to trauma is tardy and less intense, therefore, delayed development of a healthy bed of 
granulation tissue results in slower healing. This type of response is commonly seen in wounds of the distal aspect of the limb result-
ing in chronic non-healing wounds or exuberant granulation tissue. It is imperative that the veterinarian possesses a strong working 
knowledge of anatomy as among several factors contributing to the challenges of wound management, is the location of the wound, 
size, depth and the underlying tissues involved in the wound.
Excessive haemorrhage should be addressed immediately. Once the bleeding is controlled and blood loss is considered substantial, the 
horse should be re-evaluated for signs of hypovolemic shock. Degloving injury of the distal portion of the limb is one of the most chal-
lenging types of wounds to manage. Gross contamination, avascular necrosis and sequestrum formation often accompany these types of 
injuries; healing even a small portion of tissue by primary closure is suggested to protect the deep tissues from desiccation. Another type of 
challenging wounds are the ones that are adjacent to, or communicate with, a synovial structure, due to the high risk of secondary septic 
synovitis. Treatment goals include rapid resolution of infection, reduction of inflammation, pain management, and the restoration of nor-
mal synovial physiologic functions. A combination of systemic, regional or intra-synovial antibiotics, joint lavage and wound debridement 
are often necessary. Timely diagnosis and treatment are critical for obtaining a successful outcome in affected horses.
On the other hand, most wounds of the body and neck have an excellent prognosis, especially when the wound does not involve struc-
tures underlying the skin. Second-intention healing is often the most appropriate method, but some wounds with a large skin flap or 
lacerated muscle heal faster after they are completely or partially sutured. In general, injuries of the equine head have a good prognosis. 
Nevertheless, clinicians are warranted to pay careful attention in reconstructing highly mobile structures such as lacerations of the lips, 
eyelids, or nostrils.
Wounds account for a large portion of cases in the equine practitioners’ life. Since therapies beneficial to other species may not be 
suitable to horses, a variety of options is currently used from honey-based products and regenerative treatment to shockwave and 
negative-pressure wound therapy. Consequently, the search for innovative adjunctive approaches based on individual assessment to 
accelerate the quality of repair is of paramount importance.
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ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΠΑΡΕΣΗ – ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ
Νικόλαος Διακάκης
Κτηνίατρος, Καθηγητής, Μονάδα Ιπποειδών, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

η αντιμετώπιση ενός περιστατικού ίππου με αδυναμία ανέγερσης αποτελεί πάντοτε πρόκληση. Συνήθως οι ιδιοκτήτες είναι ιδιαίτερα 
αγχωμένοι και αυτή η πίεση μεταφέρεται εξ’ ολοκλήρου στον κτηνίατρο. 
το πρώτο μέλημα του κλινικού θα πρέπει να είναι η ασφάλεια. Ο κτηνίατρος θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα ακόμα άτο-
μο, ώστε στην περίπτωση που ο πρώτος υποστεί κάποιο ατύχημα να υπάρχει κάποιος να τον βοηθήσει. ιδανικά θα πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις άνδρες ικανού μεγέθους ώστε να βοηθήσουν σε χειρισμούς, όπως η περιστροφή ή η υποβοήθηση του 
αλόγου να σηκωθεί. Επιπλέον, κατά το δυνατόν, όλοι οι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί θα πρέπει να γίνονται από την πλευρά 
της χαίτης-ράχης και όχι από την πλευρά των άκρων. 
Όπως πάντα, η βασική κλινική εξέταση είναι θεμελιώδους σημασίας. Θα πρέπει να γίνει ένα νευρολογικός έλεγχος, να εκτιμηθεί το επίπε-
δο συνείδησης του αλόγου, η καρδιακή συχνότητα και ο καρδιακός ρυθμός, η κινητικότητα του εντέρου, η θερμοκρασία, ο μυϊκός τόνος 
και η πιθανή αντίδραση στην εξεταστική λαβίδα οπλής. 
αρχικά ο ίππος ενθαρρύνεται να σηκωθεί. Με το άλογο όρθιο, η κλινική εξέταση είναι μακράν ασφαλέστερη και αντικειμενικότερη. Εάν 
αυτό δεν επιτευχθεί, τότε η κλινική εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλά, κάποιες διαδικασίες, όπως η βραχιόνια ψηλάφηση, δεν 
δίνουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. 
η διαφορική διάγνωση ενός ίππου με πάρεση ή αδυναμία ανέγερσης συνήθως περιλαμβάνει τα παρακάτω νοσήματα:
Τραύμα, το οποίο αποτελεί τη συχνότερη αιτία αιφνίδιας παράλυσης. Παρατηρείται απόκλιση των αντανακλαστικών ενώ συνήθως διατη-
ρείται η όρεξη. 
Μυοπάθεια. Οποιαδήποτε πάθηση των μυών, παροξυστική μυοσφαιριναιμία, υπερκαλιαιμική περιοδική παράλυση, ατυπική μυοπάθεια 
κτλ. Παρατηρείται αύξηση του μυϊκού τόνου και συνήθως τα άλογα ανταποκρίνονται καλά στα αντιφλεγμονώδη. 
Κολικός (ενδοκοιλιακό άλγος). ακόμα και οι χειρουργικοί κολικοί, σπάνια προκαλούν παράλυση. Ενδεχομένως, η ηπατική εγκεφαλοπάθεια 
να αποτελεί και τη μόνη περίπτωση. 
Ενδονυχίτιδα ή κάποια άλλη νόσος της οπλής. Συνήθως η όρεξη διατηρείται ενώ είναι έκδηλη η αντίδραση άλγους κατά την εφαρμογή της 
εξεταστικής λαβίδας οπλής. 
Αρθροπάθεια. η όρεξη διατηρείται και διαπιστώνεται καλή ανταπόκριση στα αντιφλεγμονώδη. 
Νευρολογική νόσος (εγκεφαλίτιδα του δυτικού νείλου, ρινοπνευμονίτιδα, εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου, αυχενική σπονδυλομυελοπά-
θεια, επιληψία, ναρκοληψία κτλ.). κατά τον νευρολογικό έλεγχο θα διαπιστωθούν αποκλίσεις, ανάλογα με την πάθηση. 
Παγίδευση σε κάποιο εμπόδιο. Ενίοτε το άλογο δεν θα είναι παράλυτο αλλά παγιδευμένο και εξαντλημένο από την προσπάθειά του να 
απεγκλωβιστεί. 
Απίσχναση – Ζωική Εξάντληση. Ο ίππος θα είναι εμφανώς σε κακή θρεπτική κατάσταση. 
Αλλαντίαση
Δηλητηρίαση από μόλυβδο
Τοξίκωση από οργανοφωσφορικά
Τροφογενείς τοξικώσεις
η έναρξη της θεραπευτικής αγωγής συνήθως περιλαμβάνει τη ενδοφλέβια χορήγηση συνδυασμού αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Εάν 
μετά από σύντομο χρονικό διάστημα ο ίππος εμφανίσει σημεία βελτίωσης της κλινικής εικόνας, τότε έχει νόημα η προσπάθεια να τεθεί 
τελική διάγνωση και αιτιολογική θεραπεία. Εάν δεν υπάρξει βελτίωση, τότε η πρόγνωση είναι κακή. 
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ΚΟΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ. ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Παναγιώτα Τυρνενοπούλου
Επίκ. Καθηγήτρια, Χειρουργική Κλινική (Κλινική Ιατρική Ιπποειδών), Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα 

