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Vi ønsker i denne artikkelen å belyse utvik-
lingen av renal denervasjon (RDN) som 
behandlingsmodalitet ved terapiresistent 
hypertensjon (TH). Det er tidligere skrevet 
om dette i Hjerteforum, og vi legger derfor 
vekt på utviklingen som har funnet sted det 
siste året, med særlig vekt på den største 
av SYMPLICITY HTN-studiene og norske 
studier. Etter gjennomgang av randomi-
serte, blindede og til dels sham-kontrollerte 
studier, er det ikke dokumentasjon for at 
RDN bør inngå i behandlingen av pasienter 
med TH.

Innledning
Både på verdensbasis og i Norge utgjør 
hypertensjon et stort helsemessig problem 
som risikofaktor for de fleste hjertesyk-
dommer, nyresvikt og hjerneslag (1). Tross 
behandling er det mange som ikke når 
behandlingsmålet og sies å ha terapire-
sistent hypertensjon (TH). TH defineres 
som blodtrykk >140/90 mmHg på tross av 
inntak av minst tre antihypertensive medi-
kamenter fra forskjellige klasser i maksimal- 
eller høyeste tolererte dose, der minst ett 
av medikamentene er et diuretikum (2). TH 
må ikke forveksles med ukontrollert blod-
trykk på grunn av manglende etterlevelse. 
Kombinasjonen av, i mange tilfeller, uttalt 
polyfarmasi og hypertensjonens symptom-
fattige tilstedeværelse gjør at dårlig 
medikamentetterlevelse er et stort problem. 
Prevalensen av TH er ikke fullt kartlagt, men 

studier fra både USA og Europa antyder at 
prevalensen kan ligge rundt 10 % (3, 4). 
På grunn av det store antallet pasienter 
med TH har man lett etter metoder for å 
oppnå terapisuksess også hos disse. RDN 
har de siste årene blitt introdusert som et 
behandlingsalternativ blant denne gruppen 
pasienter. 

Sympatisk nervestimulering er svært 
viktig i reguleringen av nyrens funksjon. 
Man ser i hovedsak tre effekter av sympa-
tisk stimulering (5). Ved økende grad av 
stimulering ser man økt reninsekresjon og 
natriumreabsorbsjon som igjen vil kunne 
bidra til utviklingen av essensiell hyperten-
sjon. I tillegg sees vasokonstriksjon som gir 
nedsatt renal blodstrøm. Det antas også at 
de afferente nyrenervene spiller en rolle i 
utviklingen av essensiell hypertensjon. Det 
er vist at de afferente nyrenervene, som 
respons på mekaniske og kjemiske stimuli, 
signalerer til områder i sentralnervesyste-
met med kardiovaskulær kontroll og bidrar 
til utviklingen av hypertensjon ved å påvirke 
kardiovaskulær homeostase og volum-
kontroll (6). Det er også vist at afferent 
signalering fra nyrene gir økt sympatisk 
aktivitet globalt og dermed er et viktig ledd 
i utviklingen av hypertensjon ved å øke 
perifer vaskulær motstand (7, 8).

Prosedyren ved RDN er beskrevet i 
detalj tidligere (9-11). Det føres et kateter 
til nyrearteriene fra en perifer arterie via en 
perkutan tilgang. Oftest benyttes arteria 
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femoralis. Kateteret formidler radiobøl-
geenergi fra en ekstern generator som ut 
fra parametere som temperatur, tid og 
impedans i vevet appliserer en mengde 
energi som er tilpasset slik at man rammer 
nyrenervene som forløper i arteriens adven-
titia. Radiobølger er den hyppigst brukte 
modalitet for å oppnå RDN, men også andre 
metoder, som bruk av ultralyd eller lokalt 
appliserte medikamenter, er benyttet (12).

Materiale og metode
Artikkelen baserer seg på de første rando-
miserte og kontrollerte studier på RDN samt 
skjønnsmessig utvalgte internasjonale arti-
kler som anses som viktige når det gjelder 
RDN. Det er også gjort ikke-systematiske 
søk i PubMed for å kunne referere til rele-
vant bakgrunnsinformasjon.

Resultater
Første beskrivelse av RDN utført på men-
neske kom i 2009 (13) og har ledet til 
mye oppmerksomhet rundt RDN. Dette 
la grunnlaget for kliniske studier, blant 
annet SYMPLICITY-studiene. De to første 
SYMPLICITY-studiene er beskrevet tidligere 
(10) og vil kun beskrives i korte trekk i 
denne artikkelen. Den siste vil bli omtalt 
grundigere her. 

