
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο του Τμήματος Κτηνιατρικής συνεχίζοντας τις προσπάθειες κοινωνικής 

προσφοράς και υποστήριξης του έργου των κτηνιάτρων, καθώς και της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των 

φοιτητών, ανέλαβε την πρωτοβουλία επέκτασης των εργαστηριακών υποδομών του, με στόχο την 

έγκαιρη και ακριβή διάγνωση των κυριότερων λοιμωδών νοσημάτων των παραγωγικών ζώων και των 

ζώων συντροφιάς. 

Το νεοσύστατο τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής του Διαγνωστικού Εργαστηρίου διαθέτει τεχνογνωσία 

και σύγχρονη υποδομή για την ανάπτυξη και εφαρμογή ευαίσθητων και ειδικών μοριακών και 

ορολογικών μεθόδων ανίχνευσης και ταυτοποίησης ιών, βακτηρίων και άλλων παθογόνων 

μικροοργανισμών, καθώς και ανίχνευσης ειδικών κατά περίπτωση αντισωμάτων. Επιπλέον, έχει τη 

δυνατότητα διενέργειας μοριακών εξετάσεων στο γονιδίωμα μικρών μηρυκαστικών, με στόχο τον 

προσδιορισμό της ανθεκτικότητάς τους στην εκδήλωση της τρομώδους νόσου (Scrapie). 

H πρωτοβουλία του Διαγνωστικού Εργαστηρίου αποσκοπεί στην υποστήριξη των κτηνιάτρων που 

επιθυμούν την αναβάθμιση των παρεχόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της ελληνικής 

κτηνοτροφίας, την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων συντροφιάς. Το 

επιστημονικό προσωπικό του Διαγνωστικού Εργαστηρίου, σε συνεργασία με εκείνο των Κλινικών 

Παραγωγικών Ζώων και Ζώων Συντροφιάς, παρέχει τις κατάλληλες ανά περίπτωση οδηγίες για την 

αξιοποίηση των εργαστηριακών ευρημάτων στο πλαίσιο του ορθού σχεδιασμού και της εφαρμογής των 

διαχειριστικών μέτρων που απαιτούνται. 

 
Κατάσταση παρεχόμενων υπηρεσιών και κόστος (μέσω ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.) 

Εξέταση Κόστος 
(€) 

 Μηρυκαστικά 

Ιογενής διάρροια/νόσος των 
βλεννογόνων των βοοειδών (BVD-MD) 

Έλεγχος εκτροφής (real-time RT-PCR) 30 

Ανίχνευση & ποσοτικοποίηση του ιού με 
δυνατότητα εντοπισμού επίμονα μολυσμένων 
ζώων-PI (real-time RT-PCR) 

15 

Ανίχνευση αντιγόνων (Ag-ELISA) 13 

Ανίχνευση αντισωμάτων (iELISA) 7 
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Νόσος border των προβάτων Ανίχνευση αντισωμάτων (iELISA) 7 

Λοιμώδης ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών 
(IBR) 

Έλεγχος εκτροφής (cELISA) 30 

Ανίχνευση αντισωμάτων με δυνατότητα 
διάκρισης gE- εμβολιασμένων ζώων (DIVA-
cELISA) 

5 

Προϊούσα πνευμονία των προβάτων 
(Maedi-Visna) & αρθρίτιδα-
εγκεφαλίτιδα των αιγών (CAE) 

Ανίχνευση αντισωμάτων (iELISA) 5 

Ανίχνευση του DNA προϊού (PCR) 15 

Αδενωματώδης πνευμονία των 
προβάτων 

Ανίχνευση του DNA προϊού (PCR) 15 

Λοιμώδες αδενοκαρκίνωμα των ρινικών 
κοιλοτήτων των μικρών μηρυκαστικών 

Ανίχνευση του ιού (real-time RT-PCR) 15 

Ανίχνευση του DNA προϊού (real-time PCR) 15 

Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων 
(Bluetongue) 