το οξύ κοιλιακό άλγος (κολικός) του ίππου αποτελεί μια από τις συχνότερες παθολογικές καταστάσεις που απαντώνται στην κλινική πράξη. 
η έγκαιρη και αποτελεσματική διαφοροποίηση του παθολογικού κολικού από κολικούς που χρήζουν παραπομπής, μειώνει τις πιθανότητες 
καρδιαγγειακής κάμψης, και βελτιώνει την πρόγνωση. τα νεότερα δεδομένα στη χρήση σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων καθώς 
και η εμφάνιση νέων κλινικοπαθολογικών παραμέτρων συμβάλλουν ενεργά στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του κολικού των 
ιπποειδών.
η κατηγοριοποίηση των κολικών γίνεται με βάση την ανατομική εντόπιση ή/και τον τύπο της βλάβης. Συχνά αίτια κολικών στον ίππο 
περιλαμβάνουν τους σπασμωδικούς κολικούς, τις εμφράξεις του παχέος εντέρου και τις στροφές του παχέος εντέρου; ωστόσο, στατιστικά, 
σε ένα υψηλό ποσοστό οι κολικοί παραμένουν αδιάγνωστοι. η συνήθης προσέγγιση περιλαμβάνει τη λήψη ολοκληρωμένου ιστορικού, τη 
λεπτομερή γενική κλινική εξέταση, την τοποθέτηση ρινοοισοφαγικού καθετήρα, τη βραχιόνια ψηλάφηση.
Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ταχυκαρδία, έντονο κοιλιακό άλγος ή υπάρχει υποψία εμπλοκής του λεπτού εντέρου, η γενική κλινική 
εξέταση θα πρέπει να ακολουθείται από την τοποθέτηση ρινοοισοφαγικού καθετήρα. 
η βραχιόνια ψηλάφηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον ίππο και 
τον κτηνίατρο. τα τελευταία χρόνια εκτός από την ενδοφλέβια χορήγηση βρωμιούχου βουτυλοσκοπολαμίνης κερδίζει έδαφος και η 
ενδοορθική χορήγηση διαλύματος λιδοκαΐνης 2%. 
η διενέργεια αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων σε συνδυασμό με τη χρήση νέων προγνωστικών δεικτών, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε κάθε περίπτωση κολικού. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του γαλακτικού (ιόντος) στο πλάσμα του αίματος φαίνεται να αποτελεί 
έναν από τους χρησιμότερους προγνωστικούς δείκτες στη διαχείριση του κολικού του ίππου. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την 
ανταπόκριση στη θεραπεία με υγρά και ηλεκτρολύτες, ενώ φαίνεται πως η αύξηση της συγκέντρωσής του σχετίζεται με αυξημένη 
θνησιμότητα. Πρόσφατες μελέτες διερεύνησαν τη συγκέντρωση γαλακτικού στο περιφερικό φλεβικό αίμα, στο φλεβικό αίμα των αγγείων 
του παχέος εντέρου και στο αρτηριακό αίμα κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων; ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο προσδιορισμός της 
συγκέντρωσης του γαλακτικού στο πλάσμα αίματος από τη σφαγίτιδα φλέβα θεωρείται ο πιο ακριβής προγνωστικός δείκτης επιβίωσης. 
Οι βιοχημικοί δείκτες παραδοσιακά αποτελούσαν χρήσιμο εργαλείο στη διαχείριση περιστατικών κολικού. Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν 
τη χρησιμότητα συγκεκριμένων βιοχημικών παραμέτρων στην ανίχνευση περιστατικών κολικού τα οποία συνδυάζονται με ισχαιμικά φαι-
νόμενα. η μελέτη της δραστηριότητας της κρεατινικής κινάσης και της συγκέντρωσης των χολικών οξέων στο περιτοναϊκό υγρό φαίνεται 
ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Επιπλέον, πρωτεΐνες οξείας φάσης όπως το αμυλοειδές του 
ορού, η σερουλοπλασμίνη και η παραοξονάση, καθώς και δείκτες φλεγμονής όπως οι μεταλλοπρωτεϊνάσες χρησιμοποιούνται σε ερευνη-
τικό επίπεδο και θα μπορούσαν δυνητικά να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σε περιπτώσεις κολικών επιπλεγμένων από SIRS. τέλος, σε 
πρόσφατες έρευνες διερευνήθηκε και η πιθανή προγνωστική αξία των D-διμερών και της καρδιακής τροπονίνης ι σε διάφορους τύπους 
κολικών του ίππου. 
η αντιμετώπιση περιστατικών κολικού συχνά συνοδεύεται από επιθετική οροθεραπεία με τη χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών και 
ηλεκτρολυτών. Παρά το γεγονός ότι η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα ο χρυσός κανόνας στην αντιμετώπιση 
περιστατικών κολικού, νεότερες μελέτες υποστηρίζουν τα πλεονεκτήματα της χορήγησης υγρών με ρινοοισοφαγικό καθετήρα, έναντι 
παραδοσιακών πρακτικών. η χρήση παραφινελαίου με ρινοοισοφαγικό καθετήρα συστήνεται ως δείκτης αξιολόγησης της ικανότητας και 
της ταχύτητας διέλευσης από το πεπτικό σύστημα. αντίθετα, η χρήση θειϊκού μαγνησίου φαίνεται πως παρουσιάζει καλύτερη απορρόφηση 
από το πεπτικό σύστημα και μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό καθαρκτικό. 
η διαχείριση του πόνου σε περιστατικά κολικού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πρωτοκόλλου θεραπείας. η φλουνιξινική μεγκλου-
μίνη και η φιροκοξίμπη αποτελούν τις ουσίες εκλογής κατά του σπλαχνικού πόνου. Παρά τις κυρίαρχες αντιλήψεις, οι α-2 αδρενεργικοί 
αγωνιστές μπορούν να χορηγηθούν ως αναλγητικά σε περιπτώσεις κολικού είτε ως bolus ή μετά την αραίωση τους, ως CRI. η χρήση ενδο-
φλέβιας νευροληπτοαναλγησίας αποτελεί συνήθη πρακτική στην καθημερινή κλινική πράξη. το συχνότερα χρησιμοποιούμενο οπιοειδές 
είναι η βουτορφανόλη, ωστόσο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύθηκαν από τη Βρετανική Ένωση ιππιάτρων (BEVA) 
αποφάνθηκαν ότι η ουσία κρίνεται ανεπαρκής για την αντιμετώπιση του σπλαχνικού πόνου.
Συμπερασματικά, ένα μεγάλο ποσοστό κολικών μπορεί να ανταποκριθεί θετικά στη συντηρητική θεραπεία. η διαχείριση του κολικού από 
τον πρωτοβάθμιας περίθαλψης κτηνίατρο θα πρέπει να συνοδεύεται από τη γνώση των νεότερων δεδομένων που αφορούν την έγκαιρη 
ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία. 
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NEW PERSPECTIVES IN DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF EQUINE COLIC
Panagiota Tyrnenopoulou
Assistant Professor, Clinic of Surgery (Equine Clinical Studies), Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Karditsa, Greece

