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اإليبيساوث شبكة

(1121-1112)مشروع اإليبيساوث 

، وافقت بعض الدول التي تتشارك في النظام البيئي، ومن ثم لديها بعض المشكالت الصحية العامة (4114)بمناسبة عام المتوسط 

بشأن القضايا ، والذي كان الغرض منه هو إنشاء إطار عمل للتعاون "اإليبيساوث"المشتركة فيما بينها، على تطوير مشروع 

المتعلقة بالوبائيات بهدف تحسين مستوى الرقابة على األمراض السارية واالتصاالت والتدريب في منطقة المتوسط وجنوب شرق 

 .أوروبا

بدعم مالي من المديرية العامة للصحة وشؤون المستهلكين التابعة لالتحاد  4114في أكتوبر عام " اإليبيساوث"وقد انطلق مشروع 

 .4141وبي ووزارة الصحة اإليطالية، وانتهت أعماله في يونيو األور

من خارج  44من االتحاد األوروبي و 4)دولة  44في شبكة اإليبيساوث إلى  4141وقد وصل عدد الدول األعضاء في يونيو 

الجهود التعاونية فيما بين ومن ثم، فإنه يعتبر من أعظم (. االتحاد األوروبي فضالً عن أخرى مرشحة لزيادة نطاق الدول المشاركة

 .الدول في منطقة المتوسط

(1122-1121)مشروع اإليبيساوث بالس 

أبريل  44، ومن المتوقع أن تستمر حتى 4141أكتوبر عام  44وقد اُعتمدت مرحلة جديدة من أنشطة شبكة اإليبيساوث انطلقت في 

 .  4144عام 

إلى المساهمة في " اإليبيساوث بالس"يهدف مشروع . بكة إلى منهج أوسع نطاقًاوتنطوي المرحلة الجديدة عن تحول في أنشطة الش

مكافحة التهديدات الواقعة على الصحة العامة وغيرها من مخاطر األمن البيولوجي في منطقة المتوسط وجنوب شرق أوروبا بناًء 

االستخبارات "يق األول لإليبيساوث في مجاالت على معرفة الثغرات واالحتياجات اإلقليمية التي تم الوقوف عليها خالل التطب

" و األمراض الحيوانية المصدر الناشئة عبر الحدود" األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والمهاجرين"و" الوبائية

 ". الميداني/التدريب في مجال علم األوبئة التطبيقي"و

األهداف والتنظيم

زيادة األمن الصحي في منطقة المتوسط وجنوب غرب أوروبا من خالل دعم وتعزيز  إلى" اإليبيساوث بالس"يهدف مشروع 

االستعداد لمواجهة التهديدات الصحية ومخاطر األمن البيولوجي المشتركة على الصعيدين القومي واإلقليمي في دول شبكة 

مة على الثقة في المنطقة بمثابة أحد األهداف ويعتبر دعم العالقات القائ. اإليبيساوث في إطار تنفيذ اللوائح الصحية العالمية

 .واألدوات الهامة في نطاق تنفيذ المشروع

للتأكد من االستجابة إلى هذا التحدي بصورة ناجحة، يستلزم األمر وجود إطار عمل قوي للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول 

الة من أجل هذا الغرض، ُعينَّت مراكز تنسيق اال. المشاركة 44 تصاالت في جميع الدول المشاركة وطُلب منها المشاركة الفعَّ

 . والتعاون في أنشطة المشروع

ويلتزم قادة حزم . ، تشترك في قيادتها دول تابعة لالتحاد األوروبي ودول أخرى(WP" )حزم عمل"ينقسم المشروع إلى سبع 

بينما تتولى لجنة التوجيه المؤلفة من جميع قادة حزم العمل  بالتعاون التام مع فريق توجيه حزمة العمل النظير،( WP)العمل 

في النهاية، يعمل المجلس . والجمعية العمومية للمشروع المؤلفة من جميع المشاركين مسؤولية اتخاذ القرارات االستراتيجية العامة

ر الدعم لمراجعة الوثائق والتوصيات ذات االستشاري المؤلف من ممثلين عن كافة المعاهد المشاركة والخبراء المستقلين على توفي

