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Sammendrag 
 
Innledning 
Diabetes mellitus er en stoffskiftesykdom som rammer kroppens omsettelse av protein, 
fett og karbohydrat. I hovedsak finnes det to typer diabetes, type 1 og type 2. Personer 
med type 1 diabetes har ikke egen insulinproduksjon, type 1 må behandles med insulin. 
Type 2 diabetes er en svikt i insulinproduksjon samt at insulinet ikke virker godt nok, 
type 2 behandles i hovedsak med livstilendring, hvis det ikke virker må man prøve 
tabletter og til slutt insulin. Dårlig regulert blodsukker øker faren mikro- og 
makrovaskulære komplikasjoner. Mikrovaskulære komplikasjoner påvirker de små 
blodkarene i øynene, nyrene og perifere vev. Makrovaskulære komplikasjoner er 
utvikling av aterosklerose samt følgene av det. Kolesterol er et fettstoff som finnes i alle 
kroppens celler. Forhøyede verdier kolesterol behandles med en HMG-CoA-reduktase 
inhibitor (statiner). 
 
Syfte 
Målet med denne studien er å undersøke hvordan statiner og senkning av kolesterol 
påvirket nyrefunksjon hos pasienter med diabetes, men også hvordan bruk av statiner 
kan forebygge eller redusere tilfeller av kardiovaskulære hendelser.  
 
Metode 
Grunnlaget for denne litteraturstudien er artikler som ser på kolesterolsenkende 
legemidler og deres virkning på diabetisk nefropati, nyrefunksjon samt oksidativt 
stress. Det ble foretatt søk i PubMed, der det etter en vurdering i hovedsak ble valgt ut 
5 artikler til å svare på problemstillingene. Søkemotoren Google ble også brukt, 
nettsidene ble kritisk vurdert og kun de som er skrevet av seriøse aktører ble anvendt.  
 
Resultat 
I en studie der det ble undersøkt om hvordan rosuvastatin virket på kolesterolnivåene 
hos pasienter med diabetisk nefropati. Studien viser at rosuvastatin forbedret verdiene 
for low-density lipoprotein (LDL) kolesterol og high-density lipoprotein (HDL) 
kolesterol, reduserte cystatin C, albuminuri og progresjon av diabetisk nefropati. En 
annen studie så på den renale effekten av høydose versus lavdose atorvastatin. Det ble 
konkludert med at det ikke er noen signifikant forskjell mellom høy eller lav dose 
atorvastatin. I en tredje studie ble det undersøkt om behandling med statiner kan 
påvirke blodplatefunksjonen, aggregering og betennelser hos pasienter med diabetes. 
Det viste seg at kombinasjonsbehandling med statiner/ezetimibe reduserte CD40L i 
serum, noe som kan være involvert i reduksjon av blodplate-aggregering.  I den fjerde 
studien ble det undersøkt om rosuvastatin hadde noen effekt i forhold til albuminuri og 
nyrefunksjon hos pasienter med kronisk nyresykdom. Studien viste at rosuvastatin 
opprettholder nyrefunksjon, samt reduserer risiko for kardiovaskulær sykdom. Den 
femte og siste studien undersøkte effekten av å redusere LDL-kolesterol hos pasienter 
med kronisk nyresykdom. Senkning av LDL-kolesterol ga flere positive effekter på 
hjerte-/kar-systemet 
 
Diskusjon 
I denne studien er det funnet svar på i hovedsak fire spørsmål. Det er sett at 
rosuvastatin har en beskyttende effekt på nyrene hos pasienter med diabetes. Det er 
ingen signifikant forskjell i nyrefunksjon ved bruk av høydose eller lavdose statin.  
Statiner har fler egenskaper enn bare kolesterolsenkende samt at bruk av 
kombinasjonsbehandling av statin/ezetimibe gir en positiv effekt på hjerte- og 
karsystemet hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
 
Nøkkelord 
Diabetes, komplikasjoner, nedsatt nyrefunksjon, statiner, kolesterol 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innholdsfortegnelse 
 
 
1. Introduksjon      1 
 1.1 Diabetes mellitus     1 
 1.2 Behandling     1 
 1.3 Insulin      1 
 1.4 Komplikasjoner     2 
  1.4.1 Diabetisk nefropati   2 
  1.4.2 Kardiovaskulær sykdom  3 
 1.5 Kolesterol       3 
 
2. Metode       3 
 
3. Resultat       4 
 3.1 Studie 1      4 
 3.2 Studie 2      5 
 3.3 Studie 3      6 
 3.4 Studie 4      8 
 3.5 Studie 5      11 
 
4. Diskusjon       14 
 4.1 Beskytter statiner nyrene ved diabetes?  14 
 4.2 Er høyere dose bedre?      15 
 4.3 Har statiner fler effekter?    15 
 4.4 Reduseres kardiovaskulære hendelser?  15 
 
5. Sluttsats       16 
 
6. Takk       16 
 
7. Referanser      17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

1 

 

1. Introduksjon 
 
1.1 Diabetes mellitus 
Diabetes mellitus er en stoffskiftesykdom som rammer kroppens omsettelse av protein, 
fett og karbohydrater. Det finnes i hovedsak to typer diabetes, type 1 og type 2 (1).  
 
Ved type 1 diabetes har pasienten forhøyede verdier sukker i blodet på grunn av 
manglende insulin. Årsaken til sykdommen er ikke kjent, man kan se at det er en 
kombinasjon av miljøfaktorer og arvelig disposisjon - men man vet ikke hva den 
arvelige faktoren består av (2). Grunnen til at personer med type 1 diabetes får 
insulinmangel er at insulinet som blir produsert blir ødelagt av kroppens eget 
immunsystem. På grunn av dette blir diabetes type 1 regnet som en autoimmun sykdom 
(1).  
 
Mens diabetes type 1 utvikles akutt, utvikles diabetes type 2 over tid og som oftest etter 
fylte 30 år (3). Det starter med nedsatt glukosetoleranse, og at blodsukkeret ligger 
imellom det som er normalt og det diagnostiske nivået for diabetes. Personen har 
fortsatt litt funksjon av kroppens eget insulin, men det virker dårligere enn normalt (4). 
Årsaken til sykdommen er en kombinasjon av arv og feil livsstil. Mange personer som 
har diabetes type 2 har også flere andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som for 
eksempel høyt blodtrykk og høye lipidverdier i blodet. Hvis man ser på type 2 diabetes 
biokjemisk kan man se en kombinasjon mellom insulinresistens og insulinmangel. (1) 
 
Dersom man mistenker diabetes, må andelen glukose i blodet måles (blodsukker). For 
å få diagnosen diabetes må HbA1c (langtidsblodsukker) være ≥6,5 %, to tilfeller av 
fastende blodprøve på ≥ 7,0 mmol/l, tilfeldig blodprøve i armen som er ≥ 11,0 mmol/l 
eller glukosetoleransetest med resultat ≥ 7,0 mmol/l (3). 
 
1.2 Behandling 
Dersom man får type 1 diabetes kan ikke sykdommen helbredes. Man kan fint leve med 
sykdommen, så lenge man greier å finne balansegangen mellom matinntak, fysisk 
aktivitet og tilførsel av insulin. For å unngå store svingninger i blodsukkeret og for å 
vite hvilken dose insulin man skal sette er det viktig å måle blodsukkeret (1). For 
personer med type 1 diabetes er det ønskelig å ha en fastende blodsukkerverdi mellom 
5 og 7 mmol/L, og ellers gjennom dagen en verdi som ligger under 10 mmol/L (5). 
 
Mens man som type 1 diabetiker må bruke insulin som behandling kan man som type 2 
diabetiker bruke kosthold og mosjon som behandling. Mer enn 70 % type 2 diabetikere 
er overvektige, så vektreduksjon er grunnleggende i behandlingen. Det er ikke alle som 
greier å regulere sin type 2 diabetes kun ved kost og mosjon, og da må farmakologisk 
behandling settes inn. Førstevalget er å sette inn blodsukkersenkende tabletter, de fører 
kort fortalt til at blodsukkerstigningen etter måltidene blir lavere, og at virkningen på 
det insulinet som er tilstede blir bedre. Etter noen år vil mange personer med type 2 
diabetes ende opp med insulinbehandling, eller en kombinasjon av insulin og 
blodsukkersenkende tabletter (1).  
 
1.3 Insulin 
Insulin er et protein og består av to polypeptidkjeder. En alfakjede med 21 aminosyrer 
og en betakjede med 30 aminosyrer. De to polypeptidkjedene holdes sammen ved hjelp 
av en disulfidbro mellom to cysteiner (6). Insulin blir produsert i insulinproduserende 
celler i de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen. Deretter transporteres insulin med 
blodet ut til forskjellige målceller rundt omkring i kroppen. Insulin er ikke fettløselig, 
så det kan ikke passere målcellens fettmembran (7). Insulin binder seg til en reseptor 
på cellens overflate. De første metaboliske forandringer kommer meget raskt, som for 
eksempel glukosetransport inn i cellene (8). 
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Målceller som har insulin bundet til reseptorene på utsiden starter en rekke 
intracellulære reaksjoner. Muskelceller starter opptak, lagring og forbrenning av 
glukose, mens leverceller stimuleres til dannelse av glykogen, som er en lagringsform 
av glukose. Disse reaksjonene fører til at andelen glukose i blodet synker. 
Insulin er også et anabolt hormon som stimulerer kroppsbygging ved at det ved 
senkning av blodsukker også skjer viktige endringer i omdannelse av protein og fett. 
Insulin hjelper kroppen med å lagre fett som triglyserider og bruk av aminosyrer som 
byggesteiner i nydannelsen av proteiner (7). 
 
