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1.  ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
1.1 Ներածություն 
 
         Լիպոպրոտեիդների փոխանակության շտկումը ընդհանուր պոպուլյացիայի 
ներկայացուցիչների  շրջանում արդյունավետ մոտեցում է հիվանդների կյանքի 
տևողության երկարացման հարցում [1]: Դիսլիպոպրոտեիդեմիայի դեղորայքային 
շտկումը ձեռք է բերում ավելի մեծ նշանակություն կարդիոռենալ համախտանիշով 
հիվանդների մոտ, վերջինս  բնորոշվում  է որպես սրտի և երիկամների ֆունկցիայի 
խանգարում, երբ այդ օրգաններից որևէ մեկի սուր կամ քրոնիկ դիսֆունկցիան բերում 
է մյուսի ֆունկցիայի սուր կամ քրոնիկ խանգարման [2,3]:                                     
        Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Consensus Group-ը ցույց տվեց 
կարդիոռենալ համախտանիշի բնորոշման սկզբունքային անհամասեռությունը և  
առանձնացրել է վերջինիս 5 տիպեր կախված սրտի սուր կամ քրոնիկ 
անբավարարության առկայությունից, ինչպես նաև սրտի կամ երիկամների 
ֆունկցիայի խանգարման առաջնայնությունից միմյանց նկատմամբ: Առաջարկված  
աստիճանավորումը թույլ կտա առավել հստակ  ախտորոշել կարդիոռենալ 
համախտանիշի առաջացման հիմնական ախտաֆիզիոլոգիական մեխանիզմները, 
ձևակերպել  առավել օպտիմալ մոտեցումներ կարդիոռենալ համախտանիշի բուժման 
և կանխարգելման նպատակով, ինչպես նաև գնահատել յուրաքանչյուր հիվանդի 
համար անբարենպաստ ելքի զարգացման աստիճանը [4]: Հատկապես այս խմբի 
հիվանդների մոտ հակահիպերլիպիդեմիկ դեղորայքի նշանակումը թույլ կտա ոչ 
միայն իջեցնել սիրտ-անոթային բարդությունների ռիսկը, այլև դանդաղեցնել 
նեֆրոսկլերոզի ու քրոնիկ երիկամային անբավարարության  ձևավորումը [5,6]:  
        Ընդհանուր առմամբ, երիկամային հյուսվածքի կառուցվածքներում, հատկապես 
մեզանգիոցիտներում և պոդոցիտներում, լիպոպրոտեիդների որոշակի ֆրակցիաների 
կուտակումը նպաստում է գլոմերուլյար և ինտերստիցիալ  արտերիոլոսկլերոզին: 
Երիկամային կծիկների էնդոթելոցիտների  դիսֆունկցիայի ելքը հանդիսանում է 
նրանց կողմից  աճի գործոնների և պրոֆիբրոգեն քեմոկինների սինթեզը, որը բերում է 
երիկամային հյուսվածքի, այդ թվում տուբուլոինտերստիցիայի ֆիբրոզի 
պրոգրեսիային, վերջինիս ֆիբրոտիկ վերափոխմանը տրվում է որոշիչ դեր  քրոնիկ 
երիկամային անբավարարության ձևավորման մեջ: 
      Սրտային անբավարարության և երիկամային դիսֆունկցիայի ախտորոշման 
համար լայն տարածում ունեն այնպիսի կենսաբանական մարկերներ, որոնց միջոցով 
հնարավոր է  որոշել կարդիոռենալ համախտանիշի  ախտաֆիզիոլոգիական փուլը,  
վերջինիս զարգացման ռիսկի աստիճանը, կանխատեսումը և ելքը, ինչպես նաև 
իրականացնել բուժման արդյունավետության մոնիտորինգ [7]: Ավելին, 
պատճառագիտական գործոնի ազդեցության և ԿՌՀ-ի կլինիկական դրսևորումների 
միջև ընկած որոշակի ժամանակահատվածի առկայությունը հնարավորություն կտա 
օգտագործել այս մոտեցումը  որպես հիվանդության վաղ ախտորոշիչ մեթոդ: 
Կարդիոռենալ համախտանիշի ախտորոշման նպատակով  առանձնացնում են մի 
շարք կենսաբանական մարկերներ: Դրանց թվին են պատկանում սրտանոթային 
ռեմոդելավորման, բիոմեխանիկական սթրեսի, մետաբոլիկ ռիսկի, երիկամների 
վնասման, նախաբորբոքային ակտիվացման մարկերները: Կծիկային ֆիլտրացիայի 
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արագությունը  որոշող օպտիմալ բիոմարկերներից է ցիստատին C-ն, վերջինս 
կրեատինինի  համեմատ երիկամի ֆունկցիայի գնահատման  ավելի զգայուն 
ցուցանիշ է:  
      Ցիստատին C–ն սպիտակուց է, կոդավորված CST3  գենով, կիրառվում է որպես 
երիկամի ֆունկցիայի  բիոմարկեր և կարող է ուսումնասիրվել հաշվի առնելով նրա 
դերը որպես նոր առաջացած կամ վատթարացող սրտանոթային հիվանդության 
ցուցանիշ: Բոլոր կորիզ ունեցող բջիջները արտադրում են ցիստատին C՝ կազմված 
120 ամինաթթուների շղթայից, այն  հայտնաբերվում է մարդու գրեթե բոլոր 
հյուսվածքներում և կենսաբանական հեղուկներում: Ցիստատին C–ն լիզոսոմալ 
պրոտեազների  հզոր ինհիբիտոր է և ցիստեին պրոտեազների կարևոր արտաբջջային 
ինհիբիտորներից մեկը: Այն պատկանում է 2-րդ տիպի ցիստատին գենի ընտանիքին 
և, որպես ցիստեին պրոտեազի ինհիբիտոր ունի պլեյոտրոպ նշանակություն մարդու 
անոթային ախտաֆիզիոլոգիայում: Արյան մեջ ցիստատին C -ի մակարդակը կախված 
չէ սեռից, տարիքից, մարմնակազմությունից, օրգանիզմում բորբոքային պրոցեսների 
առկայությունից:       
      Հարկ ենք համարում նշել որ, էլաստոլիտիկ պրոտեազները և նրանց 
ինհիբիտորները, հատկապես ցիստատին C–ն, ուղղակիորեն ընդգրկված են 
աթերոսկլերոտիկ պրոցեսներում [8-10]: Հիվանդները որոնց մոտ ցիստատին C–ի 
մակարդակը բարձր է ընդգրկված են սրտանոթային հիվանդությունների բարձր 
ռիսկի խմբում, նույնիսկ երիկամների ֆունկցիայի աննշան խանգարման 
պայմաններում: Այս հիվանդները հիմնականում ունեն միջինից բարձր տարիք, 
ուղեկցող զարկերակային գերճնշում, դիսլիպիդեմիա, մարմնի զանգվածի բարձր 
ինդեքս և C-ռեակտիվ սպիտակուցի բարձր մակարդակ:      
         Վերջին տասնամյակում մի շարք հետազոտություններում նկարագրվել է կապը 
ցիստատին C–ի մակարդակի, պրոգրեսիվող երիկամային հիվանդությունների, 
սրտանոթային պատահարների և մահացության միջև [11,12]: Հետաքրքրական է, որ 
ցիստատին C–ի և սրտանոթային հիվանդությունների ասոցիացիան կախված չէ 
երիկամային ֆունկցիայից կամ սրտանոթային այլ ռիսկի գործոններից, տալով նրան 
հնարավորություն հանդիսանալ  սրտանոթային հիվանդությունների զարգացման 
ռիսկի կարևոր տարբերակիչ ցուցանիշ երիկամների ախտահարված ֆունկցիայով 
հիվանդների մոտ: 
       Քրոնիկ պրոգրեսիվող նեֆրոպաթիաների դեպքում ստատինների նշանակումը 
հիմնավորված է փորձարարական և կլինիկական հետազոտությունների 
արդյունքներով, որոնք վկայում են, որ նեֆրոպրոտեկտիվ ազդեցությամբ դեղորայքի 
հետ մեկտեղ ստատինների նշանակումը բարձրացնում է նրանց էֆեկտիվությունը: 
Միևնույն ժամանակ ստատիններով մոնոթերապիան ցուցաբերում է պաշտպանիչ 