Acute abdominal pain (colic) in the horse is one of the most frequent emergency conditions encountered in equine practice. Quick and 
efficient differentiation of strangulating and non-strangulating lesions requiring quick referral, generally reduces chances of cardiovas-
cular compromise, thereby improving survival. Continuous advances in imaging modalities and the emergence of novel clinicopatho-
logical markers have improved early management of equine colic.
Colic is generally categorised based on the segment of affected bowel and/or type of lesion. The most common causes of colic include 
spasmodic colic, large colon impactions, and displacements, although a significant number of cases remain undiagnosed. Traditional 
approach includes a combination of history, physical examination, nasogastric intubation and rectal examination, as well as modern 
modalities including diagnostic imaging and clinicopathologic data. 
Following a thorough clinical examination, nasogastric intubation should be prioritized in cases of tachycardia, significant abdominal 
pain and potential involvement of small intestine pathology. Rectal examination should be performed after adequate restraint. The 
use of N-butylscopolammonium bromide and infusion of a small amount of 2% lidocaine intrarectally using an extension set is gaining 
ground as a common practice during the last years.
The use of routine blood work in combination with novel markers as prognostic factors should be facilitated in any case of equine colic. 
Measurement of lactate concentration has become an increasingly useful tool in colic diagnostic workups. Plasma lactate concentration 
helps to determine the need for fluid therapy and monitor response to treatment, while increasing plasma lactate has been associated 
with a poor prognosis. Recent studies investigated lactate concentration in peripheral venous blood, colonic venous blood and arterial 
blood intraoperatively, however, so far, jugular venous lactate is considered the most accurate predictor of survival. Routine bloodwork 
panel is traditionally used in equine colic cases, however, recent advances in specific biochemical markers provide new insight in de-
tecting strangulating lesions. Peritoneal CK activity and peritoneal bile acids in combination with complete serum biochemical analysis 
could provide useful information in such cases. Acute phase proteins such as serum amyloid, cerulaplasmin and paraoxonase and 
inflammatory markers such as MMPs are generally used in equine practice and could potentially provide useful information in SIRS-com-
plicated colic cases. In addition, measurement of D-dimer and cardiac troponin I, have been proved useful in colic cases, although no 
difference based on specific diagnosis was detected.
Equine colic is a common emergency problem in clinician’s routine, often requiring aggressive fluid treatment. Although intravenous 
fluid therapy was considered a gold standard, there are several studies currently supporting the benefits of enteral fluid therapy, re-
garding large colon impactions. Enteral fluids may consist of water, electrolytes, laxatives such as magnesium sulfate and mineral oil. 
The use of mineral oil as an effective laxative has been lately debated and is generally used as a good marker of gastrointestinal transit; 
magnesium sulfate is considered more effective at penetrating ingesta. The benefits of rectal administration of fluids lie on the fact that 
are inexpensive, do not require sterility, or special equipment and are associated with few risks, if administered properly.
Pain management in colic cases is an essential part of the treatment protocol. Flunixin meglumine and firocoxib are reported to provide 
superior analgesia for visceral pain compared to other drugs. Alpha-2 adrenergic agonists are routinely administered for their sedative 
and analgesic properties and can be also diluted in a large volume bag and administered as a CRI. Opioids are often combined with 
alpha-2 agonists to provide neuroleptanalgesia. The most commonly used opioid in equine ambulatory practice is butorphanol, however 
recent guidelines published by the British Equine Veterinary Association reported the substance inadequate for visceral pain.
In conclusion, many colic cases respond favourably to medical treatment. Field management of colic should encompass new perspec-
tives in early detection, pain control and fluid replacement.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Νίκος Διακάκης
Κτηνίατρος, Καθηγητής, Μονάδα Ιπποειδών, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

αν και τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης του ίππου συχνά παραβλέπονται, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες παθήσεις 
αναγνωρίζονται, οι οποίες αφενός περιορίζουν την απόδοση των αλόγων αλλά και απειλούν την ευζωία τους. Στις περιπτώσεις εκείνες 
που παθήσεις των άκρων συνυπάρχουν με παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, ο κτηνίατρος οφείλει να τις αντιμετωπίσει ταυτόχρονα, 
προκειμένου να επιτύχει την κλινική βελτίωση. 
Προκειμένου να κατανοηθούν τα προβλήματα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη η καλή γνώση της ανατομίας 
και της εμβιομηχανικής του αυχένα. Εξυπακούεται ότι η κλινική εξέταση θα πρέπει να είναι ενδελεχής και περιλαμβάνει με τον ίππο σε στάση 
την επισκόπηση, την ψηλάφηση και την υποβολή του αυχένα σε παθητικές κινήσεις προκειμένου να ανιχνευτούν πιθανές παραμορφώσεις 
ή αποκλίσεις. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να εξεταστεί ο ίππος σε κίνηση και να υποβληθεί σε μια λεπτομερή ορθοπεδική εξέταση καθώς 
πολλές παθήσεις της αυχενικής μοίρας εκδηλώνονται ως ετερόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες χωλότητες. Όσον αφορά στις απεικονιστικές, 
διαγνωστικές εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν την ακτινογράφηση, τον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο, το σπινθηρογράφημα, την αξονική 
και τη μαγνητική τομογραφία. η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι ο ακτινογραφικός έλεγχος. αρχικά λαμβάνονται πλαγιοπλάγια 
ακτινογραφήματα από όλους τους αυχενικούς σπονδύλους, προσπαθώντας να απεικονιστεί και το διάστημα α7-Θ1. ακολούθως, 
λαμβάνονται λοξές προβολές έτσι ώστε να απεικονιστούν στο βέλτιστο δυνατό βαθμό οι αρθρικές επιφάνειες των σπονδύλων. 
η υπερηχοτομογραφία είναι μία ασφαλής, μη επεμβατική, σχετικά εύκολη μέθοδος. αν και ιδανικά απαιτούνται πολλές διαφορετικές 
κεφαλές, η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη είναι η κεφαλή γραμμικής σάρωσης 7.5-12MHz σε επιμήκη διατομή. Στο ύψος το ινίου συνήθως 
η διατομή είναι εγκάρσια. 
η αξονική και μαγνητική τομογραφία, αν και παρέχουν υψηλότατη ευκρίνεια, αποτελούν ιδιαίτερα ακριβές και όχι εύκολα προσβάσιμες 
επιλογές. Συνήθως, η διάγνωση μπορεί να τεθεί με βάση τον ακτινολογικό και υπερηχοτομογραφικό έλεγχο. 
Οι πιο κοινές διαγνώσεις περιλαμβάνουν τη φλεγμονή του επιμήκους ραχιαίου συνδέσμου ή του θυλάκου του και την οστεοαρθρίτιδα, 
ιδίως στους τελευταίους αυχενικούς σπονδύλους. τις περισσότερες φορές βρίσκει εφαρμογή η ενδοαρθρική ή ενδοθυλακική έγχυση 
κορτικοστεροειδών. 
η παθογένεια των περισσοτέρων παθήσεων της ράχης του αλόγου παραμένει άγνωστη. η μορφολογία της ράχης του αλόγου καθώς 
και επιβάρυνση από την ίππευση σαφώς αποτελούν τους κυριότερους προδιαθετικούς παράγοντες. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις τα 
προβλήματα στη ράχη διαπιστώνονται ως αποτέλεσμα χωλότητας των οπίσθιων άκρων. Υπόνοια άλγους στη θωρακο-οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης τίθεται σε περιπτώσεις κακής απόδοσης, δυστροπίας ή αιφνίδιας αλλαγής της συμπεριφοράς. κατά την κλινική 
εξέταση είναι έκδηλη η δυσφορία κατά την ψηλάφηση των ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων ή των μυών εκατέρωθεν αυτών. η 
διάγνωση στηρίζεται στον ακτινολογικό και υπερηχοτομογραφικό έλεγχο και σπανιότερα στη θερμογραφία. Οι παθήσεις της ράχης του 
ίππου θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως παθήσεις των μυών, των συνδέσμων ή των οστών της χώρας αυτής. 
η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει τη συστηματική χορήγηση διμεθυλοσουλφοξείδιου (DMSO), μη στεροειδών ή στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και μυοχαλαρωτικών. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η θεραπεία εκλογής είναι η παραρραχιαία ή μεταξύ των 
ακανθωδών αποφύσεων έγχυση διαλύματος κορτικοστεροειδών. Με πολύ καλά αποτελέσματα εφαρμόζονται και επικουρικές θεραπευτι-
κής τεχνικές, όπως η χειροπρακτική, ο βελονισμός, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ο κρουστικός υπέρηχος. 