1.4 Komplikasjoner 
Dårlig regulering av blodsukker øker risikoen for både kroniske og akutte 
komplikasjoner. De to viktigste akutte komplikasjonene av diabetes er hyperglykemisk 
koma og alvorlig hypoglykemi. Det er de kroniske komplikasjonene som i dag er 
dominerende, og de fører til at mange personer med diabetes får en dårligere 
livskvalitet og et kortere liv.  Kroniske komplikasjoner på diabetes, eller 
senkomplikasjoner, deles inn i to grupper. Mikrovaskulære og makrovaskulære (1).  
 
Det er de mikrovaskulære komplikasjonene som kommer av forhøyet blodsukker over 
lang tid. Det de små blodårene i øynene, nyrer og perifere nerver som er utsatt for 
denne type skade. Makrovaskulære komplikasjoner er utvikling av aterosklerose med 
følgende hjerte- og karsykdommer som angina pectoris, hjerteinfarkt, hjerneslag og 
nedsatt blodgjennomstrømming til bena (9).  
 
1.4.1 Diabetisk nefropati 
Nyrene er to små organer som ligger bak i bukhulen. Nyrene har som funksjon å 
balansere kroppens væskeinnhold, regulere blodtrykk og produksjon av røde blodceller, 
samt å filtrere ut avfallsstoffer fra kroppen. Hver nyre inneholder rundt en million 
nefroner. Hvert nefron inneholder små blodkar som kalles glumeruli. Glomeruli tillater 
vann og avfallsstoffer å passere gjennom en membran, før avfallsstoffene blir fraktet ut 
av kroppen i form av urin (10).  
 
Ved diabetes har man høyere mengde glukose i blodet enn normalt og det kan føre til 
skade på nyremembranene og høyt blodtrykk. Denne forhøyelsen i blodtrykk fører til at 
nyrene filtrerer for mye blod, de blir overarbeidet og det kan skade nefronene. Ved en 
slik skade på nefronene kalles det diabetisk nefropati(10).  
 
Diabetisk nefropati er den vanligste grunnen til dialyse samt nyretransplantasjon i 
vestlige land. Sykdommen begynner i glomerulus med nedslag av glykerte proteiner 
samt forandringer i podocytt-funksjonen, dette fører til en lekkasje av albumin over 
glomerulusmembranen(11). Det første tegnet til sykdommen er en økt mengte albumin 
i urinen. 30-300 mg/døgn kalles mikroalbumin, mens det blir betegnet som 
makroalbuminuri dersom det er >300 mg/døgn. I dag brukes i hovedsak en måling 
som kalles albumin kreatinin ratio der >3,0 mg/mmol betegnes som økt andel albumin 
i urin (12).  
 
Diabetisk nefropati utvikles kun hos de med økt langtidsblodsukker (HbA1c) over 7,5-
8,0 % og mellom 10-15 år etter diagnose. Dersom diabetisk nefropati blir oppdaget 
tidlig, mens det enda er i mikroalbuminuri-fasen er det reversibelt. For å reversere 
sykdommen behandles pasientene med god blodsukker- samt blodtrykkskontroll. I 
noen tilfeller kan utvikling av diabetisk nefropati reversere eller stanse opp hos 
pasienter som har utviklet makroalbuminuri også(11). 
 
Man behandler diabetisk nefropati med angiotensin converting enzym-hemmere (ACE-
hemmer) eller angiotensin 2 reseptor-blokker (A2-blokker). Målet er å holde 
blodtrykket under 130/80 mmHg. Det er ikke alltid ACE-hemmer eller A2-blokker er 
nok, og da settes diuretika, kalsiumblokker, alfa eller betablokkere inn i tillegg (12). 
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Diabetisk nefropati er i større grad enn andre nyresykdommer sett i sammenheng med 
hjertesykdom, derfor er det også svært viktig å behandle andre risikofaktorer som LDL-
kolesterol og høyt blodtrykk (11). 
  
1.4.2 Kardiovaskulær sykdom 
Kardiovaskulær sykdom er sykdom i hjerte- og kar som følge av åreforkalkning. 
Åreforkalkning i blodårene nedsetter blodstrøm til forskjellige organer i kroppen. 
Hjerte- og karsykdom som er forårsaket av nedsatt blodgjennomstrømming er 
hjerteinfarkt, hjerneslag, brystkrampe og nedsatt blodstrøm i bena (13).  
 
1.5 Kolesterol 
Kolesterol er et fettstoff som finnes i alle typer celler i kroppen, og anvendes blant 
annet til produksjon av steroidhormoner og gallesyrer. Kolesterol er også en bestanddel 
i cellemembraner. Høye nivåer av kolesterol i blodet er en av risikofaktorene for å 
utvikle hjerte- og karsykdom (14). Vi har to typer kolesterol, HDL-kolesterol (High-
density lipoprotein) og LDL-kolesterol (low-density lipoprotein). Høyere nivåer av 
HDL-kolesterol i blodet vil beskytte mot hjerte- og karsykdom, mens LDL-kolesterol vil 
ha en dårlig virkning på hjertet. Det er ønskelig at kolesterolverdiene totalt skal ligge 
under 5 mmol/L. Ikke alle med høye verdier trenger behandling (15).  
 
Forhøyede verdier kolesterol, hyperlipidemi, behandles med legemiddelet statiner. 
Statiner hemmer HMG-CoA-reduktase i leveren og vev. HMG-CoA-reduktase er et 
enzym som styrer dannelsen av kolesterol, samt en rekke andre biologiske substanser. 
Bruk av statiner fører til redusert kolesterolsyntese, flere LDL-reseptorer, økt opptak og 
en forhøyet metabolisme av kolesterol i leveren (16).  
 
I Norge har vi 6 registrerte statiner. Det er atorvastatin (Lipitor), fluvastatin (Lescol), 
lovastatin (Lovastatin), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) og simvastatin 
(Zocor). Det finnes også et kombinasjonspreparat som inneholder simvastatin og 
ezetimibe (Inegy) (16).  
 
Målet med denne litteraturstudien var å se på hvordan statiner og senkning av 
kolesterol påvirket nyrefunksjon hos pasienter med diabetes samt hvordan bruk av 
statiner kan forebygge eller redusere kardiovaskulære hendelser. Har bruk av statiner 
beskyttende effekt på nyrene hos pasienter med diabetes? Vil bruk av statiner redusere 
kardiovaskulære hendelser når nyrefunksjon forverres? Har statiner flere effekter enn 
bare kolesterolsenkende effekt? Er den renale effekten av statiner bedre jo høyere doser 
man bruker?  
 

2. Metode 
 
Grunnlaget for denne litteraturstudien er artikler som ser på kolesterolsenkende 
legemidler og deres virkning på diabetes nefropati, nyrefunksjon og oksidativt stress. 
For å finne artikler ble det i perioden 07.04.14-24.04.14 foretatt søk i databasen 
PubMed. De søkeordene som ble brukt var Diabetic nephropathy statin som fritekst. 
Resultatet var 226 treff. Det ble satt begrensning til clinical trials samt at studiene ikke 
skulle være mer enn 10 år gamle. Resultatet ble da redusert til 27 studier. Deretter ble 
begrensningen full text avaliable valgt, resultatet ble da 25 studier. Det ble også foretatt 
et søk med fritekst Diabetic nephropathy lipid-lowering med samme begrensning som 
forrige søkning. 3 resultat, 2 av artiklene ble valgt ut til å besvare problemstillingen. 
Den ene artikkelen i dette søket, kom også opp i forrige søk. 
 
Til slutt ble i hovedsak 5 artikler valgt ut til å besvare spørsmålet i problemstillingen.  
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Søkemotoren Google ble også brukt, der søkeord som «diabetes», «statiner», 
«kolesterol», «nyrer», «nyrefunksjon», «diabetisk nefropati» samt «komplikasjoner 
ved diabetes» ble brukt. Nettsidene som ble brukt i oppgaven ble nøye og kritisk 
vurdert, og kun nettsider fra seriøse aktører ble anvendt. Leger og kvalifisert personell 
står ansvarlig for de artiklene som er brukt fra nettsider.  
 

3. Resultat 
 
3.1 Studie 1 
 
Effects of lipid-lowering therapy with rosuvastatin on kidney function and 
oxidative stress in patients with diabetic nephropaty (17). 
 
Målet med denne studien var å se hvordan effekten av behandling med Rosuvastatin 
var på kolesterolnivået i blodet hos pasienter med diabetisk nefropati, samt albuminuri 
nivåer og nyrefunksjon. Diabetisk nefropati er en av hovedårsakene til nyresvikt. Tiltak 
som er kjent for å forsinke utviklingen av diabetisk nefropati er god kontroll av 
blodtrykk og blodsukker, samt bruk av angiotensin converting enzym-hemmere (ACE-
hemmere) eller angiotensin 2 reseptor-blokkere (A2-blokkere). Selv ved optimal 
medisinering har pasienter med diabetisk nefropati ikke bare en risiko for tap av 
nyrefunksjon, men også en økt risiko for kardiovaskulær sykdom. Høye 
kolesterolnivåer kan spille en viktig rolle i utviklingen av kronisk nyresvikt samt 
diabetisk nefropati (17).  
 