ազդեցություն երիկամների վրա, որը ցուցադրվել է գլոմերուլոնեֆրիտի 
փորձարարական մոդելով, որտեղ սիմվաստատինի նշանակումը 70%-ով նվազեցրել 
է երիկամի կծիկային բջիջների անցանկալի պրոլիֆերացիան: Անկախ լիպիդային 
պրոֆիլից, NICE հետազոտությունը խորհուրդ է տալիս ստատինների նշանակումը 
քրոնիկ երիկամային անբավարարությամբ  բոլոր հիվանդներին նրանց մոտ սիրտ-
անոթային հիվանդությունների երկրորդային կանխարգելման նպատակով: Իսկ  
Andrew A. առաջարկում է  բազմաթիվ ռիսկի ֆակտորների նպատակաուղղված 
բուժում և կենսակերպի փոփոխություն 4-րդ տիպի կարդիոռենալ համախտանիշով 
հիվանդների մոտ, որը կբերի վերջինիս առաջընթացի դանդաղեցմանը [13,14]:  
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         Սակայն ստատիններ նշանակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել լյարդի 
ֆունկցիոնալ վիճակը, կապված ճարպակալման, դիսլիպիդեմիայի, շաքարային 
դիաբետի, լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդության,  C և B վիրուսային 
հեպատիտների և/կամ լյարդի ցիռոզի հետ, որը ոչ հազվադեպ  դիտվում է սիրտ-
անոթային պատահարների բարձր ռիսկով հիվանդների շրջանում, հետագայում 
կարդիոռենալ համախտանիշի զարգացումով [15]: 
     Ստատիններով բուժումը  ասոցացվում է լյարդի վրա կողմնակի երևույթներով, 
որոնցից ավելի հաճախ  դիտվում է տրանսամինազների մակարդակի անախտանիշ, 
սովորաբար անցողիկ բարձրացումը ստատիններով բուժման  առաջին 12 
շաբաթների ընթացքում, վերջինս չի ուղեկցվում հիստոպաթոլոգիական 
փոփոխություններով, և հետևաբար չի կարող հանդիսանալ լյարդի ախտահարման 
ցուցանիշ [16]: Հիպերտրանսամինազեմիայի զարգացման հիմքում ընկած է 
հեպատոցիտների թաղանթի լիպիդային բաղադրիչների  փոփոխությունը, դրան 
հաջորդող թաղանթի թափանցելիության բարձրացմամբ և լյարդային ֆերմենտների 
<<արտահոսքով>>: Այս ֆենոմենի՝ լյարդային ֆերմենտների մակարդակի 
բարձրացում, բնորոշման համար առաջարկվել է տրանսամինիտ տերմինը՝ 
բացառելով լյարդի համար  հեպատոտոքսիկ այլ գործոնների առկայությունը [17]: 
        Ստատինների տոքսիկ ազդեցությունը լյարդի վրա կլինիկորեն դրսևորվում է 
հազվադեպ և ալանինամինոտրանսֆերազայի մակարդակի բարձրացումը կապված է 
լյարդային այլ ախտաբանության  կամ այնպիսի դեղորայքի ընդունման հետ, որոնք 
օժտված են հեպատոտոքսիկ ազդեցությամբ: Ավելին, մինչ ստատինոթերապիան 
լյարդի չախտորոշված հիվանդությունները կարող են դրսևորվել  լյարդային 
ֆերմենտների զգալի բարձրացմամբ, բուժումը սկսելուց հետո: Մի շարք 
հեղինակների կողմից հայտնաբերվել են  ծանրության  տարբեր աստիճանի 
աուտոիմուն հեպատիտների իզոլացված դեպքեր, ինչը  ենթադրվում է երբ 
ստատիններով բուժումը  դադարեցնելուց հետո և արյան մեջ 
աուտոհակամարմինների  և իմունոգլոբուլինների բարձր մակարդակի դեպքում 
դիտվում է ամինոտրանսֆերազների մակարդակի պերսիստենտ աճ [18]: Հետևաբար, 
ալանինամինոտրանսֆերազայի մակարդակի նորմայից 10 անգամ բարձրացումը 
կարող է տարբերակել դեղորայքային իսկական հեպատոտոքսիկությունը 
տրանսամինիտից: 
       Մի շարք կլինիկական  հետազոտությունների արդյունքները թույլ են տալիս անել 
հետևություններ կապված ստատինների ընդունմամբ պայմանավորված 
ամինոտրանսֆերազների մակարդակի բարձրացման վերաբերյալ. առաջին՝ 
հիպերտրանսամինազեմիայի դեպքերը չեն գերազանցում ընդհանուր 
հետազոտվածների 3%-ը, երկրորդ՝ նկատվում է ուղիղ համեմատական կապ 
ստատինների դեղաչափի և տրանսամինիտի դեպքերի միջև, և վերջապես 
հիպերտրանսամինազեմիայի դեպքերի մեծամասնությունում դիտվում է 
տրանսամինազների մակարդակի սպոնտան կարգավորում առանց դեղորայքի 
հանման  անհրաժեշտության, հնարավոր է  կապված  համապատասխան դեղորայքի 
ընդունման ադապտացիայի հետ: Այս փաստը թույլ է տալիս նշանակել այս կամ այն 
ստատինը, ամինոտրանսֆերազների մակարդակի կարգավորումից հետո, լյարդի 
ֆունկցիայի հետագա շարունակական  հսկողությամբ:  
       The Third National Health and Nutrition Examination Survey  ԱՄՆ-ի ընդհանուր 
պոպուլյացիայի 7,9 %–ի մոտ նկատել է ամինոտրանսֆերազների մակարդակի 
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անախտանիշ բարձրացում, ենթադրելով, որ վերջինս հանդիսանում է  լյարդի քրոնիկ 
հիվանդության ցուցանիշ (լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդություն, 
հեպատիտ B, հեպատիտ C, հեմոքրոմատոզ): Լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային 
հիվանդությունը  ներառում է այնպիսի խանգարումներ ինչպիսիք են մեկուսացված 
ճարպային լյարդը և ոչ ալկոհոլային ստեատոհեպատիտը, ինչը  ասոցացվում է 
մետաբոլիկ համախտանիշի բաղադրիչների հետ և բնորոշվում է սիրտ-անոթային 
հիվանդությունների բարձր մահացությամբ՝ անկախ վերջինիս  հայտնի  դասական 
ռիսկի գործոնների առկայությունից [19]: 
       Լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդությունը, 2-րդ տիպի շաքարային 
դիաբետը, մետաբոլիկ համախտանիշը և սրտանոթային հիվանդությունները 
փոխկապակցված են մի շարք ռիսկի գործոններով և մետաբոլիկ նշաններով, ինչը 
միացնում է նրանց համալիր ախտաբանությունում բազմաօրգանային 
դրսևորումներով և բազմաթիվ պատճառ-հետևանքային կապերով: Քանի որ լյարդը 
հանդիսանում է գլյուկոզայի և ճարպային փոխանակության հոմեոստազի թիրախ 
օրգան, զարմանալի չէ որ մետաբոլիկ համախտանիշի և շաքարային դիաբետի 
զարգացման գործում դեր է խաղում նաև լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային 
հիվանդությունը, վերջիններս սրտանոթային հիվանդությունների զարգացման ռիսկի 
գործոններ են, ինչը ենթադրում է նրանց փոխկապակցվածությունը լյարդի ոչ 
ալկոհոլային ճարպային հիվանդության հետ [20]: 
       Մյուս կողմից, լյարդը կարող է անմիջականորեն նպաստել սրտանոթային 
հիվանդությունների զարգացմանը, քանի որ լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային 
հիվանդությունը ասոցացվում է աթերոգեն լիպիդների հետ (շատ ցածր խտությամբ 
լիպոպորոտեիդների սինթեզը շատանում է): Ավելին, էնդոթելիալ դիսֆունկցիան 
