


   




 


 











  



     








    


    

    

    


     

      
 








    







   

      


 

   




    
     


   




    
 



   

  





   


 




     
    
    







   




        





 



 



  
    


  

 


 
   
 


 





    






      





  
 

 

 
  

  
  
 

 
 
 

  
        
 
 



 
 

 
 




           
  

Показники

I група (n=25) II група (n=25)

до лiкування
пiсля

лiкування
до

лiкування
пiсля

лiкування

Малоновий альдегiд, мкмоль/л 20,6±3,9 19,3±6,1 24,5±2,1* 13,2±1,1

АKДНФГ НХ, 370 нм о.о.г/мл 2,8±0,2 2,6±0,4 3,3±0,1* 2,0±0,2

АKДНФГ ОХ, 430 нм о.о.г/мл 2,3±0,3 2,2±0,5 2,6±0,2* 1,4±0,3

Вiдновлений глутатiон,
мкмоль/мл

0,9±0,3 1,0±0,2 1,0±0,1 1,3±0,2

Kаталаза, мкмоль/хв. л 13,9±2,6 14,4±3,2 16,8±2,8* 23,9±1,2

Церулоплазмiн, мг/л 347,7±100,7 324,6±88,3 334,1±97,6 129,1±34,8





               






              


Показники

I група (n=25) II група (n=25)

до лiкування
через 1,5 мiс.

пiсля лiкування
до лiкування

через 1,5 мiс.
пiсля лiкування

Малоновий альдегiд,
мкмоль/л

0,5052±0,1814 0,4841±0,2001 0,4971±0,1821* 0,1033±0,0719

АKДНФГ НХ, 370 нм о.о.г/мл 0,0032±0,0011 0,0029±0,0022 0,0031±0,0011 0,0016±0,0009

АKДНФГ ОХ, 430 нм о.о.г/мл 0,0028±0,0008 0,0027±0,0011 0,0027±0,0008 0,0012±0,0007

Kаталаза, мкмоль/хв. л 4,4655±2,7253 4,6134±3,0142 4,4474±2,7363* 10,8224±1,3012

Церулоплазмiн, мг/л 60,3750±10,7046 59,8613±13,4218 60,7950±11,4229* 30,5473±8,0391

Kоефiцiнт R/B

I група (n=25) II група (n=25)

до
лiкування

через 1,5 мiс.
пiсля лiкування

до
лiкування

через 1,5 мiс.
пiсля лiкування

У покривному епiтелi СОШ 1,23±0,018 1,21±0,028 1,25±0,020* 1,16±0,012

У епiтелi пiлоричних залоз СОШ 1,29±0,019 1,28±0,024 1,27±0,021* 1,14±0,015

У ентероцитах СО ДПК 1,22±0,015 1,20±0,019 1,24±0,017* 1,14±0,013

У епiтелi брунеровських залоз СО ДПК 1,47±0,028 1,46±0,031 1,45±0,030* 1,33±0,022







   


     
      
   
           
   
        

    

     
            
   
            

     




  







   


   
  
    

  
    
     


  







 
 









      

 


   






      






 
     

   

 
      
 

   

  
     

  
   
   
   


   
     
   

  
   
    



  
    
   
  
  
     
 


 

  
  
    





  
  
  
 
  

 

 




     
  
      