SYMPLICITY HTN-1 og -2
Den første SYMPLICITY-studien, HTN-1, 
var en åpen metodestudie som inkluderte 
153 pasienter med TH fra Australia, Europa 
og USA (14). Gjennomsnittlig kontorblod-
trykk ved studiestart var 176±17/98±14 
mmHg. Det ble sett fall i kontorblodtrykk 
ved målinger 1, 3, 6, 12, 18 og 24 måneder 
etter RDN med gjennomsnittlig reduksjon i 
kontorblodtrykk etter 24 måneder på 32/14 
mmHg. Det ble sett blodtrykksfall hos 92 % 
av pasientene. En senere publikasjon fra den 
samme kohorten viser at blodtrykksreduk-
sjonen ikke er refraktær, snarere tvert imot, 
da det er en betydelig større andel som har 
et fall i systolisk blodtrykk på ≥ 10 mmHg 
etter 36 måneder (15). Det ble konkludert 
med at prosedyren var trygg og at RDN 
hadde blodtrykksenkende effekt. 

SYMPLICITY HTN-2-studien fulgte 
opp de gode resultatene fra HTN-1. HTN-2 
var en randomisert, kontrollert studie der 

106 pasienter med terapiresistent hyper-
tensjon ble inkludert (16). Pasientene ble 
randomisert til RDN eller fortsatt medi-
kamentell behandling. Ved studiestart var 
gjennomsnittlig kontorblodtrykk 178/96 
mmHg. Dette var etter seks måneder redu-
sert med 32/12 mmHg (SD 23/11 mmHg) 
i intervensjonsgruppen, noe som var en 
signifikant reduksjon. Kontrollgruppen viste 
ingen signifikant endring i blodtrykk. Også 
denne studien konkluderte med at RDN var 
en sikker og blodtrykksenkende prosedyre. 

Det er også gjort norske studier på 
RDN, både i Tromsø (17) og i Oslo (18). 

RDN hos pasienter med bekreftet 
terapiresistent hypertensjon
Fadl Elmula et al. (18) var de første til å vise 
eventuelle effekter av RDN hos pasienter 
med sann TH. 18 pasienter henvist fra andre 
sykehus eller spesialistpraksiser i Sør-Norge 
til Oslo universitetssykehus for RDN ble 
vurdert inkludert i studien. Inklusjonskri-
terier var TH som definert ovenfor. I tillegg 
måtte pasientene gjennom en kvalifiserende 
ambulatorisk blodtrykksmåling etter direkte 
observert inntak av fra tidligere forskrevne 
blodtrykksmedisiner, der systolisk blodtrykk 
måtte være >135 mmHg. Medikamentene 
ble ikke endret fra to uker før til seks måne-
der etter ambulatorisk blodtrykksmåling 
ved studiestart, med mindre dette var helt 
nødvendig. Pasientene kunne være mellom 
18 og 80 år og måtte ha anatomisk normale 
nyrearterier. Pasienter med eGFR <45 ml/
min/1,73 m2 regnet ut med MDRD-forme-
len, albumin/kreatinin-ratio i urin >50 mg/
mmol eller diabetes mellitus type 1 ble ikke 
inkludert, i samsvar med eksklusjonskrite-
riene fra tidligere publiserte studier (9, 16). 

Av de 18 henviste pasientene ble 
seks inkludert i studien og gjennomgikk 
RDN. Prosedyren ble gjort i henhold til 
gjeldende retningslinjer og som beskre-
vet ovenfor. Kontorblodtrykk ble målt ved 
studiestart og etter én, tre og seks måne-
der. Ambulatorisk blodtrykk ble målt ved 
studiestart og etter tre og seks måneder. 
Det var ingen endring i verken kontorblod-
trykk eller ambulatorisk blodtrykk gjennom 
oppfølgingsperioden. 

Selv om man på gruppenivå ikke fant 
noen forskjell, så man et fall i både kontor-
blodtrykk og ambulatorisk blodtrykk hos 
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to pasienter. For én av disse så man et fall i 
systolisk kontor- og ambulatorisk blodtrykk 
etter seks måneder på henholdsvis 11 og 13 
mmHg. For den andre så man tilsvarende et 
fall på henholdsvis 18 og 27 mmHg. 