հանդիսանում է աթերոսկլերոզի զարգացման վաղ դրսևորումներից մեկը: 
Էնդոթելում ինսուլինը խթանում է NO-ի արտազատումը՝ հաջորդող 
անոթալայնացմամբ, ինչը ինսուլինռեզիստենտականության դեպքում հանգեցնում է 
անոթալայնիչ պատասխանի իջեցման [21]: Ստեատոզը նպաստում է  NO-ի սինթեզի 
խանգարմանը, ասոցացվում է էնդոթելին-1-ի և վազոակտիվ պրոստագլանդինների 
արտազատման խանգարման հետ, և նպաստում է լյարդային անոթների 
կառուցվաածքային փոփոխությունների զարգացմանը, ի վերջո ուղեկցվում է 
ներլյարդային ռեզիստենտականության բարձրացմամբ [22]: 
      Մի շարք հեղինակներ լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդությամբ  
հիվանդների արյան  մեջ նկատել են անոթային գործոնների մակարդակի 
փոփոխություն, ինչը ևս խոսում է  լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդության 
ախտածագման մեջ այդ գործոնների  մասնակցության մասին և կօգնի  բացատրել 
կապը լյարդի և սրտանոթային հիվանդությունների միջև, հաշվի առնելով 
անոթասեղմիչ նյութերի դերը աթերոսկլեոզի զարգաման գործում: Վերը նշվածը 
հաստատում է այն կարծիքը, որ լյարդային ֆերմենտների մակարդակի 
փոփոխությունը ավելի շուտ հետևանք է լյարդի հիվանդությունների պրոգրեսիայի, 
քան ստատիններով բուժման: Dallas Heart Study-ն չի հայտնաբերել կապ ստաիններով 
բուժման, ալանինամինոտրանսֆերազի մակարդակի բարձրացման և 
ստեատոհեպատոզի զարգացման միջև [23]: Ավելին, լյարդի ոչ ալկոհոլային 
ճարպային հիվանդությամբ հիվանդների մոտ ստատինոթերապիայի 6 ամսյա 
բուժումը կարող է նվազեցնել արդեն իսկ բուժման սկզբում բարձր լյարդային 
ֆերմենտների մակարդակը և լավացնել լյարդի հիստոլոգիան, ինչը արդարեցնում է 
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ստատինների նշանակումը այս խմբի հիվանդների մոտ՝ համապատասխան 
մոնիտորինգով:  
      Հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ի բնակչության 1,6%-ի մոտ առկա է հեպատիտ  C, 
վերջինս ոչ հազվադեպ է հանդիպում բարձր սրտանոթային ռիսկով հիվանդների 
շրջանում, հատկապես երբ հեպատիտ C–ն ասոցացված է մետաբոլիկ 
համախտանիշի հետ (ինսուլինի նկատմամբ ռեզիստենտականություն, 
հիպերխոլեստերինեմիա, ստեատոզ): Ստատինների նշանակման անվտանգութանը 
ուղղված հետազոտությունները այս խմբի հիվանդերի շրջանում չեն հայտնաբերել 
լյարդի ֆունկցիայի խանգարման բարձր ռիսկ, իսկ մի շարք հեղինակներ նկատել են 
ստատինների բարենպաստ ազդեցությունը, որպես լրացուցիչ բուժում HCV 
ինֆեկցիայի դեպքում [24,25]:  
      Natioal Cholesterol Education Program-ը խորհուրդ է տալիս մոնիտորինգի ենթարկել 
լյարդի ֆունկցիոնալ ցուցանիշները ստատիններով բուժման սկզբում, 12 շաբաթ անց 
բուժումից հետո և այնուհետև ամեն տարի կամ դեղաչափի բարձրացման դեպքում 
[26]: Ռանդոմիզացված հետազոտությունները նշում են   ստատինների 
անվտանգությունը ցածր ու միջին դեղաչափերի դեպքում և  լյարդային բիոքիմիական 
ցուցանիշների  խանգարման բարձր ռիսկի բացակայությունը [27]: Ավելին մի շարք 
հետազոտություններ (AFCAPS/TexCAPS [Air Force/Texas Coronary 
Atherosclerosis Prevention Study],SSSS) ցույց են տվել,որ լյարդային ֆերմենտների 
մակարդակի կայուն բարձրացումը կարող է լինել կեղծ դրական [28]: Այս փաստերը 
հարցականի տակ են դնում լյարդի ռուտին հետազոտությունների անցկացման 
նպատակահարմարությունը և անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով լյարդային 
անբավարարության հազվադեպ զարգացումը և մի շարք ստատինների ապացուցված 
անվտանգությունը [29]: Ավելին, այս մոնիտորինգը կարող է հանգեցնել բժիշկների 
կողմից հիվանդների կյանքի համար պոտենցիալ անվտանգ ստատինների բուժման 
վաղաժամ դադարեցման: The National Lipid Association and the Liver Expert 
Panel-ը նույնպես նշել է լյարդի ֆունկցիայի հետազոտությունների երկարատև  
մոնիտորինգ անցկացնելու անհրաժեշտության բացակայությունը և արդարացված է 
համարվում թեստավորման անցկացումը ռուտին բժշկական զննման ժամանակ, իսկ 
բուժման սկզբում  ամինոտրանսֆերազների մակարդակի որոշումը կարող է լինել 
արդյունավետ հետագա ախտորոշիչ և համեմետական նպատակներով [29]: 
     Կարդիոռենալ համախտանիշի հետերոգեն ախտաֆիզիոլոգիան վերջինիս 
բուժումը դարձնում է բարդ խնդիր: Մինչ այժմ չկա կարդիոռենալ համախտանիշի 
բուժման միասնական և երաշխավորող հաջողություն, կապված այն բանի հետ որ 
յուրաքնչյուր հիվանդ ունի յուրօրինակ անամնեզ, զարգացման ռիսկի գործոններ և 
ուղեկցող հիվանդություններ: Կարդիոռենալ համախտանիշի բուժման լուրջ խնդիր է 
հանդիսանում  կայունության զարգացումը միզամուղների,  ինոտրոպ դեղորայքի 
նկատմամբ, ինչը թելադրում է նոր թերապևտիկ մոտեցման անհրաժեշտություն, որը 
ներառում է կարդիոռենալ համախտանիշի վաղ ախտորոշումը, ինչպես նաև քրոնիկ 
սրտային անբավարարությամբ  և երիկամների քրոնիկ հիվանդություն ունեցող 
հիվանդների վաղ և շարունակական բուժումը [30]: 
       Ելնելով վերը նշվածից, մեր կողմից առաջարկվում է ուսումնասիրել 
ստատինոթերապիայի ազդեցությունը  երիկամների ֆունկցիայի վրա կարդիոռենալ 
համախտանիշով հիվանդների շրջանում: Ստատինների նշանակումը հիմնավորված 
է կարդիոռենալ համախտանիշի առաջնային և երկրորդային կանխարգելման 
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նպատակով, որտեղ նրանք ցուցաբերում են նեֆրոպրոտեկտիվ ազդեցություն և 
նպաստում են սրտանոթային բարդությունների ռիսկի նվազեցմանը: Հաշվի առնելով 
այն փաստը, որ ստատիններով բուժումը նվազեցնում է կյանքին վտանգ սպառնացող  
սրտանոթային պատահարների զարգացման ռիսկը, առաջին օղակի բժիշկները 
չպետք է դադարեցնեն ստատինոթերապիան, երբ տրանսամինազների մակարդակի 
բարձրացումը չունի կլինիկական հիմնավորում կամ այն հանդիսանում է առկա 
քրոնիկ հիվանդության արդյունք: Այս մոտեցման հիմքում ընկած է ոչ միայն 
անվտանգությունը, այլ նաև ստատինոթերապիայի ակնառու առավելությունները այս 
պոպուլյացիայի հիվանդների շրջանում: 
 
