
DDrr..  MMaarriinnaa  CCaaddoonnii  
UU..FF..  IIggiieennee  ee  SSaanniittàà  PPuubbbblliiccaa  
AAzziieennddaa  UUSSLL  1122  ––  VViiaarreeggggiioo  

  
““LLEE  ZZAANNZZAARREE::  PPRROOBBLLEEMMAATTIICCAA  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  OO  SSAANNIITTAARRIIAA??  

II  CCAAMMPPAANNEELLLLII  DDII  AALLLLAARRMMEE  DDAA  NNOONN  SSOOTTTTOOVVAALLUUTTAARREE””  
 

Seminario: Le zanzare e gli intrusi dell’ambiente urbano 
Forte dei marmi, LU – 29 maggio 2009 

 
11..  LLaa  rreeiinnttrroodduuzziioonnee  ddeellllee  mmaallaattttiiee  ttrrooppiiccaallii  

  LLee  mmuuttaazziioonnii  aammbbiieennttaallii  nneell  gglloobboo  eedd  aallccuunnii  eeppiissooddii  ssppeecciiffiiccii,,  qquuaallii  ll’’eeppiiddeemmiiaa  ddii  ffeebbbbrree  CChhiikkuunngguunnyyaa  iinn  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa  ddeell  22000077,,  
ppoorrttaannoo  ooggggii  aa  ddiissccuutteerree  ssuullllaa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee  aanncchhee  iinn  cclliimmii  tteemmppeerraattii  ssiiaa  ppoossssiibbiillee  iinnttrroodduurrrree  oo  rreeiinnttrroodduurrrree  mmaallaattttiiee  ttrrooppiiccaallii..    

22..  IIll  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg  
  NNeell  11999900  vviieennee  ddiiffffuussoo  iill  pprriimmoo  rraappppoorrttoo  ddeellII’’IIPPCCCC  ((ccoommmmiissssiioonnee  iinntteerrggoovveerrnnaattiivvaa  ssuull  ccaammbbiiaammeennttoo  cclliimmaattiiccoo))::  iill  cclliimmaa  gglloobbaallee  ssttaa  

ccaammbbiiaannddoo  eedd    iill  rruuoolloo  ddeellllee  aattttiivviittàà  uummaannee  iinn  qquueessttoo  ffeennoommeennoo  èè  nnootteevvoollee..  
  TTrraa  ggllii  eeffffeettttii  iinnddiirreettttii  ssuullllaa  ssaalluuttee  uummaannaa  uunn  ppoossssiibbiillee  aauummeennttoo  ddii  vveettttoorrii  ee  qquuiinnddii  uunn  aauummeennttoo  ddeellllee  mmaallaattttiiee  iinnffeettttiivvee  aadd  eessssii  ccoorrrreellaattee  
  IImmppoorrttaazziioonnee  ee  aaddaattttaammeennttoo  ddii  nnuuoovvii  aarrttrrooppooddii  vveettttoorrii  ((AAeeddeess  aallbbooppiiccttuuss))  
  AAmmpplliiaammeennttoo  ddeellll’’aarreeaallee  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  vveettttoorrii  iinnddiiggeennii  ((fflleebboottoommii))  
  RRiidduuzziioonnee  ddeellllaa  dduurraattaa  ddeeii  cciiccllii  ddii  ssvviilluuppppoo  ddii  vveettttoorrii  iinnddiiggeenn ii  ee  nnoonn  
  IImmppoorrttaazziioonnee  ee  aaddaattttaammeennttoo  ddii  nnuuoovvii  ppaattooggeennii  ((WWNNVV,,  BBTTVV,,  CChhiikk))  
  AAlllluunnggaammeennttoo  ddeellllaa  ssttaaggiioonnee  ffaavvoorreevvoollee  aallllaa  ttrraassmmiissssiioonnee  
  RRiidduuzziioonnee  ddeeii  tteemmppii  ddii  rriipprroodduuzziioonnee  ddeell  ppaattooggeennoo  nneellll’’aarrttrrooppooddee  

33..  ÈÈ  ppoossssiibbiillee  llaa  rreeiinnttrroodduuzziioonnee  ddeellllaa  mmaallaarriiaa  iinn  IIttaalliiaa??  
  CCaassoo  iimmppoorrttaattoo::  iinnffeezziioonnee  aaccqquuiissiittaa  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  zzoonnaa  iinn  ccuuii  vviieennee  ddiiaaggnnoossttiiccaattaa  
  CCaassoo  aauuttooccttoonnoo::  iinnffeezziioonnee  ccoonnttrraattttaa  llooccaallmmeennttee,,  ppuuòò  eesssseerree  iinnddoottttoo  ((ddaa  ttrraassffuussiioonnii,,  ttrraappiiaannttii,,  ssccaammbbiioo  ddii  ssiirriinnggaa)),,  iinnttrrooddoottttoo  ((aassssoocciiaattoo  aa  

ppuunnttuurraa  ddii  zzaannzzaarraa,,  iimmppoorrttaazziioonnee  ddii  vveettttoorrii  iinnffeettttii  ccoonn  bbaaggaagglliioo  oo  aaeerreeoo))  oo  ccrriippttiiccoo  
  