I tillegg til kolesterolsenkende effekt, har statiner flere kardiobeskyttende egenskaper 
som å forbedre tilgjengeligheten av vaskulær nitrogenoksid, reduserer oksidativt stress 
og inflammatoriske cytokiner. Blant de tilgjengelige statinene er Rosuvastatin kjent for 
å ha god effekt på å senke LDL-kolesterolnivåer samt øke HDL-kolesterolet(tabell I).  
 
Studien gikk over 6 måneder, og var en randomisert open-labeled klinisk studie. 
Inkluderingskriterier var type 2 diabetes, forsøkspersonene skulle ikke ha vært 
behandlet med statiner 6 måneder innen studiestart, LDL-kolesterol ≥120 mg/dl, 
stadie 1-2 av kronisk nyresvikt, urin albumin/kreatinin ≥30 mg/g samt blodtrykk 
<140/90 mmHg behandlet med ACE-hemmere eller A2-blokkere i minst 8 uker før 
studiestart. Ekskluderingskriterier var alder under 20 eller over 80 år, glomerulær 
filtreringsrate på mindre enn 60 ml/min, blodtrykk over 140/90 mmHg, historie av 
hjertesvikt, angina pectoris, hjerteinfarkt eller slag innen 6 måneder før studiestart, 
tidligere behandling med steroider eller immunsuppressiva, samt sykehusinnleggelse 
på grunn av ketoacidose.   
 
Studien var designet slik at den vurderte effekten av rosuvastatin hos pasienter med 
diabetisk nefropati. 104 personer var med i studien, 52 i hver gruppe. Den ene gruppen 
fikk behandling med rosuvastatin mens den andre gruppen fortsatte med tradisjonell 
terapi og fungerte som en kontrollgruppe. Tradisjonell terapi består av å forsinke 
utviklingen av diabetisk nefropati med god kontroll av blodtrykk og blodsukker, samt 
bruk av ACE-hemmere eller A2-blokkere. Rosuvastatin-gruppen startet opp med 2,5 
mg rosuvastatin daglig, dosen ble etter 4 uker økt til 10 mg dersom LDL-kolesterol ikke 
hadde sunket til <100 mg/dl. Studien foregikk mellom desember 2009 og desember 
2010, forsøkspersonene var instruert i hvordan de skulle opprettholde diett og 
treningsplan. Alle pasientene mottok ernæringsopplæring fra en ernæringsfysiolog. 1 
person fra rosuvastatin-gruppen og 2 personer fra kontrollgruppen fullførte ikke 
studien, derfor er det 51 pasienter i rosuvastatin-gruppen og 50 personer i 
kontrollgruppen som får resultatene analysert (tabell I).  
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Det var ingen signifikante forskjeller på endring i kolesterolet hos forsøkspersonene i 
kontrollgruppen, men det i rosuvastatin-gruppen ble en senkning både i LDL-kolesterol 
og totalkolesterol samt at HDL-kolesterolet økte (tabell I). 
 
Tabell I. Omarbeidet fra (17). Kolesterolverdier i de to gruppene. 
 
 Rosuvastatin-gruppen Kontrollgruppen 

Oppstart Slutt p-verdi Oppstart Slutt p-verdi 
TC (mg/dl) 227 ± 23 172 ± 28 <0,0001 224 ± 25 218 ± 27 0,17 
LDL-C (mg/dl) 137 ± 19 83 ± 16 <0,0001 136 ± 18 134 ± 13 0,24 
HDL-C (mg/dl) 49 ± 10 53 ± 15 0,0004 49 ± 12 49 ± 12 0,07 
 
TC, total kolesterol; LDL-C, low-density lipoprotein kolesterol; HDL-C, high-density 
lipoprotein kolesterol 
 
Det var en forhøying i serumkreatinin hos kontrollgruppen, mens det var ingen 
signifikant forskjell i serumkreatinin nivåene hos rosuvastatin-gruppen under 
forsøksperioden. Likt som med serumkreatinin var det en signifikant reduksjon av 
estimert glomerulær filtreringshastighet (eGFR) i kontrollgruppen fra starten til slutten 
av studien, mens det var ingen forskjell i estimert GFR i rosuvastatin-gruppen. Serum 
cystatin C verdiene i rosuvastatin-gruppen ble kraftig redusert i forsøksperioden, mens 
kontrollgruppen hadde en økning. Det var ingen stor forskjell i forandring i urin 
albumin i kontrollgruppen, mens det var reduksjon i rosuvastatin-gruppen.  
 
Studien viser at rosuvastatin forbedret verdiene for LDL-kolesterol og HDL-kolesterol, 
reduserte serum cystatin C, albuminuri og progresjon av diabetisk nefropati(17).  
 
3.2 Studie 2 
 
Protection against nephropaty in diabetes with atorvastatin (PANDA): a 
randomized double blind placebo-controllet trial of high- vs. Low-dose 
atorvastatin (18). 
 
Målet med studien er å sammenligne den renale effekten av lav versus høydose 
atorvastatin hos pasienter med type 2 diabetes mellitus og tidlig nyresykdom. I andre 
studier har det vist seg at lavdose atorvastatin har hatt gunstig effekt på nyrene, samt at 
nyrefunksjonen har blitt bedre, men de studiene har vært korte og med få pasienter. 
Denne studien pågikk over 2 år, og var en dobbeltblindet randomisert kontrollert 
studie. Det var 207 pasienter som var vurdert, 119 oppfylte inkluderings-
/ekskluderings-kriteriene og ble med videre i studien (18). 
 
Pasienter som ble inkludert var over 40 år, oppfylte WHO (World Health Organization) 
sine krav om diagnosen diabetes type 2 samt hadde albumin kreatinin ratio > 5 
mg/mmol ved to ulike anledninger. Eksklusjonskriterier var graviditet eller mulig 
graviditet, proteinuri > 2 gram daglig, serumkreatinin > 200 µmol/l, blodtrykk 
>160/90 mmHg, kolesterol > 7 mmol/L, fastende triglyserider ≥ 6 mmol/l, hepatisk 
transaminase > 2 x normal, alkaliske fosfataser > 1,5 x normal, HbA1c > 10 % (86 
mmol/mol), ubehandlet høyt stoffskifte, intoleranse for angiotensin 2 reseptor blokker 
(A2-blokker) eller statiner, bruk av mer enn 10 mg atorvastatin daglig eller en annen 
tilsvarende dose i andre statiner samt andre sykdommer som kan påvirke studien.  
 
Forsøkspersonene ble pre-randomisert. Blodtrykket ble målt annenhver uke i 8 uker, 
og alle pasientene fikk en A2-blokker og andre legemidler mot høyt blodtrykk hvis 
nødvendig. Målet med dette var å holde et blodtrykk på <130/75. Deretter ble 
personene blokk-randomisert i to grupper, den ene gruppen fikk 10 mg atorvastatin + 2 
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x 40 mg placebo = 10 mg atorvastatin, mens den andre gruppen fikk 2 x 40 mg 
atorvastatin + 10 mg placebo = 80 mg atorvastatin. Glykemisk kontroll ble ledet av hver 
enkelt forsøkspersons lege, med et mål om å holde HbA1c under 7 % (<53 mmol/mol). 
 
Nyrefunksjon var vurdert etter fem metoder, the Modification of Diet in Renal Disease 
metoden (MDRD), the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration ligningen 
(CKD-EPI), Cockroft-Gault formelen, serum cystatin C og kreatinin clearance (Ccr) 
estimert fra serumkreatinin og 24-timers urin.  
 
Tabell II. Omarbeidet fra (18). Nyrefunksjon ved høydose/lavdose atorvastatin. 
 
Mål av nyrefunksjon 10 mg 

atorvastatin 
80 mg 
atorvastatin 

p-verdi 

MDRD (ml min-1 1,73 m-2) 61 72 0,20 
Log ACR 2,4 2,2 0,79 
Serum kreatinin (µmol/l) 108 98 0,88 
Cockcroft-Gault e GFR (ml/min) 78 89 0,32 
CDK-EPI (ml min-1 1.73-2) 66 74 0,72 
Cystatin C (ng/ml) 1,3 1,1 0,69 
Kreatinin clearance (ml/min) 86 108 0,38 
Log 24 timers albumin utskillelse 4,5 4,4 0,93 
24-timers protein utskillelse (g) 0,33 0,31 0,92 
 
MDRD; Modification of Diet in Renal Disease metoden, ACR; albumin kreatinin ratio 
CDK-EPI; Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration ligningen 
 
Studien viser at hos pasienter diagnostisert med type 2 diabetes og tidlig nyresykdom 
er det ikke noen statistisk forskjell i nyrefunksjonen etter bruk av høydose og lavdose 
atorvastatin (tabell II) (18).  
 
3.3 Studie 3 
 
Effect of lipid-lowering treatment on platelet reactivity and platelet-
leucocyte aggregation in diabetic patients without and with chronic kidney 
disease: a randomized trial (19). 
 
Diabetes mellitus er assosiert med hyper-reaktive blodplater, samt økt blodplate-
leukocytt aggregering (PLA). Virkningen av samtidig kronisk nyresykdom har ikke vært 
så mye studert (19).  
 