1.2  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Ա ) Визир В.А., Березин А.Е.,  Кардиоренальный синдром // Журнал <<Артериальная 
гипертензия͕ ͕ ͕ ͕ ͕ ͕ ͕ ͕ ͕ ͕>> 2011;2(16):100-109 
 
Վերջին տասնամյակում զգալի մեծացել է քրոնիկ սրտային և երիկամային 
անբավարարության հանդիպման հաճախականությունը: Մի շարք 
համաճարակաբանական պրոսպեկտիվ և ռետրոսպեկտիվ կլինիկական 
հետազոտություններում նկատվել է սերտ կապ  երիկամային դիսֆունկցիայի 
ծանրության աստիճանի, ընդհանուր մահացության, ինչպես նաև տարբեր 
սրտանոթային պատահարների զարգացման միջև՝ներառյալ սրտամկանի 
ինֆարկտը, հանկարծակի սրտային մահը, ուղեղի իշեմիկ ինսուլտը և առաջին 
անգամ առաջացած սրտային անբավարարությունը: Հատկապես սրտանոթային 
պատահարներից  մահացությունը տերմինալ երիկամային անբավարարության 
փուլում գտնվող հիվանդների մոտ 500 անգամ բարձր է ընդհանուր պոպուլյացիայի 
համեմատ  երիկամների նորմալ  ֆունկցիայի դեպքում: Մյուս կողմից քրոնիկ 
սրտային անբավարարությունը որպես մի շարք սրտանոթային հիվանդությունների 
հետևանք հաճախ հանդիսանում է երիկամների քրոնիկ հիվանդությամբ հիվանդների 
անբարենպաստ ելքի պատճառ:  
    Այսպիսով, նկարագրվել է սերտ կապ սրտամկանի և երիկամների ֆունկցիայի  
միջև, չնայած այն փաստին, որ նրանց դիսֆունկցիան պայմանավորված է տարբեր 
ախտաֆիզիոլոգիական մեխանիզմներով: Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) 
consensus group-ի կողմից առաջարկվել է  առանձնացնել կարդիոռենալ 
համախտանիշի 5 տիպեր կախված սրտի սուր կամ քրոնիկ անբավարարության 
առկայությունից, ինչպես նաև սրտի կամ երիկամների ֆունկցիայի խանգարման 
առաջնայնությունից միմյանց նկատմամբ: 
 
