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Amaç: Sistemik enflamatuar durumlar endotel fonksiyonlarını bozabilir. Sjögren sendromu (SS) 
enflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışmada biz, SS hastalarında akım aracılı dilatasyon (AAD) ve 
karotid intima-media kalınlığı (KİMK) ile endotelyal fonksiyonları incelemeyi amaçladık.

Metod: Yirmi SS hastası ve 20 sağlıklı birey çalışmaya alındı. SS dışında herhangi bir hastalığın 
bulunması dışlanma kriteri olarak kabul edildi. Endotelyal fonksiyonlar brakiyal arterin AAD’si 
ve KİMK ile değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama yaş SS grubunda 45.4±10.9 yıl ve kontrol grubunda 45.5±9.5 yıl idi (p>0.05). 
Her iki grupta hastaların %90’ı kadındı. Vücut kitle indeksleri her iki grupta benzerdi (29.3±4, 
29.0±4 kg/m2, p>0.05). Gruplar arasında KİMK değerleri açısından önemli bir fark yoktu (sırasıyla 
52.4±8 mm ve 49.3±9 mm, p>0.05). Kontrol grubunun ortalama brakial arter AAD’si SS grubuna 
göre daha yüksekti (%22’ye karşı %14, p=0.020).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları endotelyal fonksiyonların SS hastalarında bozulmuş olduğunu 
göstermektedir. Brakiyal arterde AAD ölçümü, SS hastalarında endotelyal disfonksiyonun 
saptanması için basit ve kullanışlı bir metoddur.
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Aim: Systemic inflammatory conditions may disturb endothelial functions. Sjögren syndrome 
(SS) is an inflammatory disease. In the present study, we aimed to investigate endothelial func-
tions by flow mediated dilation (FMD) measures and carotid intima-media thickness (CIMT) in 
patients with SS. 

Method: Twenty patients with SS and 20 healthy individuals were enrolled in the study. Presence 
of any disease other than SS was accepted as exclusion criteria. Endothelial functions were 
evaluated by FMD of brachial artery and CIMT.

Results: Mean age was 45.4±10.9 years in the SS group and 45.5±9.5 years in the control group 
(p>0.05). In both groups 90% of patients were female. Body mass indexes were similar between 
two groups (29.3±4, 29.0±4 kg/m2, p>0.05). There was no significant difference in CIMT values 
between groups (52.4±8 mm vs. 49.3±9 mm respectively, p>0.05). Mean FMD of brachial artery 
in the control group was higher compared to the SS group (22% vs 14%, p=0.020).

Conclusions: Results of this study show that endothelial functions may be disturbed in 
SS. Measurement of FMD at brachial artery is a simple and useful method to detect endothelial 
dysfunction SS patients.
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Giriş: Stres toplumumuzda endemiktir. Stresin ve stresli yaşamın kalp damar hastalığı oluşumun-
daki etkisi belirgin olduğu bilinmektedir. Strese sekonder tetiklenen katakolaminlerin sentezi ve 
endotelyal disfonksiyon arteryel sertliği (arterial stiffness) belirleyen temel faktörlerdir. Büyük 
arterdeki sertlik artışı, kardiyovasküler hastalıklar ve mortalite için bağımsız bir risk faktörüdür.

Metod: Çalışma randomize tek merkezli olarak yapıldı. Bu veriler doğrultusunda akut stresin 
periferik arteryel sertlik ile ilişkisini stres sebeplerinden biri olan diş tedavisinde, stresin nicel 
olarak nitelendirildiği modifiye dental anksiyete skoru kullanarak inceledik. Bu çalışmaya diş 
tedavisi için Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.D.’na 
başvuran 16-49 (30.7±5.2) yaş gurubunda 56 erişkin ve kontrol gurubu olarak 18-35 (27.6±4.8) 
yaş gurubunda 40 gönüllü dahil edildi.

Sonuç: Hasta gurubunun işlem öncesi ile kontrol gurubu arasında bakılan stiffness değerinde 
anlamlı fark tespit edildi (9.3±3.3’e karşın 7.1±1.3 p<0.001). İşlem sonrası hasta gurup ile kon-
trol gurup arasında değerlendirilen stiffness arasında anlamlı fark bulundu (10.01±4.28’e karşın 
7.1±1.3 p<0.001). Genel olarak anksiyete skoruna bakılmaksızın hasta gurubunda stres öncesi ve 
sonrası bakılan PWV arasında anlamlı fark bulamadı (9.24±3.33’e karşın 10.01±4.28 p:0,171). 
Anksiyete skoru aynı hastalarda işlem öncesi ve sonrası yapılan incelemede stiffness’lar artmış 
olsa da anlamlı sonuç bulunamadı (p:0.543).

Tartışma: Damar sertliğinin ortaya çıkmasında veya ilerlemesinde kronik stresin önemli bir etken 
olduğu gösterilmiştir. Kronik stres koroner arter hastalığı ve ateroskleroz ile ilişkili bulunmuştur.
Yapılan az sayıdaki çalışmada akut stresin miyokart hastalıkları ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir 
(6,11). Akut strese bağlı olarak katakolaminlerin sentezindeki artış ve aktifledikleri mediyatörlerin 
bu durumdan sorumlu olacağı düşünülmektedir. Bizim çalışmamızda da kontrol grubu ile stres 
altındaki grup arasında anlamlı fark tespit edildi. Yapılmış çalışmalar ve bizim çalışmamızda da 
belirttiğimiz gibi stres anksiyete skorundan bağımsız olarak başlangıçtan itibaren bağımsız ko-
roner risk faktörü olan stiffness’ı etkileyerek koroner hastalıklara risk hazırlar.
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