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ВПЛИВ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА СТАН СИСТЕМИ L-АРГІНІН/NO-СИНТАЗИ/NO
В ТОВСТІЙ КИШЦІ ПРИ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ
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ВЛИЯНИЕ АМАРАНТОВОГО МАСЛА НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
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THE INFLUENCE OF AMARANTH OIL ON THE STATUS OF L-ARGININE/NO-
SYNTHASES/NO SYSTEM IN LARGE INTESTINE AT ULCERATIVE COLITIS










    

 







