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PSORİYAZİS HASTALARINDA ENDOTEL FONKSİYONLARININ
AKIM ARACILI DİLATASYON YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Endothelial Functions of Psoriasis Patients by Flow
Mediated Dilatation Method

ÖZET
Amaç: Akım aracılı dilatasyon (FMD), endotel fonksiyonunu ölçmek için kullanılan, fiziksel
uyaranlara karşı periferik arterlerin vazodilatasyon yanıtını gösteren, erken aterosklerotik
değişikliklerin iyi bir ultrasonografik belirtecidir. Biz bu çalışmamızda, psoriyazisli hastalarda
ve sağlıklı gönüllülerde brakiyal arterden FMD bakarak endotel fonksiyonlarını karşılaştırmayı
amaçladık.
Yöntem: Gözlemsel vaka-kontrol çalışması olarak dizayn edilen çalışmamıza toplam 30
psoriyazisli hasta ve bunlarla yaş, cinsiyet ve demografik özellikler bakımından benzer 31
sağlıklı bireyle kontrol grubu olarak dâhil edildi. FMD, non-dominant kolda brakiyal arterden
ultrasonografik ölçüm tekniği kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Hasta ve kontrol grubu yaş, cinsiyet, sigara, tansiyon arteryel ve vücut kitle indeksi
bakımından benzerdi. Endotel fonksiyonlarını yansıtan FMD değerleri, psoriyazis grubunda
kontrol grubuna kıyasla daha düşük olma eğiliminde bulunsa da bu fark istatistiksel olarak
anlamlı değildi (7,7 ± 3,1’e karşı 8,6 ± 2,8; p = 0,247).
Sonuç: Bu sonuçlar psoriyazis mevcudiyetinin, gelecekteki kardiyovasküler hastalık gelişimi
açısından bir risk faktörü olarak değerlendirilemeyeceğini desteklemektedir. Ancak bu konunun
tam aydınlatılabilmesi için geniş ölçekli, çok merkezli, kontrollü, prospektif çalışmalara ihtiyaç
vardır.
Anahtar kelimeler: Akım aracılı dilatasyon, endotel, psoriyazis.
ABSTRACT
Aim: Flow mediated dilatation (FMD) is a good sonographic indicator of early atherosclerotic
changes which reflects endothelial functions by measuring dilatation of peripheral arteries in
response to physical stressors. In this study, we aimed to measure FMD on brachial artery of
patients with psoriasis which reflects endothelial dysfunction and compare to that of healthy
volunteers.
Methods: 30 patients with psoriasis and 31 control subjects matched in terms of age, gender,
and demographic characteristics were included to this observational, case-control study. FMD
was measured on the nondominant arm of the subjects by using sonographic techniques.
Results: The patients and controls were similar in terms of sex, gender, smoking, arterial blood
pressure, and body mass index. FMD values, reflecting endothelial functions, were tended to
be lower in psoriasis group than healthy controls; however this difference was not statistically
significant (7.7 ± 3.1 vs. 8.6 ± 2.8, respectively; p = 0.247).
Conclusion: These results support that presence of psoriasis is not a risk factor for future
cardiovascular disease development. Prospective, multi-center, large scale studies including
control group are needed in order to clarify this issue.
Key words: Endothelial, flow-mediated dilation, psoriasis.
GİRİŞ
Psoriyazis sebebi tam olarak bilinmeyen, klinik olarak farklı formları olan, iyileşme ve
alevlenme dönemleri olan kronik bir deri hastalığıdır. Psoriyazisli hastalarda deride tipik olarak
üzeri sedef rengi pullarla kaplı kızarık alanlar mevcuttur. Bunlar çoğunlukla simetrik, kuru,
kepekli plaklar şeklindedir. Etyolojisi hakkında çok farklı varsayımlar olmakla birlikte kesin
bir neden bulunamamıştır. Toplumda görülme sıklığı % 2-3 arasında olup erkek ve kadınlarda
aynı oranda görünmektedir (1, 2). Önceleri sadece deride izole bir hastalık olarak düşünülse de,
günümüzde sistemik inflamatuar bir durum olarak bilinir (3). Psöriyazis, geleneksel
kardiyovasküler risk faktörlerinde artış ile ilişkilidir (4). Hipertansiyon, obezite, diabetes mellitus
ve hiperlipideminin arasında bulunduğu bu komorbiditeler aterosklerozun gelişimine katkıda
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bulunan faktörlerdir (4, 5).