  .الصلة

األنشطة 
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، وحزمة العمل WP2، وحزمة العمل الثانية للنشر WP1أي حزمة العمل األولى للتنسيق )فضالً عن حزم العمل الشاملة الثالث 

 :، تنقسم أنشطة المشروع إلى أربع حزم عمل(WP3الثالثة للتقييم 

حزمة )من أجل تيسير الكشف عن التهديدات العامة التي تواجه الدول المشاركة  اإلقليمية المتوسطيةتأسيس شبكة المختبرات ( 4

 (.WP4العمل الرابعة 

(.WP5حزمة العمل الخامسة )فيما بين الدول المشاركة  تعزيز اإلجراءات المشتركة في خطط االستعداد العام وإدارة المخاطر( 4

، مما يسمح بتبادل اإلنذارات واالستخبارات الوبائية عبر الحدود( EWS)مبكر في إقليم المتوسط تحسين أنظمة التحذير ال( 4

ومعلومات االستخبارات الوبائية فيما بين دول اإليبيساوث، فضالً عن تطوير قابلية تبادل المعلومات مع منصات تشغيل التحذير 

، على النحو الذي تنص عليه (EWRS" )تحذير المبكر واالستجابةمنصة تشغيل ال"األوروبية األخرى، والسيما ( EW)المبكر 

 (.WP6حزمة العمل السادسة )التشريعات الحالية لالتحاد األوروبي 

عبر وضع وثيقة استراتيجية تتضمن المبادئ التوجيهية التي تقوم على تقييمات  (IHR)تيسير تطبيق اللوائح الصحية العالمية ( 1

حزمة )التشريعات القومية أن تتفاعل مع متطلبات اللوائح الصحية العالمية /التي يمكن من خاللها للخطط محددة لتوضيح الكيفية

 (.WP7العمل السابعة 
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مقدمة

 6حتى  2من ) فرنسا(انعقدت أول دورة تدريبية لمشروع اإليبساوث بالس في مركز التدريب بمعھد باستور في باريس 

بيولوجية والجودة مسبقًا في منظمة وقد جرى تنظيمھا بمساعدة فيليبي ديبوا مسؤول التدريب عن السالمة ال. 2012يوليو 

وفيليبي ) CIBU, IP" (االستجابة العاجلة إلى التھديدات البيولوجية التابع لمعھد باستور"الصحة العالمية وعضو مختبر 

التفاعالت الجزيئية المضيفة للفيروسات الفالفية التابع "، وقد استضاف الدورة مختبر POLARBOديسبري باستخدام بنية 

 ). FHMI, IP" (باستور لمعھد

أھداف التدريب .1.1

تكمن أھداف ھذا التدريب في تحسين مستوى تشخيص حمى الدَّنك والسالمة البيولوجية في المختبرات المشاركة في شبكة 

من خالل تدعيم قدرات . المختبرات اإلقليمية المتوسطية التابعة لإليبيساوث وتعزيز سبل التواصل بين المختبرات المشاركة

المختبرات وسبل تبادل المعلومات والتعاون، سوف يتسنى لشبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية دعم التشخيص والتشجيع 

. على استخدام أكثر الممارسات المختبرية أمانًا بغرض تحسين االستعداد لمواجھة التھديدات على الصحة العامة

).1(حق للتعرف على برنامج العمل، يرجى االطالع على المل

المشاركون .1.2

جرى اختيار المتدربين عن طريق رؤساء المختبرات المشاركة في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية وفقًا للمعايير 

، ثم تم إقرار الموافقة عليھم )2012باريس، يناير ) (WP4(الموضوعة خالل اجتماع لجنة الخبراء لحزمة العمل الرابعة 

 ). 2012 أنقرة،(ء المختبرات أثناء االجتماع مع رؤسا

بمرشح لھذا التدريب، لكن لم يتمكن من ) في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية 21من (وقد تقدم تسع عشر مختبًرا 

ليبيا (ولم يتمكن اثنين من الحضور ). ليس ضمن االتحاد األوروبي 10من االتحاد األوروبي، و 7( 17المشاركة سوى 

 ). تعذر الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا(جراء األسباب اإلدارية ) وتركيا