DDaall  11999955  ll’’iinncciiddeennzzaa  ddii  ccaassii  iimmppoorrttaattii  iinn  cciittttaaddiinnii  ssttrraanniieerrii  hhaa  ssuuppeerraattoo  qquueellllaa  iinn  iittaalliiaannii  

  
ppootteennzziiaallee  mmaallaarriiooggeenniiccoo  

((ppoossssiibbiilliittàà  cchhee  ppoossssaannoo  vveerriiffiiccaarrssii  ccaassii  ddii  mmaallaarriiaa  iinnddiiggeennaa))  
==    

rreecceettttiivviittàà  ((pprreesseennzzaa  ddii  ppootteennzziiaallii  vveettttoorrii))    ++  
iinnffeettttaabbiilliittàà  ((ccoommppaattiibbiilliittàà  ttrraa  vveettttoorrii  iinnddiiggeennii  ee  cceeppppii  ddii  ppllaassmmooddiioo))          ++  
vvuullnneerraabbiilliittàà  ((cciirrccoollaazziioonnee  ddii  ssooggggeettttii  ppoorrttaattoorrii  ddii  ggaammeettoocciittii  nneell  tteerrrriittoorriioo))  

  
IIll  ppootteennzziiaallee  mmaallaarriiooggeenniiccoo  ppeerr  ll’’ IIttaalliiaa  èè  bbaassssoo  

  nneell  11999977  uunn  ccaassoo  aauuttooccttoonnoo  ddii  mmaallaarriiaa  iinn  MMaarreemmmmaa  
  nneellllaa  zzoonnaa  èè  pprreesseennttee  AAnn..  llaabbrraanncchhiiaaee    
  AAnn..  llaabbrraanncchhiiaaee  ppuuòò  iinnffeettttaarrssii  ccoonn  PP..  vviivvaaxx  
  NNeellllaa  zzoonnaa  èè  pprreesseennttee  uunn  ssooggggeettttoo  ppaarraassssiitteemmiiccoo  ppeerr  PP..  vviivvaaxx  
  
  CCoommpplleessssiivvaammeennttee  iill  rriisscchhiioo  èè  bbaassssoo,,  ppoossssoonnoo  ccoommuunnqquuee  vveerriiffiiccaarrssii  ppiiccccoollee  eeppiiddeemmiiee  aa  ccaarraatttteerree  cciirrccoossccrriittttoo  ==>>  mmoonniittoorraaggggiioo  ccoonnttiinnuuoo  !!  
  

44..  AArrbboovviirruuss  iinn  IIttaalliiaa  
  NNeell  11996677  iissoollaammeennttoo  ddaa  AAee..ccaassppiiuuss  ee  AAee..vveexxaannss  ddii  vviirruuss  TTaahhyynnaa  iinn  FFrriiuullii  ee  bbaassssaa  pprreevvaalleennzzaa  ddii  AAcc  iinn  ccaammppiioonnii  ddii  ssiieerroo  uummaannoo  
  PPoossiittiivviittàà  ddii  ssiieerrii  uummaannii  ee  aanniimmaallii  ppeerr  WWeesstt  NNiillee  VViirruuss  
  QQuuiinnddii  cciirrccoollaazziioonnee  aanncchhee  ssee  aa  bbaassssoo  lliivveelllloo  ddii  aarrbboovviirruuss  
  VVeettttoorrii  pprreesseennttii  iinn  IIttaalliiaa::  
••  zzaannzzaarree::  CCuulleexx  ppiippiieennss  ((ssppeecciiee  aauuttooccttoonnaa)),,  AAeeddeess  aallbbooppiiccttuuss  ((ssoolliiddaammeennttee  aatttteecccchh iittoo  iinn  ppoocchhii  aannnnii))  
••  fflleebboottoommii  
••  zzeecccchhee::  IIxxooddeess  rriicciinnuuss  ((zzeeccccaa  ddeeii  bboosscchhii))  ee  RRhhiippiicceeffaalluuss  ssaanngguuiinneeuuss  ((zzeeccccaa  ddeell  ccaannee))  
NN..BB..  AAeeddeess  aaeeggyyppttii  ((aattttuuaallmmeennttee  nnoonn  pprreesseennttee  mmaa  ddii  ppoossssiibbiillee  rreeiinnttrroodduuzziioonnee))  

55..  AAeeddeess  aallbbooppiiccttuuss  
  PPuuòò  iinnffeettttaarrssii  ccoonn  oollttrree  2200  aarrbboovviirruuss  
  NNeeii  ppaaeessii  ttrrooppiiccaallii  èè  vveettttoorree  aadd  eesseemmppiioo  ddii  ddeenngguuee,,  ffeebbbbrree  ggiiaallllaa,,  eenncceeffaalliittee  ggiiaappppoonneessee    



