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The Quality Assurance Cycle 

•Data and Lab 
Management 
•Safety 
•Customer 
Service 

Patient/Client Prep 
Sample Collection 

Sample Receipt 
and Accessioning 

Sample Transport Quality Control 

Record Keeping 

Reporting 
Personnel Competency 
Test Evaluations 

Testing 



 جمع آوری نمونھ

 ضد انعقاد مناسب

 بررسی نمونھ

شرایط نگھ داری 
 نمونھ



 هنر خون گيری
 یادگیری تکنیک ھای مورداستفاده 
برخورد مناسب وابراز درک متقابل بیمار 
مھارت بردباری 
برخورد ویژه درمقابل کودک 





 –نواحی مناسب برای سوراخ کردن پوست ونمونه برداری كودك زير يك سال 

 2.4وخارجي كف پا عمق سوراخ در پا  خونگيري از قسمت داخلي

 سوراخ در ناحيه ديستال انگشت -در دست

 3.1عمق آن كمتر از



 
ميليمرت 3/1عمق سوراخ انگشت تا ←  بني سطح فاصله

ميليمرت 3.1پوست واستخوان حدود   
 

ميليمرت 1/2-2/2درکودکان اين فاصله برابر  ←  خونگريی
 ازاين حمل  ممنوع 

 
 قبال خونگريی نشده←حمل خونگريی نبايدمتورم باشد 



 آماده کردن حمل خونگريی
3-5(درجه 42گرم کردن محل باپنبه مرطوب بادمای کمتراز 

 )دقیقه

 70تمیزکردن محل با الکل% 

باالرفتن مقادير شیمیايی به طورکاذب←بتادين استفاده نشود( 

خشک کردن کامل محل خونگیری باگازاستريل 

ايجادسوراخ درسطح پوست به وسیله النست اختصاصي 

خشک نمودن قطره اول خون باگازاستريل 

 



سانتیمترعقب تر از محل خونگیري كمك بھ بر 1واردکردن یک فشارمالیم در

 قراري جریان خون 

برداشتن فوری فشاربرای برقراری جریان خون دوباره 

 جمع آوری نمونھ بھ وسیلھ لولھ 

 برای جمع آوری نمونھ مورد نیاز 6.7.8تکرارمراحل 

  قراردادن پا یاانگشت کمی باالتر ازسطح بدن وفشارآن : درپایان نمونھ گیری

 بایک گازاستریل

فشارزیاد سبب مخلوط شدن مایع میان بافتی باخون ورقیق شدن آن می شود 

 



                اختالف خون وريدی وموئينه
 عروق موئینه کمتراز عروق وريدی   Hct ,Hb, RBCشمارش -1

بیشتری نسبت به خون  Hb ←درنوزادان درجمع آوری نمونه ازپاشنه پا  -2

 وريدی 

 .می رسد g/dl 2/5تاروزپنجم به ←اختالف  g/dl←3/5درساعت اول زندگی 

شمارش پالکتی پايین تربه دلیل چسبندگی پالکت به محل نمونه برداری  -3

 درعروق موئینه 

 درعروق موئینه   WBCشمارش باالی←درنمونه گیری ازلب گوش  -4





 نكات مهم در نمونه گيري وريدي
1- حالت آرامش دربیماروتکنسین 

  
 انتخاب بھترين وريد با بازرسی ھردودست -2
 

 درچین آرنج←وريدي Mبنام ←بھترين وريد -3
 درشت تر واضح تروثابت تر←وريدھا     

 
عدم استفاده از رگھای شبیه طناب که براثر تزريق يا نمونه  -4

 برداری غلط دارای نسوج خراب ھستند
 

منجر  به ←جريان خون فقیر←پشت مچ وپشت دست  -5
 خونمردگی ودرد ناک

  