 :الدول المشاركة بمتدربين

فلسطين   اليونان   ألبانيا

رومانيا  )مختبر ملحق(إيطاليا    الجزائر

صربيا  األردن   البوسنك والھرسك

أسبانيا لبنان   بلغاريا
تونس كوسوفو   كرواتيا

مالطا   جمھورية مقدونيا



5

تعذر على المختبر اإليطالي العضو لدى المجموعة األساسية تقديم متدرب لحضور الدورة التدريبية، لذا تم تقديم متدرب * 
تنسيق اإليبيساوث والمختبر اإليطالي العضو في المجموعة  للمشاركة بموافقة ھيئة" الزارو سبالنزي"من المختبر الملحق 

 .األساسية

الشبكة األوروبية "عن شبكة إينفد (وقد ُدعي ثالثة أعضاء من لجنة الخبراء كمحاضرين خالل ھذه الدورة التدريببة 

). وخبير يوناني) EBSA(والرابطة األوروبية للسالمة البيولوجية )" ENIVD(لتشخيصات األمراض الفيروسية الوافدة 

. ، غير أنھم لم يتمكنوا من الحضور)ECDC(وقد ُدعي أعضاء المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا 

).2(للتعرف على قائمة بالمشاركين، يرجى االطالع على الملحق 

التدريب .2

 . لبيولوجية والتشخيص المختبري لحمى الدَّنكجمع التدريب بين الدورات النظرية والدورات العملية فيما يتعلق بالسالمة ا

كذلك كانوا يعملون على مقارنة النتائج التي يتم .  وكان المتدربون يعملون بشكل ثنائي خالل الدورات النظرية والعملية

الوصول إليھا من مختلف أنواع األجھزة التشخيصية المتاحة لتشخيص حمى الّدنك من أجل التعامل مع أوجه القصور 

وذلك في سبيل الوصول إلى أفضل رؤية شاملة بشأن إمكانيات تشخيص حمى . واالختالف فيما بين الطرق التشخيصية

 .الدَّنك والسماح للمتدرب بتطبيق أفضل سبل االختبار المتبعة على الحاالت المماثلة لذلك في بالده

الجانب النظري .2.1

فيما يتعلق بحمى الدَّنك؛ فقد طُرحت محاضرات حول الحشريات شارك مختلف الخبراء في وضع المنھج النظري العام 

 )2(يرجى االطالع على الملحق .  والوبائيات والتشخيصات والسمات اإلكلينيكية لحمى الدَّنك

مع التركيز : وقد تطرقت نماذج السالمة البيولوجية اللوائح والممارسات التنظيمية التي ينبغي توفرھا في المختبرات

.صة على إدارة الجودة، ونقل العينات واستالمھا، وإدارة المخلفاتبصورة خا

وجرى مناقشة تفسير النتائج والحاجة . بينما طُرحت خالل الجلسة الختامية العامة دراسات حالة تستند إلى مواقف واقعية

 . إلى المزيد من االختبارات والفحوصات

 العالمية الصحة لمنظمة تبًعا )ISST( المعدية للمواد الدولي الشحن على التدريب

تقضي اللوائح الدولية بشأن نقل المواد الخطيرة بأن يتقدم كل شخص مسؤول عن إرسال عينات تحتوي على مواد معدية أو 

وقد تلقى المتدربون . مادة خطيرة عبر الحدود على نطاق واسع بالدليل على حصوله على التدريب المناسب في ھذا الحقل

المناسب لضمان توافق المختبرات المشاركة في شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية مع  IATAتدريب خالل الدورة 

. إذا لزم األمر1" المتطلبات الدولية والقومية بغرض نقل ھذه المواد بأمان وفعالية في الوقت المناسب وبصورة قانونية"

 -الجديد في تنسيق اللوائح الصحية العالمية ودعمھا  - األخبار المتعلقة باللوائح الصحية العالمية  - الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية  1
الدورة المنقَّحة والمحدَّثة ): ISST(دولي للمواد المعدية التدريب على الشحن ال

http://www.who.int/ihr/ihrnews/ihrnewsissue16/en/index1.html  
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التدريب على الشحن ( ISSTعلى شھادة % 100اجتاز جميع المتدربين االختبار الرسمي، ومن ثم حصل كل منھم بنسبة 

