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Unit B. Specimen collection & transport 

Module 2. Clinical diagnosis, 
surveillance and laboratory 

investigation
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Learning objectives

By the end of this unit…

✓List specimens appropriate for 
monkeypox diagnosis

✓Explain how specimens are 
collected

✓Describe how specimens are 
stored, packaged, and 
transported
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Monkeypox: Which specimens to collect and when?
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Precautions for specimen collection

▪ IPC = Infection Prevention and Control

▪ Personal protective
equipment (PPE)

▪ Hand hygiene

▪ Environmental
decontamination
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Labeling containers

▪ Prepare labels in advance with the

▪ patient’s name

▪ case or surveillance number

▪ place of origin

▪ date of sampling, and

▪ type of specimen.

▪Cross-check that information on tubes 
and case investigation forms match

Credit: WHO /Andy Craggs
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Oral / nasopharyngeal swabs – consumables

Screw-
capped 

plastic tube 
with O-ring

Dry swabDry polyester 
transport 

swabs

OR +

OpenWHO.org


OpenWHO.org 6©WHO2021

Oral / nasopharyngeal swabs – procedure

Brush tissue
Put swab in 

container

OpenWHO.org


OpenWHO.org 7©WHO2021

Lesion roofs and fluid – consumables

Alcohol wipe Disposable 
scalpel or 

plastic 
scraper

Dry polyester 
transport 

swabs

Screw-
capped 

plastic tube 
with O-ring
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Lesion roofs and fluid – procedure

Sanitize lesions
Remove 

lesion roof

Brush 

lesion base

Put swab in 

container

Put roof in 

container
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Lesion crusts – consumables

Screw-capped 
plastic tube 
with O-ring

Sterile scalpel, 
lancet, plastic 

scraper, curette 
or needle

Alcohol wipe
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Lesion crusts – procedure

Sanitize lesions Remove crusts
Put crust in 

container
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Serum – consumables

Alcohol wipe Sterile 
Syringe and 

needle

Serum 
separator 

tubes 

Screw-
capped 

plastic tube 
with O-ring
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Sanitize 

collection area
Draw blood

Allow to clot 

and centrifuge

Transfer serum 

into vials

Store tube 

at -20°C

Serum – procedure
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Storing specimens

▪Keep specimens cold (+4°C) during
transport

▪Store in a freezer (-20 °C) or 
reliable refrigerator with daily 
temperature monitoring

▪Store separately from vaccines, 
medicine and food

Credit: WHO Olivier Asselin WHO/C. Pontlevoy
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Basic triple packaging system

Primary
watertight
container

Wrapped
in absorbent
material

Secondary
watertight
packaging

Final rigid
outer box

Cool box

(or ice packs)
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Triple packaging for monkeypox specimens

Example of triple packaging materials that may be used for Category A infectious substances

UN Specification Mark

Outer packaging

Sealable, leakproof 

secondary packaging

Absorbent material

Sealed, leakproof 

primary receptacle
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Specimen transport

▪ In accordance with national 
surveillance and laboratory 
guidelines

▪Using the fastest mode of transport

▪With trained drivers or riders

▪Temperature: at 4°C
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Summary – Specimen collection & transport

Which specimens to collect

How to collect specimens

IPC for specimen collection

Specimen packaging and transport
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For more information

▪ WHO - Guidelines for the collection of clinical specimens during field 

investigation of outbreaks: link

▪ WHO - Guidance on regulations for the transport of infectious 

substances 2021-2022: applicable as from 1 January 2021: link

▪ WHO - How to safely ship human blood samples from suspected 

Ebola or Marburg cases within a country by road, rail and sea-

interim guidance: link

▪ WHO - Health Security Learning Platform (EISST) - Infectious 

substances shipping training: link

OpenWHO.org
https://apps.who.int/iris/handle/10665/66348
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339825?locale-attribute=fr&
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/137549/WHO_EVD_Guidance_Lab_14.3_eng.pdf;jsessionid=147D7FE77F735F692E21BB6A85AF7738?sequence=1
https://extranet.who.int/hslp/training/course/index.php?categoryid=43
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 آبله میمونی