Ettersom diabetes mellitus er den hyppigste årsaken til kronisk nyresvikt ønsket 
forskerne å se hvordan behandling med en HMG-CoA-reduktase inhibitor (statiner) 
påvirket blodplatefunksjonen og betennelser hos pasienter med diabetes mellitus. 
Blodplater spiller en viktig rolle i arterietromboser, pasienter med diabetes mellitus har 
økt PLA, det vil si at blodplater og leukocytter binder seg lettere sammen. 
Kolesterolsenkende behandling med statiner har i tidligere studier vist seg å redusere 
kardiovaskulære hendelser hos pasienter med diabetes mellitus, med og uten 
kardiovaskulær sykdom. En studie som ble kalt SHARP (21) viste at det var en 17 % 
reduksjon i store åreforkalkninger hos pasienter som brukte simvastatin og ezetimibe 
sammenlignet med placebo hos pasienter med kronisk nyresykdom. Det er betennelser 
som driver utviklingen og forekomsten av aterosklerose, og den betennelsesdempende 
effekten av kolesterolsenkende legemidler kan redusere komplikasjoner forbundet med 
aterosklerose.  
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Statiner kan påvirke betennelser og arterietrombotiske mekanismer uavhengig av effekt 
på kolesterolet, såkalt pleiotropisk effekt. Ezetimibe hemmer opptak av kolesterol i 
tarmene, og brukes ofte sammen med statiner for å oppnå bedre kolesterolsenkning. 
Ezetimibe kan i likhet med statiner ha en pleiotropisk effekt, men det omdiskutert (19).  
 
Studien var en randomisert kontrollert dobbeltblindet cross-over studie. 
Forsøkspersonene ble delt inn i to grupper, DM-CKD (diabetes mellitus og kronisk 
nyresykdom) og DM (diabetes mellitus). Inkluderingskriteriene var alder 18-80 år, 
diabetes mellitus og en estimert glomerulær filtreringshastighet (eGFR) på 15-59 
mg/min x 173 m2. For DM-CKD-gruppen var det krevd at de skulle ha nyresykdom i 
stadie 3 eller 4, mens det hos DM-gruppen skulle være eGRF >75 ml/min. Personer ble 
ekskludert dersom de hadde hatt hjerteinfarkt, slag, dårlig langtidsblodsukkerkontroll 
(HbA1c > 83 mmol/mol), tidligere eller planlagt nyretransplantasjon, behov for dialyse, 
unormal leverfunksjon, inflammatorisk muskelsykdom, tidligere reaksjoner på 
legemiddel brukt i studier, behov for samtidig behandling med en sterk CYP3A4 
hemmer. eGFR ble beregnet med Modification of Diet in Renal Disease metoden 
(MDRD). 
 
Ettersom flere pasienter allerede brukte statiner, var det en wash-out periode med 
placebo. Forsøkspersonene ble randomisert og delt inn i to grupper. Deretter fulgte 8-
10 uker med kolesterolsenkende behandling enten med simvastatin alene eller 
simvastatin i kombinasjon med ezetimibe, så en cross-over periode før de ble behandlet 
i nye 8-10 uker men med det andre behandlingsregimet enn det de hadde først. 
Måldosen for simvastatin var 40 mg, mens ezetimibe hadde en måldose på 10 mg. For å 
unngå confounding fikk alle pasienter 75 mg acetylsalicylsyre daglig, samt at de som 
ikke brukte ACE-hemmer eller angiotensin 2 reseptor-blokkere fikk 5-10 mg enalapril 
daglig. 
 
39 pasienter fullførte studien, 21 i DM-gruppen og 18 i DM-CKD-gruppen. Albumin 
kreatinin ratio var høyere i DM-CKD sammenlignet med DM-gruppen, utenom det 
hadde begge gruppene stort sett like verdier av blodtrykk, kjønn, alder, HbA1c, 
kolesterol og blodplater. I DM-CKD-gruppen hadde fem pasienter stadie 4 av nyresvikt, 
og tretten hadde stadie 3. Ni av DM-CKD pasientene hadde mikro- eller 
makroalbuminuri. Neks hadde normale verdier av albumin mens verdier for tre 
pasienter manglet. Alle i gruppen, unntatt en kvinne uten albuminuri, hadde tidligere 
blitt behandlet med ACE-hemmere eller angiotensin 2 reseptor blokker. Ingen av 
pasientene hadde tatt en nyrebiopsi, og på grunn av det manglet de en definitiv grunn 
til deres nyresvikt. Diabetes mellitus var likevel mest sannsynlig grunnen til deres 
nyreproblemer, ettersom ingen av pasientene verken hadde kliniske eller laboratoriske 
tegn på annen form for nyresykdom. I DM-gruppen hadde bare to pasienter 
mikroalbuminuri, 17 hadde normale verdier og data manglet på to.  
 
Tabell III. Forandringer i kolesterol (%) hos de to gruppene. Omarbeidet fra (19) 
 
Forandring i % DM-CKD P-verdi DM-gruppen P-verdi 

Totalkolesterol     
Simvastatin -32 <0,001 -29 <0,001 
Kombinasjon -45 <0,001 -45 <0,001 
LDL-kolesterol     
Simvastatin -49 <0,001 -47 <0,001 
Kombinasjon -66 <0,001 -63 <0,001 
Triglycerider     
Simvastatin -30 0,14 -20 0,08 
Kombinasjon -37 0,01 -32 <0,001 
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Kombinasjon; Behandling med simvastatin/ezetimibe. DM-CKD; Diabetes mellitus-
kronisk nyreskade. DM; Diabetes mellitus. 
 
Under placebobehandlingen var det ikke noen signifikant forskjell mellom gruppene  
Albumin kreatinin ratio ble ikke påvirket av kolesterolsenkende behandling i noen av 
pasientgruppene.  Under placebobehandlingen ble PLA signifikant redusert i DM-CKD 
sammenlignet med DM-gruppen. 
 
I DM-gruppen var det ingen signifikant effekt på PLA av noen av behandlingene. 
Plasma sCD40L var forhøyet i DM-CKD sammenlignet med DM-gruppen under 
placeboperioden i starten av behandlingen. CD40L er et protein som i hovedsak 
uttrykkes på aktiverte T-celler. Denne forskjellen ble opprettholdt under behandling 
med kolesterolsenkende legemidler. Plasma sCD40L ble redusert i DM-CKD ved 
kombinasjonsbehandlingen, men nivåene forble høyere enn i DM-gruppen. Urin 
albumin kreatinin ratio ble ikke påvirket av kolesterolsenkende behandling. Behandling 
med kombinasjonene simvastatin og ezetimibe reduserte PLA og sCD40L i DM-CKD-
gruppen, mens DM-gruppen som har normal GFR hadde ingen signifikante endringer 
verken med simvastatin eller simvastatin/ezetimibe. LDL-kolesterol ble redusert i 
begge pasientgrupper (tabell III).  
 
Det sies at statinbehandling reduserer sCD40L hos pasienter med høyt kolesterol ved 
type 2 diabetes, men i denne studien fant de ingen effekt hos simvastatin alene. 
Kombinasjonsbehandling av pasienter som har diabetes mellitus og kronisk 
nyresykdom viste seg å signifikant redusere sCD40L. CD40-CD40L interaksjoner ser ut 
til å aktivere leukocytter og øke blodplate-leukocytt interaksjoner, og at reduksjon av 
sCD40L ved bruk av intensiv kolesterolsenkende behandling kan være involvert i 
reduksjon av PLA formasjon blant DM-CKD-pasienter. Økt inflammatorisk effekt og 
blodplate-leukocytt interaksjoner kan være med å bidra til den høye risikoen diabetes 
mellitus pasienter har for å utvikle kardiovaskulær sykdom (19).  
 
3.4 Studie 4 
 
Efficacy analysis of the lipid-lowering and renoprotective effects of 
rosuvastatin in patients with chronic kidney disease (20). 
 
Denne prospektive studien undersøkte effekten av rosuvastatin i forhold til 
kolesterolnivå, albuminuri og nyrefunksjon hos pasienter med kronisk nyresykdom. 
Statiner, som er en HMG-CoA reduktase inhibitor fremviser flere kardio-positive 
effekter ved å forbedre biotilgjengeligheten av nitrogenoksid (NO) samt å redusere 
oksidativt stress og inflammatoriske cytokiner hos pasienter med høy risiko for 
kardiovaskulære hendelser. Det finnes flere typer statiner, blant dem er rosuvastatin 
regnet for å ha god effekt, inkludert effektiv senkning av low-density lipoprotein 
kolesterol (LDL-kolesterol) og signifikant forhøyelse av high-density lipoprotein 
kolesterol (HDL-kolesterol). Rosuvastatin er også kjent for å senke høysensitiv C-
reaktiv protein (hs-CRP) samt stabilisering av risikofaktorer og biomarkører for 
aterosklerose, både klinisk og i eksperimentelle dyremodeller (20).  
 
Det er rapportert at rosuvastatin kan bevare glomerulær filtreringshastighet (GFR) hos 
pasienter med høy risiko for kardiovaskulær sykdom, men det er lite forsket på den 
nyrebeskyttende effekten rosuvastatin har med tanke på regulering av albuminuri hos 
pasienter med kronisk nyresykdom. Det ble undersøkt om rosuvastatin var effektiv for 
å forbedre kolesterolverdiene, men også om legemiddelet reduserte albuminuri hos 
pasienter med kronisk nyresykdom som allerede ble behandlet med renin-angiotensin 
system (RAS) hemmere. Diabetes mellitus er kjent for å være assosiert med tap av 
nyrefunksjon, samt at raten av forverring av nyrefunksjon hos pasienter med kronisk 
nyresykdom er høyere hos pasienter med diabetes mellitus enn de uten. På grunn av 



 

9 

 

dette ønsket også forskerne å undersøke om det var forskjell mellom effekten av 
rosuvastatin hos pasienter med og uten diabetes. 
 