 ). الدولي للمواد الخطيرة

الجانب العملي .2.2

 ). البيولوجيا الجزيئية والسيرولوجي(كان الھدف من الدورة العملية ھو إجراء تشخيص حمى الدَّنك على النحو الصحيح 

متدرب يمارس تدريب المحاكاة عن طريق استقبال عينات من المحتمل إصابتھا بالمرض في ظروف آمنة مالئمة كان ال

حيث تتوفر معدات الوقاية الشخصية مثل القفازات أو أقنعة الوجه أو النظارات الواقية أو خزانة السالمة البيولوجية على (

ع في استقبال العينات والتسمية المميزة للعينات والتخزين الصحيح قبل وتكمن المحاكاة للواق. المستوى الثاني وما إلى ذلك

 .إجراء التحليل

.التابعة لمعھد باستور POLARBOوقد أعدت اإلجراءات المختبرية القياسية المتبعة من خالل بنية 

  )الحقيقي بالزمن العكسي باالستنساخ للبوليمرات المتسلسل التفاعل( PCR-RTTIME -EALR اختبار

 RT-PCRلحمى الدنك في العينات ذات المراحل الحادة، ولقد صار اختبار  DNAيتيح ھذا االختبار إمكانية الكشف عن 

من أكثر األدوات الجزيئية المستخدمة للكشف عن الفيروس مبكًرا خالل ) التفاعل المتسلسل للبوليمرات بالزمن الحقيقي(

ھذه التقنية إلى االنتقال إلى التعرف على المجموعة المصلية أو النمط  يؤدي تحديد المرض من خالل. مرض حمى الّدنك

. والمشرعات ومشاركتھا مع المتدربين" الخاص"وقد تمت االستعانة بالبروتوكول . المصلي

 MGIو GGI عن للكشف الخاص ELISA اختبار

 IgGو IgMويعتمد إجراء قياس . بمعھد باستور POLAEBOفي بنية " الخاص ELISA"تمت االستعانة ببروتوكول 

فضالً عن ذلك، عقدت مقارنة بين العديد من مختلف المعدات التشخيصية . على استخدام مولدات المضادات الفيروسية

التابعة لبنية  ELISAالمتاحة من ناحية مستوى الدقة والتخصص من خالل اختبارات ) المصلية(السيرولوجية 

POLARBO مصال ذات الخصائص الجيدة من المرضىباستخدام مجموعة من األ .

وقد طُرحت النتائج التي تم التوصل إليھا من المعدات والمتدربين وجرى تحليلھا بصورة جماعية، وخاصة بغرض تناول 

 .أوجه االختالف فيما يبن العديد من المعدات التشخيصية المتاحة من ناحية الدقة والتخصص
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التقويم .3

تقويم المتدربين .3.1

حول القضايا األساسية المتعلقة بالسالمة (بيل تقويم فعالية التدريب، كان على المتدرب اجتياز اختبار قصير في س

وتبين المقارنة بين  )).4(يرجى االطالع على الملحق (. في اليوم األول ومرة أخرى في اليوم األخير) البيولوجية والجودة

في بداية . )1يرجى االطالع على الرسم البياني (اإلجابات قبل التدريب وبعده مستوى التحصيل اإلجمالي للمعلومات 

، إال أنه كان ھناك ثالثة %66في النھاية، بلغ المتوسط ). من اإلجابات الجيدة% (35التدريب، بلغ متوسط نقاط المتدرب 

ونظن أن ھذه النتائج الثالث تعود بصورة رئيسية إلى مشكلة اللغة . بعد التدريب% 50بارھم عن متدربين تقل نتيجة اخت

أو ترقية مستوى /التابعة لإليبيساوث بالس ساعد في تحديث و) WP4(غير أن تدريب حزمة العمل الرابعة ). اإلنجليزية(

. المتدربين من شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية

 .تحسين مستوى معلومات المتدرب حول السالمة البيولوجية والجودة قبل التدريب وبعده ):1(الرسم البياني 
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تحسن مستوى ) 2(، يوضح الرسم البياني )التدريب على الشحن الدولي للمواد شديدة العدوى( ISSTفيما يتعلق بشھادة 