از  monkeypox virusمیمونی یک بیماری نادر است که توسط  آبله

 ،ایجاد می شود Poxviridaeاز خانواده  رتوپاکس ویروسوا دسته

در این دسته قرار می نیز واکسینیا  ، آبله گاوی ومولد آبله ویروس های )

 . گیرند(

تحقیقاتی  مراکز دو مورد ابتال در میمون های 1958اولین بار در سال 

در کنگو گزارش شده  1970دیده شد و اولین مورد ابتال انسانی در سال 

است. از آن پس در کشورهای افریقای مرکزی و غربی نظیر کامرون، 

 ، نیجریه و سیرالئون گزارش شده است.نلیبریا، کوته دیور، گابُ

ین بیماری در خارج از افریقا ناشی از مسافرت های بین المللی رخداد ا

یا حیوانات وارداتی ایجاد شده و در کشورهایی نظیر امریکا، اسرائیل، 

 گزارش شده است.تان سو انگل سنگاپور

مخزن طبیعی بیماری ناشناخته است ولی احتماال جوندگان افریقایی و 

 میمون ها مخزن هستند. 

 

 :1401اردیبهشت 

 ،پرتغال ،ایتالیا ،انگلستاننظیر  اروپا ، سترالیاااز جمله  خوشه های متعدد آبله میمونی در کشورهای مختلفی

ا گزارش نمی کردند، دیده شده که بطور معمول بیماری ر امریکاو کانادا  ،لمانآ ،یکژبل ،فرانسه ،دسوئ ،اسپانیا

 است. 

ه اند ولی در بین آنها مردان همجنس مشخص نیست که این خوشه ها چگونه در تماس با آبله میمونی قرار گرفت

امریکا اعالم خطر کرده که بیمارانی که دچار بثورات جلدی متناسب با  CDCقرار دارند.  (گزارش انگلستان)گرا 

بیماری، جنسیت و رفتاری  ا زمینه های خطر برای اینآبله میمونی شده باشند، بدون توجه به سابقه مسافرت ی

 .های جنسی، باید گزارش و پیگیری شوند

 این بیماری گزارش شده استکشور  11تاکنون در در طی رخداد اخیر، 
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 :عالئم و یافته های بالینی

ا عالئم ب آبله میمونی در انسانها شبیه آبله، اما اندکی خفیف تر است. شروععالئم  .د نیستیبیماری شدمعموال 

لنفادنوپاتی در و آبله میمونی در بروز  له. مهمترین تفاوت بین آبگی مفرط استتتب، سردرد، دردعضالنی و خس

 روز گزارش شده است. 21روز تا  5روز می باشد ولی از  7-14نوع میمونی است. دوره کمون 

 بیماری با عالئم زیر شروع می شود:

 تب 

 سردرد 

 درد عضالنی 

 کمردرد 

 تورم غدد لنفاوی 

 لرز 

 خستگی شدید 

گاهی طوالنی تر( پس از بروز تب، بثورات جلدی عارض می شود و اغلب از صورت شروع شده  روز )و 1-3در طی 

 و پس از آن در نقاط مختلف بدن منتشر می شود

 ضایعات جلدی پیشرفت کرده و بصورت زیر تظاهر می کند:

 ماکول 

 پاپول 

 وزیکول 

 پوستول 

 دلمه ها 

% بوده است ولی این 10میر این بیماری تا  هفته طول می کشد. در افریقا میزان مرگ و 2-4بیماری عموما 

 جدید دارداطالعات نیاز به بررسی های 
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 :انتقال بیماری

 رشحه از یک حیوان، انسان یا وسایل آلوده به ترشحات رخ می دهد. عموما بدنبال تماس فرد با ویروس مت

ترشحات تنفسی یا تماس مخاطی ویروس از طریق پوست آسیب دیده )حتی آسیب های بسیار جزئی(، انتقال 