Denne studien var en prospektiv og åpen klinisk studie som gikk over 24 uker. 
Inkluderingskriteriene var fase 1-3 av kronisk nyresykdom indikert av en estimert GFR 
(eGFR) på ≥30 ml/min/1,73 m2, ingen statinbehandling innen 6 måneder før 
studiestart, LDL-kolesterol ≥120 ml/dl, albuminuria det vil si urin albumin kreatinin 
ratio ≥30 mg/g og blodtrykk <140/90 mmHg som ble behandlet med RAS hemmer i 
minst 8 uker før studiestart. Ekskluderingskriterier var alder <20 eller >80 år, stadie 4 
eller 5 av kronisk nyresykdom indikert av en eGFR <29 ml/min/1,73m2, blodtrykk 
≥140/90 mmHg, historikk med alvorlig hjertesvikt, hjertekrampe, hjerteinfarkt eller 
slag innen 6 måneder før studiestart, tidligere behandling med steroider eller 
immunsuppressiva, alvorlig diabetes mellitus som har forårsaket sykehusinnleggelse på 
grunn av høye plasmaglukoseverdier eller ketoacidose.  
 
Alle forsøkspersonene ble behandlet med 2,5 mg rosuvastatin med dosering 1 gang 
daglig, dosen ble økt til 10 mg daglig dersom verdiene på LDL-kolesterol ikke hadde 
sunket til 100 mg/dl innen fire uker. Testpersonene ble delt inn i to grupper, diabetes 
mellitus (DM) eller ikke diabetes mellitus (non-DM), deretter ble de delt inn i grupper 
basert på eGFR verdier, en gruppe på eGFR >60 ml/min/1,73m2 (normal GFR-gruppe) 
og en annen gruppe som hadde eGFR<60 ml/min/1,73m2 (nedsatt GFR-gruppe) 
 
89 personer fullførte studien, og fikk sine resultater vurdert(tabell IV). 
Gjennomsnittsdosen av rosuvastatin var 3,4 ± 0,1 mg/daglig. 
 
Tabell IV. Omarbeidet fra (20). Gjennomsnittlige verdier ved oppstart og etter 24 ukers 
behandling hos alle pasienter. 
 
Variabler Ved oppstart Ved slutt p-verdi 

TC (mg/dl) 224±3 167±3 <0,0001 
LDL-C (mg/dl) 138±3 83±2 <0,0001 
HDL-C (mg/dl) 49±1 52±1 0,0003 
Non-HDL (mg/dl) 173±3 114±3 <0,0001 
LDL-C/HDL-C ratio 2,9±0,1 1,6±0,1 <0,0001 
TG (mg/dl) 170±9 135±8 <0,0001 
Hs-CRP (mg/L) 1,7±0,2 0,7±0,1 <0,0001 
Serum Cr 1,07±0,04 1,07±0,05 0,74 
eGFR (ml/min/173m2) 55,1±2,1 55,1±2,1 0,92 
Cystain C (mg/L) 1,08±0,04 1,03±0,04 <0,0001 
Urin albumin/ Cr ratio 
(mg/gCr) 

308±38 195±25 <0,0001 

 
TC; totalkolesterol, LDL-C; Low-density lipoprotein kolesterol. HDL-C; High density 
lipoprotein kolesterol, TG; Triglyserider, hs-CRP; Høysensitivt C-reaktivt protein, 
Serum Cr; Serumkreatinin, eGFR; estimert glomerulær filtreringshastighet 
 
Det var ingen signifikante hemodynamiske forskjeller, eller forskjell i nyrefunksjon, 
mellom DM og non-DM gruppe ved oppstart (tabell IV). DM-gruppen hadde høyere 
BMI enn non-DM gruppen. Urinalbumin/Cr ratio var høyere i DM gruppen, utenom 
det var det ingen større forskjeller i TC, HDL-C, LDL-C og LDL-C/HDL-C ratio mellom 
de to gruppene. DM pasienter med kronisk nyresykdom hadde høyere non-HDL-C, TG, 
hs-CRP og MDA-LDL sammenlignet med non-DM pasienter med kronisk nyresykdom 
(tabell IV).  
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Som vist i tabell V ble kolesterolnivåer, inkludert TC, LDL-C, HDL-C, non-HDL-C, 
LDL-C/HDL-C ratio og TG signifikant forbedret med rosuvastatin behandling i både 
DM og non-DM gruppen. Som vist i tabell III var det i utgangspunktet ikke store 
forskjeller i prosent reduksjon av TC, LDL-C, non-HDL-C, LDL-C/HDL-C ratio og TG 
mellom DM og non-DM personene, men forbedringen i HDL-C var mye høyere i DM-
gruppen enn i non-DM gruppen. Urin albumin/Cr ratio ble signifikant redusert i DM 
gruppen og non-DM gruppen.  Det var ingen signifikant forskjell i eGFR, men serum 
cystatin C ble redusert (tabell IV). 
 
Tabell V. Omarbeidet fra (20). Forandringer i observerte parameter i DM-gruppen og 
non-DM gruppen ved oppstart og etter 24 uker. 
  
Variabel Periode DM p-verdi Non-DM p-verdi 

TC (mg/dl) Oppstart 228±4 <0,0001 221±4 <0,0001 
24 uker 165±4 168±4 

LDL-C (mg/dl) Oppstart 138±3 <0,0001 138±4 <0,0001 
24 uker 80±3 83±2 

HDL-C (mg/dl) Oppstart 47±2 <0,0001 50±1 <0,0001 
24 uker 51±2 53±1 

Non-HDL-C (mg/dl) Oppstart 180±4* <0,0001 170±4 <0,0001 
24 uker 114±4 114±3 

LDL-c/HDL-C ratio Oppstart 2,9±0,1 <0,0001 2,8±0,1 <0,0001 
24 uker 1,6±0,1 1,6±0,1 

TG (mg/dl) Oppstart 177±14* <0,0001 148±11 <0,0001 
24 uker 147±12 130±10 

Hs-CRP (mg/L) Oppstart 2,01±0,30* <0,0001 1,310,14 <0,0001 
24 uker 0,81±0,14 0,65±0,01 

Serum Cr (mg/dl) Oppstart 1,04±0,06 0,96 1,10±0,06 0,72 
24 uker 1,04±0,06 1,08±0,06 

eGFR (ml/min/1,73m2) Oppstart 55,8±2,9 0,82 54,1±2,9 0,64 
24 uker 56,0±3,0 54,1±2,9 

Cystain C (mg/L) Oppstart 1,10±0,06 0,01 1,05±0,05 <0,0001 
24 uker 1,04±0,06 1,00±0,05 

UrinAlbumin/Cr ratio 
(mg/gCr) 

Oppstart 394±57 <0,0001 211±48 0,0001 
24 uker 240±36* 149±26 

 
*p<0,05 versus non-DM gruppe. TC; totalkolesterol, LDL-C; Low-density lipoprotein 
kolesterol, HDL-C; High-density lipoprotein kolesterol, TG; Triglyserider, hs-CRP; 
høysensitivt C-reaktivt protein, Serum Cr; Serumkreatinin, eGFR; estimiert glomerulær 
filtreringshastighet 
 
Forsøksgruppene (DM/non-DM) ble delt opp i subgrupper. Normal-GFR (≥60 
ml/min/1,73 m2) og nedsatt-GFR (<60 ml/min/1,73 m2) og subgruppeanalyse ble 
utført. I både normal-GFR og nedsatt-GFR gruppen av DM og non-DM gruppene ble 
det vist signifikant redusering i cystatin C nivåer og albumin/Cr ratio. Lipidprofilen ble 
også forbedret. Rosuvastatin reduserte både albuminuri og progresjon av nyresykdom 
hos pasienter med kronisk nyresykdom. 
 
Regresjon-analyse med prosentvis endring i albuminuri som den avhengige faktoren 
samt alder, kjønn og tilstedeværelse eller fravær av diabetes samt forandring i 
kolesterolprofilen ble utført for å undersøke effekten av rosuvastatin på albuminuri. 
Forandringer i cystatin C er den eneste faktoren som relaterte til signifikant reduksjon 
av albuminuri.  
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Rosuvastatin er effektivt for å forbedre kolesterolnivåer hos pasienter med kronisk 
nyresykdom, uavhengig av DM/non-DM eller nivået av eGFR. Det ser ut til at 
rosuvastatin opprettholder GFR samt bidrar til reduksjon av risikoen for 
kardiovaskulær sykdom hos pasienter med kronisk nyresykdom, inkludert diabetisk 
nefropati (20).  
 
3.5 Studie 5 
 
Study of heart and renal protection (SHARP) randomized trial til assess 
the effects of lowering low-density lipoprotein cholesterol among 9438 
patitents with chronick kidney disease (21) 
 
Tidligere studier har vist at det er et forhold mellom risiko for koronarsykdom (CHD) 
og low-density lipoprotein kolesterol (LDL) som eskalerer langt utover det vi har sett i 
vestlige populasjoner. (21) En metaanalyse konkluderte med at statinbehandling 
reduserte tilfeller av store koronare hendelser, iskemisk hjerneslag og koronar 
revaskularisering med en femtedel for hver 1-mmol/l (39 mg/dl) reduksjon av LDL-
kolesterol, men hadde ingen fordel på hemoragisk hjerteslag eller på vaskulære 
dødsårsaker annet enn CHD (21).  
 