من % 48إلى  8من : المتدرب قبل التدريب كان متباينًا حيث يتضح أن مستوى. المعلومات فيما يتعلق بشحن العينات

منذ أكثر من سنتين  ISSTيمكن تفسير ھذا التباين نظًرا لحصول بعض المتدربين مسبقًا على شھادة . اإلجابات الصحيحة

المطلوب ، أصبح لدى جميع المتدربين المستوى ISSTبعد . في مقابل أن البعض اآلخر لم يحصل على ھذا التدريب مطلقًا

من  17متدربًا من  12حيث تمكن (من اإلجابات الجيدة % 100إلى  88من : من المعلومات للحصول على الشھادة المناسبة

 ). لإلجابات الصحيحة% 100الحصول على 

 .تحسين مستوى معلومات المتدرب حول الشحن الدولي للمواد الخطرة قبل التدريب وبعده ):2(الرسم البياني 

 م التدريبتقوي .3.2

فضالً . في اليوم األخير، أثيرت مناقشة مع المتدربين والمدربين والمنظمين حول إيجابيات التدريب وسلبياته بغرض تقويمه

) 3و 2انظر الرسمين البيانيين (على المشاركين للجانبين النظري والعملي ) 5انظر الملحق (عن ذلك، طُرح استبيان للتقويم 

 . توقعاتھم بشأن التدريب الثانيباإلضافة إلى تقييم 

 ). 16/17(منھم عن تلبية التدريب لتوقعاتھم % 94وبصفة عامة، كان المدربون راضين عن التدريب، وأعلن 

يوضح العناصر التي يرغب  )1(الجدول . غير أنھم كانوا يرغبون في المزيد من التدريبات العملية والتدريب المختبري

مكّملة للعناصر التي تم التطرق إليھا خالل التدريب / ھذه العناصر مماثلة . ي التدريب الثانيالمتدربون في مناقشتھا ف

أصبح حاجة ملحة، غير أنه نظًرا للعدد  BSL3باإلضافة إلى ذلك، التدريب على زراعة الفيروسات في ظروف . األول

غير أن . الفعلية عمليًا BSL3ريب في ظروف المتوقع أن يحضر التدريب الثاني، سوف يكون من غير الممكن أن يتم التد

 .  المنظمين سوف يعملون على تقييم مستوى مرونة تنظيم تدريبات المحاكاة
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 تقويم الجانب النظري من التدريب ):2(الرسم البياني 
)ضعيف جًدا:  5جيد جًدا : 1(

 تقويم الجانب العملي من التدريب ):3(الرسم البياني 
)ضعيف جًدا:  5جيد جًدا : 1(
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 رؤى وتوقعات المتدربين السبع عشر عقب التدريب المختبري األول ):1(الجدول 

العددعناصر االستبيان

كيف يتسنى لك تطبيق ما تعلمته خالل األشھر الستة القادمة؟

10اتباع األساليب الموجودة بالفعل في المختبر/ تغيير 

7 نقل المعلومات إلى الزمالء في المختبر/ مشاركة 

6تطبيق ما تعلمته خالل التدريب

6 تطبيق األساليب في المختبر/ تقديم 

2 أخرى

"التدريب الثاني على فيروس غرب النيل والسالمة البيولوجية"ما ھي توقعاتك بشأن التدريب الثاني 