NECK AND BACK PROBLEMS OF THE HORSE. DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
Nikolaos Diakakis
Veterinarian, Professor, Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, Faculty of Health Sciences, A.U.th., Thessaloniki

Although the condition of neck and back problems is often disregarded, in the recent years a lot of “new” conditions that hampered 
the welfare and performance of the equine athlete have been recognized. When clinically evident spinal disorders coexist with limb 
conditions, the veterinary surgeon needs to manage both problems concurrently. 
To understand neck pathology, one has to be able to grasp the concepts of neck anatomy and its biomechanics. Moreover, clinical 
examination is of outmost importance and includes observation, palpation and passive manipulation of the neck in order to detect 
any abnormalities. On top of that the veterinary surgeon needs to exercise the horse and do a complete orthopedic examination, as 
many neck problems present as unilateral or bilateral forelimb lameness. As far as diagnostic imaging modalities are concerned, one 
can choose among various solutions, such as radiology, ultrasonography, scintigraphy, computed tomography or magnetic resonance 
imaging. The most easily accessible modality for the average veterinarian is radiology. During the radiological control one has to start 
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with lateral views of all cervical vertebrae down to the level of C7-T1, if possible. Having said that, it is important to take the appropriate 
oblique views in order to visualize the articular facets of the vertebrae. 
Ultrasonography of the neck is not invasive, it is easy to do and it is safe. Ideally, on has to have multiple probes but the most common 
is the linear 7.5-12MHz probe which is used longitudinally. At the level of the poll, the section is usually transverse. 
Although, computed tomography and magnetic resonance imaging are extremely detailed imaging modalities are rather expensive 
and not readily accessible. Usually, one can make a solid diagnosis based on the radiological and ultrasonographic findings. 
The most common findings in the neck include inflammation of the nuchal ligament or bursa and osteoarthritis of the articular facets 
especially at the level of the base of the neck. Usually, the answer is intrathecal injection of corticosteroids. 
The specific pathogenesis of many back problems is unknown. The conformation of a horse and its use could act as strong predisposing 
factors. Furthermore, it common that back problems are secondary to hind limb abnormalities. Common complaints that suggest back 
pain include poor athletic behaviour, a history of buckling or alteration in the animal’s temperament, hind limb lameness. On clinical 
examination one can feel the discomfort on palpation of either the spinal processes or along the epaxial muscles. Diagnosis is based 
on radiology, ultrasonography, scintigraphy and less commonly thermography. Back pathology could be categorized as spinal muscle 
pathology, spinal ligament pathology and osseous spinal pathology. 
Medical treatment includes the use administration of DMSO, NSAID, corticosteroids or muscle relaxants systematically, In more severe 
cases the treatment of choice is the paraspinal or interspinous injection of corticosteroids. Adjunctive forms of therapy, such as chiro-
practic evaluation and management, acupuncture, electromagnetic pulse or shock wave therapy could be proven beneficial. 
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΛΙΣΟΣ
Σύγχρονες τεχνολογίες στις εκτροφές γαλακτοπαραγωγών βοοειδών: Προκλήσεις και δυνατότητες

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ»
Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης 
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
η τεχνολογία προσφέρει πληθώρα εφαρμογών που συμβάλλουν αποφασιστικά στη βιωσιμότητα των εκτροφών και στην παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ο καταρτισμός των κατάλληλων σιτηρεσίων, εφικτός με βάση τα αποτελέσματα του μηνιαίου ελέγχου των 
αποδόσεων, δεν είναι πλέον αρκετός. η δυνατότητα ημερήσιας καταγραφής των αποδόσεων των αγελάδων (γαλακτοπαραγωγή, περι-
εκτικότητα του γάλατος σε λίπος και πρωτεΐνη) επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή τους σε νέες συνθήκες και την έγκαιρη διερεύνηση και 
επίλυση των αιτιών που τις προκάλεσαν. Μακροπρόθεσμα, η μελέτη της καμπύλης γαλακτοπαραγωγής (μέγιστο σημείο, εμμονή) μπορεί 
να αποκαλύψει τάσεις που μπορεί να οφείλονται είτε σε παράγοντες όπως το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης και οι μέθο-
δοι εκτροφής των μοσχίδων είτε στην παρουσία υποκλινικών νοσημάτων. Επιπλέον, σύγχρονα λογισμικά επιτρέπουν την καταγραφή των 
ποσοτήτων των χορηγούμενων ζωοτροφών, με προφανή θετικά αποτελέσματα στην οικονομικότητα των επιχειρήσεων. Σε συνδυασμό 
με τα προηγούμενα, οι διάφοροι αισθητήρες, σταθεροί και φερόμενοι από τα ζώα, που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες 
μικροκλίματος, την θρεπτική κατάσταση και τη συμπεριφορά των αγελάδων, την κατανάλωση τροφής και τις συνθήκες που επικρατούν 
στη μεγάλη κοιλία, επιτρέπουν τον καταρτισμό διαχειριστικών προγραμμάτων (κτηνοτροφία ακριβείας) τα οποία βελτιώνουν την υγεία, 
ευζωία και παραγωγικότητα (αναπαραγωγή, γαλακτοπαραγωγή) των ζώων και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. τέλος, 
μια επιπλέον ευεργετική διάσταση της υιοθέτησης των σύγχρονων τεχνολογιών είναι, μέσω των εφαρμογών τους, η δυνατότητα που 
παρέχουν στους συμβούλους των εκτροφών, να εκπαιδεύσουν τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνίατροι, πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις να 
διαχειριστούν αποτελεσματικά τα παραπάνω δεδομένα, στα πλαίσια της προληπτικής κτηνιατρικής διαχείρισης.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ε. Κιόσης
Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