Endotelyal disfonksiyon, aterosklerozun erken bir özelliğidir.
Endotel, bazal koşullarda damarı dilate durumda tutmak için
çalışır. Aynı zamanda endotel, shear stresi gibi değişik fiziksel
uyarılara tepki verebilme yeteneğine sahiptir. Damarlar, shear
stresine yanıt olarak dilate olurlar ve buna akım aracılı dilatasyon
(FMD) denir. FMD, endotel fonksiyonunu ölçmek için kullanılır
ve endotelin nitrik oksit üretebilirliğini göstermektedir (6).
Fiziksel uyaranlara karşı brakiyal arterin vazodilatasyon yanıtı,
erken aterosklerotik değişikliklerin belirlenmesinde iyi bir
ultrasonogrofik belirteçtir.
Akut sistemik inflamasyon ve kronik sistemik vaskülitin
endotelyal disfonksiyon ile ilişkili olduğu bilinmektedir (7). Biz
bu çalışmamızda, psoriyazisli hastalarda brakiyal arterden FMD
bakarak endotel fonksiyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamız vaka-kontrol çalışması olarak dizayn edildi.
Hastanemiz Dermatoloji polikliniğinde psoriyazis teşhisi konulan
16 erkek, 14 kadın olmak üzere toplam 30 hasta çalışmaya alındı.
Çalışmamızdaki toplam 30 hasta, yaş, cinsiyet ve demografik
özellikler bakımından uygun olacak şekilde 31 sağlıklı bireyle
karşılaştırıldı. Psoriyazis teşhisi, dermatolojik muayene ve/veya
punch biyopsi ile konuldu. Hastalığın şiddetini belirtmek için
psoriyazis alan ve şiddet indeksi (PASI) kullanıldı. Koroner arter
hastalığı, hipertansiyonu, diabetes mellitusu, hipotroidisi,
hipertroidisi ve psöriyazis dışındaki sistemik inflamatuar
hastalıkları olan hastalar çalışmadan dışlandı. Hastaların bazal
karakteristikleri, hematolojik ve biyokimyasal verileri kaydedildi.
Endotel fonksiyonunun ölçümü
Akım aracılı dilatasyon, non-dominant kolda brakiyal arterden
ultrasonografik ölçüm tekniği uygulanarak değerlendirildi.
Hastaların işlem öncesi egzersiz yapmalarından kaçınıldı.
İşlemden 12 saat önce kafeinli veya alkollü içeceklerin
alınmamasına ve yiyecek yenilmemesine özen gösterildi. Yirmiyirmi beş ºC sıcaklıkta bir ortamda on dakikalık istirahat sonrası
hastaların sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçülerek işleme
başlandı. Hastalar sırtüstü pozisyonda yatırıldı ve brakiyal arter
longitudinal düzlemde, antekübital fossada palpe edildi. Vivid S6
(GE Vingmed Ultrasound, Horten, Norveç) ekokardiyografi cihazı
ile 12,5 MHz lineer transdüser kullanıldı. Brakiyal arter, trase
boyunca en iyi görüntünün alındığı bölgede longitudinal olarak
görüntülendi ve iki boyutlu görüntüleme için lümen ve damar
duvarı arasında ön ve arka intimal yüzlerin net olarak
değerlendirebildiği bir segment seçildi. Brakiyal arter çapı EKG
monitörizasyonuna göre diyastol sonunda üç kez ölçülerek bu üç
ölçümün ortalaması alındı ve bu değer bazal brakiyal arter çapı
olarak kaydedildi. Bazal değerler kaydedildikten sonra arter
akımının tam olarak kesilmesi için manşon basıncı 200 mmHg
veya hastanın sistolik kan basıncının 50 mmHg üzerine çıkarıldı
ve manşon 5 dakika bu pozisyonda tutularak iskemi oluşturuldu.
Manşon indirildikten 60 saniye sonra, brakiyal arterin görüntüleri
alındı. Üç farklı ölçümün ortalaması akım sonrası brakiyal arter
lümen çapı (endotel bağımlı vazodilatör cevap =EBVC)
kaydedildi. FMD bazal damar çapına (BDÇ) göre % (yüzde) artış
olarak ifade edildi ve FMD = [(EBVC- BDÇ) / BDÇ] x 100
eşitliği ile hesaplandı.
İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için veriler SPSS istatistik programının 18.0
versiyonu kullanılarak değerlendirilmiştir. Sürekli değişkenlerin
normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile
değerlendirildi. Normal dağılıma uyan değişkenler parametrik
testlerle, uymayan değişkenler nonparametrik testlerle analiz
edildi. Sürekli değişkenler ortalama ve standart sapma, kategorik

Resim 1. Akım aracılı dilatasyonun psoriyazis ve kontrol grubunda
boksör torbası ile gösterimi.

değişkenler yüzde olarak verilmiştir. Gruplar arasındaki farlılıklar,
sürekli değişkenler için student-t testi ile kategorik değişkenler ise
ki kare testi ile değerlendirilmiştir. P değeri 0,05’ten küçük olanlar
anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR
Çalışmaya alınan toplam 61 (30 psoriyazis, 31 kontrol grubu)
kişinin yaş ortalaması 37 ± 12 idi. Hastaların 16’sı (% 53) erkek
idi. Hastalık süresi 1-36 ay (12,5 ± 9,5) ve PASI skoru 2-38 (17,6
± 9,9) aralığında idi. En sık görülen psoriyazis (% 73.3) kronik
plak tip (psoriyazis vulgaris) idi. Hastaların büyük bir çoğunluğu
kombinasyon tedavisi alıyordu. 14 hasta metotreksat, 13 hasta
neotigazon, 10 hasta siklosiporin, 3 hasta etanersept ve 9 hasta
steroid tedavisi alıyordu. Katılımcıların demografik, klinik ve
laboratuvar özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Gruplar arasında
yaş, cinsiyet, sigara, tansiyon arteryel ve vücut kitle indeksi
bakımından anlamlı bir fark yoktu. Ek olarak endotel
fonksiyonlarını değerlendirdiğimiz FMD, psoriyazis grubunda
kontrol grubuna kıyasla daha düşük bulunsa bile istatistiksel
olarak anlamlılığa ulaşmadı (7,7 ± 3,1’e karşı 8,6 ± 2,8; p = 0,247,
Resim 1).
TARTIŞMA
Endotel disfonksiyonu, gelecekte kardiyovasküler hastalık (KVH)
gelişiminin önemli bir ön gördürücüsüdür. Bu çalışmada; endotel
fonksiyonlarının bir göstergesi olan FMD değerlendirilerek,
psoriyazis hastalarında endotel fonksiyonlarının, psoriyazislilerle
benzer bir KVH risk profiline sahip sağlıklı gönüllülere kıyasla
istatistiksel olarak anlamlı ölçüde bozulmadığı gösterildi. Ayrıca,
hastalığın süresiyle FMD değerleri arasında da anlamlı bir
korelasyon saptanmadı.
Psoriyazis, deri, saçlı deri, tırnaklar ve nadiren eklemleri etkileyen
kronik inflamatuar bir hastalıktır. Genellikle 15-35 yaşları arasında
başlayan hastalık, klinik olarak remisyon ve alevlenmeler şeklinde
seyretmektedir (8). Bu nedenle hastaların yaşam kalitesini
bozmakta ve önemli ölçüde fiziksel ve psikolojik morbiditeye
neden olmaktadır (8, 9).
Vasküler tıkayıcı olayların psoriyazisli hastalarda daha sık
görüldüğü bu konuda yapılan ilk çalışmalarda gösterilmiştir (10).
Daha sonra yapılan çok sayıda gözlemsel çalışma, psoriyazisli
hastalarda ateroskleroz daha yaygın bulunmuştur. Psoriyazisli
hastalarla, psoriyazisi olmayan kontrol grubu hastalarının
karşılaştırıldığı başka bir çalışmada, aterosklerotik kalp hastalığı
ve konjestif kalp yetmezliği psoriyazisli hastalarda daha sık
bulunmuştur (11). Koroner anjiografi yapılan hastalar arasında
geriye dönük yapılan bir çalışmada, psoriyazisli hastalarda daha
yüksek oranda koroner arter hastalığı tesbit edilmiştir (12).