RDN vs. optimalisert 
medikamentell behandling
Fadl Elmula et al. har så fulgt opp med en 
studie av RDN sammenliknet med effekten 
av impedanskardiografisk veiledet medi-
kamentendring (19). Studien er den første 
prospektive, randomiserte, kontrollerte stu-
dien som vurderte effekten av RDN i forhold 
til optimalisert medikamentell behandling 
av pasienter med TH. 65 pasienter henvist 
til Oslo universitetssykehus for RDN ble 
vurdert inkludert i studien. Inklusjons- og 
eksklusjonskriteriene var de samme som for 
den foregående studien, og 19 av pasientene 
ble inkludert. Ni pasienter ble randomisert 
til RDN mens ti pasienter skulle gjennomgå 
medikamentell behandling. Hos sistnevnte 
10 pasienter ble det etter analyse av hemo-

dynamisk status ved hjelp 
av impedanskardiografi gjort 
endringer i medikamentene 
i henhold til ESH/ESC sine 
retningslinjer for behandling 
av hypertensjon fra 2007. 
Endringene bestod primært 
i opp- eller nedjustering 
av allerede foreskrevede 
medikamenter. Vurdering 
av blodtrykk og eventuelt 
endring av medikamenter 
ble gjort ved studiestart, 
etter én måned og etter tre 
måneder. 

RDN ble utført som i 
den foregående studien, og 
man forsøkte ikke å endre 
medikamentene til pasien-
tene i denne gruppen i løpet 
av oppfølgingsperioden. I 
gruppen med optimalisert 
medikamentell behandling 
var forskjellene i systolisk og 
diastolisk blodtrykk signifi-
kant redusert, bortsett fra 
endring i diastolisk trykk fra 
studiestart til tre måneder. 
I RDN-gruppen var det ikke 
signifikant endring i kontor-
blodtrykk. Ved sammenlik-

ning av de to gruppene etter seks månede, 
var det signifikant lavere kontorblodtrykk 
i gruppen med optimalisert medikament-
behandling. Dette gjaldt både systolisk og 
diastolisk blodtrykk med P-verdier på hen-
holdsvis 0,002 og 0,004. Det var også bare 
to pasienter i medikamentendringsgruppen 
som ikke oppnådde blodtrykkskontroll, 
mens det i RDN-gruppen var terapisvikt hos 
alle etter seks måneder.

Endringen i ambulatorisk blodtrykk 
hos pasientene som fikk optimalisert medi-
kamentell behandling, var signifikant, med 
P-verdier <0,005. Etter seks måneder var 
det også i RDN-gruppen signifikant redusert 
blodtrykk, med P-verdi <0,05.

Ved sammenlikning av de to grup-
pene var det signifikant lavere ambulatorisk 
blodtrykk etter seks måneder i gruppen 
som fikk optimalisert medikamentell 
behandling enn i RDN-gruppen. Resultatet 
var det samme også for reduksjon i systo-
lisk blodtrykk etter tre måneder. Derimot 

Figur 1. Endring i systolisk kontorblodtrykk ved studiestart og etter seks 
måneder. Fadl Elmula F E M et al. Hypertension. 2013;62:526-532

Figur 2. Endring i systolisk ambulatorisk blodtrykk ved studiestart og etter 
seks måneder. Fadl Elmula F E M et al. Hypertension. 2013;62:526-532
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nådde forskjell i reduksjonen i systolisk 
blodtrykk etter seks måneder ikke statistisk 
signifikans. 

Selv om reduksjonene i ambulatorisk 
blodtrykk var statistisk signifikante, var det 
bare to pasienter i RDN-gruppen som så ut 
til å få et fall i blodtrykk mens det kun var 
tre pasienter i medikamentendringsgrup-
pen som hadde et forhøyet ambulatorisk 
blodtrykk etter seks måneder. 

SYMPLICITY HTN-3-studien
Den største av SYMPLICITY-studiene ble 
publisert ultimo mars 2014. Bhatt et al. 
gjorde en prospektiv, enkeltblindet, ran-
domisert, kontrollert studie der de så på 
blodtrykkssenkende effekt av RDN (11, 20). 
Studien ble designet for å utfylle tidligere, 
kliniske studier med betydelige, metodolo-
giske svakheter. Studien besto av to grupper 
der den ene gruppen gjennomgikk RDN 
med kateterbasert bilateral RDN, mens den 
andre gruppen gjennomgikk en sham-pro-
sedyre bestående kun av renal angiografi. 
Pasientene visste ikke hvilken gruppe de 
ble randomisert til, og forhåndsregler ble 
tatt under prosedyren for å opprettholde 
blindingen. 