η ραγδαία ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας στην κτηνοτροφία και ειδικότερα στο τομέα των αρμεκτηρίων έχει ως αποτέλεσμα έναν 
αυξανόμενο αριθμό εγκατάστασης ρομποτικών αρμεκτικών συστημάτων στην Ελλάδα. 
τα σύγχρονα ρομποτικά αρμεκτικά συστήματα χαρακτηρίζονται αφενός από ένα υψηλό κόστος απόκτησης και αφετέρου από ιδιαίτερα 
αυξημένες απαιτήσεις στην διαχείριση της εκτροφής και ειδικά στον χειρισμό και την λειτουργία του ρομπότ.
τα κυριότερα πλεονεκτήματα των σύγχρονων ρομποτικών αρμεκτικών συστημάτων είναι η μεγαλύτερη ευελιξία και εξοικονόμηση του 
χρόνου εργασίας, η καλύτερη ποιότητα εργασίας και βέβαια η αυτόματη καταγραφή πληθώρας παραμέτρων υγείας των αγελάδων.
Έτσι, τίθεται ένα καίριο ερώτημα: Πώς μπορεί ο κτηνοτρόφος, μαζί με τον κτηνίατρο του, να ερμηνεύσουν και να εκμεταλλευτούν τον 
τεράστιο όγκο δεδομένων που καταγράφονται καθημερινά από τα ρομποτικά αρμεκτικά συστήματα; 
η κατάλληλη επεξεργασία και η ερμηνεία των δεδομένων επιτρέπει στον κτηνίατρο να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την ποιότητα 
και την ποσότητα του γάλακτος που παράγεται αλλά και για την υγεία του μαστού των ζώων. 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Χ. Μπρόζος

η θεαματική πρόοδος της επιστήμης προσθέτει συνεχώς νέες δυνατότητες στην παραγωγή. η αγελαδοτροφία υιοθετεί καθημερινά πλη-
θώρα εφαρμογών και καινοτομιών που αυξάνουν την παραγωγικότητα. η γνώσεις και η προσφορά αναπτύσσεται με τόσο ταχύ ρυθμό, 
που η εφαρμογή τους γίνεται δύσκολη και απαιτητική σε οικονομικές επενδύσεις, αλλά και σε ανάγκες για κατάρτιση και προσαρμογή του 
ανθρώπινου δυναμικού στα νέα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγή και βιοτεχνολογία, οι χρήση αισθητήρων που τοποθετούνται 
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πάνω ή ακόμα και μέσα στα ζώα δίνουν τεράστιο όγκο πληροφοριών που η αξιοποίησή τους μπορεί να βελτιώσει τις αποδόσεις θεα-
ματικά. η χρήση φυλοπροσδιοριζόμενου σπέρματος, η γονοτύπηση των νεαρών θηλυκών μοσχαριών, η προγραμματισμένες συζεύξεις 
με τη χρήση συστημάτων αξιολόγησης των αγελάδων είναι μερικές από τις νέες τεχνολογίες που υιοθετούνται με ταχύτατο ρυθμό και 
αποτελούν κοινή και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των σύγχρονων εκτροφών. Παράλληλα, η αξιοποίηση των δεδομένων 
που παρέχουν το υπολογιστικά συστήματα διαχείρισης των εκτροφών παρέχουν τεράστιο όγκο πληροφοριών, η αξιοποίηση των οποίων 
φαίνεται ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την μεγιστοποίηση της παραγωγής. Επιπλέον, συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση 
προβλημάτων υγείας και ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων, γεγονός που καλύπτει τις αυξανόμενες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού 
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. 

MODERN TECHNOLOGIES IN DAIRY CATTLE FARMING: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES RELATED TO REPRODUCTION AND 
BIOTECHNOLOGY 
C. Brozos

The spectacular progress of science is constantly adding new possibilities to animal production. Every day, the dairy cow industry 
adopts a plethora of applications and innovations that contributes to the increase of productivity. Knowledge and available appliances 
are developing so rapidly that their application is becoming difficult and demanding in terms of financial investment and the need for 
training and adaptation of human resources to the new situation. Concerning reproduction and biotechnology, the use of sensors 
placed on or even inside animals provides a huge amount of information whose use can improve yields dramatically. The use of sexed 
semen, genotyping of young female calves, programmed matings using cow evaluation systems, are some of the new technologies 
that are being rapidly adopted and are common and essential to the operation of modern breeding. At the same time, the use of data 
provided by computerized farm management systems provides a huge amount of information, the utilization of which appears to be 
a key factor in maximizing production. In addition, they contribute to the early diagnosis of health and welfare issues in farm animals, 
which meets the growing demands of the consumer for improved animal welfare.
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΛΙΣΟΣ
Διαχείριση υγείας χοίρων και πτηνών

ΗπειρΟΡΝΙΣ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ
Βασίλειος Τσιούρης 