:بالنسبة للجانب النظري

 فيروس غرب النيل ‐

10التشخيص

6الوبائيات

5المعلومات المحّدثة بشأن فيروس غرب النيل

4الحشرات الناقلة للمرض

3تفسير النتائج

3زراعة الفيروسات

3البنية الفيروسية

3مقارنة بين االختبارات الخاصة والمتاحة

7)الطب السريري، دراسات الحالة، البرتوكولالوراثيات، (أخرى 

 السالمة البيولوجية ‐

BSL33إدارة وصيانة 

BSL3أفضل الممارسات بشأن / القواعد التفصيلة 

2 فيروس غرب النيل/BSL2كيفية العمل في 

2إدارة السالمة البيولوجية والمخاطر البيولوجية

4 أخرى

 :بالنسبة للجانب العملي

 فيروس غرب النيل ‐

7)التفاعل المتسلسل للبوليمرات( PCRاختبار 

7السيرولوجي 

4 )التعادل(+ العزل / زرع الفيروس 

2تحديد الخصائص الوراثية/ التسلسل 

 السالمة البيولوجية ‐

3عرض القواعد

BLS3 1ممارسات 

1 فيروس غرب النيل/BSL2كيفية العمل في 

1إعداد سياسة السالمة البيولوجية في المختبر

1 دراسة حالة/ مجموعة المناقشة 
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والخالصة الخاتمة

والبلقان، وقد التحق بالدورة التدريبية المختبرية األولى لإليبيساوث المتخصصين المختبريين من كافة أرجاء إقليم المتوسط 

نجحت في تحسين قدرة المختبرات من خالل تدريب فريق المتخصصين العاملين على المستوى الثاني من السالمة 

 . البيولوجية وتشخيص حمى الدَّنك

وبعد االجتماع برؤساء المختبرات، جاءت المرحلة التالية لبناء وتعزيز سبل التعاون بين المختبرات على مستوى شبكة 

رات اإلقليمية المتوسطية التابعة لإليبيساوث، والسيما عبر إنشاء مجموعات عمل يتألف كل منھا من شخصين خالل المختب

وكان من أھداف الجمع بين األطراف المعنية تيسير سبل التواصل بين المختبرات المعنية عند اندالع أزمات . التدريب

 .األمراض المتفشية في اإلقليم

المختبرات إلرسال نفس األشخاص من أجل حضور التدريب الثاني بغرض مواصلة بناء الثقة وسوف يُدعى رؤساء 

وسوف يتم العمل على إنشاء مجموعات عمل أخرى من شخصين للسماح لكل طرف بالتعرف على . والتعاون بين األطراف

 . األطراف األخرى على نحٍو أفضل

بصورة خاصة على إفساح المجال للتدريبات العملية ) WP4(الرابعة وبناًء على طلب المتدربين، سوف تركز حزمة العمل 

 .  والتقنيات المختبرية بشكٍل أكبر
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ANNEXES 
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ANNEX 1: Agenda of the training 
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ANNEX 2: Participating countries and institutions 
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ANNEX 3: Abstracts of the presentations made during the training 

Introduction to Arboviruses including Dengue virus: Surveillance of diseases and 

viral diagnosis. Matthias Niedrig, Robert Koch Institute (Germany) 

Arthropod-borne viruses (Arbo) including the Dengue virus are presenting a rather large 

group of human pathogenic viruses.  Togaviridae (Chikungunya-Virus (CHIKV), Flaviviridae 

(Tick-borne encephalitis virus (TBEV), West Nile virus (WNV), Dengue (DENV) etc.), 

Bunyaviridae (Toscana virus (TOSV), Rift Valley fever virus (RVFV), etc.) are contributing 

to this group. The transmissions of these viruses occur by ticks, mosquitoes or sandflies 

linked with the presence of the vector in the region. Several factors are affecting the 

transmission of the pathogenic viruses from vectors to humans. Except for Dengue humans 

are not essential part of the transmission cycle as a dead end host.  

Even suitable mosquito vectors are present Dengue and Chikungunya do not belong to viruses 

present in Europe and the Mediterranean countries so far. Therefore, the risk of importation of 

such viruses by viremic travelers coming for example from Dengue endemic countries 

causing a local autochthone outbreak is real. A recent outbreak caused by Chikungunya in the 

Emilia Romagna in Italy in 2007 and two autochthone Dengue cases in Croatia and 2 Dengue 

cases in Marseille, France demonstrate the constant risk for such event. Because these events 

are rather rare and physicians are not familiar with the clinical picture of these diseases an 

efficient surveillance is essential for an early detection of these “new” diseases. 

