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Glycemic burden and the risk of adverse hepatic outcomes in patients with chronic hepatitis B with type 2 
diabetes  
Tip 2 diyabetli kronik hepatit B hastalarında glisemik yük ve karaciğer sonuçları riski 
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Arka Plan ve Hedefler 
Tip 2 diyabet (T2D), kronik hepatit B enfeksiyonu (KHB) olan hastalarda yaygındır ve hepatosellüler 
karsinom (HSK) dahil olmak üzere artan karsinogenez riski ile ilişkilendirilmiştir. T2D  olan KHB'li hastalarda 
(KHB+T2D) HSK ve fibrozis ilerlemesi ile ilişkili faktörleri araştırdık. 
 
Yaklaşım ve Sonuçlar 
KHB tanılı Çinli hastalar, HSK ve transient elastografi ile tanımlanan fibroz ilerlemesi insidansını 
değerlendirmek üzere prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. KHB+T2D'li hastalarda glisemik kontrol, 
glikolize hemoglobin (HbA1c) ve HbA1c değişkenliği belirlemek için 5 yıllık değerleri kullanıldı. KHB'li toplam 
2330 hasta çalışmaya alındı (ortalama yaş 54,6 ±11,8 yaş, %55,5 erkek, %57,9 antiviral tedavi), 671'inde 
(%28,8) KHB+T2D mevcuttu (ortalama T2D süresi 7,2 ± 4,6 yıl, ortalama HbA1c 7,2 ± 0,9%). T2D, genel 
kohortta HSK (HR 2,080, %95 GA 1,343–3,222) ve fibrozis ilerlemesi (OR 4,305, %95 GA 3,416–5,424) ile 
bağımsız olarak ilişkili bulundu. KHB+T2D'li hastalarda glisemik yükü yansıtan faktörler (T2D süresi [HR 
1,107, %95 GA 1,023–1,198]), ortalama HbA1c (HR 1,851, %95 GA 1,026–3,339), hedef HbA1c'ye ulaşma 
süresi (HbA1c-TRT; HR 0,978, %95 GA 0,957–0,999), karaciğer sertliği (HR 1,041–1,043) ve sigara içme (HR 
2,726–3,344) bağımsız olarak HSK ile ilişkili bulundu (tüm p < 0,05), ancak HbA1c değişkenliği veya kontrollü 
atenüasyon parametresi ile ilişkili bulunmadı. Aynı glisemik yükle ilişkili faktörler (T2D süresi, ortalama 
HbA1c ve HbA1c-TRT), başlangıçtaki açlık glukozuna, başlangıçtaki HbA1c'ye, AST'ye ve antiviral tedaviye 
ilave olarak 3 yıllık fibrozis ilerlemesi ile bağımsız olarak ilişkili bulunmuştur. 
 
Sonuçlar 
Yüksek glisemik yük, KHB+T2D'li hastalarda HSK gelişimi ve fibrozis ilerlemesi ile ilişkilendirilmiştir, ve bu da 
karaciğerle ilişkili komplikasyonları azaltmada glisemik kontrolün önemini vurgulamaktadır. 
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