 تدابيرالزم برای افزايش خون وريدي

ایجادانبساط درورید بھ وسیلھ بستن تورنیکھ درباالی بازو 

برجستگی ورید←مشت نمودن دست توسط بیمار 

خون جریان بھ کمک برای بازو قدامی سطح بھ زدن ضربھ 

 ورید انتخابی← Median ← بھ خوبی دربافت لنگر می اندازدودرحین

  .کارحرکت نمی کند



 ماساژدست ازسمت مچ به طرف بازو •

جیوه میلیمتر 40-60 بین فشارخون← فشارسنج بستن درصورت 

از آن ظرفیت کل پرشدن برای عمودی دروضعیت وريد قراردادن 

 خون

ورودسوزن تازمان تورنیکه بستن←سیتمی پلی به دربیمارمبتال 

 دقیقه کمترازيک وسايرموارد

70 باالکل پوست تمیزکردن%  
جلوگیری از ھمولیزواحساس ←خشک شدن الکل روی پوست

 سوزش دربیمار



 نكته مهم در خونگيري
 ثابت نمودن ورید با شست دست

سوزن از آن طرف ورید (چپ
 )عبور نكند

 اجتناب از آسپیره كردن
سبب كالپس وریدھمولیز (شدید
 )خون

 خون سریع تر از آنچھ كھ وارد
كالپس (نشود ورید میشودآسپیره

 رگ
 )قطع جریان خون



 تخلیھ پر فشار خون
 تكان ھاي شدید نمونھ

 ھمولیز
 

   لیبل زدن بھ شیشھ در ابتداي كار
 ھماتوم فشار ندادن محل خونگیري سبب ایجاد

  تورم در حین خونگیري بھ علت عبورسوزن از
 ورید 

در خونگیري وریدي در بچھ ھاي كوچك بایدبھ محض رود بھ 
 داخل سرنگ

 تورنیكت آزاد شود
 جلوگیري از كالپس و اصالح جریان خون



Evacuated  Tube 
 نمونھ گیري ھاي متعددمناسب جھت  
  

در بچھ ھا و افراد با  لولھ خال كوچكاستفاده از 
جلوگیري از كالپس وریدي ( وریدھاي ضعیف  

  ( 
  

 



 كاربرد ضد انعقاد/نوع افزودني  رنگ درپوش

 بانك خون -سرولوژي -ایمونولوژي -بیوشیمي ____ قرمز

* طالئي داراي ژل جداكننده یا ماده فعال كننده لختھ   بانك خون -سرولوژي -ایمونولوژي -بیوشیمي 

 بانك خون -ھماتولوژي EDTAنمكھاي  بنفش

 تست ھاي انعقادي سیترات سدیم آبي روشن

 ESR سیترات سدیم سیاه

 لیتیم ھپارین –سدیم ھپارین  سبز
 )استفاده از سدیم یا لیتیم ھپارین(آمونیاك 

 )استفاده از سدیم ھپارین(لیتیم 



درصد  3/2سیترات تري سدیم جھت بررسي انعقاد خون و عمل پالكت 
 9بھ  1غلظت 

  EDTA2.2-1.5باغلظتmg/ml  جھتCBC 
 براي تست شكنندگي اسمزي بھترین ماده ضد انعقاد ھپارین است

  

Neonatal Screening Tests 



 
  

 استانداردهاي اجراي اهمیت کشورو سطح در ,CH,PKUاجراي کلیه برنامه هاي غربالگري نوزادان براي بیماریهاي :هدف

 برنامه استقرار فاز از ورود به توجه با  آنها آتی هاي برنامه یا و زمینه این در آزمایشگاههایی فعال درهمه یکسان، آزمایشگاهی

 درآزمایشگاههاي یوریا کتون فنیل گسترش فاز به ورود نیز و کنترل کیفی و گسترش فاز به تیروئیدي هیپو کشوري غربالگري

 نوزادان غربالگري

 که درمواردي نیز و راکنترل کرد آنها تغذیه و شیر میزان و شود چک فنیل آالنین مقدار باید ماه درنوزادان تحت درمان تاسه سالگی هر 

 دارد نظر تحت هفته هر را بیمار پزشک باشد cut off از بیش فنیل آالنین مقادیر

 واگیر غیر مراقبت تحت هاي بیماري برنامه در نظارت-آموزش طرح اجراي 



Quality Assurance 
 Pre  analytical Errors 

 
 Analytical Errors 

 
 Post  analytical Errors 

 
 
 استقراربرنامه تضمین کیفیت می بایست در قسمتهاي قبل از آزمایش، حین انجام آزمایش و پس از آزمایش

 .درآزمایشگاهها صورت گیرد

 



•Preanalytic                         Postanalytic  
•Patient  Assessment         Results  Report 

•Test Request                       Test interpretation 

•Specimen Collection          Specimen Management 

•Specimen Transport  

• Specimen Receipt  



 
 