ن ممکن است از طریق گازگرفتگی ها یا خراشیدگی )چشم، بینی، یا دهان( صورت می گیرد. انتقال حیوان به انسا

 یمانند بسترها ضایعاتبا  میرمستقیتماس غسالخی و کار با گوشت خام، تماس با ترشحات بدن،  )چنگ زدن(،

 رخ می دهد.  آلوده

انتقال از انسان به انسان عمدتا تنفسی است. انتقال از طریق قطرات درشت تنفسی است که عموما تا مسافت 

یر طوالنی منتقل نمی شوند. بنابراین تماس نزدیک و چهره به چهره برای انتقال ویروس ضروری است. انتقال غ

 انسانی هم وجود دارد. ترشحات به  )لباس ها و ...( وسایل آلودهمستقیم از طریق تماس با 

 :پیشگیری

 برخی اقدامات می تواند در کاهش انتقال مؤثر باشد نظیر:

  خودداری از تماس با حیواناتی که بالقوه می توانند باعث انتقال بیماری شوند )حیوانات عالمتدار یا مرده

 که بیماری گزارش شده است(در مناطقی 

  تماس داشته است  ماریب وانیمانند مالفه که با ح یاز تماس با موادخودداری 

 بیمار مبتال از سایرین جداسازی 

  رعایت بهداشت دست پس از تماس با افراد، حیوانات یا وسایل آلوده )شستشوی دستها با آب و صابون یا

 استفاده از ضد عفونی کننده های با پایه الکل(

 استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی در تماس با بیماران مبتال 

Imvamune or Imvanex)(  TMJYNNEOS  است که توسط  زنده ضعیف شده واکسنیکFDA برای  امریکا

 پیشگیری از آبله میمونی تأییدیه گرفته ولی برای استفاده در افراد در معرض ابتال به ویروس، در حال بررسی است

 درمان:

 تصاصی ندارد.در حال حاضر این بیماری درمان اخ

، Cidofovir  ،Brincidifovir ضد ویروس هایی چون برای کنترل بیماری استفاده از واکسن آبله،

Tecovirimat (ST-246)  ،( و ایمونوگلوبین واکسینیاVIGتوصیه شده است ) 

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/treatment.html#Tecovirimat
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اقدامات در بین پزشکان و پرسنل آزمایشگاهی باید در جهت آشنایی با عالئم بیماری، شناسایی موارد و  اساسا

 می باشد از تماس و انتقال بیماری و پیشگیری ، جداسازیگزارش دهی

 

 منبع:

Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Emerging and 

Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID), Division of High-Consequence Pathogens 

and Pathology (DHCPP), May 19, 2022 

http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/ncezid/index.html
http://www.cdc.gov/ncezid/index.html
http://www.cdc.gov/ncezid/dhcpp/index.html
http://www.cdc.gov/ncezid/dhcpp/index.html


 یشگاهیآزما صیتشخ

وجود  نیاست با ا یماریموارد ب ییقدم در شناسا نیاول یمونیآبله م ینیبال صیاگرچه تشخ

 آزمایشگاهی صیتشخ یشود. تست ها یانجام م یشگاهیآزما دییموارد تنها با تأ یقطع صیتشخ

 :عبارتند از یمونیآبله م

 با استفاده از روسیژنوم و ییشناسا PCR 

 در کشت سلول روسیو یکشت و جداساز 

 روسیژن و یآنت ییشناسا 

 روسیو یباد یآنت ییشناسا 

 PCRبا استفاده از تست  یمونیآبله م روسیموارد حاد عفونت با و نیروت یشگاهیآزما صیتشخ

)سوآب ترشحات  یپوست عاتیضا روسیژنوم و ییشناسا ینمونه برا نیشود و بهتر یانجام م

 باشد. یپوسته کراست( م ای یپوست عاتیضا

 : و نمونه گیری نمونه نوع

  (:1نمونه های تشخیصی با توجه دوره بیماری عبارتند از )شکل 

 



 

یماریب دوره اساس برمناسب برای تشخیص آزمایشگاهی  نمونه نوع: 1 شکل  

 

 

در فاز تب دار بیماری و قبل از شروع بثورات  سو نازوفارنک کسسوآب اوروفارن  -1

 پوستی )راش( .