Բ )    Carretero, R., Garcia; Perez, O., Barquero; Esteban, R., Goya ; Medina, L., Vigil 
Journal of Hypertension: June 2018 - Volume 36 - Issue - p e120.CYSTATIN C AS A 
PREDICTOR OF MORTALITY AND CARDIOVASCULAR RISK IN A HYPERTENSIVE 
POPULATION 
 
     Երիկամների քրոնիկ հիվանդությունը հանդիսանում է մահացության բոլոր 
պատճառների` նաև  սրտանոթային պատահարների, ցուցանիշ: Հետազոտության 
նպատակն է,  որոշել  երբ է ցիստատին C-ն, ինչը հանդիսանում է երիկամների 
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ֆունկցիայի ցուցանիշ,  կարող ավելի լավ կանխորոշել սրտանոթային 
պատահարներից մահացությունը զարկերակային հիպերտենզիայով  հիվանդների 
մոտ, ի համեմատ կրեատինինի: Հետազոտությունը ռետրոսպեկտիվ է և անցկացվել է 
զարկերակային հիպերտենզիայով  հիվանդների մոտ: Երիկամների քրոնիկ 
հիվանդություն ախտորոշվել է, երբ կրեատինին մակարդակը արյան մեջ կանանց և 
տղամարդկանց մոտ համապատասխանաբար կազմել է  0,8մգ/դլ և 1,1մգ/դլ, իսկ 
ցիստատին  C -ին ավելի քան 1,1մգ/դլ անկախ սեռից: Մենք ընտրել ենք 2 հիմնական 
ելքեր` ընդհանուր մահացություն և սրտանոթային հիվանդացություն, մահացություն, 
վերջինս ներառում է  սուր ոչ ֆատալ սրտամկանի ինֆարկտը, ոչ ֆատալ ինսուլտը, 
սրտային անբավարարությունը և սրտանոթային մահը: 
    Հետազոտությունը ներառել է 1471 հիվանդ, որոնց միջին տարիքը կազմել է 58-ը, 
հետազոտության տևողությունը կազմել է միջինում 4,8 տարի: Գրանցվել է 103 
սրտամկանի ինֆարկտի, 145 ինսուլտի, 43 սրտային անբավարարության, 39 
սրտանոթային և 19 մահվան դեպքեր ոչ սրտանոթային խնդիրներից: Որոշվել է, որ  
ցիստատին C-ն, ի համեմատ կրեատինինի, հանդիսանում է ինչպես ընդհանուր, 
այնպես էլ սրտանոթային պատահարներից մահացության լավագույն կանխորոշիչ 
մարկերը: Հետազոտության արդյունքները հաստատում են, որ ցիստատին C-ի 
որոշումը կարող է օգտակար լինել սրտանոթային ռիսկի գնահատման համար 
զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների մոտ: 
    Հաշվի առնելով այս հետազոտության արդյունքները, նաև որ կարդիոռենալ 
համախտանիշի զարգացման համար բացի զարկերակային հիպերտենզիայից ռիսկի 
գործոն է հանդիսանում  2-րդ տիպի շաքարային դիաբետը, նպատակահարմար ենք 
գտնում այս խմբի հիվանդների մոտ որոշել ցիստատին C-ի մակարդակը համեմատել  
այն արյան մեջ կրեատինինի  քանակի հետ, որպես վաղ կանխորոշիչ մարկեր 
երիկամային դիսֆունկցիայի հետևաբար` կարդիոռենալ համախտանիշի 
զարգացման: 
 