 توسط آزمایشگاهها) DBS(دریافت نمونه هاي فیلتر پیپر 
 
 

 )نرم افزار پذیرش و جوابدهی(پذیرش 
 
 

 انجام آزمایش
 

 )نرم افزار پذیرش و جوابدهی(جوابدهی
 



Sampling 
 

 A separate room 
 Specimen collection table 
 Lancet 
 Sterile gauze 
 Isopropanol 70% 
 Filter paper 
 Hot water bath 
 Stand rack 
 Computer & Printer 
 Refrigerator 

سهولت دسترسی و کیفیت عملکرد مراکز نمونه گیري 



Specimen  collection 
 آموزش کارکنان بخش نمونه گیري وپیگیري آن در جهت اجراي صحیح و اصولی نمونه گیري، وجودپرسنل ثابت و جانشین

 ذیصالح 
روز بعد از تولد 5تا  3نوزاد در فاصله : روند   نمونه گیري 
مورد تائید طرح عدم بکارگیري فیلترهاي دیگر 903 استفاده از کاغذ فیلتر 
نگهداري صحیح نمونه و انتقال آن در اسرع وقت 
 ري ه گی م نمون ر ن ف رد ر ک قبل از شروع نمونه گیري شماره هاي پرسشنامه و کارت خونی را تطبیق داده و از یکسان  . :پ

 .بودن آنها مطمئن شوید اطمینان از یکسان بودن شماره ها بسیار مهم است 
دقیقه تا جریان خون در محل افزایش  3گرم کردن پاشنه پا؛پاشنه پا را با یک گاز یا حوله ولرم به مدت :آماده کردن نوزاد

 ).درجه سانتیگراد باعث افزایش جریان خون در موضع می شود 40-41حرارت ( یابد 
تمیز کردن با الکل ایزو پروپانول 
 نمونھ گیري از نوزاد: 
النست زدن 
پاك کردن قطره اول خون 
قرار دادن قطرات بعدي روي فیلتر 
 





















 روشهای اندازه گريی فنيل آالنني
Guthrie Bacterial inhibition 
Flourometric analysis 
Tandem mass spectrometry  
Chromatography 
Spectrophotometric methods 
Ferric chloride test ( phenylpyrovic acid in urine ) 



Flourometric analysis 
 

 فنیل آالنین در حضورL-leucyl-L-alanine   باninhydrine واکنش
داده و ایجاد محصولی فلورسنت را می نماید کھ با غلظت فنیل آالنین 

 .  رابطھ مستقیم دارد



Tandem mass 
 spectrometry  

 
دو روش این در mass spectrometer درابتدا.گیرند می قرار سرھم پشت 

 خنثی گاز یک مولکولھای با برخورد در سپس و یونیزه نظر مورد ترکیب

 .شود می گیری اندازه  mass spectrometer طریق از و جداشده

بصرفھ مقرون مختلف ترکیبات ھمزمان گیری اندازه برای ولی گران دستگاه 

 .است

است برخوردار بسیاری حساسیت و صحت ، دقت از روش این. 



Chromatography 
 

Gas liquid chromatography 

Ion exchange chromatography 

High performance liquid chromatography 

One dimensional paper chromatography 



Ferric chloride test 
 یک روش کیفی و غیر اختصاصی برای اندازه گیری فنیل پیرویک اسید

 در ادرار
 این آزمایش وقتی مثبت می شود کھ میزان فنیل پیرویک اسید در ادرار بھ

میلی  15-12میلی گرم در دسی لیتر برسد کھ خود نشانگر وجود  10
 .گرم در دسی لیتر  فنیل آالنین در خون است

 



 تبدیل فنیل آالنین بھ یک محصول در حضور آنزیم خاص 

 روش آنزیماتیک
 

Phenylalanine                                            Phenylpyruvate 
 
 
 
 
 

NADH 490با احیا ی اندیکاتور ، رنگ  صورتی ایجاد می نماید کھ در طول موج  
 . قرائت می گردد

 
 
 
 

 
 

PDH 

NAD                          NADH 



Phenylalanine Recoveries from Dried Blood Spot QC 
Materials Analyzed by Different Methods 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fluorometric Manual
Bacterial Inhibition