Μονάδα Παθολογίας Πτηνών, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

η πτηνοτροφία αποτελεί τον πλέον δυναμικό κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πτηνοτροφία 
είναι συγκεντρωμένες σε μεγάλο βαθμό στην Ήπειρο (σχεδόν το 50% της ελληνικής παραγωγής), συμβάλλοντας ουσιαστικά στην 
ανάπτυξη και την ευημερία της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.
τα λοιμώδη νοσήματα των πτηνών, όπως η γρίπη και η ψευδοπανώλη αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για τη συστηματική 
πτηνοτροφία, καθώς επίσης και σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Συγκεκριμένα, η γρίπη και η ψευδοπανώλη είναι από τα πλέον 
μεταδοτικά ιογενή νοσήματα των πτηνών, αν και έχουν αναφερθεί περιστατικά και σε θηλαστικά, όπως στον άνθρωπο, στο σκύλο, στη 
γάτα, στο χοίρο, στο άλογο, κτλ. η σημασία τους έγκειται στο γεγονός ότι επηρεάζουν την υγεία των πτηνών, τη δημόσια υγεία και τις 
εμπορικές συναλλαγές τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. η θνησιμότητα στο σμήνος μπορεί να φτάσει ακόμη και το 100%. 
Σε περίπτωση εκδήλωσης γρίπης ή ψευδοπανώλης, για την αποτροπή εξάπλωσής τους, απαγορεύονται οι εξαγωγές και δημιουργούνται 
δύο ζώνες 3 και 10 χιλιόμετρων (Ζώνη Προστασίας και Ζώνη Επιτήρησης) γύρω από την εστία όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα, στις 
οποίες η μετακίνηση ζωντανών πτηνών απαγορεύεται. τα παραπάνω μέτρα πλήττουν βαρύτατα τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, ενώ σε 
περίπτωση που οι παραγωγικές μονάδες των επιχειρήσεων (εκκολαπτήριο, πτηνοσφαγείο, φυραματοποιείο, ωοσκοπικό κέντρο, κτλ) 
βρίσκονται εντός των παραπάνω ζωνών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανυπολόγιστες ζημιές για τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και κατά 
επέκταση για την τοπική οικονομία-κοινωνία. 
Ορισμένα στελέχη του ιού της γρίπης των πτηνών, μπορούν να μεταλλαχθούν και να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τον άνθρωπό, όπως 
έγινε το 2005 με το στέλεχος η5ν1 και όπως συμβαίνει τώρα με το στέλεχος η7ν9 στην να ασία. Στο παρελθόν έχουν αναφερθεί αρκετές 
επιζωοτίες γρίπης των πτηνών και ψευδοπανώλης, με ανυπολόγιστες ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο, ανθρώπινες ζωές και χρήματα. Στην πρό-
σφατη επιζωοτία γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη το 2016-2017 παρουσιαστήκαν 2.692 περιστατικά γρίπης των πτηνών που κόστισαν 
τη ζωή σε 9.101.353 πτηνά, είτε λόγω θνητότητας είτε λόγω θανάτωσης για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου. αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός πως σε επίπεδο εκτροφής τα περισσότερα περιστατικά παρατηρηθήκαν σε εκτροφές ινδορνίθων και αβγοπαραγωγών ορνίθων 
και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε εκτροφές κρεοπαραγωγών ορνιθίων. Πηγή μόλυνσης είναι τα άγρια και μεταναστευτικά πτηνά, ενώ οι 
εκτροφές ινδορνίθων και αβγοπαραγωγών ορνίθων, καθώς και τα οικόσιτα πτηνά αποτελούν σημεία υψηλού κινδύνου. Στην Ελλάδα το 
2016-2017 υπήρξε για πρώτη φορά περιστατικό γρίπης των πτηνών σε εκτροφή αβγοπαραγωγών ορνίθων, ενώ είχαμε 13 περιστατικά 
γρίπης των πτηνών κατά κύριο λόγω σε άγρια και οικόσιτα πτηνά.
η νόσος εμφανίζει εποχικότητα, με την υψηλότερη συχνότητα να εμφανίζεται το φθινόπωρο στα νεαρά πτηνά. η επαφή με μολυσμένα 
άγρια πτηνά, τα οποία αποτελούν και τη δεξαμενή των ιών στη φύση, αποτελεί την πύλη εισόδου τους στις χώρες και τις οικόσιτες εκτροφές 
με άμεσο κίνδυνο μετάδοσης στις συστηματικές εκτροφές. Για αυτό τον λόγο, η εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας για την 
αποφυγή επαφής των οικόσιτων και συστηματικής εκτροφής πτηνών με τα άγρια πτηνά, καθώς επίσης και η ανοσοεπιτήρηση των άγριων 
πτηνών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης κρουσμάτων γρίπης των πτηνών και ψευδοπανώλης, 
καθώς και για την αποτροπή μετάλλαξης του ιού της γρίπης των πτηνών σε παθογόνο στέλεχος, με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για τα 
πτηνά όσο και την άνθρωπο.
Ο κίνδυνος εκδήλωσης κρουσμάτων είναι συνεχής και αδιάλειπτος, καθιστώντας την επιτήρηση των οικόσιτων εκτροφών απαραίτητο 
εργαλείο για την πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση των νοσημάτων. η εγκατάσταση ενός πρωτότυπου δικτύου έγκαιρης ανίχνευσης της 
γρίπης και της ψευδοπανώλης των πτηνών θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρώιμη διάγνωση των παραπάνω ασθενειών, και θα δώσει τον 
απαραίτητο χρόνο στην κτηνιατρική υπηρεσία και στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις της περιφέρειας ηπείρου να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για τον περιορισμό και την αποτροπή εξάπλωσης τους σε εκτροφές της συστηματικής πτηνοτροφίας, καθώς επίσης και στον 
άνθρωπο. Ειδικά στην περίπτωση της γρίπης των πτηνών, η συστηματική τήρηση μέτρων βιοασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας, αν 
ληφθεί υπόψη η ταχύτητα μετάδοσής του ιού, οι ιδιαιτερότητες στην επιδημιολογία του και το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων που 
επιφέρει πιθανή ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του.
το ερευνητικό πρόγραμμα ηπειρΟρνιΣ συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη της γρίπης των πτηνών και της ψευδοπανώλης στην 
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Περιφέρεια ηπείρου μέσω του συστήματος πρώιμης διάγνωσης των παραπάνω νοσημάτων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη 
δειγματοληψία πτηνών-μαρτύρων σε περιοχές υψηλού κινδύνου (κοντά σε υδατοσυλλογές, σε εκτροφές ινδορνίθων και αβγοπαραγωγών 
ορνίθων) καθώς και σε περιοχές όπου βρίσκονται ζωτικής σημασίας παραγωγικές μονάδες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. τα 
πτηνά-μάρτυρες προέρχονται από τις υφιστάμενες οικόσιτες εκτροφές που βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές, μετά από καταγραφή 
τους και σήμανση των πτηνών. καθημερινά πραγματοποιείται κλινική εξέταση των πτηνών, ενώ σε περίπτωση θνητότητας διεξάγεται 
νεκροτομική εξέταση. Οι δειγματοληψίες γίνονται μηνιαία, ενώ η συχνότητα τους διπλασιάζεται κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου 
(Οκτώβριος-απρίλιος). η δειγματοληψία περιλαμβάνει τόσο ορολογικές (ELISA) όσο και μοριακές εξετάσεις (PCR) για την ανίχνευση 
αντισωμάτων και του ιού, αντίστοιχα. αντίστοιχες εξετάσεις γίνονται και σε σμήνη εντατικής και βιολογικής εκτροφής κρεοπαραγωγών 
και αβγοπαραγωγών ορνίθων.
η υλοποίηση κρίνεται απαραίτητη για την περιοχή της ηπείρου, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων εκτροφής 
πουλερικών. Με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ηπειρΟρνιΣ μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες υγείας του ζωικού 
κεφαλαίου της περιοχής, θέτοντας γερά θεμέλια στην περαιτέρω ανάπτυξη της συστηματικής πτηνοτροφίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μέσω της ενσωμάτωσης και την αξιοποίηση της νέας γνώσης σε αυτήν, με κέρδος τα 
πολλαπλασιαστικά οφέλη που απορρέουν από αυτή. η συμβολή στην πρόληψη της γρίπης και της ψευδοπανώλης των πτηνών, οι οποίες 
αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για τη βιωσιμότητα και την παραγωγικότητα της συστηματικής πτηνοτροφίας, θα θωρακίσει τις 
πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και θα τους δώσει την δυνατότητα να διατηρήσουν τη σταθερή ανοδική πορεία που εμφανίζουν τα τελευταία 
χρόνια. 
η δυνατότητα λειτουργίας ενός συστήματος επιτήρησης για την ανίχνευση του ιού σε άγρια και οικόσιτα πτηνά και η ανάπτυξη ενός 
σχεδίου ετοιμότητας για την προφύλαξη των μονάδων εκτροφής της συστηματικής πτηνοτροφίας αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την 
ευρύτερη περιοχή της ηπείρου όπου η συστηματική πτηνοτροφία, ο πλέον δυναμικός κλάδος της Ελληνικής κτηνοτροφίας, σημείωσε μια 
αλματώδη εξέλιξη ως προς την παραγωγή, τη διάρθρωση και το οικονομικό αποτέλεσμα. 

