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У монографії наведене узагальнення даних 

літератури та результатів досліджень 

епідеміології, етіології, варіантів клінічного 

перебігу, патоморфологічні та 

мікроморфологічні особливості змін тканин 

печінки при неалкогольній хворобі печінки за 

коморбідності із хронічною хворобою нирок 

та гіпертонічною хворобою. 

Монографія розрахована на терапевтів, 

гастроентерологів, сімейних лікарів, 

нефрологів, ендокринологів, наукових 

співробітників, лікарів-інтернів, студентів 

старших курсів вищих медичних закладів 

освіти. 
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