  LL’’aauummeennttoo  ddii  TT  ffaavvoorriirreebbbbee  ll’’eessppaannssiioonnee  vveerrssoo  iill  NNoorrdd  EEuurrooppaa,,  nneell  SSuudd  IIttaalliiaa  iinn  mmaannccaannzzaa  ddii  iinntteennssee  pprreecciippiittaazziioonnii  eessttiivvee  ppoottrreebbbbee  
rriidduurrrree  llaa  ssuuaa  pprreesseennzzaa  

  AAssssoocciiaattaa  aa  cchhiikkuunngguunnyyaa,,  ppoottrreebbbbee  iinnsseerriirrssii  nneell  cciicclloo  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  ddii  WWeesstt  NNiillee,,  RRiifftt  VVaalllleeyy  FFeevveerr  ii  ccuuii  vviirruuss  ssoonnoo  pprreesseennttii  nneell  bbaacciinnoo  
mmeeddiitteerrrraanneeoo  

66..  AAeeddeess  aaeeggyyppttii  
  FFiinnoo  aallllaa  sseeccoonnddaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee  pprreesseennttee  nneellll’’EEuurrooppaa  mmeerriiddiioonnaallee,,  rreessppoonnssaabbiillee  ddeeii  ccaassii  ddii  ffeebbbbrree  ggiiaallllaa  nneellllee  cciittttàà  ppoorrttuuaallii  ((LLiivvoorrnnoo  

11991177,,  GGeennoovvaa  11994444))  
  ÈÈ  ssttaattaa  ppiiùù  vvoollttee  rreeiinnttrrooddoottttaa  ffiinnoo  aall  11994444  nneellllee  cciittttàà  ppoorrttuuaallii,,  ppeerrcchhéé  nneeii  mmeessii  iinnvveerrnnaallii  nnoonn  rriiuusscciivvaa  aa  ssoopprraavvvviivveerree  ee  qquuiinnddii  nnoonn  ppootteevvaa  

mmeetttteerree  rraaddiiccii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ssuull  tteerrrriittoorriioo  
  SSoopprraavvvviivvee  ffaacciillmmeennttee  iinn  cclliimmii  aarriiddii  qquuiinnddii  ll’’aauummeennttoo  ddii  TT  ppoottrreebbbbee  ccoonnsseennttiirree  iill  rriissttaabbiilliimmeennttoo  ddii  aammppiiee  ppooppoollaazziioonnii  
  ÈÈ  vveettttoorree  ddii  ffeebbbbrree  ggiiaallllaa,,  cchhiikkuunngguunnyyaa  ee  ddeenngguuee  ((eeppiiddeemmiiaa  iinn  GGrreecciiaa  nneell  11992277))  

77..  CChhiikkuunngguunnyyaa  ((11))  
  VViirruuss  ccoonnoosscciiuuttoo  ddaaggllii  aannnnii  ’’5500,,  iissoollaattoo  iinn  TTaannzzaanniiaa  ee  UUggaannddaa,,  ppooii  eeppiiddeemmiiee  iinn  AAssiiaa  ee  AAffrriiccaa..  IInn  sswwaahhiillii  ssiiggnniiffiiccaa  ““ll’’uuoommoo  cchhee  ccaammmmiinnaa  

ppiieeggaattoo””  
  NNeell  22000055  iinniizziiaa  uunn’’eeppiiddeemmiiaa  iimmppoorrttaannttee  nneellll’’OOcceeaannoo  IInnddiiaannoo,,  ddaallllee  IIssoollee  CCoommoorree,,  ssii  eesstteennddee  aallllee  MMaauurriittiiuuss,,  MMaayyoottttee  ee  qquuiinnddii  aallll’’iissoollaa  ddii  

LLaa  RReeuunniioonn  ddoovvee  rraaggggiiuunnggee  iimmppoorrttaannttii  ddiimmeennssiioonnii  ccoonn  iill  ppiiccccoo  nneell  22000066,,  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  hhaa  iinntteerreessssaattoo  uunn  tteerrzzoo  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  
ddeellll’’iissoollaa  ccoonn  ppiiùù  ddii  220000..000000  ccaassii..  VVeettttoorree  ddeell  vviirruuss  llaa  zzaannzzaarraa  AAeeddeess  aallbbooppiiccttuuss..  UUnn’’aallttrraa  iimmppoorrttaannttee  eeppiiddeemmiiaa  nneelllloo  sstteessssoo  ppeerriiooddoo  
aanncchhee  iinn  IInnddiiaa  

  NNeell  22000066  EECCDDCC  oorrggaanniizzzzaa  uunn  mmeeeettiinngg  ppeerr  vvaalluuttaarree  iill  rriisscchhiioo  ddii  iimmppoorrttaazziioonnee  iinn  EEuurrooppaa,,  iinnddiivviidduuaa  llaa    pprreesseennzzaa  ddii  ffaattttoorrii  ddii  rriisscchhiioo::  11))  iill  
vviirruuss  ppuuòò  eesssseerree  iimmppoorrttaattoo  ddaa  vviiaaggggiiaattoorrii  ddii  rriittoorrnnoo  ddaallllee  zzoonnee  ddii  eeppiiddeemmiiaa  ((VVFFRR  oollttrree  cchhee  ttuurriissttii  ttiippiiccii))  22))  iinn  EEuurrooppaa  AAeeddeess  aallbbooppiiccttuuss  èè  
oorrmmaaii  ssttaattaa  iinnttrrooddoottttaa  iinn  nnuummeerroossii  ppaaeessii..  