Studiens primære effektendepunkt 
var endring i gjennomsnittlig, systolisk kon-
torblodtrykk fra studiestart til seks måneder 
etter. Det sekundære effektendepunktet var 
endring i gjennomsnittlig 24-timers ambula-

torisk blodtrykk over samme periode. For at 
man skulle kunne si at RDN-gruppen opp-
nådde bedre blodtrykkssenkende effekt enn 
kontrollgruppen, ble det i samråd med FDA 
i USA bestemt at endringene måtte være 
minst 5 mmHg i favør RDN for det primære 
endepunktet, mens det for det sekundære 
endepunktet måtte være minst 2 mmHg. 
Dette baserte seg på kunnskap om reduk-
sjon i risiko for kardiovaskulære hendelser i 
takt med reduksjon av blodtrykket (21) samt 
hva man ut fra et klinisk perspektiv anså 
som en betydningsfull blodtrykksreduksjon. 

Pasientene vurdert for inklusjon 
kunne være mellom 18 og 80 år på tids-
punktet for randomisering, og de måtte ha 
et fast medikamentregime som ikke skulle 
endres i oppfølgingsperioden. Pasientene 
måtte ha TH med systolisk kontorblodtrykk 
>160 mmHg og 24-timers ambulatorisk 
blodtrykk >135 mmHg. Det måtte foreligge 
anatomiske normale nyrearterier samt eGFR 
>45 ml/min/1,73 m2. Blant eksklusjonskri-
teriene var annen kardiovaskulær sykdom, 
diabetes mellitus type 1 og sekundær 
hypertensjon. TH ble sikret ved måling av 
hjemmeblodtrykk og føring av medikament-
dagbok to uker før inklusjon. 364 pasienter 
gjennomgikk RDN, mens 171 pasienter var i 
sham-kontrollgruppen. RDN ble utført etter 
prinsipper beskrevet ovenfor og på samme 
måte som for de tidligere HTN-studiene. 
Eneste forskjell var at det nå ble brukt et 

noe videreutviklet kateter.
Etter seks måne-

der var det en reduksjon i 
systolisk kontorblodtrykk 
i RDN-gruppen på 14,13 
mmHg mot en reduksjon 
på 11,74 mmHg i kon-
trollgruppen. Forskjellen i 
reduksjon på 2,39 mmHg 
var ikke signifikant, P=0,26, 
og endepunktet med en 
overlegenhetsmargin på 5 
mmHg ble heller ikke møtt. 
Både i RDN-gruppen og 
kontrollgruppen så man 
størst fall hos de pasien-
tene som hadde systolisk 
blodtrykk >184 mmHg 
ved studiestart. Pasien-
tene som hadde systolisk 
blodtrykk 170 - 184 mmHg 

Figur 3. Figuren viser utvikling i blodtrykk i de to gruppene. SBP= systolic 
blood pressure, DBP= diastolic blood pressure, RDN= renal denervation. 
Fadl Elmula et al. Hypertension 2014;63:991-999.
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ved studiestart, hadde igjen et større fall 
enn pasientene som ved studiestart hadde 
systolisk blodtrykk <170 mmHg. 

Reduksjonen i ambulatorisk blod-
trykk for RDN- og kontrollgruppen var hhv. 

6,75 mmHg og 4,79 mmHg, der forskjellen 
på 1,96 mmHg ikke var signifikant, P=0,98. 
Heller ikke hjemmeblodtrykket viste noe 
signifikant forskjell mellom de to gruppene. 

Pasientene i kontrollgruppen ble 
etter avsluttende målinger tilbudt RDN.