Årsaken for kardiovaskulær sykdom blant pasienter med nedsatt nyrefunksjon er typisk 
ateriosklerotisk, men en distinkt type kardiovaskulær patologi er observert når 
glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) faller til mindre enn 30 ml/min/1,73 m2. Flere 
mekanismer som er et resultat av nedsatt nyrefunksjon er trolig med på å øke risikoen 
for arytmi og hjertesvikt. Et viktig spørsmål er derfor, vil reduksjon av LDL-kolesterol 
forebygge disse kardiovaskulære hendelsene som dominerer når nyrefunksjonen 
forverres? 
 
To randomiserte studier hadde tidligere undersøkt effekten av senkning av LDL-
kolesterol. 4D studien som undersøkte 20 mg atorvastatin versus placebo blant 1255 
hemodialyse pasienter med type 2 diabetes, senket kolesterolet med gjennomsnittlig 39 
mg/dl (1,0 mmol/l) ga en ikke 8 % signifikant reduksjon i forhåndsdefinerte primære 
utfall av kardiovaskulær død, ikke fatalt hjerteinfarkt eller slag (23). AURORA 
sammenlignet rosuvastatin 10 mg daglig versus placebo blant 1776 hemodialyse 
pasienter. De senket LDL-kolesterolet meg gjennomsnittlig 39 mg/dl (1 mmol/L) over 
en periode på 4 år ga en ikke signifikant 4 % reduksjon i det primære utfallet av 
kardiovaskulær død, ikke fatalt hjerteinfarkt eller slag (24). Selv om å senke LDL-
kolesterolet med statiner blant personer med siste stadie av nyresvikt ikke ga statistiske 
signifikante reduksjoner i primærutfallene i studiene, var det lovende reduksjon på 
18 % i store kardiovaskulære hendelser i 4D-studien og 16 % i ikke fatalt hjerteinfarkt i 
AURORA-studien (23,24).  
 
SHARP-studien har som mål å undersøke samt å vurdere effektene av å redusere LDL-
kolesterol med gjennomsnitt 1 mmol/l blant 9000 pasienter med kronisk nyresykdom 
(CKD). Pilotstudien UK-HARP I indikerte at for å oppnå en gjennomsnittlig reduksjon i 
LDL-kolesterol på 1 mmol/l i en så stor studie som varer i 4-5 år var det nødvendig å 
redusere LDL-kolesterolet med 45-50 %. For å oppnå slik reduksjon uten å bruke 
statiner i høye doser som er forbundet med en økt risiko for myopati, særlig hos 
pasienter med nedsatt nyrefunksjon, ble det valgt å bruke en lav dose med statiner (20 
mg simvastatin) kombinert med en kolesterol absorpsjons inhibitor ezetimibe. Den 
biokjemiske effekten og toleransen av dette regimet ble bekreftet i UK-HARP II pilot 
studien.  
 
Inkluderingskriterier var blod kreatinin ≥1,7 mg/dl hos menn eller ≥1,5 mg/dl hos 
kvinner, menn eller kvinner ≥ 40 år samt kronisk nyresykdom. Eksklusjonskriterier var 
historie av hjerteinfarkt eller koronar revaskularisering prosedyre, planlagt 
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transplantasjon eller planlagt levende donasjon av nyre, mindre enn 2 måneder siden 
en akutt uremisk nødsituasjon, historie av kronisk leversykdom eller unormal 
leverfunksjon, aktiv inflammatorisk muskelsykdom, tidligere reaksjoner på simvastatin 
eller ezetimibe, mulighet for graviditet, kjent for å ha dårlig compliance, medisinsk 
historie som kan begrense individets mulighet for å gjennomføre studien, behandling 
med følgende legemidler – statiner, ezetimibe, fibrater, nikotinsyre, ciklosporin, 
makrolider, systemisk bruk av sopphemmende legemidler, proteasehemmer, 
nefazodone.  
 
Selv om hovedmålet til SHARP var å undersøke vaskulær fordel ved å senke LDL-
kolesterol, var studien også en mulighet til å teste hypotesen om at å senke LDL-
kolesterol kan forhindre tap av nyrefunksjon. Totalt ble 9438 personer randomisert, av 
dem gikk 3056 personer til dialyse. Ved oppstart av studien fikk alle målt sine 
kolesterolverdier (tabell VI). Testpersonene ble delt inn i tre grupper, ezetimibe 10 
mg/simvastatin 20 mg daglig (ca 4000 personer), placebo (ca 4000 personer) eller 
simvastatin 20 mg daglig (ca 1000 personer). Etter 1 år ble det utført nye målinger 
(tabell VII), deretter ble de testpersonene som fikk simvastatin 20 mg randomisert til 
to nye grupper der den ene fikk ezetimibe/simvastatin (ca 500 personer) og den andre 
gruppen fikk placebo (ca 500 personer) for resten av studieperioden. Grunnen til at det 
var en gruppe som kun fikk simvastatin i oppstarten var at de ønsket å danne en 
sammenligningsgruppe som kunne avdekke eventuelle tidlige skadevirkninger av 
ezetimibe.  Etter 2,5 år ble det også foretatt nye målinger av kolesterolverdier (tabell 
VIII) 
 
Tabell VI. Omarbeidet fra (21). Laboratorieverdier ved oppstart gjennomsnittlige 
verdier vist (standardavvik). 

Ved oppstart 

 Alle pasienter 
Totalkolesterol mg/dl 189 (45) 
LDL-kolesterol mg/dl 108 (34) 
HDL-kolesterol mg/dl 43 (13) 
Triglyserider mg/dl 206 (152) 
Apolipoprotein B mg/dl 96 (26) 
Apolipoprotein A1 mg/dl 134 (29) 
 
LDL; Low-density lipoprotein HDL; high-density lipoprotein 
 
Tabell VII. Omarbeidet fra (21). Laboratorieverdier etter 1 år med randomisert 
behandling 

1 år 

 Placebo Simvastatin Ezetimibe/simvastatin p-verdi 
Totalkolesterol 
mg/dl 

-1 (2) -36 (4) -54 (2) <0,0001 

LDL-kolesterol 
mg/dl 

1 (1) - 29 (3) - 42 (2) <0,0001 

HDL-kolesterol 
mg/dl 

1 (0,5) 1 (0,6) 1 (0,5) 0,76 

Triglyserider 
mg/dl 

- 10 (5) - 21 (8) - 37 (4) <0,0001 

Apolipoprotein 
B mg/dl 

-1 (1) -22 (2) -30 (1) <0,0001 

Apolipoprotein 
A1 mg/dl 

1 (1) 5 (2) 5 (1) 0,01 

 
LDL; Low-density lipoprotein HDL; high-density lipoprotein 
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Tabell VIII. Omarbeidet fra (21). Laboratorieverdier etter 2,5 år med randomisert 
behandling.  

2,5 år 

 Placebo Ezetimibe/simvastatin p-verdi 
Totalkolesterol 
mg/dl 

-8 (1) -49 (1) <0,0001 

LDL-kolesterol 
mg/dl 

-6 (0,5) - 39 (0,6) <0,0001 

HDL-kolesterol 
mg/dl 

0 (0,2) 1 (0,2) 0,21 

Triglyserider 
mg/dl 

- 21 (1) - 45 (1) <0,0001 

Apolipoprotein 
B mg/dl 

-4 (0,4) -27 (0,5) <0,0001 

Apolipoprotein 
A1 mg/dl 

8 (0,4) 10 (0,4) 0,04 

 
LDL; Low-density lipoprotein HDL; high-density lipoprotein 
 
Studien viser at det er en 17 % reduksjon i store åreforkalkninger hos pasienter som 
brukte kombinasjonsbehandling sammenlignet med placebo (22).  
 
Under studieperioden var det en 17 % reduksjon i alvorlige ateriosklerotiske tilfeller 
(hjerteinfarkt, koronar død, slag, koronar revaskularisering) hos pasienter som mottok 
behandling med simvastatin/ezetimibe versus placebo. Det var også 1/6 reduksjon i 
store vaskulære hendelser (alvorlig åreforkalkning, plutselig hjertesvikt eller 
hemoragisk hjerteinfarkt). Bruk av simvastatin/ezetimibe ble assosiert med ikke 
signifikant færre alvorlige koronare hendelser.  Signifikant reduksjon i non-hemoragisk 
slag. Signifikant reduksjon i risikoen for slag samt reduserte tilfeller av koronar 
revaskularisering (22).  
 
Tabell IX. Omarbeidet fra (22). 
 
 Simvastatin/ezetimibe 

(n4650) 
Placebo 
(n4620) 

P-verdi 

Koronare hendelser     
Ikke dødelig hjerteinfarkt 134 (2,9 %) 159 (3,4 %) 0,12 
Kronorar hjertesykdom 
m/dødsfall 

91 (2,0 %) 90 (1,9 %) 0,95 

Ikke hemoragisk slag    
Iskemisk 114 (2,5 %) 157 (3,4 %) 0,0073 
Ukjent type 18 (0,4 %) 19 (0,4 %) 0,85 
Revaskulering    
Koronar 149 (3,2 %) 203 (4,4 %) 0,0027 
Ikke koronar 154 (3,3 %) 169 (7,6 %) 0,36 
 
Bruk av simvastatin og ezetimibe ble assosiert med ikke-signifikant færre første store 
koronare hendelser, som reflekterte ikke-signifikant færre fatale myokardin-infarkt, 
men ingen signifikant forskjell i dødelighet (22). 
 
