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Metabolik disfonksiyon-ilişkili yağlı karaciğer hastalığı ve aşırı alkol tüketimi mortalite için bağımsız 
risk faktörleridir. 

(Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease and excessive alcohol consumption are both independent 
risk factors for mortality) 

- van Kleef LA, de Knegt RJ, Brouwer WP. Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease and 
excessive alcohol consumption are both independent risk factors for mortality. Hepatology. 2022 Jul 1.  
doi: 10.1002/hep.32642.  

Hazırlayan: Dr.Coşkun Özer Demirtaş 

Arka Plan ve Amaçlar: MAFLD sıklıkla aşırı alkol tüketimi ile birliktelik gösterebilmektedir, ancak 
MAFLD’ın bu gruptaki prognostik değeri belirsizliğini korumaktadır. MAFLD'ın aşırı alkol tüketimi ve 
potansiyel etkileşimleri ile ilişkili olarak mortalite riskini araştırmayı amaçladık. 
 
Yaklaşım ve Sonuçlar: Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi III kohortuna kayıtlı 25-74 yaş arası 
kişileri mevcut steatoz ve alkol verileriyle analiz ettik. Viral hepatitli, vücut kitle indeksi < 18,5 olan ve yaş 
veya takiple ilgili eksik verileri olan katılımcılar hariç tutularak analiz için medyan 22,9 [20,9–24,8] yıllık 
takip süresine sahip 12,656 katılımcı incelendi. MAFLD tanısı, metabolik disfonksiyon varlığında 
ultrasonda steatoz görülen hastalarda konuldu. Kadınlarda günlük ≥10 gr, erkeklerde ≥20 gr alkol alımı aşırı 
alkol tüketimi olarak kabul edildi. MAFLD ve aşırı alkol tüketimi ile ölüm riskini nicelleştirmek için çok 
değişkenli Cox regresyon analizi kullanıldı. Modeller yaş, yaşın karesi, cinsiyet, ırk, medeni durum, eğitim 
ve sigara içme parametrelerine göre ayarlandı. Katılımcıların %31’inde MAFLD, %13’ünde aşırı alkol 
tüketimi mevcut iken, her iki durum da düzeltilmiş modellerde bağımsız ve simultane olarak artmış 
mortalite riski ile ilişkili bulundu (sırasıyla düzeltilmiş HR [aHR]: 1,21; %95 GA, 1,13-1,30 ve aHR: 1,14; 
%95 GA, 1,04-1,26). Benzer şekilde, MAFLD, aşırı alkol tüketimi olan ve olmayan katılımcılarda artan 
mortalite riski ile ilişkili bulundu. Hem MAFLD hem de aşırı alkol tüketimi (%4,0) olan katılımcılar en 
yüksek ölüm riskine sahip olarak saptandılar (aHR, 1,47; %95 GA, 1,28–1,71). Sonuçlar ilk 10 yıllık takip, 
aşırı alkolün katı bir tanımı ve eğilim skoru ağırlığı kullanıldığında da tutarlı olarak saptandı. 
 
Sonuçlar: MAFLD, aşırı alkol tüketiminden bağımsız olarak ölüm riskini arttırmaktadır. Bu durum, aşırı 
alkol tüketimi olan hastalarda dahi MAFLD'ın önemini vurgulamaktadır. 
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