Analyser gjort på data fra 12 måne-
der etter inklusjon ble nylig publisert på 
ESC-kongressen i Barcelona 30.8. - 3.9.14. 
Av de 171 pasientene i sham-gruppen valgte 
101 å få utført RDN. For å kunne være med 
videre i studien måtte pasientene fortsatt 
tilfredsstille inklusjonskriteriene fra studi-
estart. 96 pasienter var aktuelle for RDN, 
og tolvmånedersmålinger er gjort på 92 av 
disse. Av de 70 pasientene som ikke valgte 
RDN, fullførte 48 av disse tolvmåneders-
oppfølgingen. Etter 12 måneder forelå ytter-
ligere fall i både kontor- og ambulatorisk 
blodtrykk. Den opprinnelige RDN-gruppen 
hadde et fall i blodtrykk på henholdsvis 19/8 
mmHg og 8/5 mmHg etter 12 måneder. 
De som fikk utført RDN etter seks måne-
der, hadde fall i kontorblodtrykk på 18/7 
mmHg og fall i ambulatorisk blodtrykk 
på 9/5 mmHg. I gruppen som valgte å 
avstå fra RDN, så man etter 12 måneder 
et blodtrykksfall på 21/8 mmHg og et fall 
i ambulatorisk blodtrykk på 6/3 mmHg. 
Det var bare 20 pasienter som fikk målt 
ambulatorisk blodtrykk i den siste gruppen 
etter 12 måneder, og dette blodtrykksfallet 
nådde ikke statistisk signifikans. Fra 6 til 12 
måneder så man faktisk en økning i systo-
lisk blodtrykk på 11,5 mmHg, noe som var 
en statistisk signifikant økning, P=0,01. Som 
ved seksmånedersoppfølgingen kunne man 
ikke påvise statistisk signifikante forskjeller 
mellom gruppene når det gjaldt fall i blod-
trykk, og verken primært eller sekundært 
endepunkt ble nådd. 

Diskusjon
De tidligere funnene fra SYMPLICITY HTN-1 
og -2 skapte stor begeistring for denne 
nye metoden for behandling av hyperten-
sjon. Man kan så spørre seg om hvordan 
det kunne ha seg at disse studiene kom til 
så revolusjonerende svar. Det er nok flere 
svar på dette, og det er i første omgang 
nærliggende å trekke frem placeboeffek-
ten. HTN-1 var en åpen, ikke-randomisert 
studie. At verken deltakende pasienter eller 
undersøkerne har vært upåvirket av dette 

Figur 4. Figuren viser gjennomsnittlig kontorblodtrykk 
i begge grupper ved studiestart og etter seks måneder. 
Bhatt et al. N Engl J Med 2014;370:1393-1401

Figur 5. Figuren viser gjennomsnittlig, ambulatorisk, 
24-timers, systolisk blodtrykk i begge grupper ved 
studiestart og etter seks måneder. Bhatt et al. N Engl J 
Med 2014;370:1393-1401
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er nærmest utenkelig, særlig med kunnskap 
om at hypertensjon er av de tilstander som 
lettest påvirkes av placebo. HTN-2 var ran-
domisert, men også denne studien manglet 
blinding. Andre årsaker, som regresjon til 
middelverdien, kan også ligge til grunn for 
resultatene. Vår oppfatning er at disse stu-
diene kun kan sees på som hypotesegene-
rerende og som ledd i utvikling av sikkerhet 
ved prosedyrene. 

Nyrens innvirkning på blodtrykket 
er ubestridt, og den står for mange både 
initierende og vedlikeholdende effekter ved 
hypertensjonen. I teoriene omkring RDN 
er det primært lagt vekt på de sympatiske, 
efferente nervene som løper i nyrearteri-
enes adventitia. Dyrestudier og studier på 
nyretransplanterte mennesker viser at det 
skjer en regenerering av efferente nerver 
som begynner så tidlig som få uker etter 
denervasjon (22). Studier på dyr viser at 
også de afferente nervene, dog etter over-
skjæring av nervene, evner å regenerere, 
med full funksjon etter 9 til 12 uker (23). 
Det er derfor nærliggende å tro at den ved-
varende effekten på blodtrykket sett etter 
RDN kommer av andre årsaker enn RDN.

Som nevnt innledningsvis må man 
skille klart mellom ekte terapiresistent 
hypertensjon og dårlig etterlevelse av den 
antihypertensive behandlingen. Det er anty-
det at så mange som 53 - 65,5 % av pasien-
tene med vanskelig kontrollerbar hyperten-
sjon har manglende etterlevelse, og at så 
mange som 30 - 34,5 % ikke tar medisiner 
i det hele tatt (24, 25). Det er også vist at 
pasienter henvist for RDN er blant dem med 
høyest prevalens av delvis eller fullstendig 
manglende etterlevelse (26). Det kan derfor 
ikke utelukkes at blodtrykksfallet sett i de to 
første SYMPLICITY-studiene har kommet 
som følge av Hawthorne-effekten snarere 
enn RDN.