  IIll  rriisscchhiioo  èè  pprreesseennttee  mmaa  aannccoorraa  nnoonn  ssii  ccoonnoossccee  llaa  ssuuaa  ggrraannddeezzzzaa..  
  FFiinnoo  aall  22000077  iinn  EEuurrooppaa  ssoolloo  ccaassii  iimmppoorrttaattii  ddaa  vviiaaggggiiaattoorrii  ddii  rriieennttrroo  ddaa  zzoonnee  eeppiiddeemmiicchhee,,  nneell  22000066  iinn  FFrraanncciiaa  uunn  ccaassoo  ddii  iinnffeezziioonnee  iinn  

ooppeerraattoorree  ssaanniittaarriioo  ddaa  eessppoossiizziioonnee  aacccciiddeennttaallee  aa  ssaanngguuee  ddii  uunn  ppaazziieennttee  iinnffeettttoo  

  IInn  IIttaalliiaa  ddaa  ggeennnnaaiioo  aa    sseetttteemmbbrree  22000066  nnoottiiffiiccaattii  1177  ccaassii  iimmppoorrttaattii  mmaa  ssiiccuurraammeennttee  èè  uunnaa  ssoottttoossttiimmaa  ppeerrcchhéé  ssppeessssoo  ssii  pprreesseennttaa  ccoonn  ssccaarrssaa  
ssiinnttoommaattoollooggiiaa  

  IIll  44  aaggoossttoo  22000066    iill  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaalluuttee  eemmaannaa  uunnaa  cciirrccoollaarree  cchhee  ddeeffiinniissccee  iill  ssiisstteemmaa  ddii  ssoorrvveegglliiaannzzaa  nnaazziioonnaallee  ppeerr  llaa  mmaallaattttiiaa,,  aannccoorraa  
ccoommuunnqquuee  nnoonn  èè  bbeenn  ddeeffiinniittoo  ssee  ll’’AAeeddeess  aallbbooppiiccttuuss  pprreesseennttee  iinn  IIttaalliiaa  ssiiaa  ccoommppeetteennttee  ppeerr  iill  vviirruuss  

  TTrraa  lluugglliioo  ee  sseetttteemmbbrree  22000077  iinn  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa  ssii  vveerriiffiiccaannoo  220044  ccaassii  ddii  cchhiikkuunngguunnyyaa,,    
  IIll  ccaassoo  iinnddiiccee  èè  uunn  vviiaaggggiiaattoorree  cchhee  aall  rriittoorrnnoo  ddaallll’’ IInnddiiaa    iill  2233  ggiiuuggnnoo  pprreesseennttaa  ssiinnttoommaattoollooggiiaa  ffeebbbbrriillee,,  iill  ggiioorrnnoo  ddii  ccoommppaarrssaa  ddeeii  ssiinnttoomm ii  

ssii  ttrroovvaavvaa  aa  CCaassttiigglliioonnee  ddii  CCeerrvviiaa  iinn  vviissiittaa  aa  ppaarreennttii  cchhee  nneeii  ggiioorrnnii  ssuucccceessssiivvii  ssii  aammmmaallaannoo  lloorroo  sstteessssii,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  mmeessee  ddii  lluugglliioo  ii  ccaassii  
aauummeennttaannoo  ddiivveennttaannddoo  qquuaallcchhee  ddeecciinnaa  ee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  mmeessee  ddii  aaggoossttoo  vviieennee  iinnddiivviidduuaattaa  llaa  ccaauussaa  ddii  qquueessttaa  ffoorrmmaa  ffeebbbbrriillee  eeppiiddeemmiiccaa,,  èè  
uunnaa  ffoorrmmaa  ttrraassmmeessssaa  ddaa  zzaannzzaarree,,  ggllii  eessaammii  ssiieerroollooggiiccii  ee  vviirroollooggiiccii  ssuuii  mmaallaattii  ccoonnffeerrmmaannoo  cchhee  ssii  ttrraattttaa  ddii  cchhiikkuunngguunnyyaa,,  iill  vviirruuss  vviieennee  
iissoollaattoo  ccoonn  PPCCRR  ddaallllaa  AAeeddeess  aallbbooppiiccttuuss..  

  DDaall  1188  aaggoossttoo  vveennggoonnoo  iimmpplleemmeennttaattee  llee  mmiissuurree  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  ccoonn  iinntteerrvveennttii  ddii  ddiissiinnffeessttaazziioonnee  ssiiaa  aadduullttiicciiddii  cchhee  llaarrvviicciiddii,,  ssiiaa  ssuull  ssuuoolloo  
ppuubbbblliiccoo  cchhee  iinn  ffoonnddii  pprriivvaattii,,  ccoonn  rriicceerrccaa  eedd  iinntteerrvveennttii  ssuuii  ffooccoollaaii  ddoommeessttiiccii  ccoonn  iissppeezziioonn ii  ppoorrttaa  aa  ppoorrttaa  ddeellllee  aabbiittaazziioonnii  ccoommpprreessee  nneellllaa  
zzoonnaa  sseeggnnaallaattaa..    