Fluor Cont Flo, In-house
Fluro Cont Flo, Kit

Colorimetric
Isolab
HPLC

Methods

    

 
 

 
 

 

Enriched concentrations (mg/dL whole blood) 
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آموزش مناسب کارکنان بخش نمونھ گیری 
 ازفیلترکاغذی منا سب استفاده 
 صحیح نمونھ و انتقال آن در اسرع نگھداری

 وقت



 کالیبراسیون بموقع و نگھداری مناسب تجھیزات
 استفاده از کیت مناسب

 آزمایش کنترل در ھر سری کاری 
 شرکت در برنامھ کنترل کیفی خارجی ملی یا بین

 المللی



ز زخم ت ا قب را  م

ري ه گی در نمون هم  ت م  : نکا

پیپر فیلتر ضخامتو نوع 

غلظت کننده تعیین ( خونی لکه سایز یا و خون حجم ( 

از یکی کاغذي فیلتر اشباع عدم یا دایره پرنشدن بصورت و کاغذي فیلتر برروي شده گرفته نمونه حجم بودن کم  

  می میلیمتر 5 آالنین فنیل اندازه گیري در پانچ قطر اینکه به توجه با و تجزیه از قبل بخش در خطا ایجاد منابع رایجترین

  واقعی مقدار از کمتر نتیجه اخذ به منجر خون لکه بودن کوچک است ضروري و مهم بسیار خون از دایره پرکردن باشد،

 .می شود

پیپر فیلتر روي بر خون تلقیح نحوه 

 دارد نشده لیز ازنمونه آالنین فنیل بیشتري مقادیر داراي شده لیز گلبولهاي با اي نمونه(لیز همو( 

اطاق رطوبت کنترل   

گیري نمونه هاي کارت تاخوردگی یا و چروك بدون   

 نامناسب کیفیت با هایی نمونه مجدد گیري نمونه جهت پیگیري 

خونی کارتهاي مجدد ارسال در متمایز گذاري شماره از نمونه واستفاده ارسال زمان ثبت   
 

 
 

 



 ویژگی هاي نمونه مناسب 
 1- شکل نمونه باید بصورت دایره باشد. 
2-  میلی متر باشد 5قطر لکه خون بیش از. 
3- لکه خون از دو طرف همسان دیده شود. 
4- دو لکه روي هم نباشد. 
5-  در یک دایره بیش از یک لکه نباشد. 
6- کاغذ فیلتر نمونه گیري آغشته به مواد خارجی نباشد. 
7-  لکه هاي خون بدون اثر انگشت باشند 
 































 
مخصوص راك روي افقی بصورت   

 کامال )گراد سانتی درجه 15-25( اتاق حرارت در خون هاي لکه تا است الزم وقت ساعت 3 تقریبا     
 .شود خشک

 جداً گردوغبار و دود به آلوده هواي جریان در خونی هاي کارت دادن قرار از شدن خشک زمان در 
  پرهیز اکیدا خورشید نور مستقیم تابش و حرارت معرض در خونی هاي کارت گذاشتن از شود خودداري

 .شود
مجزاویا پاکت در نوزاد مشخصات فرم ضمیمه به و شده راجداگانه خشک کامالً هاي نمونه از یک هر 

 .دهید قرار خونی کارتهاي مابین نما شیشه کاغذ
 نباشد تماس در دیگر نمونه خون با نمونه یک خون که کنید احتیاط. 
  وارد پیپر فیلتر به فشار(دیدگی آسیب بدون آزمایشگاه به خون هاي نمونه نقل و حمل و جابجائی 

 آخر تعطیلی صورت ودر.گیرد انجام نمونه گرفتن از بعد ساعت 24 حدود در ها نمونه وانتقال )نگردد
 در نباید ها نمونه دیگر وانواع شیمیایی شودمواد نگهداري یخچال در باید ها نمونه آزمایشگاه هفته
  شوند بندي بسته خونی کارتهاي حمل ظرف

 
 
 
 





درجه) 4(  حرارت در سیلیکاژن حاوي و دار زیپ پالستیکی هاي پاکت در خون هاي لکه حاوي هاي کارت 
 مدت به گراد سانتی درجه 20 منهاي فریزر در و )سال2( تا درصد30 از کمتر رطوبت میزان و یخچال
 میزان بر رطوبت نامساعد اثر بعلت درصد 30 از بیشتر رطوبت با مانددرمناطقی می پایدار )سال 2 از  بیش(طوالنی