գ) Nevio Taglieri, Wolfgang Koenig, Juan Carlos Kaski DOI: Cystatin C and 
cardiovascular risk.10.1373/clinchem.2009.128397 Published October 2009  
   Երիկամների քրոնիկ հիվանդությամբ տառապող հիվանդները գտնվում են 
սրտանոթային հիվանդությունների և դրանցից առաջացող պատահարների 
զարգացման բարձր ռիսկի խմբում: Ցիստատին C–ն հանդիսանում է պրոտեազների 
ինհիբիտոր և սինթեզվում է բոլոր կորիզավոր բջիջների կողմից: Առաջարկվում է 
երիկամների ֆունկցիայի գնահատման համար շիճուկային կրեատինինի 
մակարդակի փոխարեն որոշել ցիստատին C-ն, հատկապես կծիկային ֆիլտրացիայի 
արագության քիչ նվազման դեպքերում: Հիվանդները, որոնց արյան մեջ բարձր է 
ցիստատին C-ի մակարդակը ունեն սրտանոթային հիվանդությունների զարգացման 
բարձր ռիսկ, և  հաշվի առնելով պացիենտների միջինից մեծ տարիքը, վերջիններիս 
մոտ ավելի հավանական է զարկերակային գերճնշման, դիսլիպիդեմիայի, մարմնի 
զանգվածի բարձր ինդեքսի, սրտանոթային հիվանդությունների, և արյան մեջ C 
ռեակտիվ սպիտակուցի  մակրադակի բարձրացումը: Մի շարք 
հետազոտություններով հայտնաբերվել է, որ բարձր ցիստատին C-ի մակարդակ 
ունեցող հիվանդները գտնվում են սրտանոթային և երիկամների քրոնիկ 
հիվանդությունների զարգացման բարձր ռիսկի խմբում: Կարևոր է նշել, որ 
ցիստատին C–ն կարող է լինել օգտակար մարկեր հայտանաբերելու  այն անձանց, 
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որոնք ունեն սրտանոթային պատահարների զարգացման բարձր ռիսկ, այն 
հիվանդների շրջանում, որոնք դասվում են հարաբերական ցածր ռիսկի խմբին 
ելնելով կրեատինինի և կծիկային ֆիլտրացիայի արագության մակարդակից: 
      Հետաքրքիր է, որ էլաստոլիտիկ պրոտեազները և նրանց ինհիբիտորները, 
մասնավորապես ցիստատին C–ն անմիջականորեն ընդգրկված են աթերոսկելրոտիկ 
պրոցեսներում: Վերջինիս բարձր մակարդակը կարող է վկայում է երիկամների 
ախտահարման նախակլինիկական փուլի մասին: Կլինիկական 
հետազոտությունները՝ ներառյալ կծիկային ֆիլտրացիայի արագության որոշումը, 
անհրաժեշտ են պարզելու ցիստատին C –ի իրական դերը երիկամների 
հիվանդությունների ժամանակ, նաև աթերոգեն գործոնների  առկայության դեպքում 
նրա բարձր կոնցենտրացիայի կանխորոշիչ արժեքը սրտանոթային 
հիվանդությունների դեպքում: 
 
դ)  Jimmy Jose; J Pharm Bioallied Sci 2016 Jan – Mar 8(1): 23-28 Statin and its 
hepatic effects:        Never data, implications, and changing recomandations 
    Ստատինների  կողմնակի էֆեկտները լյարդի վրա ավելի հաճախ նկատվողներից 
են: Նրանց կողմնակի  երևույթների դրսևորումների նկատմամբ վախը հանգեցնում է 
ստատինների քիչ նշանակմանը կամ դեղորայքի ընդունման անտեղի դադարեցմանը:  
Առկա են մի շարք տարբեր  տվյալներ ստատինների լյարդի վրա կողմնակի 
երևույթների վերաբերյալ, խորհուրդներ նրանց ռիսկի մասին, մոնիտորինգի 
անհրաժեշտության, և նշանակման անվտանգության, այն հիվանդների շրջանում, 
որոնք ունեն արդեն նախորդող լյարդային ախտաբանություն: Հիմնվելով 
գրականության տվյալների վրա  ստատինների ընդունումը ասոցացվում  է լյարդի 
իրական և լուրջ վնասման շատ ցածր ռիսկի հետ: 
       Լյարդի ֆունկցիայի շարունակական, ռուտինային մոնիտորինգը 
հնարավորություն չի տալիս հայտնաբերել և կանխարգելել լյարդի լուրջ վնասումը, 
հետևաբար չի կարող ցուցված լինել: Սակայն ստատինների լյարդի վրա կողմնակի 
ազդեցություն առաջացնելու ուակությունը չպետք է անտեսել ամենօրյա կլինիկական 
պրակտիկայում:  Կարիք չկա խուափել ստատինների նշանակումից լյարդի առկա 
ախտաբանության ժամանակ` լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդություն, ոչ 
ալկոհոլային ստեատոհեպատիտ, կոմպենսացված ցիռոզ, սակայն այս դեպքերում 
դեղորայքի  կիրառումը  պետք է լինի խիստ հիմնավորված: 
     Ստատինները ամբողջ աշխարհում դասվում են ամենահաճախ  նշանակվող 
դեղերի շարքին: Վերջին շրջանում կլինիկական հետազոտությունների 
արդյունքները` կապված ստատինների ընդունման հետ, արձանագրել են 
խրախուսող տվյալներ, ներառյալ սրտանոթային հիվանդությունների առաջնային և 
երկրորոդային կանխարգելումը:  Թեև ստատինները հանդիսանում են անվտանգ 
դեղեր, նրանք ևս զերծ չեն կողմնակի երևույթներից: 
 