  AA  ffiinnee  sseetttteemmbbrree  ll’’eeppiiddeemmiiaa  èè  ccoonncclluussaa,,  nnoonn  vveennggoonnoo  ppiiùù  sseeggnnaallaattii  nnuuoovvii  ccaassii..  
  ÈÈ  ssttaattaa  uunn’’eeppiiddeemmiiaa  cchhee  hhaa  iinntteerreessssaattoo  uunn’’aarreeaa  ppiiuuttttoossttoo  ppiiccccoollaa,,  llaa  zzaannzzaarraa  nnoonn  hhaa  ccaappaacciittàà  ddii  ssppoossttaarrssii  oollttrree  220000//330000  mm..,,  dduuee  cciittttaaddiinnee  

ppiiccccoollee,,  CCaassttiigglliioonnee  ddii  CCeerrvviiaa  ee  CCaassttiigglliioonnee  ddii  RRaavveennnnaa,,  ccoonn  ppiiccccoollii  ffooccoollaaii  sseeccoonnddaarrii  aa  CCeerrvviiaa,,  RRaavveennnnaa,,  CCeesseennaa,,  RRiimmiinnii  ee  BBoollooggnnaa..  LLee  
dduuee  cciittttaaddiinnee  ssoonnoo  sseeppaarraattee  ddaa  uunn  ffiiuummee  aa  lleennttiissssiimmoo  ccoorrssoo,,  llee  ccaassee  ssoonnoo  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ppaallaazzzziinnee  ccoonn  ggiiaarrddiinnoo,,  èè  nnootteevvoollee  llaa  pprreesseennzzaa  
ddii  AAeeddeess  aallbbooppiiccttuuss..  

  SSii  ssoonnoo  vveerriiffiiccaattee  llee  ccoonnddiizziioonnii  iiddeeaallii::    
  --  pprreesseennzzaa  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinnffeettttaa  ee  iinn  ffaassee  vviirreemmiiccaa  
    --  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  vveettttoorree  ccoommppeetteennttee  eedd  eeffffiicciieennttee  ppeerr  iinntteennssiittàà  ddeellll’’iinnffeessttaazziioonnee  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  eettoo--bbiioollooggiicchhee  
  MMiissuurree  ddii  ccoonnttrroolllloo  ssuuii  ccaassii  ssoossppeettttii  pprreevveeddeevvaannoo  iissoollaammeennttoo  ddeell  ppaazziieennttee  ppeerr  77  ggiioorrnnii  ddaallll’’ iinniizziioo  ddeeii  ssiinnttoommii  ((ppeerriiooddoo  ddii  ttrraassmmiissssiibbiilliittàà  

ddeell  vviirruuss))  ee  mmiissuurree  pprreevveennttiivvee  vveerrssoo  llee  ppuunnttuurree  ddii  iinnsseettttoo  ppeerr  iinntteerrrroommppeerree  iill  cciicclloo  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  ddeell  vviirruuss  
  IInntteerrvveennttii  ssuull  vveettttoorree  ccoonn  ddiissiinnffeessttaazziioonnee  ccoonn  iinnsseettttiicciiddii  aadduullttiicciiddii  ee  llaarrvviicciiddii,,  ssiiaa  ssuull  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  cchhee  pprriivvaattoo,,  eennttrroo  110000  mmeettrrii  nneell  ccaassoo  

ddii  uunn  ssiinnggoolloo  ccaassoo  ssoossppeettttoo  oo  ccoonnffeerrmmaattoo  eedd  eennttrroo  330000  mmeettrrii  nneell  ccaassoo  ddii  ppiiùù  ccaassii  ccoonncceennttrraattii  nneellllaa  sstteessssaa  aarreeaa  ddii  rreessiiddeennzzaa..  
CCoossaa  ccii  hhaa  iinnsseeggnnaattoo  qquueessttoo  eeppiissooddiioo  

  LLaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee  nnoonn  rriigguuaarrddaa  ssoolloo  ggllii  eesssseerrii  uummaannii  mmaa  aanncchhee  ii  mmiiccrroorrggaanniissmmii,,  iill  ssiisstteemmaa  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  ssiiaa  ttuurriissttiiccii  cchhee  
ccoommmmeerrcciiaallii  èè  eessttrreemmaammeennttee  eeffffiiccaaccee  ee  ii  vveettttoorrii  ssii  ssppoossttaannoo  ccoonn  llaa  sstteessssaa  vveelloocciittàà  