Beside the clinical diagnostic the laboratory diagnostic is the most important part to confirm 

the infection in a patient and/or presence of the virus in the vector or the animal reservoir. For 

the detection of virus the analysis for the viral genome by PCR is the prominent method 

because the cultivation on cells is laborious and time consuming. However, the cultivation is 

necessary for further analysis of the virus strain and pathogenesis. Since most of these viruses 

require biosafety level 3 laboratory facilities these kind of investigation takes place in 

specialized laboratories. The further diagnostic confirmation in a diseased patient is 

performed by different serological assays like ELISA, Immunofluorescence (IFA), 

Immunoblot (IB) or Neutralization assays. The quality regarding sensitivity and specificity is 

a critical issue for a good diagnostic of arboviruses also because commercial assays are not 

available for all of them. Therefore, external quality assurance studies play an important role 

for the evaluation of the laboratory diagnostic profile. 
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Emergence of Arboviruses in the Mediterranean region, Anna Papa, Aristotle 
University of Thessaloniki, Greece 

Global warming contributes to the spread of arboviruses, especially those transmitted by 

mosquitoes. Recently, in summer 2010, a large West Nile virus (WNV) outbreak occurred in 

Greece, resulting in thousands of human infections. Apart the asymptomatic and the mild 

febrile cases, 197 neuroinvasive cases were observed, most of them (88%) encephalitis cases, 

and 33 (17%) had a fatal outcome. The patients with neuroinvasive disease were elderly 

persons with an underlying disease. The incidence of the neurological disease was 15 per 

100,000 population. Molecular testing of mosquitoes collected at the sites where the cases 

were observed showed that the strain belonged to WNV lineage 2, genetically close to a 

WNV strain detected in 2004 in birds in Hungary, carrying the mutation H249P in NS3 gene, 

which has been previously associated with increased pathogenicity in WNV lineage 1 strains. 

Identical sequences were recovered from blood donors, as well as in additional mosquito 

pools, in wild birds and, later, in spring 2011, in sentinel chickens.  WNV outbreak occurred 

for a second consecutive year, in 2011. Apart the mild cases, 76 neuroinvasive cases have 

been reported, 8 of them fatal. This year the incidence was lower (0.68/100,000), the cases 

were more dispersed (North and Central Greece), and the fatality rate was lower (10.5%). 

During 2010-2011, WNV outbreaks occurred also in Romania, Russia, Israel, and less cases 

in other European countries.  

A large outbreak of Chikungunya virus (CHIKV) infections occur in 2007 in Italy, while 

autochthonous, 2 each, dengue virus (DENV) and CHIKV infections occurred in France in 

2010. The same year, a cluster of dengue fever cases was observed in Croatia, in regions 

where Aedes albopictus mosquitoes predominated. The recent emergence and establishment 

of many “tropical” viruses in Europe, constitute a warning signal for public health authorities 

to enhance surveillance and design prevention and control measures. 

Dengue virus: Medical aspects / epidemiology, Anna Papa, Aristotle University of 
Thessaloniki, Greece 

Dengue virus (DENV) is the most widely distributed arbovirus with estimated 50-100 million 

infections annually, 500,000 of them being severe and life-threatening. It is endemic in 

tropical areas of Asia, Oceania, Africa, Australia, and the Americas. The incidence of dengue 

has increased dramatically after World War II with increasing severity of cases. The virus is 

transmitted in a cycle involving humans and mosquitoes. The anthropophilic mosquito Aedes 

aegypti is the main virus vector.  
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The majority of infections are asymptomatic, while the symptomatic form is presented either 

as Dengue fever (DF), or as the most severe Dengue hemorrhagic fever (DHF) or even 

Dengue shock syndrome (DSS). The incubation period is 5-8 days. Fever, severe (usually 

frontal) headache, retroorbital pain, nausea and vomiting, rash, accompanied by severe muscle 

pain and arthralgia are the main clinical symptoms of DF. DHF and DSS are usually biphasic; 

the first febrile phase is followed by hypotension, hemorrhagic manifestations and shock. 

Bleeding (initially petechiae, and in the severe form bleeding from the sites of injection and 

from the gastrointestinal system) is due to vascular injury and increased permeability. The 

severity of the disease has been graded by WHO from I (positive tourniquet test) to IV 

(shock). The phenomenon of antibody-mediated enhancement of infection is important: 

following re-infection with a DENV of different serotype, severe disease is linked to high 

levels of antibody-enhanced viral replication early in illness which is followed by a memory 

T-cell activation and a 'storm' of inflammatory cytokines and other chemical mediators which 

increase the vascular permeability. Although proper management can reduce the case-fatality 

rate, the disease has a substantial social and economic impact. 