Psoriyazis günümüzde, koroner arter hastalığı ve akut miyokard
infarktüsü için bağımsız bir risk faktörü olarak düşünülmektedir
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psoriyazis hasta grubunda KVH olan veya klasik KVH risk
faktörlerine sahip hastalar çıkarıldıktan sonra geriye kalan 60
hastanın FMD değerleri sağlıklı gönüllülerinkiyle benzer
bulunmuş. Yazarlar tüm psoriyazisli hasta grubuyla sağlıklı
kontroller arasındaki buldukları FMD farkının, psöriyazislilerin
sahip oldukları klasik KVH risk faktörlerinin sonucu ortaya
çıkmış olabileceğini ve tek başına psoriyazis hastalığının endotel
fonksiyonlarını bozarak gelecekte KVH gelişimi bakımından ek
bir risk oluşturmadığını belirtmişlerdir (26). Bizim
çalışmamızdaki psoriyazisli hastalarda sigara haricindeki klasik
KVH risk faktörleri dışlanmıştı. Sigara kullanımı hasta ve kontrol
grubunda benzer olduğu için analizler bu iki grup arasında yapıldı
ve hastalarla sağlıklı gönüllüler arasında FMD değerleri benzer
bulundu. Bu sonuç bahsedilen çalışmanın sonuçlarıyla
uyumluydu.
Sonuç
Literatürde psoriyazisin endotel disfonksiyonuna neden olabildiği
yönünde veriler mevcut ise de, biz çalışmamızda psoriyazisli
hasta grubunda endotel fonksiyonlarının sağlıklı gönüllülerinki
ile benzer olduğu sonucuna ulaştık. Bu sonuçlar psoriyazis
hastalığının KVH açısından bir risk faktörü olarak
değerlendirilemeyeceğini desteklemektedir. Ancak bu konunun
tam aydınlatılabilmesi için geniş ölçekli, çok merkezli, kontrollü,
prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Tablo 1. Psoriyazis ve kontrol grubunun demografik özellikleri.

KAYNAKLAR
(13). Daha güncel bir çalışmada, orta ve ciddi derecede psoriyazisi
olan hastalarda, iskemik kalp hastalığı ve serebrovasküler hastalık
gelişme riski genel nüfusa kıyasla daha yüksek bulunmuştur (14).
Endotel, kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan, damar içi
pıhtılaşmayı engelleyen, tek hücreli, ince bir tabakadır. Vucuttaki
bütün damar yapılarının iç yüzeyini kaplar. Endotel, güçlü bir
vazodilatatör olan nitrik oksit üretir ve anjiotensin 1’i anjiotensin
dönüştürücü enzim ile hidrolize ederek güçlü bir vazokonstriktör
olan anjiotensin 2 oluşumuna katkıda bulunur. Endotel tarafından
üretilen bu iki molekülün dengesine bağlı olarak bir
vazodilatasyon ve antiaterosklerotik veya vazokontriksiyon ve
aterojenik etki ortaya çıkar. Ultrasonografik bir yöntem olan
FMD; kolay uygulanabilir, tekrar edilebilir, güvenilir ve noninvaziv olması nedeniyle endotel fonksiyonlarını değerlendirmede
sık tercih edilmektedir. Bu amaçla genellikle brakiyal arterden
FMD bakılmaktadır. Endotelyal disfonksiyon aterosklerozun ilk
basamağıdır (15). Brakiyal arterin bozulmuş FMD’si, sonraki
kardiyovasküler olaylar için prognostik bir belirteçtir (16).
Koroner arter hastalığı olan genç hastalarda yapılan bir çalışmada,
endotelyal disfonksiyonun aynı zamanda periferik arterlerde de
olduğu belirlenmiş ve bu durumun sadece aterosklerotik damarla
sınırlı olmayıp yaygın olduğunu gösterilmiştir (17). Sağlıklı
kişilerde endotel, vasküler tonusu sağlayarak, aynı zamanda,
antikoagülan ortam oluşturarak tromboembolik olay ihtimalini
azaltmada da önemli rol oynamaktadır (18). Endotel
disfonksiyonu muhtemel büyük damar hastalığının erken bir
göstergesi olup yapılan çalışmalarda birçok hastalık ile ilişkili
bulunmuştur. Hipertrigliseridemisi olan hastalar, sigara içicileri,
hiperinsülinemi ve insülin rezistansı olan hastalar, kardiyak
sendrom X’li hastalar, aile hikayesi öyküsü olup başka risk
faktörü olmayan asemptomatik genç erişkinler ve obez hastalarda
endotel disfonksiyonu gösterilmiştir (19-24).
Psoriyazis hastalarında endotel fonksiyonlarını değerlendiren
güncel bir çalışmada, karotis intima-medya kalınlığının psoriyazis
hastalarında daha fazla olduğu gösterilmiştir (25). İki yüz seksen
beş şiddetli psoriyazisli hastanın incelendiği diğer bir geniş ölçekli
çalışmada; hasta grubunda FMD değerlerinin sağlıklı kontrol
grubuna göre anlamlı ölçüde azalmış olduğu bulunmuş; ancak
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