  DDeevvee  aauummeennttaarree  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  nneeggllii  ooppeerraattoorrii  ssaanniittaarrii  cchhee  ccii  ssoonnoo  ppaattoollooggiiee  eemmeerrggeennttii  ee  rriieemmeerrggeennttii  ddaa  tteenneerree  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  
  DDeevvee  aauummeennttaarree  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  nneeii  vviiaaggggiiaattoorrii  ssuuii  rriisscchhii  ccoorrrreellaattii  aa  vviiaaggggii  iinn  zzoonnee  ttrrooppiiccaallii,,  ccoommpprreessee  llee  ppuunnttuurree  ddii  iinnsseettttoo    
  DDeevvoonnoo  eesssseerree  rraaffffoorrzzaattii  ssiiaa  llaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ssuuii  vveettttoorrii  cchhee  ii  pprrooggrraammmmii  ddii  ccoonnttrroolllloo  
  DDeevvee  aauummeennttaarree  nneeii  cciittttaaddiinnii  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddii  qquuaannttoo  ssiiaannoo  iimmppoorrttaannttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevveennttiivvii  nneellllee  aarreeee  ddii  pprroopprriiaa  ccoommppeetteennzzaa  
  LL’’aatttteennzziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  rriivvoollttaa  aanncchhee  vveerrssoo  aallttrrii  vviirruuss  ddaall  mmoommeennttoo  cchhee  AAeeddeess  aallbbooppiiccttuuss  èè  vveettttoorree  aanncchhee  ddeellllaa  ddeenngguuee  ee  ddeellllaa  WWeesstt  NNiillee  

88..  WWeesstt  NNiillee  DDiisseeaassee  ((11))  
  VViirruuss  iissoollaattoo  nneell  11993377  iinn  UUggaannddaa  ccoonn  eeppiiddeemmiiee  iinn  AAffrriiccaa  ee  MMeeddiioo  OOrriieennttee  



  NNeeggllii  aannnnii  ‘‘9900  
--  11999966  RRoommaanniiaa;;  11999977  RReeppuubbbblliiccaa  CCeeccaa;;  11999999  RRuussssiiaa;;  22000033  FFrraanncciiaa;;  11999999  -->>  UUSSAA,,  CCaannaaddaa,,  AAmmeerriiccaa  CCeennttrraallee    
  SSeerrbbaattooiioo,,  oossppiittee  aammpplliiffiiccaattoorree  ssoonnoo  ggllii  uucccceellllii  ((ppaasssseerriiffoorrmmii,,  ccoorrvviiddii)),,  iinn  qquueessttii  ppeerrssiissttee  ddaa  aallccuunnii  ggiioorrnnii  aa  qquuaallcchhee  mmeessee  
  UUoommoo,,  ccaavvaalllloo  ee  mmaammmmiiffeerrii  ddoommeessttiiccii  ssoonnoo  oossppiittii  aacccciiddeennttaallii  aa  ffoonnddoo  cciieeccoo,,  llaa  vviirreemmiiaa  èè  bbaassssaa,,  nnoonn  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  iinnffeettttaarree  llaa  zzaannzzaarraa  
  IIll  vviirruuss  ssii  mmaannttiieennee  ppeerr  iill  ppaassssaaggggiioo  ttrraa  iinnsseettttii  eemmaattooffaaggii  ee  uucccceellllii  
  IIll  ccaavvaalllloo  ssvviilluuppppaa  ppiiùù  ffaacciillmmeennttee  ssiinnttoommii  nneeuurroollooggiiccii  rriissppeettttoo  aallll’’uuoommoo  ((aassiinnttoommaattiiccoo  8800%%))  
  IInn  IIttaalliiaa    
  sseetttteemmbbrree  --oottttoobbrree  11999988::  eeppiissooddiioo  eeppiiddeemmiiccoo  PPaadduullee  ddii  FFuucceecccchhiioo::  --  ddeecceessssoo  ddii  66  ccaavvaallllii  
  --  ssiieerrooccoonnvveerrssiioonnee  ddii  44  ssooggggeettttii  aassiinnttoommaattiiccii  ssuu  113300  eessppoossttii  ppeerr  mmoottiivvii  ooccccuuppaazziioonnaallii  oo  aammbbiieennttaallii  
  sseetttteemmbbrree  22000088::  66  ccaassii  ccoonnffeerrmmaattii  ee  55  ssoossppeettttii  aa  FFeerrrraarraa  
  sseetttteemmbbrree  22000088::  pprriimmoo  ccaassoo  uummaannoo  ccoonnffeerrmmaattoo  ((rreessiiddeennttee  iinn  ccaammppaaggnnaa  ttrraa  FFeerrrraarraa  ee  BBoollooggnnaa))  
  oottttoobbrree  22000088::  sseeccoonnddoo  ccaassoo  uummaannoo  iinn  pprroovviinncciiaa  ddii  RRoovviiggoo    
  DDooppoo  eeppiissooddiioo  ddii  FFuucceecccchhiioo  -->>  MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaalluuttee  eemmaannaa  iill  PPiiaannoo  ddii  SSoorrvveegglliiaannzzaa  ssuucccceessssiivvaammeennttee  rriipprreessoo  eedd  iinntteeggrraattoo  aanncchhee  ddaa  