  نمونه های سوآب تهیه شده باید در فالکون استریل و خشک ) بدون محیط

 ( قرار داده شود.VTMانتقال ویروسی یا 

  بر روی فالکون قبل از نمونه گیری مشخصات بیمار از جمله نام بیمار، تاریخ

 نمونه گیری و نوع نمونه قید شود.



 

 

 

تنفسیب آنمونه سو هیو روش ته ازیمورد ن لی: وسا2 شکل  

 

 



 

 : (3)شکل  نمونه از ضایعات پوستی پس از بروز بثورات که عبارتند از -2

   از مایع داخل وزیکول یا پوسچول سوآبVesicule   یاPustule 

(vesicular/pustular fluidو )  روییپوسته ( ضایعاتLesion Roof). 

o  در یک  ضایعه رویپوسته  نمونه سوآب ترشحات در فالکون و نمونه

شود. الزم به ذکر است فالکون و قرار داده  رکرایوتیوب در پیچ دا

کرایوتیوب باید خشک و فاقد هر گونه ماده نگهدارنده و یا محیط 

 ( باشد.VTMانتقال ویروس )

o  قبل از نمونه گیری مشخصات بیمار از جمله نام بیمار، تاریخ نمونه

 قید شود. گیری و نوع نمونه بر روی فالکون و کرایوتیوب

o  نمونه، هر کدام از  2حداقل برای افزایش احتمال شناسایی ویروس

 تهیه شود. مجزا یجداگانه با استفاده از سواب ها عهیضا کی

o  کامال که  نوک سوآب  شودحاصل  نانیاطمسوآب ترشحات، تهیه در

سواب  یرو دیباترشحات   به عبارت دیگر .آغشته به ترشحات باشد

 .قابل مشاهده باشد

o شود. بدین منظور ابتدا  پس از باز  عهیممکن است الزم باشد سقف ضا

آن با تیغ جراحی استریل   پوسته رویی ضدعفونی کردن ضایعه، 

 هب برداشته شود و در داخل کرایوتیوب قرار داده شود. سپس سوآب

به  یحاصل شود مواد سلول نانیتا اطم شود مالیدهطوری کف ضایعه 

. پس از نمونه برداری شده است  برداشته آن  کفاز  میزان کافی

 سواب ها در داخل فالکون قرار داده شود.

 سرم ) پس از هماهنگی با آزمایشگاه مرجع کشوری جمع آوری گردد( -3

 

 



 

 

 

 

هاآن مایعات درونو  وزیکولرکف ضایعات از  بآسو هیته روش و ازین مورد لیوسا: 3 کلش  

 

 



 

 دلمه(  پوسته های خشک((Lesion crusts) 

o و پس از ضد عفونی ضایعه پوسته را با تیغ جراحی استریل  اطیبا احت

. الزم به دیقرار ده لیاستر کرایو در پیچدار ویالبرداشته و در داخل 

ذکر است فالکون و کرایوتیوب باید خشک و فاقد هر گونه ماده 

  ( باشد.VTMنگهدارنده و یا محیط انتقال ویروس )

 

 

های خشک )کراست( پوسته نمونه هیته روش و ازین مورد لیوسا: 4 شکل  



 بسته بندی و انتقال نمونه: 

 (5)شکل  یعفون یها نمونه مخصوص هیال 3 ظروفاز  ستیبا یو ارسال نمونه م یبسته بند یبرا

 .نمود استفاده

 شود انجام (گراد یسانت درجه 4) سرد رهیزنج تیرعا با ستیبا یم ها نمونه ارسال. 

 نمونه می بایست نامه درخواست مکتوب آزمایش و فرم اطالعات بیمار به  به همراه

آزمایشگاه ارسال شود.

