
 
 
ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ 
 

Тест Результат Норма 

WBC / Число лейкоцитов  
/Լեյկոցիտների թիվը    м. 4.1 – 9.3 (109/L),  

ж. 4.0-10.0 (109/L) 
 
RBC / Число эритроцитов  
/էրիթրոցիտների թիվը 

 м. 4.52-5.86 (1012/L) 
ж. 3.9-5.04 (1012/L) 

 
HGB / Концентрация гемоглобина  
/հեմոգլոբինի կոնցենտրացիան  

 м. 135.9-167.8 (g/L) 
ж. 111.7-150 (g/L) 

HCT / Гематокрит  
/հեմոտոկրիտ  

м. 0.394 – 0.487 (L/L) 
ж. 0.334-0.434 (L/L) 
 

MCV / Средний объем эритроцитов  
/էրիթրոցիտների միջին ծավալ  78.7 – 94.1(f/L) 

MCH / Среднее содержание гемоглобина в эритроците 
էրիթրոցիտներում HGB ի միջին պարունակությունը  

 
м. 28.5 – 49.4 (pg) 
 ж. 24.5-38.2 (pg) 

MCHC / Средняя концентрация гемоглобина в эритроците 
էրիթրոցիտներում HGB ի միջին կոնցենտրացիան 
 

 м. 334.4 – 357.7 (g/L) 
ж. 331.1-357.6 (g/L) 

RDW / Ширина распределения эритроцитов по объему 
էրիթրոցիտների հետերոգենության ցուցանիշ  

 
12.4 – 16.1 (%) 

PLT / Число тромбоцитов / Թրոմբոցիտներ  
м. 148 – 341 (109/L) 
ж. 178-399 (109/L) 
 

MPV / Средний объем тромбоцитов  
/Թրոմբոցիտների ծավալ  6.8 – 11.0 (fL) 

PCT / Тромбокрит / Թրոմբոկրիտ  0.5 - 4.0 (mL/L) 

PDW / Ширина распределения тромбоцитов по объему / 
Թրոմբոցիտների հետերոգենության ցուցանիշ  0 – 99 (GSD) 

NEU% / % нейтрофилов  
նեյտրոֆիլներ  м. 48.78 – 65.59 (%) 

ж. 48.78-82.79 (%) 

LYM% / % лимфоцитов  
/լիմֆոցիտներ  м. 25.37-34.8 (%) 

ж. 30-36 (%) 

MONO% / % моноцитов  
/մոնոցիտներ  м. 7.07 – 8.92 (%) 

ж. 5.12-8.6 (%) 

EOS% / % эозинофилов  
/էոզինոֆիլներ  0.49 – 4.62 (%) 

BASO% / % базофилов  
/բազոֆիլներ  0.49 – 1.29 (%) 



 
NEU / Число нейтрофилов  
/նեյտրոֆիլների թիվը  м. 2.0 – 6.1 (109/L) 

ж. 2.0-7.7 (109/L) 

LYM / Число лимфоцитов  
/լիմֆոցիտների թիվը  м. 1.04 – 3.24 (109/L) 

ж. 1.23-3.35 (109/L) 

MONO / Число моноцитов  
/մոնոցիտների թիվը  м. 0.29 – 0.83 (109/L) 

ж. 0.21-0.80 (109/L) 
EOS / Число эозинофилов  
/էոզինոֆիլների թիվը  0.02 – 0.43 (109/L) 

BASO / Число базофилов  
/բազոֆիլների թիվը  0.02 – 0.12 (109/L) 

ESR / СОЭ /  
էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը 
Ֆաբրիի բանաձև 

 
м. < 15 мм/час 
м. >50 лет - > 20мм/ч 
ж. < 20 мм/час 
ж. > 50 лет - > 30мм/ч 

 