ppiiaannii  rreeggiioonnaallii,,  ddeeffiinn iissccee  
11  --  zzoonnee  ddaa  ssoottttooppoorrrree  aa  mmoonniittoorraaggggiioo  
22  --  ssiisstteemmaa  ddii  aalllleerrttaa  rraappiiddoo  vveetteerriinnaarriioo  
33  --  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  eeffffiiccaacciiaa  ddeell  ssiisstteemmaa  
44  --  ssoorrvveegglliiaannzzaa  iinn  ccaammppoo  uummaannoo  
PPeerr  llaa  TToossccaannaa::  
11  --  PPaadduullee  ddii  FFuucceecccchhiioo  ((AASSLL  22  --  33  --  1111))  ee  ssppoonnddaa  ttoossccaannaa  ddeell  llaaggoo  TTrraassiimmeennoo  ((AASSLL  77  ee  88))  
22  --  rreettee  ppoollllii  sseennttiinneellllaa  --  mmoonniittoorraaggggiioo  aavviiffaauunnaa  sseellvvaattiiccaa  --  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ccaauussee  ddii  mmoorrttaalliittàà  uucccceellllii  sseellvvaattiiccii  --  sseeoorrvveegglliiaannzzaa  eennttoommoollooggiiccaa  

((vvaalluuttaazziioonnee  ee  ddiinnaammiicchhee  ccuulliicciiddii  --  rriicceerrccaa  vviirruuss  ssee  ppoossiittiivviittàà  uuoommoo//  aanniimmaallii))  
33  --  ccoonnttrroolllloo  ssiieerroollooggiiccoo  ppooppoollaazziioonnee  eeqquuiinnaa  ((vveerriiffiiccaa  rreettrroossppeettttiivvaa  ddeellllaa  sseennssiibbiilliittàà  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ssoorrvveegglliiaannzzaa  pprreeccooccee))  
44  --  ccoonnttrroolllloo  ssiieerroollooggiiccoo  ssuu  bboovviinnii  ssoottttooppoossttii  aa  pprreelliieevvoo  ppeerr  aallttrrii  mmoottiivvii  ((aadd  eess..  ssoorrvveegglliiaannzzaa  bblluueettoonngguuee))  
SSoorrvveegglliiaannzzaa  uummaannaa  
--  aattttiivvaa::  ssuu  llaavvoorraattoorrii  eedd  eessppoossttii  ppeerr  mmoottiivvii  ooccccuuppaazziioonnaallii  oo  aammbbiieennttaallii  ((rreessiiddeennttii))  -->>  ddiiffffiicciillee,,  uuttiilliizzzzaarree  ii  ccoonnttrroollllii  ppeerriiooddiiccii  ddii  mmeeddiicciinnaa  

pprreevveennttiivvaa  
--  ppaassssiivvaa::  ssccaattttaa  qquuaannddoo  iill  ssiisstteemmaa  ddii  aalllleerrttaa  rraappiiddoo  vveetteerriinnaarriioo  ddiimmoossttrraa  pprreesseennzzaa  ddii  vviirruuss  -->>  eessaammii  ssiieerroollooggiiccii  iinn  ccaassii  oossppeeddaalliizzzzaattii  ddii  

eenncceeffaalliittee//mmeenniinnggiittee  aasseettttiiccaa  ddii  eezziioollooggiiaa  ssccoonnoosscciiuuttaa  ee  iinn  ccaassii  ddii  ffeebbbbrree  ++  rraasshh  ccuuttaanneeoo  
  IIMMPP  iill  lliivveelllloo  ddii  rriisscchhiioo  èè  ccoonnssiiddeerraattoo  aallttoo  ppeerr  ttuuttttee  llee  zzoonnee  uummiiddee  ddeell  ppaaeessee  
  

99..  DDeenngguuee  ((11))  
  PPrreesseennttee  nneellllee  zzoonnee  ttrrooppiiccaallii  ee  ssuubbttrrooppiiccaallii  ddii  AAffrriiccaa,,  SSuudd  EEsstt  AAssiiaattiiccoo  ee  CCiinnaa,,  IInnddiiaa,,  MMeeddiioo  OOrriieennttee,,  AAmmeerriiccaa  LLaattiinnaa  ee  CCeennttrraallee,,  

AAuussttrraalliiaa  ee  ddiivveerrssee  zzoonnee  ddeell  PPaacciiffiiccoo..  OOMMSS  ssttiimmaa  cchhee  22//55  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  mmoonnddiiaallee  ssiiaa  aa  rriisscchh iioo,,  èè  pprreesseennttee  iinn  zzoonnee  uurrbbaannee  ee  
sseemmiiuurrbbaannee  

  NNeeggllii  uullttiimmii  aannnnii  ii  ccaassii  ssoonnoo  aauummeennttaattii  iinn  mmooddoo  ddrraammmmaattiiccoo  ttaannttoo  ddaa  ddiivveennttaarree  uunn  eemmeerrggeennzzaa  ssoopprraattttuuttttoo  iinn  AAmmeerriiccaa  cceennttrroo--mmeerriiddiioonnaallee,,  
ssoonnoo  2244  ii  ppaaeessii  cchhee  nneell  22000033  hhaannnnoo  rriippoorrttaattoo  ccaassii  ccoonnffeerrmmaattii  ddii  ddeenngguuee  eemmoorrrraaggiiccaa,,  iinnoollttrree  mmeennttrree  nneeggllii  aannnnii  ’’7700  eerraa  pprreesseennttee  ssoolloo  iill  vviirruuss  
DDEENN  ––  22  ooggggii  ssoonnoo  pprreesseennttii  ttuuttttee  ee  44  llee  vvaarriiaannttii  ee  ssii  pprreesseennttaa  ccoonn  eeppiiddeemmiiee  mmoollttoo  vviioolleennttee  