I det andre arbeidet til Fadl Elmula et 
al. (19) ble det konkludert med at pasienter 
med terapiresistent hypertensjon oppnår 
bedre blodtrykkskontroll ved optimalisering 
av sin medikamentelle behandling enn pasi-
enter som gjennomgår RDN. Fadl Elmula og 
medarbeidere har også for første gang vist 
at for pasienter med forhøyet ambulatorisk 
blodtrykk, gir RDN nesten ingen reduk-
sjon i blodtrykk. Arbeidene til Fadl Elmula 
et al. (19) hadde sin styrke i seleksjonen 

av pasientene. I SYMPLICITY-studiene ble 
pasienter inkludert uten at det ble kontrol-
lert for medikamentetterlevelse, annet enn 
ved dagbokføring. Man har her ikke med 
noen grad av sikkerhet kunnet selektere ut 
dem med terapiresistent hypertensjon, noe 
som vil utgjøre en stor seleksjonsskjevhet. 
Fadl Elmula og medarbeidere unngikk så 
langt det har latt seg gjøre denne problem-
stillingen ved å innføre direkte observert 
medikamentinntak. 

SYMPLICITY HTN-3 er den eneste 
av de omtalte studiene som fullt ut kan nøy-
tralisere placebo- og Hawthorne-effektene, 
da studien var blindet og kontrollert med en 
sham-prosedyre. Denne studien viste ingen 
effekt av RDN og nøytraliserte dermed 
tidligere publiserte data fra kliniske studier, 
samt understøttet resultatet av arbeidene til 
Fadl Elmula og medarbeidere (18, 19). SYM-
PLICITY HTN-3-studien bekreftet at når det 
kommer til RDN, spiller placebo-effekten en 
stor rolle. 

Selv om de ovennevnte studiene har 
nådd sine primære sikkerhetsmål og det 
ikke ser ut til at det er knyttet stor mortalitet 
til prosedyren på gruppenivå, foreligger det 
materiale som viser særs uheldige hendel-
ser knyttet til RDN. Blant annet har Jaén 
Águila et al. presentert et tilfelle av bilateral 
nyrearteriestenose etter RDN (27), og faren 
for nyrearteriedisseksjon er også til stede 
ved prosedyren (9). Man har til nå avdekket 
minst 13 tilfeller av signifikante, nyoppståtte 
nyrearteriestenoser relatert til RDN (28). 
Dette har ført til alvorlig sekundær hyper-
tensjon og forbigående nyresvikt (29, 30). 
Tilfeller av residiverende lungeødem der 
bilateral stenose etter RDN er den mest 
sannsynlige årsaken, er også blitt rapportert 
(31). Man må anta at disse er relatert til 
RDN, snarere enn den enkelte operatør eller 
materiale, da det er brukt fire forskjellige 
ablasjonssystemer, og det har forekommet i 
ulike studier.

Det er helt nylig presentert ytterli-
gere randomisert og kontrollert forskning 
på RDN ved TH. Widimský jr. et al. har gjort 
en studie med 106 pasienter randomisert 
til RDN eller farmakologisk terapi (32). 
Dette var en åpen, prospektiv, randomisert 
og kontrollert studie som så på forskjell 
i 24-timers ambulatorisk blodtrykk hos 
pasienter randomisert til RDN eller inten-
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sivert farmakologisk terapi. Pasientene 
måtte ha systolisk kontorblodtrykk >140 
mmHg og systolisk ambulatorisk blodtrykk 
>130 mmHg. Inklusjons- og eksklusjons-
kriteriene var videre i tråd med de tidligere 
randomiserte studiene beskrevet tidligere. 
Medikamentetterlevelse ble undersøkt med 
plasmaanalyser, og sekundær hypertensjon 
ble utelukket ved nøye utredning på sykehus 
før inklusjon. 

Forskjellene var ikke statistisk signi-
fikante, og det ble konkludert med at RDN 
ikke var bedre enn intensivert medikamen-
tell behandling. 