Det var en betydelig reduksjon i ikke hemoragisk hjerneslag, det skyldes hovedsakelig 
en signifikant reduksjon i slag som var iskemiske. Det var ikke signifikant fler pasienter 
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med hemoragisk slag. Det var en signifikant reduksjon i risikoen for annen type slag 
(22). 
 
Simvastatin og ezetimibe reduserte betydelig forekomsten av arteriell 
revaskularisering, men det er ingen bevis på at det er statistisk ulikheter mellom 
reduksjoner i koronar revaskularisering som var statistisk signifikant og ikke koronar 
revaskularisering som ikke var statistisk signifikant. Blant koronare revaskulariserings 
prosedyrer var det ikke noe bevis for statistisk ulikhet mellom reduksjon i perkutan 
koronar intervensjon og koronar arterie bypass graft (22). 
 
 

4. Diskusjon 
 
I løpet av denne litteraturstudien er det funnet svar på følgende spørsmål 
 
4.1 Har bruk av statiner beskyttende effekt på nyrene hos pasienter med 
diabetes?  
Studie 1 sammenlignet rosuvastatin med tradisjonell terapi hos pasienter med diabetisk 
nefropati (17). Tradisjonell terapi består av angiotensin converting enzym-hemmere 
(ACE-hemmere) eller angiotensin 2 reseptor-blokker (A2-blokker). Studien viser at 
rosuvastatin ikke bare forbedrer verdier for kolesterol, men det viser seg at bruk av 
rosuvastatin også har en effekt på estimert glomerulær filtreringshastighet (eGFR) og 
albuminuri. I den gruppen som fortsatte med tradisjonell terapi sank eGFR, noe som 
viser at det er progresjon i nyresykdommen. Det ble også vist at verdiene med 
albuminuri, som er et protein i urinen og oftest et tegn på sykdom i nyrene, sank i 
rosuvastatin-gruppen, noe som er et tegn på at rosuvastatin har en beskyttende effekt 
på nyrene.  
 
Studie 4 undersøkte i likhet med studie 1 effekten rosuvastatin har som 
nyrebeskyttende legemiddel (17, 20). Det ble undersøkt om rosuvastatin var effektiv for 
å forbedre kolesterolverdiene, men også om legemiddelet reduserte albuminuri hos 
pasienter med kronisk nyresykdom. På grunn av at diabetes ofte er assosiert med tap av 
nyrefunksjon ønsket forskerne å undersøke effekten av rosuvastatin på pasienter med 
og uten diabetes. I utgangspunktet var det ikke noen forskjell i nyrefunksjon mellom 
diabetes og non-diabetes gruppene. Studien viste at det ikke var noen forskjell i eGFR, 
men serum cystatin C og urinalbumin/Cr ratio ble redusert (20). Cystatin C er en 
proteasehemmer og finnes i alle cellene i kroppen. Cystatin C i serum er en indikator på 
GFR, ved sviktende filtrasjon i nyrene vil nivåene av Cystatin C stige (25). Så med andre 
ord viser studien at det blir mindre Cystatin C i serum, noe som tilsier at 
nyrefunksjonen er forbedret. Urinalbumin/kreatininratio er også en verdi som sier noe 
om nyrefunksjon. Vedvarende høye verdier er tegn på nyresykdom (26). Ettersom 
behandling med rosuvastatin viste reduksjon i urinalbumin/kreatininratio er det også 
et tegn på at legemiddelet forbedrer nyrefunksjon. 
 
Så når man sammenligner disse to studiene ser man at rosuvastatin definitivt har en 
beskyttende effekt på nyrene. I studie 1 viste resultatet at eGFR ikke ble forverret hos 
pasienter som brukte rosuvastatin kontra de som fortsatte tradisjonell terapi der eGFR 
sank. Ser man på studie 4 viser den at selv om ikke eGFR ble noe bedre ble den heller 
ikke forverret. Rosuvastatin senker nivåene av albuminuri, cystatin C og 
urinalbumin/kreatininratio samt opprettholder GFR, og man kan dermed si at 
rosuvastatin har en beskyttende effekt på nyrene uavhengig av om pasienten har 
diabetes eller ikke.  
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4.2 Er den renale effekten av statiner bedre jo høyere doser man bruker?  
Som vist i PANDA-studien (18) der de sammenligner bruk av høydose versus lavdose 
atorvastatin hos pasienter med diabetes type 2, vil det ikke ha noen hensikt å bruke 
høye doser atorvastatin. Det var veldig liten forskjell i effekt mellom 10 og 80 mg 
atorvastatin når det kommer til nyrefunksjon. P-verdiene ligger på mellom 0,20 og 
0,93. Bruk av statiner i høye doser er forbundet med en økt risiko for myopati – særlig 
hos pasienter som har nedsatt nyrefunksjon (21).  
 
4.3 Har statiner flere effekter enn bare kolesterolsenkende effekt? 
Diabetes er assosiert med hyper-reaktive blodplater, samt økt blodplate-leukocytt 
aggregering (PLA). Dette vil si at blodplatene klumper seg lettere sammen, noe som er 
ikke er ønskelig med tanke på økt fare for kardiovaskulære hendelser (19). 
Aterosklerose er den sykelige prosessen som foregår i åreveggen som forårsaker 
aterosklerotisk sykdom, også kalt åreforkalkning. Aterosklerose består hovedsakelig av 
ansamling av kolesterol samt betennelsesceller (27). Virkning av PLA og kronisk 
nyresykdom har ikke vært så mye studert tidligere. Ettersom diabetes mellitus er den 
hyppigste årsaken til kronisk nyresykdom ønsket en gruppe forskere å undersøke 
effekten av statiner på pasienter med diabetes (DM-gruppe) og med diabetes og kronisk 
nyresykdom (DM-CKD-gruppe) (19). Statiner har i hovedsak en kolesterolsenkende 
effekt. Men legemiddelet har også andre kardiovaskulære fordeler, det forbedrer 
tilgjengeligheten av vaskulær nitrogenoksid samtidig som det reduserer oksidativt 
stress og inflammatoriske cytokiner (17). CD40L er et protein som i hovedsak uttrykkes 
på aktiverte T-celler. Det er betennelsen som driver utvikling og forekomst av 
aterosklerose, og det er den betennelsesdempende effekten av statiner som kan 
redusere komplikasjoner forbundet med aterosklerose. Det sies at statinbehandling vil 
senke CD40L hos pasienter med høyt kolesterol og samtidig type 2 diabetes, men 
studien (19) viser at statin alene ikke har noen effekt på CD40L. Derimot så viste 
studien at kombinasjonsbehandling med simvastatin/ezetimibe reduserte signifikant 
andelen CD40L i serum. Dette viser at kombinasjonen simvastatin/ezetimibe ikke bare 
har en kolesterolsenkende effekt, men også virker på betennelser (19).  
 
4.4 Vil bruk av statiner redusere kardiovaskulære hendelser når 
nyrefunksjon forverres? 
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon har en økt risiko for utvikling av hjerte og 
karsykdom, eller hjerte- og kardød. Årsaken til kardiovaskulær sykdom hos pasienter 
med nedsatt nyrefunksjon er ofte aterosklerotisk. Det er observert en typisk type 
kardiovaskulær patologi når GFR faller til under 30 ml/min/1,73 m2. Det er flere 
mekanismer som spiller en rolle i den økte risikoen for arytmi og hjertesvikt kommer 
trolig fra den nedsatte nyrefunksjonen (21).  
 
Det har tidligere vært et problem med behandlingsstrategi for denne pasientgruppen, 
ettersom i de store randomiserte studiene har nedsatt nyrefunksjon vært et 
ekskluderingskriterium (28).  Heldigvis ser dette ut til å endre seg, de siste ti-tolv årene 
har det kommet fire store randomiserte kontrollerte studier som har nedsatt 
nyrefunksjon som et inkluderingskriterium. SHARP (21,22), 4D (23), AURORA (24) og 
ALERT (29). Selv om 4D og AURORA var negative med tanke på primære endepunkt, 
viste AURORA-studien at det var en statistisk signifikant reduksjon (16 %) i ikke-fatale 
hjerteinfarkt ved bruk av rosuvastatin hos pasienter i dialyse (24). 4D-studien viste at 
behandling med statiner ga en 18 % reduksjon i kardiovaskulære hendelser blant 
personer som hadde siste stadie av nyresvikt mens ALERT viste at behandling med 
fluvastatin ga en 35 % reduksjon i ikke-dødelig eller dødelig hjerteinfarkt hos pasienter 
som hadde hatt en nyretransplantasjon (29). SHARP viste at hos pasienter som ikke var 
i dialyse, men som hadde nedsatt nyrefunksjon, var det en 17 % reduksjon i ikke dødelig 
og dødelig hjerteinfarkt, koronar død, alvorlig åreforkalkning, plutselig hjertesvikt, 
hemoragisk hjerteinfarkt, ikke hemoragisk slag og koronar revaskularisering hos 
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pasientene som mottok behandling med simvastatin/ezetimibe versus placebo-gruppen 
(21, 22).  
 
