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Таблиця 1 – Глікемія, вміст інсуліну та цинку в панкреатичних клітинах В щурів при дії гіпоксії та 

хлориду алюмінію (М±m) 

Table 1 - Glycemia, insulin and zinc content in pancreatic cells B of the rats while hypoxia and aluminium 

chloride action (M ± m) 

Таблиця під назвою додатково дублюється транслітерацією 

Рисунок (підпис під рисунком додатково дублюється транслітерацією) 

Рисунок 1 – hhГлікемія, вміст інсуліну та цинку в панкреатичних клітинах В щурів при дії гіпоксії 

та хлориду алюмінію (М±m) 

Figure 1 - Glycemia, insulin and zinc content in pancreatic cells B of the rats while hypoxia and aluminium 

chloride action (M ± m) 
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