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В монографії викладені сучасні уявлення про основні 

чинники ризику та механізми розвитку діабетичної 

дистальної симетричної полінейропатії на тлі цукрового 

діабету типу 2. Представлені клінічно-діагностичні 

особливості перебігу полінейропатії залежно від стадії 

захворювання.  
На основі клінічного, елекронейрофізіологічного, 

біохімічного та генетичного дослідження визначено 

роль поліморфізму G8941 гена ендотеліальної NO-
синтази у формуванні основних ланок патогенезу 

діабетичної дистальної симетричної полінейропатії у 

хворих на цукровий діабет типу 2. 
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