 چراکه.گردد کنترل معرف کارتهاي توسط محیط رطوبت باید آنها ونگهداري ها نمونه انتقال در حتماً نوري جذب
 دارد کننده تعیین نقش نمونه پایداري روي بر رطوبت

شوند ارسال استان مرکز در مرجع غربالگري آزمایشگاه به وقت اسرع در شده اخذ هاي نمونه.    
  بازدید: 
گیري نمونه ومراکز آزمایشگاه در مکتوب بصورت نمونه رد یا قبول قابل معیارهاي وجود 
نامناسب هاي نمونه ماهانه ي درصد گزارش DBS 
ثابت ازپرسنل استفاده 
بیماران سوابق نگهداري 
آزمایشگاههاي پذیرش وجوابدهی اطالعات انتقال چگونگی برنامه تدوین(تهیه گزارش کامپیوتري پذیرش وجوابدهی 

 ( غیرواگیروخاص بیماریهاي مدیریت مرکز همکاري با پرتال سیستم اساس بر ستاد به محیط از نوزادان غربالگري
 )اطالعات به روزانه دسترسی

نمونه تحویل از پس ساعت 48 طی آزمایش انجام به اقدام 







 کنترل کیفی فیلتر پیپر
داراي شماره ساخت، تاریخ انقضاء و  903 نوع فیلتر پیپرCertificate 
 تهیه آنها از یک منبع (یکسان سازي فیلترپیپرها( 
و نمونه خون تام انسانی  . جهت صحت فیلتر پیپر وبراي دسترسی به جذب یکنواختی درآن از روش ایزوتوپیک استفاده می گردد

 .در این روش مورداستفاده قرار می گیرد
 Appendix C.  Filter Paper Specifications  
 (1)  Filter paper should be made of 100% pure cotton   
 (2)  Basis weight should be 110 lb ± 5% per ream (179 g/m2 
  ± 5%). A ream is defined as 500 sheets  
 24" x 36" (ASTM D646-96).  
  (3)  The pH should be 5.7 to 7.5 (Test method ISO 6588:1981).  
  (4)  Ash %:  0.1% maximum (Test method A of ASTM D586-97a) 
 Whatman 903 Typical Properties:Basis Weight (g/m2) Range:170 – 188 
  Serum Uptake Intact Red Blood Cells (μl 1/8“ disc) Range:1.37 – 1.71 
 Blood Spot Diameter (mm/100 μl) 15 – 17  
 Blood Absorption Time (seconds/100 μl) 5 – 30 

 



 
 

 
 
تضمین کیفیت فیلتر پیپر پس از چاپ 
استاندارد هاي برنامه طبق CLSI  خیلی فشار باعث پیپر فیلتر روي بیمار دموگرافیک اطالعات نامناسب چاپ 

 .شود می خونی لکه شدن الیه الیه باعث ونیز قبول قابل غیر طوالنی جذب زمانهاي باعث کاغذو به زیاد
 و ها نمونه تمامی در آزمایش روي بر پیپر فیلتر بالقوه تاثیر ، کننده تولید یک و ساخت شماره یک از استفاده 

 رسد می حداقل به کالیبراتورها
چاپ جوهر با تست سازگاري مورد در دسترس قابل اطالعات کندونیز تداخل آزمایش روش در نباید چاپ جوهر 

 رود بکار چاپ براي باید اختصاصی جوهر .باشد داشته وجود
میشود کاغذ به فشار باعث چون نگردد استفاده پرینتر یا تایپ ماشین از چاپ در. 
از و دیگر لکه تا لکه یک از (ساخت شماره یک  بودن هموژن تایید جهت الزم اطالعات لیست باید کننده تولید 

 بدهد را )دیگر شیت به شیت یک
 رود بکار نباید شود کاغذ کردن دار دندانه و فشار خراش، امکان که تکنیکی هر.   
در تداخل نباید گیرد می قرار استفاده مورد که شیمیایی ماده هر نگرددو وارد پیپر فیلتر به فشار چاپ از قبل 

 گردد آزمایش روشهاي
 



 
گردد استفاده گیوتین تیغ از دلیل این بهقرارداد نباید شدن صاف جهت غلتک فشار تحت را کاغذ چاپ پروسه در 