Azizi og medarbeidere har gjort en 
studie med 106 pasienter (33). Dette er 
også en åpen, prospektiv, randomisert og 
kontrollert studie som tar for seg RDN i 
tillegg til medikamentell terapi i forhold til 
medikamentell terapi alene. Studien er ennå 
ikke publisert, men data lagt frem på ESH-
kongressen tidligere i år tyder på en svak 
blodtrykkssenkende effekt. 

En tysk studie ble presentert av Stef-
fen Desch som abstrakt på TCT-kongressen 
i Washington DC 16. september i år (http://

www.medpagetoday.com/MeetingCo-
verage/TCT/47688). Dette er den første 
blindede, randomiserte og sham-kontrol-
lerte studien som ser på effekt av RDN hos 
pasienter med mer mild, resistent hyperten-
sjon. Studien ble gjort på pasienter med 
systolisk blodtrykk mellom 135 - 149 mmHg 
og/eller diastolisk blodtrykk mellom 90 - 94 
mmHg målt med ambulatorisk blodtrykks-
måling. Ambulatorisk blodtrykksmåling 
etter seks måneder viste ingen statistisk 
signifikant effekt i "intention to treat"-
analysen. Dog så man signifikant effekt i 
"per protokoll"-analysen, men, som det ble 
diskutert på møtet, dette er kun hypotese-
genererende, da heller ikke FDA vil legge 
noe større vekt på dette dersom det ikke 
sees effekt ved "intention to treat"-analyse.

De seneste studiene bidrar ikke til 
større tro på den blodtrykkssenkende effek-
ten av RDN.

På tross av resultatene presentert 
ovenfor diskuteres RDN fortsatt meget 
intenst i internasjonale fora, og tilhengere 
av RDN prøver å finne årsaker til fraværet 
av gode resultater i de seneste studier (34). 

Tabell 1. Blodtrykk i mmHg var som følger i studien til Widimský jr. et al. (32):

Kontor-BT, 
RDN-gruppe

Kontor-BT, 
medikamentgruppe

Ambulatorisk BT, 
RDN-gruppe

Ambulatorisk BT, 
medikamentgruppe

Studiestart 159±19/92±14 155±17/89±14 149±12/86±10 147±13/84±10
6 måneder 147±20/85±13 142±18/83±13 140±13/81±10 139±16/80±11

Figur 6. Figuren viser fall i ambulatorisk blodtrykk hos RDN- og sham-gruppe. Steffen Desch, TCT 2014. 
RSD=renal sympathetic denervation. 

Figur 6375417153004836
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Argumentene som trekkes frem, er blant 
annet fravær av fullstendig ablasjon, man-
glende erfaring for amerikanske operatører 
og inklusjon av for mange afroamerikanske 
pasienter i USA. Vi har vanskelig for å se 
at dette er slagkraftige argumenter sett ut 
fra prosedyrens krav til tekniske ferdigheter 
og studienes design. Vi tror heller ikke at 
slike forhold svekker en stor randomisert og 
blindet studie (11, 20) i forhold til de store 
svakhetene ved de første studiene (13, 16), 
som påpekt ovenfor.

Ser man på individuelle data, kan 
man finne personer som etter RDN fikk en 
reell reduksjon i blodtrykk (18). Man kan 
derfor ikke utelukke at det blant pasienter 
med TH finnes personer som vil respondere 
godt på RDN. Videre forskning bør derfor 
basere seg på å finne karakteristika ved 
disse såkalte a priori-responderne, slik at 
disse kan identifiseres og eventuelt vurderes 
for RDN. 

Det kan være lett å la seg rive med 
når nye behandlingsmuligheter lanseres 
og gir uttrykk for god behandlingseffekt. 
Likevel må vi ikke glemme at medisin er et 
evidensbasert fagfelt. Det kan virke som om 
kommersielle krefter har større innflytelse 
enn vi liker å tro. At omlag 20 000 personer 
(28) har fått utført ablasjon av nyrenerver 
på særdeles tynt grunnlag, bevitner dette. 

Konklusjon
Slik vi ser det, har RDN foreløpig ingen plass 
i behandling av TH og praksisen bør utgå 
(35). Livsstilsendringer og farmakologisk 
terapi er fortsatt vår beste antihypertensive 
behandling. Eventuell videre forskning på 
RDN bør dreie seg om å finne potensielle, 
men sjeldne, respondere til prosedyren, 
men dette krever tålmodig langtidsarbeid 
og må ikke gå på bekostning av optimalisert 
medikamentell behandling. 
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