 
ե) Rossana  M. Calderon, MD, Luigi X. Cubeddu, MD, Ronald B. Goldberg, MD,  
and Eugene R. Schiff MD;   Statins in the treatment of dislipidemia in the presence 
of elevated liver aminotranferase levels: A therapeutic dilemma   Mayo Clin Proc. 
2010 Apr; 85(4): 349-356  
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   Կարդիոռենալ համախտանիշով հիվանդների շրջանում դիսլիպոպրոտեիդեմիայի 
բուժումը իրականացվում է  ստատիններով, որոնք նվազեցնում են սրտանոթային 
բարդությունների զարգացման ռիսկը, նաև դանդաղեցնում են քրոնիկ երիկամային 
անբավարարության զարգացումը: Ստատիններով բուժման ժամանակ հաճախ 
հանդիպող կողմնակի երևույթներից է տրանսամինիտը, որը բնորոշվում է արյան մեջ 
լյարդային ֆերմենտների մակարդակի բարձրացմամբ, առանց ապացուցված 
հեպատոտոքսիկության: Այս ֆենոմենը հիմնականում ընթանում է անախտանիշ, 
դարձելի է և  դեղաչափ կախյալ: Մի շարք կլինիկակն հետազոտություններով 
ապացուցված է ստատինների նշանակման արդյունավետությունը բարձր 
սրտանոթային ռիսկով հիվանդների շրջանում, նաև հետազոտված է վերջիններիս 
նեֆրոպրոտեկտիվ ազդեցությունը: Բուժման ընթացքում կլինիկորեն արտահայտվող 
հեպատոտոքսիկության նշաններ հազվադեպ են հանդիպում, իսկ վերջիններիս 
առկայության  դեպքում անհրաժեշտ է ժխտել հիպերտրանսամինազեմիայի այլ 
պատճառները: 
   
    
Թեմայի գիտական նորույթը՝ 
 
     Հետազոտության արդյունքները հնարավորություն կտան գնահատել 
ստատինների նշանակման արդյունավետությունը կարդիոռենալ համախտանիշով 
հիվանդների մոտ, հաշվի առնելով նրանց նեֆրոպրոտեկտիվ էֆեկտը, նաև 
հնարավոր կողմնակի ազդեցությունը լյարդի ֆերմենտագոյացնող ֆունկցիայի վրա:  
 Ինչպես նաև ցիստատին C–ի մակարդակի որոշումը հնարավորություն կտա 
գնահատել երիկամի ֆունկցիան ախտահարման նախակլինիկական փուլում: 
 
 
2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
  Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ստատինների  ազդեցությունը 
երիկամների և լյարդի ֆունկցիոնալ վիճակի  վրա կարդիոռենալ համախտանիշով 
հիվանդների մոտ, ինչպես նաև որոշել  ստատինների դեղաչափը, որը չի բերի լյարդի 
ֆունկցիայի խանգարման: 
 
Ելնելով վերը նշվածից առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները՝ 
 

 Որոշել ստատինոթերապիայի ազդեցությունը լյարդի  ֆունկցիայի վրա 
կարդիոռենալ համախտանիշով  հիվանդների մոտ: 

 ՈՒսումնասիրել ստատինոթերապիայի ազդեցությունը երիկամների  
ֆունկցիայի վրա կարդիոռենալ համախտանիշով հիվանդների շրջանում: 

 Մոնիտորինգի ենթարկել ստատիններով բուժման տևողությունը և դեղաչափը 
հաշվի առնելով նրանց նեֆրոպրոտեկտիվ ազդեցությունը և լյարդի 
ֆունկցիոնալ վիճակը: 

 Գնահատել ցիստատին C-ի  նշանակությունը, որպես երիկամների 
ախտահարման վաղ կանխորոշիչ մարկեր շաքարային դիաբետով և 
զարկերային գերճնշմամբ հիվանդների մոտ:  
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 Համեմատել արյան մեջ  ցիստատին C-ի և կրեատինինի մակարդակի 
զգայունությունը, որպես երիկամների ֆունկցիոնալ վիճակի ցուցանիշ վերը 
նշված հիվանդների մոտ: 

 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
 
Կլինիկական հետազոտություն 
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ և ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 
4.1 Տրված հետազոտության առջև դրված խնդիրները լուծելու նպատակով 
պլանավորվում է ուսումնասիրել կարդիոռենալ համախտանիշով 200 հիվանդ, որոնք 
հոսպիտալաիզացվել են  "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" ԲԿ-ի ընդհանուր թերապիայի, 
սրտաբանական և նեֆրոլոգիայի բաժանմունքներում:  
       Առաջին խումբը կազմելու են  կարդիոռենալ համախտանիշով (2-րդ տիպի)  100 
հիվանդներ, որոնք ստանում են ստատիններ: Նրանց մոտ ստացիոնար ընդունվելու 
առաջին օրը, դուրս գրվելիս և 1 ամիս հետո  կորոշվի լյարդի և երիկամների 
ֆունկցիոնալ վիճակը: 
      Երկրորդ խումբը  կազմելու են ռենոկարդիալ համախտանիշով 100 հիվանդներ  
(կարդիոռենալ համախտանիշի 4-րդ տիպ), վերջիններիս  մոտ  ստացիոնար 
ընդունվելու առաջին օրը, դուրս գրվելիս և 1 ամիս հետո  կորոշվի լյարդի և 
երիկամների ֆունկցիոնալ վիճակը: 
      Հսկիչ խմբում ընդգրկվելու են 50 առողջ անձինք, որոնց մոտ ստատիններ 
ստանալուց առաջ և 1 ամիս հետո կորոշվի լյարդի և երիկամների ֆունկցիոնալ 
վիճակը:  
 
4.2 Հետազոտության մեթոդները՝ 
1. Հետազոտության մեթոդները ներառում են 

 Արյան և մեզի ընդհանուր հետազոտություն 
 Միզանյութ, կրեատինին, էլեկրրոլիտներ 
 Լիպիդային սպեկտր, կոագուլոգրամմա 
 Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն 
 ԹԹՀ, C-ռեակտիվ սպիտակուց 
 Կծիկային ֆիլտրացիայի արագություն, ցիտատին  
 ԷՍԳ, Էխորտագրություն 
 Կրծքավանդակի հետազոտություն, որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ 