Ανίχνευση του ιού (real-time RT-PCR) 15 

Ανίχνευση αντισωμάτων (cELISA) 7 

Νόσος Schmallenberg των 
μηρυκαστικών 

Έλεγχος εκτροφής (iELISA) 20 

Ανίχνευση του ιού (real-time RT-PCR) 15 

Ανίχνευση αντισωμάτων (iELISA) 7 

Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας-Κονγκό 
(CCHF) 

Ανίχνευση αντισωμάτων (iELISA) 10 

Παραφυματίωση 
Ανίχνευση του βακτηρίου (real-time PCR) 15 

Ανίχνευση αντισωμάτων (iELISA) 7 

Λοιμώδης αγαλαξία μικρών 
μηρυκαστικών 

Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση (real-time PCR) 15 

Λοιμώξεις από Mycoplasma bovis Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση (real-time PCR) 15 

Βρουκέλλωση Ανίχνευση αντισωμάτων (iELISA) 5 

Θηλωμάτωση βοοειδών Παρασκευή αυτεμβολίου 45 

Τρομώδης νόσος των προβάτων 
(Scrapie) 

Γονοτύπηση για προσδιορισμό ανθεκτικότητας 
(real-time PCR) 

7 

 Χοίροι 

Αναπαραγωγικό και αναπνευστικό 
σύνδρομο των χοίρων (PRRS) – 
γονότυπος 1 (EU) & γονότυπος 2 (NA) 

Ανίχνευση των ιών (real-time RT-PCR) 20 

Λοίμωξη από κυκλοϊό-2 των χοίρων Ανίχνευση του ιού (real-time PCR) 15 

Γρίπη των χοίρων Ανίχνευση του ιού (real-time RT-PCR) 15 

Ευλογιά των χοίρων Ανίχνευση του ιού (PCR) 15 

Βρουκέλλωση Ανίχνευση αντισωμάτων (iELISA) 5 

 Λαγόμορφα 

Μυξωμάτωση Ανίχνευση του ιού (PCR) 15 

 Ιπποειδή 

Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου 
Ανίχνευση IgM αντισωμάτων (MAC-ELISA) 45 

Ανίχνευση αντισωμάτων (cELISA) 15 

Ρινοπνευμονίτιδα 

Ανίχνευση του ιού (PCR) 15 

Ανίχνευση αντισωμάτων (iELISA) 20 

Τιτλοποίηση αντισωμάτων (iELISA) 45 

Γρίπη των ιπποειδών Ανίχνευση του ιού (real-time RT-PCR) 15 

Λοιμώδης αναιμία  Ανίχνευση αντισωμάτων (iELISA) 15 



 Κατοικίδια 

Καλυκοΐωση της γάτας Ανίχνευση του ιού (real-time RT-PCR) 15 

Παρβοεντερίτιδα του σκύλου Ανίχνευση του ιού (real-time PCR) 15 

Λεϊσμανίωση Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση (real-time PCR) 15 

 Ιχθύες 

Λοιμώξεις από Noda-ιούς Ανίχνευση του ιού (real-time RT-PCR) 15 

 Πτηνά 

Γρίπη των πτηνών Ανίχνευση του ιού (real-time RT-PCR) 15 

Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου 
Ανίχνευση του ιού (real-time RT-PCR) 15 

Ανίχνευση αντισωμάτων (cELISA) 7 

 Διάφορα είδη ζώων 

Μυκοπλασμώσεις Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση (real-time PCR) 15 

Κρυπτοκόκκωση Ανίχνευση του μύκητα (PCR) 15 

Τοξοπλάσμωση Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση (real-time PCR) 15 

 
Σε περίπτωση εξέτασης μεγάλου αριθμού δειγμάτων το κόστος διενέργειας των εξετάσεων μειώνεται κατά 20%. 

 

Για πληροφορίες αναφορικά με τη λήψη και την αποστολή των παθολογικών υλικών, καθώς και 
λεπτομέρειες για το κόστος διενέργειας των εξετάσεων, μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο Τμήμα 
του Διαγνωστικού Εργαστηρίου (Τηλ. 2310 994487, e-mail: diagnosticlab@vet.auth.gr, Χρυσόστομος Ι. 
Δόβας, Επίκ. Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας). 