Medical entomology: Dengue virus transmission by Aedes mosquitoes, Valérie 
Choumet, FHMI, IP 

Aedes aegypti is considered the primary vector of dengue virus. It has been incriminated in 

the dengue’s emergence all over the world. The past three decades have seen a remarkable 

global expansion in the geographic distribution of Aedes albopicus. This mosquito is a 

potential vector of a great number of arthropod-borne viruses, including dengue virus, the 

most prevalent arboviral pathogen of humans. Results from the literature showed that in 

places where Aedes albopictus predominates over Aedes aegypti, explosive dengue epidemic 

with severe cases were not observed. Laboratory studies have shown that although Aedes 

albopictus mosquitoes were more susceptible to dengue infection, a lower rate of 

dissemination was observed, potentially explaining the lower competence of this species for 

dengue transmission. However, arboviruses were shown to be able to adapt to new vectors, 

like in chikungunya epidemic in La Reunion island. We will review the life cycles of both 

mosquitoes, as well as the known import pathways, biotic and abiotic constraints for 

establishment as well as control strategies. 
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Biosafety and Quality Management 
- General introduction, Philippe Dubois, CIBU, IP 

What is total Quality Management, how organization in laboratories according to the 

requirements of the norm ISO 15189 can ensure the quality of analyses performed and results 

given to the patients.  

- Biosafety management: Introduction to Biosafety management, Introduction to 

Laboratory associated infections,  Infectious waste management; Ingegerd Kallings, 

Swedish Institute for Communicable Disease Control 

General introduction on biorisk in medical laboratories. How biosafety management will help 

avoiding exposure of technicians and laboratorians to pathogens, as well as mitigation 

procedures that can be taken to avoid dissemination of pathogens in the community 

environment. Emphasis will be made on waste management. 

- Sample management, Philippe Dubois, CIBU, IP 

According to ISO 15189, the laboratory is responsible for informing the clinicians or persons 

performing the sampling of the elements to be sampled and the conditions for transport and 

delivery to the laboratory. The laboratory will also indicate which elements of information are 

needed, and will ensure a proper numbering or identification process of each sample. Clinical 

information is also required in order to have relevant elements for biological validation of the 

results and epidemiological analyses. Long-term storage of specimens is also addressed. 

- Documents and Records, Philippe Dubois, CIBU, IP 

The session is intended to pinpoint the importance of keeping an accurate and precise 

documentation of all steps in the specimen path flow. Differences between documents and 

records will be addressed: documents such as Standard Operating Procedures, Quality 

Manual, and job descriptions are to be developed internally to guarantee the quality of 

analysis process but also the overall quality management system. External documents such as 

regulation must be regularly updated as well. Records must be organised in order to be able to 

track previous reports and analyses, as well as results of external quality assurance schemes or 

for example the decisions taken for process improvement after analysis of occurrences or 

errors. 

This training session is extracted from a Total Quality Management training course developed 

and published by an international team of experts from WHO, USA CDC, CLSI, and ISO. 

The facilitator of this session was part of this team. The comprehensive training materials are 

also available on line: www.who.int/ihr/training/laboratory_quality 
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International Shipment of Dangerous Substances, Philippe Dubois, CIBU, IP 
International regulations on the transport of dangerous goods have been set-up by ICAO 

(International Civil Aviation Organization), and they require that every person in charge of 

sending across the borders specimens known to contain infectious material, or dangerous 

material on a larger scope must provide evidence of appropriate training. The IATA 

association is organising such training, but is not the only one institution entitled to provide 

the required training and certificate: the trainer has got permission from WHO to utilize the 

training material and deliver certificate using the test and material put on line by WHO head 

Quarter. As can be seen on the site, the 6 modules include exercises and lectures, the present 

session will had a hands-on session, where participants will have to actually perform the 

packaging of a fake sample using real boxes and documentation. 

Internet document: www.who.int/ihr/infectious_substances 