2. Լաբորատորիաները գտնվում են "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" ԲԿ-ում և 
գենետիկայի կենտրոնում: 
3.Հետազոտության մեթոդները հասանելի են, քանի որ իրականացվում են 
սովորական ընթացակարգով, հիվանդանոցի լաբորատորիայում: 
4. Բացի ռուտինային հետազոտման մեթոդներից, որոշվում է նաև ցիստատին C –ն,  և 
ըստ գրականության տվյալների վերջինս իր սպեցիֆիկությամբ և զգայունությամբ 
գերազանցում է կրեատինին, ինչը և նպատակ ենք դրել հետազոտել: 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 
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Պլանավորված ատենախոսությունը կազմում է ԵՊԲՀ Ներքին հիվանդությունների 
(պուլմոնոլոգիա և նեֆրոլոգիա) ամբիոնի կողմից հաստատված գիտական թեմայի 
մաս:  Հետազոտությունը պլանավորվում է անցկացնել բ.գ.դ., պրոֆ Ա.Մ.Մինասյանի` 
"Միոկարդի ռեմոդելավորման կլինիկական և ախտաբանական բնութագիրն ու 
ֆարմակոթերապիան կարդիոռենալ համախտանիշի դեպքում", գիտակորդինացիոն 
խորհրդի կողմից հաստատված թեմյաի շրջանակներում: 
 
6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, 
քննություններ 

Քանակ 
Ժամանակահատ

ված 
Աշուն/գարուն 

1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 
կրեդիտ 

 

2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 
կրեդիտ 

 

3.  Որակավորման քննություններ   
4.    

 
 
 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ 
գործառույթներ 

Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2018- 2021 
2.  Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2018- 2020 
3.  Ընթացիկ ատեստավորում (1) 2019 
4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2018- 2020 
5. Ընթացիկ ատեստավորում (2) 2020 
6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2018- 2021 
7. Ընթացիկ ատեստավորում (3) 2020 
8. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման 

վրա Web of Science շտեմարանի Thomson Reuters 
կազմակերպության ազդեցության գործակից ունեցող 
ամսագրում գիտական հոդված  

2019-2020 

9. Աշխատանքի ձևակերպում 2020- 2021 
10. Ամփոփիչ ատեստավորում 2021 
11. Զեկույցների ներկայացում 2019-2020 
12. Գործուղումներ 2019, 2020, 2021 
13 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2021 մայիս 
14 Ատենախոսության պաշտպանություն 2022 նոյեմբեր 
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8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ: 
Հայաստանի բժշկագիտություն ամսագիր   "Влияние статинов на функцию почек и 
печени у больных с кардиоренальным синдромом".Հեղինակներ` Մինայան Ա.Մ., 
Մովսիսյան Լ.Վ., Մարկոսյան Կ.Վ.,Աբրահամյան Ա.Հ. 
 
9. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 

1. Фомин В.В., Гирина С.С.. Статины и хроническая болезнь почек: "точки 

роста" для расширения показаний. Consilium medicum : Журнал 

доказательной медицины для практикующих врачей. – 2010. – т. 12, № 5. – С. 

105-109 . 

2. Athyros V. G,  Katsiki Niki, Konstantinos Tziomalos, et al.  Preventing Cardio-renal 

Syndrome Rather than Treating It: Could Statins Play A Role? Open Cardiovasc 

Med J. 2011; 5: 226–230.Published online 2011 December 2:  

3. McCullough PA, Verrill TA. Cardiorenal interaction: appropriate treatment of 

cardiovascular risk factors to improve outcomes in chronic kidney disease. 

Postgrad Med. 2010 Mar;122(2):25-34. 

4. Ronco C., McCullough P., Anker S. et al.Cardio-renal syndromes: report from the 

consensus conference of the Acute Dialysis Quality Initiative // Eur. Heart. J. 

2010. 31. 703-711. 

5. Kalaitzidis R.G., Elisaf M.S. The role of statins in chronic kidney disease. Am J 

Nephrol 2011;34:195–202. 

6. Strippoli GF, Navaneethan SD, Johnson DW, et al: Effects of statins in patients 

with chronic kidney disease: meta-analysis and meta-regression of randomised 

controlled trials.BMJ 2008; 336: 645–651.  

7.   Sarnek M.J., Levey A.S., Schoolwerth A.C., et al. (2003) Kidney disease as a 

risk factor for development of cardiovascular disease. Circulation 108:2154–216 

8.    Liu J., Sukhova G.K., Sun J.S., et al. (2004) Lysosomal cysteine proteases in 

atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 24:1359–136. 

9.   Shi G.P., Sukhova G.K.., Grubba A. et al. (1999) Cystatin C deficiency in human 

atherosclerosis and aortic aneurysms.J Clin Invest 104:1191–1197. 
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10.  Bengtsson E., To F., Hakansson K., et al. (2005) Lack of the cysteine protease 

inhibitor cystatin C promotes atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient 

mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol 25:2151–2156. 

11. Lee M., Saver J.L., Huang W.-H., Chow J., Chang K.-H., Ovbiagele B. 

(2010) Impact of elevated cystatin C level on cardiovascular disease risk in 

predominantly high cardiovascular risk populations: a meta-analysis. Circ 

Cardiovasc Qual Outcomes 3:675–683. 

12.  Munter P., Mann D., Winston J., et al.  (2008) Serum cystatin C and increased 

coronary heart disease prevalence in US adults without chronic kidney 

disease. Am J Cardiol 102:54–57. 

13. Andrew A. House. Cardiorenal Syndrome Type 4: Epidemiology, pathophysiology and 

treatment. Semin Nephrol 32:40-48 2012. 

14. National Institute for Health and Clinical Excellence: Chronic kidney disease. Available 

at http://www.nice.org.uk/CG73. Accessed August 15, 2010. 

15. Sven M Francque. The role of non-alcoholic fatty liver disease in cardiovascular 

disease: European Cardiology Review, 2014; 9(1) : 10-5 

16. Forrester JS, Libby P. The inflammation hypothesis and its potential relevance to statin 

therapy. Am J Cardiol.2007;99(5):732-738 [PubMed] 

17.  Dujovne CA. Side effects of statins: hepatitis versus “transaminitis”–myositis versus 

CPKitis. Am J Cardiol.2002;89(12):1411-1413 [PubMed] 

18. Alla V, Abraham J, Siddiqui J, et al. Autoimmune hepatitis triggered by 
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