Χρηματοδότηση
η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης) στο πλαίσιο του 
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EpirORNIS: A USEFUL TOOL FOR EARLY DIAGNOSIS OF AVIAN INFLUENZA AND NEWCASTLE DISEASE IN POULTRY
Vasileios Tsiouris 

Unit of Avian Medicine, Clinic of Farm Animals, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Poultry industry is the most dynamic branch of Greek livestock industry. Operations dealing with poultry farming are largely concen-
trated in Epirus (almost 50% of Greek production), contributing substantially to the development and well-being of the local economy 
and society.
Infectious diseases of birds, such as Avian Influenza (AI) and ND (ND), are the most important threats to systematic poultry farming, 
as well as a significant risk to public health. In particular, AI and ND are among the most contagious viral diseases of birds, although 
incidents have also been reported in mammals, such as humans, dogs, cats, pigs, horses, etc. Their importance lies in the fact that they 
affect bird health, public health and trade both domestically and internationally. Mortality in the can even reach 100%. In the event of 
an outbreak, to prevent their spread, exports are prohibited and two zones of 3 and 10 kilometers (Protection Zone and Surveillance 
Zone) are created around the outbreak, in which the movement of live birds is prohibited. The above measures have a heavy impact 
on the poultry businesses, while in case that the production units of the businesses (hatchery, abattoir, meat factory, ooscopic center, 
etc.) are located within the above zones, it could lead to incalculable damages for the poultry businesses and subsequently for the local 
economy-society.
Some strains of the AI virus can mutate and pose a serious threat to humans, as happened in 2005 with the H5N1 strain and as is 
now the case with the H7N9 strain in SE Asia. Several AI and ND epidemics have been reported in the past, with incalculable losses in 
livestock, human life and money. In the recent AI epidemic in Europe in 2016-2017, there were 2,692 cases of AI that claimed the lives 
of 9,101,353 birds, either through mortality or culling to prevent disease transmission. It is noteworthy that at the farm level, most 
incidents were observed in poultry and egg-producing chicken farms and to a much lesser extent in meat-producing chicken farms. The 
source of infection is wild and migratory birds, while poultry and egg-producing hen farms, as well as backyard poultry flocks are high 
risk points. In Greece in 2016-2017 there was for the first time an incident of AI in egg-producing hens, while we had 13 incidents of 
AI mainly in wild and backyards birds.
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The disease is seasonal, with the highest incidence occurring in autumn in young birds. Contact with infected wild birds, which are also 
the reservoir of viruses in nature, is their gateway to countries and backyard poultry flocks with a direct risk of transmission to system-
atic farms. For this reason, the implementation of strict biosecurity measures to avoid contact between backyard and commercial poul-
try flocks with wild birds, as well as the immunosurveillance of wild birds is the cornerstone for reducing the risk of outbreaks of AI and 
ND, as well as to prevent the AI virus from mutating into a pathogenic strain, with incalculable consequences for both birds and humans.
The risk of outbreaks is continuous and uninterrupted, making the surveillance of backyard poultry flocks an essential tool for the early 
and timely diagnosis of diseases. The installation of a prototype network for the early detection of AI and ND will significantly contrib-
ute to the early diagnosis of the above diseases, and will give the necessary time to the veterinary service and the poultry farms of 
the continent region to take the necessary measures to contain and preventing their spread in systematic poultry farms, as well as in 
humans. Especially in the case of AI, the systematic observance of biosecurity measures is crucial, given the speed of transmission of 
the virus, the peculiarities of its epidemiology and the magnitude of the economic impact caused by its possible uncontrolled spread.
The EPIRORNIS research program essentially contributes to the prevention of AI and ND in the Region of Epirus through the system of 
early diagnosis of the above diseases. In particular, the program includes the sampling of witness birds in high-risk areas (near reser-
voirs, in breeding hens and egg-producing hens) as well as in areas where vital production units of the cooperating companies are lo-
cated. The control birds come from the existing backyard poultry flocks located in the specific areas, after recording them and marking 
the birds. A clinical examination of the birds is carried out daily, while in case of mortality a necropsy is carried out. Sampling is done 
monthly, while their frequency is doubled during the high risk period (October-April). Sampling includes both serological (ELISA) and 
molecular tests (PCR) to detect antibodies and virus, respectively. Corresponding tests are also carried out in flocks of intensive and 
organic rearing of meat-producing and egg-producing hens.
The implementation is considered necessary for the region of Epirus, which is characterized by a high concentration of poultry breeding 
businesses. By utilizing the results of EPIRORNIS we can improve the health conditions of the region’s livestock, laying a solid foundation 
for the further development of systematic poultry farming, strengthening the growth and competitiveness of businesses through the 
integration and utilization of new knowledge in it, with profit the multiplier benefits that flow from it. Contributing to the prevention 
of AI and ND, which are the most important threats to the viability and productivity of systematic poultry farming, will protect poultry 
businesses and enable them to maintain the steady upward trend they have shown in recent years. .
The possibility of operating a surveillance system for the detection of the virus in wild birds and backyard poultry flocks and the de-
velopment of a preparedness plan for the prevention of systematic poultry breeding units is a great advantage for the wider region of 
Epirus where systematic poultry farming, the most dynamic branch of of Greek livestock, marked a leap forward in terms of production, 
structure and financial result.

Funding
This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund) within the Operational Program 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
09:30-11:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α
Ψυχική ευημερία στην καθημερινότητα των κτηνιάτρων 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ; ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑ-
ΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Παναγιώτης Εμμανουηλίδης
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, εκπ. στην ψυχοθεραπεία Gestalt, Gestalt Animal Assisted Therapy (G.A.A.T.)
Gestalt Practitioner in Organizations (G.P.O.), Ιδιωτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Εμμανουηλίδης Παναγιώτης
Εξωτερικός συνεργάτης στη «Φλόγα» και στο «Χαμόγελο του παιδιού»