 I 2013 kom det nye retningslinjer for behandling av dyslipidemi hos pasienter med 
nedsatt nyrefunksjon. Anbefalinger om at alle pasienter over 50 år, som har nedsatt 
nyrefunksjon i stadie 1-5 (tabell X) og som ikke er i etablert dialyse skal startes opp med 
statin/ezetimibe-behandling baserer seg på resultater fra SHARP-studien (28). 
 
Tabell X. Omarbeidet fra (28)  
 
Stadium GFR ml/min/1,73m2 

1 >90 
2 60-89 
3 30-59 
4 15-20 
5 <15 eller i dialyse 
 
GFR; glomerulær filtreringshastighet.  
 
En bias i denne litteraturstudien er at i oppstarten av oppgaven, under PubMed 
søkingen ble det satt en begrensning til at studiene skulle være publisert i løpet av de 
siste 10 årene. Det dette førte til, dessverre, var at to av de store studiene 4D (23) og 
ALERT (29) falt bort ettersom de er publisert for mer enn 10 år siden. AURORA 
studien kom ikke opp på mitt søk.  
 

5. Sluttsats 
 
I denne studien er det nå sett på hvordan statiner og senkning av kolesterol påvirker 
nyrefunksjon hos pasienter med diabetes 
 
Har bruk av statiner beskyttende effekt på nyrene hos pasienter med diabetes? 
De studiene som er undersøkt i denne litteraturstudien har resultater som er positive 
og taler for at statiner har en beskyttende effekt på nyrene hos pasienter med og uten 
diabetes.  
  
Vil bruk av statiner redusere kardiovaskulære hendelser når nyrefunksjon forverres?  
Flere studier har undersøkt dette, og ja – bruk av statiner kan redusere antall 
kardiovaskulære hendelser hos personer med nedsatt nyrefunksjon.  
 
Har statiner flere effekter enn bare kolesterolsenkende effekt? 
Studiene viser at statiner ikke bare har en kolesterolsenkende effekt, statiner forbedrer 
tilgjengeligheten av vaskulær nitrogenoksid samtidig som det reduserer oksidativt 
stress og inflammatoriske cytokiner  
 
Er den renale effekten av statiner bedre jo høyere doser man bruker?  
I den studien som undersøkte høydose versus lavdose atorvastatin viser at det ikke er 
signifikant forskjell på nyrefunksjon ved bruk av høyere doser statin.  
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

6. Takk 
 
Tusen takk til min veileder Jerker Fick for kommentarer og utelukkende positive 
tilbakemeldinger underveis.  
 
En takk til Apotek 1 gruppen som har finansiert hele studiet mitt, og min arbeidsgiver 
Mari som har vist en stor fleksibilitet og støtte under studiet. 
 
Jeg ønsker også å takke min familie og venner for deres godvilje og forståelse - uten 
dem hadde ikke dette vært mulig. 
 
En stor takk rettes også til mine studievenninner Katrine, Ingvild og Kristel for støtte, 
forståelse og samhold.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

7. Referanser 
 
1. Stein Vaaler og Jens Petter Berg. Diabetes. Sml.snl.no. Store Norske Leksikon. 
www.sml.snl.no. [Oppdatert 01.10.13, hentet 09.04.14] 
  
2. Diabetes type 1. Apotek1.no. Apotek1 gruppen. www.apotek1.no. [Oppdatert 05.12, 
hentet 28.05.14] 
 
3. Diagnose diabetes. Diabetes.no. Diabetesforbundet. www.diabetes.no. [Oppdatert 
03.10.12, hentet 27.05.14] 
 
4. Diabetes type 2. Diabetes.no. Diabetesforbundet. www.diabetes.no. [Oppdatert 
23.05.14, hentet 28.05.14] 
 
5. Nasjonale faglige retningslinjer: Diabetes – Forebygging, diagnostikk og behandling. 
Helsebiblioteket.no. Helsedirektoratet. www.helsebiblioteket.no [hentet 28.05.14] 
 
6. Jean-Philippe Cartailler. The structure of insulin. Betacell.org. XXX. 
www.betacell.org [hentet 28.05.14] 
 
7. Stein Valler. Insulin. Sml.snl.no. Store norske leksikon. www.sml.snl.no. [Oppdatert 
04.02.13, hentet 11.04.14] 
 
8. Insulin/insulinanaloger. Legemiddelhandboka.no. Norsk legemiddelhandbok. 
www.legemiddelhandboka.no [Oppdatert 21.05.13, hentet 28.05.14] 
 
9. Komplikasjoner. Bayerdiabetes.no. Bayer health care. www.bayerdiabetes.no [hentet 
28.05.14] 
 
10. Terje Johannesen. Diabetisk nefropati. nhi.no. Norsk helseinformatikk. www.nhi.no 
[Oppdatert 30.10.09, hentet 14.04.14] 
 
11. Kristian F Hanssen. Diabetiske senkomplikasjoner i Norge – forekomst og 
behandling. Indremedisineren.no. Norsk indremedisinske forening. 
www.indremedisineren.no [Oppdatert 20.06.13, hentet 17.04.14] 
 
12. Diabetisk nefropati. Legemiddelhandboka.no. Norsk legemiddelhandbok. 
www.legemiddelhandboka.no [Oppdatert 12.04.13, hentet 28.05.14] 
 
13. Kardiovaskulær sykdom. Diabetes.no. Diabetesforbundet. www.diabetes.no. 
[Oppdatert 28.01.13, hentet 27.05.14] 
 
14. Britt Lande. Kolesterol. Sml.snl.no. Store norske leksikon. www.sml.snl.no 
[Oppdatert 13.02.09, hentet 29.04.14] 
 
15. Terje Johannessen. Høyt kolesterol, hyperlipidemi. Nhi.no. Norsk helseinformatikk. 
www.nhi.no [Oppdatert 24.03.14, hentet 02.05.14] 
 
16. Statiner. Legemiddelhandboka.no. Norsk legemiddelhandbok. 
www.legemiddelhandboka.no [Oppdatert 24.05.13, hentet 04.05.14] 
 
17. Abe M, Maruyama N, Okada K, Matsumoto S, Matumoro K, Soma M. Effects of 
lipid-lovering therapy with rosuvastatin on kidney function and oxidative stress in 
patients with diabetic nephropathy. Journal of atherosclerosis and thrombosis. 
2011;18:1018-28 



 

19 

 

 
18. Rutter MK, Prais HR, Charlton-Menys V, Gittins M, Roberts C, Davies RR, et.al. 
Protection against nephropathy in diabetes with atorvastatin (PANDA): a randomized 
double-blind placebo-controlled trial of high- vs. low-dose atorvastatin. Diabetic 
medicine. 2011;Jan28:100-108 
 
19. Almquist T, Jacobson SH, Lins P-E, Farndale RW, Hjemdahl P. Effects of lipid-
lowering treatment on platelet reactivity and platelet-leukocyte aggregation in diabetic 
patients without and with cronic kidney disease: a randomized trial. Nephrology 
dialysis transplantation. 2012;27:3540-46 
 
20. Abe M, Maruyama N, Yoshida Y, Ito M, Okada K, Soma M. Efficacy analysis of the 
lipid-lowering and renoprotective effects of rosuvastatin in patients with cronic kidney 
desease. Endocrine journal. 2011;58(8):663-674 
 
21. SHARP collaborative group. Study of heart and renal protection (SHARP) 
randomized trial til assess the effects of lowering low-density lipoprotein cholesterol 
among 9438 patitents with chronick kidney disease. American heart journal. 
2010;160:785-794 
 
22. Baigent C, Landray MJ, Reith C, Emberson J, Wheeler DC, Tomson C, et.al. The 
effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with 
chronic kidney disease (Study Of Heart And Renal Protection): a randomised placebo-
controlled trial. The Lancet. 2011;377:2181-92 
 
23. Wanner C, Krane V, März W, Olschewski M, Asmus HG, Krämer W, et.al 
Randomized controllet trial on the efficacy and safety of atorvastatin in patients with 
type 2 diabetes on hemodialysis (4D study): demographic and baseline characteristics. 
Kidney & blood pressure research. 2004;27(4): 259-66 
 
24. Fellström BC, Jardine AG, Schmieder RE, Holdaas H, Bannister k, Beutler J, et.al. 
Rosuvastatin and cardiovascular events on patients undergoind hemodialysis. New 
England journal of medicine. 2009 April 2;360 (14):1395-407 
 
25. Geir Thue. Cystatin C. nevro.legehandboka.no. Norsk helseinformatikk. 
Nevro.legehandboka.no. [Oppdatert 03.01.13, hentet 24.05.14] 
 
26. Geir Thue. Albumin/kreatininratio (ACR). nevro.legehandboka.no. Norsk 
helseinformatikk. Nevro.legehandboka.no. [Oppdatert 10.12.13, hentet 24.05.14] 
 
27. Harald Arnesen. Aterosklerose. Sml.snl.no. Store norske leksikon. www.sml.snl.no. 
[Oppdatert 13.12.09, hentet 24.05.14] 
 
28. Hallvard Holdaas. Lipidsenkende behandling hos personer med nedsatt 
nyrefunksjon. Indremedisineren.no. Norsk indremedisinske forening. 
www.indremedisineren.no [Oppdatert 22.04.14, hentet 24.05.14] 
 
29. Holdaas H, Fellstrom B, Jardine AG, Holme I, Nyberg G, Fauchald P, et.al. Effect of 
fluvastatin on cardiac outcomes in renal transplant recipients: a multicentre, 
randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2003; 361:2024-2031



 

 

  