 .نگردد وارد کاغذ به فشار که اي وسیله هر ویا
نیست پیپر فیلتر براي قبول قابل متد لیتوگراف چاپ. 
درجه تغییرات به حساس کربن فاقد کاغذ واین باشد می سال 2 شده چاپ نوزادان غربالگري کارتهاي عمر نیمه 

 .باشد می حرارت
پیپر فیلتر بندي بسته و شوند ذخیره اصلی بندي بسته در شودباید می خارج نقل و حمل کارتن از کارتها هنگامیکه 

  . گردد می آنها عمللکرد مشخصات تغییر باعث زیاد فشار چون گردد آنها روي فشار باعث نباید ها
قابل غیر( ناپذیر نشت مرز یک ایجاد نباید خونی کارتهاي بندي وبسته خونی کارتهاي جوهروچاپ نوع 

 .شود پیپر فیلتر به فشار و خون درگسترش)نفوذ
 
 



 از ورید نمونه گیري
ناشتا 

هپارین انعقاد ضد( پالسما یا سرم نیاز مورد نمونه(   

پالکت لیز( کوت بافی باالي پالسماي.گردد انجام  ساعت یک مدت حداکثردر باید تام خون از پالسما جداسازي 

 مدت آزمایش انجام زمان تا واگر شود برداشته باید )گردد می آالنین فنیل غلظت افزایش باعث  ها سیت ولکو

 شود فریز درجه 20 منهاي دماي در کشد می طول )ساعت 24 از بیش( زیادي

 
 



Post  analytical 
 جوابدهی

با مواردمشکوك فراخوان( فوري بسیار و تلفنی غربالگري آزمایشات مثبت پاسخ E.mail( 
آزمایشگاه نتایج گزارش 
مقادیر با آن مقایسه و سرمی روش به تاییدي آزمایشات سرمی نتایج وبایگانی آزمایشگاه نتایج مناسب بایگانی 

 )شود درخواست بیماریها گروه از( غربالگري روش
غربالگري آزمایشگاه به نمونه تحویل زمان از ساعت48  جوابدهی زمان مدت   
گراد سانتی درجه 20 منهاي فریزر در غربالگري آزمایشات ازانجام پس پیپر فیلتر خونی کارتهاي ذخیره 
نمونه بانک تهیه DBSمختلف هاي غلظت در کیفی کنترل جهت 
روش با آالنین فنیل میزان دهی گزارش درنحوه تفاوت HPLCآن نرمال میزان و آزمایش جواب نظرواحد از 
گردد ومشخص توجه مورد باید شود تکرار دوباره باید آزمایش که مواردي 
 



 اختالف واحدهاي گزارش دهی 
 واحد وزن در سیستمSI  system Internationale) ( مول است  براي تبدیل میلی گرم در دسی لیتر

 به میکرو مول کافی است از فرمول زیر استفاده گردد
mg/dl  در واحد هاي ) میکرو مول درلیتر(مقدار)  =   60.54(فاکتور*مقدارSI  

mg/dL  * 60.5 = µmol/L 
تفاوتی در گزارش مقادیر نرمال در افراد تحت درمان با موارد تشخیص اولیه بیماري فنیل کتون اوري وجود دارد 
 در گزارش نتایج آزمایش فنیل آالنین ضریب تبدیل واحد هايmg/dlوmol/L µ ذکر شود. 
 قابلیت عملکرد کیت خصوصا میزان تکرارپذیري و درستی نتایج که برحسبCV%  و%Bias  بیان می شود، از

براساس مراجع بین المللی مقدار خطاي مجاز . موارد دیگري است که حتما آزمایشگاهها باید در نظر داشته باشند
، این مقدار خطا بدین معناست که اگر مقدار واقعی فنیل آالنین )8(می باشد % 21.6براي اندازه گیري فنیل آالنین 

باشد، در بهترین شرایط که تمامی منابع ایجاد خطا تحت کنترل است، نتایج  ممکن  mg/dl 10در نمونه اي
کارکنان آزمایشگاه غربالگري می بایست ازمیزان خطاي موجود . قرائت گردد  mg/dl   12-8است در محدوده 

 .در آزمایشگاه مطلع باشند و این اطالعات را در اختیار پزشکان و کارشناسان تغذیه قرار دهند
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