  IInn  EEuurrooppaa  aadd  ooggggii  ccoossttiittuuiissccee  uunn  ppeerriiccoolloo  iinn  uunn’’oottttiiccaa  ddii  ssaalluuttee  gglloobbaallee  ppeerrcchhéé  ssii  mmaanniiffeessttaa  ccoommee    mmaallaattttiiaa  ddii  iimmppoorrttaazziioonnee  
  EE’’  ccaauussaattaa  ddaa  ffllaavviivviirruuss,,  44  vviirruuss  ssiimmiillii  ttrraa  lloorroo,,  nnoonn  cc’’èè  ccoonnttaaggiioo  ddiirreettttoo  ttrraa  eesssseerrii  uummaannii  aanncchhee  ssee  ll’’uuoommoo  èè  iill  pprriinncciippaallee  oossppiittee,,  èè  

ttrraassmmeessssaa  ddaa  zzaannzzaarree  AAeeddeess  ((aaeeggyyppttii  ee  aallbbooppiiccttuuss))  cchhee  ssii  iinnffeettttaannoo  ppuunnggeennddoo  uunn  uuoommoo  mmaallaattoo,,  iinnffeezziioonnii  sseeqquueennzziiaallii  aauummeennttaannoo  iill  rriisscchhiioo  
ddii  ssvviilluuppppaarree  llaa  ffoorrmmaa  eemmoorrrraaggiiccaa  ((lleettaalliittàà  ddeell  2200%%))  

  EE’’  ppoossssiibbiillee  llaa  ttrraassmmiissssiioonnee  ttrraannssoovvaarriiccaa  nneellllaa  zzaannzzaarraa,,  mmaa  aannccoorraa  nnoonn  èè  cchhiiaarroo  iill  rruuoolloo  nneell  ssoosstteenneerree  llaa  ttrraassmmiissssiioonnee  ddeell  vviirruuss  aallll’’uuoommoo  
1100..  RRiifftt  VVaalllleeyy  FFeevveerr  

  PPrreesseennttee  iinn  mmoollttii  ppaaeessii  ddeellll’’AAffrriiccaa  oorriieennttaallee  ee  mmeerriiddiioonnaallee  ccoonn  eeppiiddeemmiiee  iimmppoorrttaannttii,,  nneell  22000000  ccaassii  iinn  AArraabbiiaa  SSaauuddiittaa  ee  YYeemmeenn  
  TTrraassmmeessssaa  ddaa  ddiivveerrssee  ssppeecciiee  ddii  zzaannzzaarree  ((AAeeddeess,,  aannoopphheelleess,,  ccuulleexx))  ee  ddaa  zzeecccchhee  ((RRiipphhiicceeppaalluuss)),,  aanncchhee  ppeerr  ccoonnttaattttoo  oo  iinnggeessttiioonnee  ddii  lliiqquuiiddii  

bbiioollooggiiccii,,  rriisscchhiioo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddeellllaa  zzooootteeccnniiaa  
  CCoollppiissccee  oovviinn ii,,  ccaapprriinnii,,  bboovviinnii,,  bbuuffaalliinnii,,  sscciimmmmiiee;;  ccaavvaalllloo,,  ccaannee  ee  ggaattttoo  ssoonnoo  sseennssiibbiillii  aall  vviirruuss,,  mmaa  nnoonn  ssvviilluuppppaannoo  mmaallaattttiiaa  

1111..  CCoonncclluuddeennddoo……  
  MMoonniittoorraaggggiioo  ccaappiillllaarree  ppeerr  ssttiimmaarree  qquuaannttiittaattiivvaammeennttee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  iinnsseettttii  vveettttoorrii,,  ssoorrvveegglliiaannzzaa  eennttoommoollooggiiccaa  ffiinnaalliizzzzaattaa  aall  

rriinnvveenniimmeennttoo  pprreeccooccee  ddii  vveettttoorrii  ddii  nnuuoovvaa  iinnttrroodduuzziioonnee  
  OOttttiimmiizzzzaarree  ii  mmeettooddii  ddii  ccoonnttrroolllloo  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ssaalluuttee  uummaannaa  aanniimmaallee  ee  ddeellll’’aammbbiieennttee  
  PPrreeccooccee  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  ccaassii  ee  ppiiaannii  ddii  eemmeerrggeennzzaa  ppeerr  eevviittaarree  eeppiiddeemmiiee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  
  CCaammppaaggnnee  ccoommuunniiccaattiivvee  ppeerr  llaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  ssuull  rriisscchhiioo  ccoorrrreellaattoo  aaii  vveettttoorrii  ee  ssuullllee  mmiissuurree  ddii  pprreevveennzziioonnee  