 
  یعفون یو انتقال نمونه ها یبسته بند یبرا هیال 3استاندارد  محفظه: 5 شکل



صورت نمونه  نیا ریارسال شود. در غ شگاهیازمابه  بایددر اسرع وقت  نمونه ها نگهداری نمونه: 

 نمود. ینگهدار گرادیدرجه سانت -70 ایگراد و  یسانت -20 دمایتوان در یها را م

 

  نمونه منیا و امن انتقال

 به شماره  رانیپاستور ا توی) انست یماریب یمرجع کشور شگاهیآزما دیقبل از انتقال نمونه با

  .از ارسال نمونه مطلع گردد( 02164112542تماس 

 تیرعا ،یماریالزم از جمله شناخت ب یافراد مسئول انتقال نمونه، آموزش ها ایو  فرد دیبا 

 زیو ن ییزدا ینحوه آلودگ ،یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا ،یستیز تیو امن یمنیالزامات ا

 یانتقال نمونه در بخش ها ،یماریب یمرجع کشور شگاهیانتقال نمونه به آزما حیروش صح

به خود، همکاران،  یماریاز خطر انتقال ب یریرا جهت جلوگ شگاهیو آزما مارستانیمختلف ب

 .را فرا گرفته باشند ستیز طیجامعه و مح

  نمونه ها : یروش استاندارد بسته بند

 استاندارد یا هیال سه ستمیس از دیبا نمونه، انتقال و یبند بسته جهت که داشت توجه دیبا 

 .کرد استفاده

 میکن یم استفاده شده، دهیپوش هم یرو که دستکش دو از حاًیترج. 

 دیمناسب مانند محلول سف یبا ماده گندزدا یاحتمال یاطراف لوله را جهت رفع آلودگ 

 با را بدنه و نمونه یحاو درلوله اتصال محل. میکن یم ییگندزدا%10 رقت با یخانگ کننده

 را جاذب یها دستمال ای و یکاغذ حوله مانند ریگ ضربه و جاذب ماده.  بندیم می پارافیلم

 .میچیپ یم آن دور کامل طور به ع،یما حجم به توجه با

 میده یقرارم کوچک تیفیسپس آن را داخل زیپ کیپ با ک. 

  را هیاول محفظه جمعا که میده می قرار مقاوم دار پیچ در فالکون لوله داخل را پیک پیز 

  .دهد یم لیتشک

  قسمت راست دست کمک با ابتدا در که میآور یم در صورت نیرا بد ییدستکش رو 

 چپ دست دستکش و نموده خارج دست از را آن و گرفته را چپ دست دستکش ییانتها



 دست انگشت دو کمک با سپس. میدار یم نگه و کرده جمع راست دست کف در را

 و گرفته را راست دست دستکش یباال قسمت( آن یکنار انگشت و اشاره)انگشت چپ

 یم بر م،یا داشته نگه دست وسط در که یدستکش یرو بر را راست دست دستکش

 سهیک در و گرفته را دستکش یداخل قسمت چپ دست انگشت نوک با و میگردان

 .میانداز یم یعفون پسماند یآور جمع مخصوص

 میکن یم کار نیریز دستکش با بعد به زمان نیاز ا. 

 10 رقت با یخانگ کننده دیمناسب مانند محلول سف یاطراف لوله فالکون را با ماده گندزدا 

 .میکن یم ییگندزدا% 

 توان لوله فالکون را داخل  یمCold Box  قرار داده و به کمک چندIce Pack آن را ،

است، Ice Pack  یلوله فالکون را داخل محفظه های استاندارد که دارا  ایثابت نمود و 

 سازنده توسط شده تهیه جعبه یا نهایی محفظه داخل را محفظه نیقرار داده و سپس ا

 .میده یم قرار محفظه

 روسیو نکهیا به توجه با ،یتجار یدر صورت استفاده از محفظه ها Monkey Pox در

 عالمت را مرتبط قسمت ،یتجار یرونیب محفظه یرو بر رد،یگ یقرار م A یگروه مواد عفون

 ی، استفاده مA گروه یعفون مواد حمل مخصوص یها محفظه از ای و میکن یم یگذار

  .میکن

 