αναζητώντας κάποιος στη βιβλιογραφία για την δυσκολία και το άγχος των επαγγελμάτων, θα διαπιστώσει κανείς ότι οι κτηνίατροι 
δεν αφορούν μόνο «μικρά νεογέννητα χαριτωμένα γατάκια και κουταβάκια» όπως αρκετοί νομίζουν. Έρχονται αντιμέτωποι με πολλές 
δύσκολες καταστάσεις ακόμα και από την περίοδο φοίτησης. αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και 
αυτοκτονικότητας με ολοένα αυξανόμενη τάση. 
Είναι σημαντικότερο από ποτέ να εξετάσουμε τι είναι αυτό που ορίζει την ευημερία στην κτηνιατρική και πως αυτή συνδέεται με την 
συνολική ποιότητα ζωής, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.
από την εποχή του αριστοτέλη, η καλή ποιότητα ζωής ήταν θέμα που απασχολούσε την κοινωνία. τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο 
συχνά γίνεται αναφορά για στροφή σε μία πιο ποιοτική ζωή. τι όμως ορίζει την ευημερία; και πως μετριέται; Υπάρχουν πολλά μοντέλα 
που ορίζουν τι σημαίνει ευημερία ανάλογα το πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται και ανάλογα χτίζεται και το πλάνο υποστήριξης.
Στη θεραπεία Gestalt εστιάζοντας στο «εδώ και τώρα», στην πραγματική παρουσία στη στιγμή, στην αποδοχή αυτού που συμβαίνει και στη 
φροντίδα εαυτού, χτίζουμε τα βασικά στηρίγματα για να μπορεί να βοηθηθεί ο κτηνίατρος στη δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις καθημερινότητα.
Πως φροντίζω στην καθημερινότητά μου τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά να έχω τα επίπεδα ενέργειας που χρειάζονται για να 
ανταπεξέλθω; Ξεκινώντας από τον ίδιο τον εαυτό. τί μπορώ να επηρεάσω και πως ώστε να επέλθει η αλλαγή για μία καλύτερη ποιότητα ζωής.
Παραδείγματα και λύσεις θα δοθούν κατά τη διάλεξη.
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ - ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
Έλλη Καλεμτζάκη 
Κτηνίατρος, MSc Public Health, Certified Coach and NLP Practitioner

το επάγγελμα του κτηνιάτρου είναι ιδιαίτερα απαιτητικό όχι μόνο σε διανοητικό, αλλά και σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. το 90% 
των συμμετεχόντων σε έρευνα του RCVS σε κτηνιάτρους, ανέφερε ότι η κτηνιατρική εργασία δημιουργεί στρες (Institute for Employment 
Studies, 2014). το συνεχές αυτό στρες μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ψυχική ευημερία και την ποιότητα ζωής των κτηνιάτρων. 
Διεθνείς μελέτες αποκαλύπτουν ότι τα επίπεδα στρες είναι δυσανάλογα υψηλά μεταξύ των κτηνιάτρων.1,4

Στην έρευνα του Federation of Veterinarians of Europe το 2018, το ένα τέταρτο των κτηνιάτρων δήλωσε ότι χρειάστηκε να πάρει άδεια 
δύο εβδομάδων ή και παραπάνω, λόγω κατάθλιψης, εξάντλησης ή κόπωσης τα τελευταία τρία χρόνια.2

Μια βιβλιογραφική έρευνα εντόπισε 12 δυνητικούς τομείς επαγγελματικού στρες για τους κτηνιάτρους: (1) ωράριο εργασίας, (2) φόρτος 
εργασίας, (3) οικονομικά προβλήματα, (4) απαιτήσεις/προσδοκίες πελατών, (5) ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, (6) 
χώρος εργασίας, (7) ευθανασία, (8) επαγγελματική υποστήριξη, (9) ικανοποίηση από την εργασία, (10) αλλαγή σταδιοδρομίας (είτε εντός 
του επαγγέλματος είτε σε άλλο επάγγελμα), (11) γενικευμένο εργασιακό άγχος και (12) «άλλοι» παράγοντες.1

Οι κτηνίατροι θεωρούνται άτομα «υψηλών επιδόσεων», λόγω των ακαδημαϊκά απαιτητικών κριτηρίων εισαγωγής στις κτηνιατρικές σχολές. Συχνά 
χαρακτηρίζονται από τελειομανία, κάτι που δημιουργεί αδικαιολόγητα υψηλά πρότυπα, υπερβολική πίεση, μη ρεαλιστικούς υψηλούς στόχους και τους 
ωθεί σε αρνητική αυτοκριτική.3

Πολλές φορές ο κτηνιάτρος πρέπει να πάρει αποφάσεις για την υγεία ενός ζώου με ελλιπή δεδομένα, γεγονός που του δημιουργεί 
αβεβαιότητα και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύτηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του. 
Συχνά οι πελάτες έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τις δυνατότητες και το κόστος των κτηνιατρικών υπηρεσιών. η αδυναμία εξάλλου 
εφαρμογής της πλέον κατάλληλης θεραπείας λόγω υψηλού κόστους, σε συνδυασμό με τη δυσαρέσκεια και τις συναισθηματικές αντιδράσεις 
των πελατών, μπορεί να οδηγήσει γρήγορα τον κτηνίατρο σε καταστάσεις στρες.
Οι κτηνιατρικές οργανώσεις σε πολλές χώρες δημιούργησαν προγράμματα για την υποστήριξη της ευημερίας των κτηνιάτρων. το Vetlife 
στο ηνωμένο Βασίλειο, το Πρόγραμμα Διοίκησης Μεταπτυχιακών Σπουδών στην αυστραλία και τα προγράμματα ευεξίας που παρέχονται 
από το American Veterinary Medical Association στις ηΠα, είναι μερικά από τα προγράμματα που παρέχουν υποστήριξη. το Mental Health & 
Wellbeing Working Group της FECAVA εργάζεται για την προαγωγή της ψυχικής ευημερίας των κτηνιάτρων στην Ευρώπη, ενώ το Professional 
Wellness Group (PWG) της WSAVA δημιουργήθηκε με στόχο να προσδιορίσει την έκταση των προκλήσεων της ψυχικής ευημερίας που 
αντιμετωπίζει η κτηνιατρική ομάδα και να εντοπίσει τους πόρους που είναι πιο κατάλληλοι για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους. 
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κτηνίατρος και η ομάδα του είναι πλέον γνωστές και καλά τεκμηριωμένες. το επόμενο βήμα μετά την 
αποδοχή της πραγματικότητας είναι η κινητοποίηση και η αναζήτηση πρακτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και φυσικά επαγγελματικής 
συμβουλής. Προστατεύοντας την ψυχική ισορροπία και ευεξία τους οι κτηνίατροι θα απολαμβάνουν την εργασία τους και θα προσφέρουν 
τον καλύτερο εαυτό τους στους ασθενείς και στους πελάτες τους. 
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Περίληψη
Στο πλαίσιο της ομιλίας και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα χρήσης του προγράμματος έως τώρα, θα:
•  Παρουσιαστεί η γενική ομπρέλα των αιτημάτων που διαχειριστήκαμε έως τώρα, με άξονα πάντα τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας 

και του επαγγελματικού απορρήτου που διέπουν τις υπηρεσίες μας
•  αναδειχτεί η αξία επένδυσης στη ψυχική υγεία και ευεξία των κτηνιάτρων
•  Δοθεί έμφαση στην ανάδειξη της προσωπικής υπευθυνότητας και γενικές κατευθύνσεις αυτοφροντίδας για τη διατήρηση της ψυχολογι-

κής ευημερίας σε επίπεδο τόσο της εργασιακής όσο και της προσωπικής / οικογενειακής καθημερινότητας των κτηνίατρων
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