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O θωρακικός πόνος μη καρδιακής (πιθανώς οισοφαγι-
κής) αιτιολογίας (ΘΠΜΚΑ) αποτελεί ένα δυσεπίλυτο 
πρόβλημα στην καθημερινή κλινική πράξη. Μολονότι 

υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ύφεση συμπτω-
μάτων μετά από θεραπεία με διπλή δόση αναστολέων 
αντλίας πρωτονίων για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα 
(12-16 εβδομάδες), είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτές οι 
περιπτώσεις αφορούν σε παλινδρομικούς ασθενείς με 
άτυπες οισοφαγικές εκδηλώσεις γαστροοισοφαγικής πα-
λινδόμησης (ΓΟΠΝ). Η πλειοψηφία των ασθενών, όμως, 
με ΘΠΜΚΑ τελικά δεν εμφανίζει βελτίωση μετά από την 
επιθετική αντιεκκριτική αγωγή και ο περαιτέρω θερα-
πευτικός χειρισμός είναι αμφιλεγόμενος. Τα τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά έχουν συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες 
και δρουν σε υποδοχείς σεροτονίνης, ακετυλοχολίνης και 
νορεπινεφρίνης. Από αυτούς, όμως, πιθανότατα μόνο οι 
δύο πρώτοι εμπλέκονται στην αντίληψη του σπλαγχνικού 
πόνου. Τα νεότερα αντικαταθλιπτικά του τύπου των SSRIs 
και οι αγωνιστές των 5-ΗΤ4 υποδοχέων (tegaserod) δρουν 
στο επίπεδο των σεροτονινεργικών υποδοχέων και τα 
πρώιμα αποτελέσματα σχετικών μελετών σε ασθενείς με 
λειτουργικό καύσο είναι ενθαρρυντικά. 

Η παρούσα μελέτη από την Αϊόβα των Η.Π.Α. είναι η πρώτη 
στην οποία εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της θεοφυλλί-

νης (μη ειδικός ανταγωνιστής υποδοχέων αδενοσίνης) στους 
ασθενείς με ΘΠΜΚΑ. Υποψήφιοι ασθενείς για ένταξη στη μελέτη 
ήταν αυτοί με ΘΠΜΚΑ σύμφωνα με τα κριτήρια της Ρώμης ΙΙ, οι 
οποίοι είχαν αρνητική ενδοσκόπηση, οισοφαγική μανομετρία 
και 24ωρη φορητή πεχαμετρία, ενώ ο πλήρης καρδιολογικός 
έλεγχος ήταν αρνητικός. Όλοι οι ασθενείς είχαν λάβει δοκιμα-
στικά θεραπεία με διπλή δόση αναστολέων αντλίας πρωτο-
νίων για 2 μήνες, χωρίς βελτίωση συμπτωμάτων. Οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε δοκιμασία διάτασης οισοφαγικού μπαλονιού 
και σε αυτούς που αναπαράγονταν τα συμπτώματα σε όγκους 
≤55 cmH

2
O, θεωρήθηκαν ως πάσχοντες από οισοφαγική υπε-

ρευαισθησία. Η μελέτη διεξήχθη σε δύο φάσεις. Στην πρώτη 
21 ασθενείς υπεβλήθησαν σε διάταση οισοφαγικού μπαλονιού 
και σε 16 εξ αυτών διαπιστώθηκε οισοφαγική υπερευαισθησία. 
Αυτοί τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ενδοφλέβια θεοφυλλίνη ή 
placebo. Στη δεύτερη φάση 24 ασθενείς με ΘΠΜΚΑ και οισο-
φαγική υπερευαισθησία έλαβαν per os θεοφυλλίνη 200 mg 
x2 για 4 εβδομάδες, διακοπή για μία εβδομάδα και placebo για 
άλλες 4 εβδομάδες. Πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
οι ασθενείς κατέγραφαν τη συχνότητα και την ένταση των 
συμπτωμάτων τους σε 4βάθμια κλίμακα Likert (0: απουσία, 1: 
ήπια, 2: μέτρια, 3: σοβαρά).

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης απέδειξαν ότι η ενδο-
φλέβια έγχυση θεοφυλλίνης προκαλούσε στατιστικά σημαντική 

αύξηση των όγκων που απαιτούνταν για την πρώτη αντίληψη 
του μπαλονιού, την πρόκληση δυσφορίας και πόνου. Θα πρέπει 
να σημειωθεί δε ότι 5/8 (63%) ασθενείς που έλαβαν θεοφυλλίνη 
δεν ανέφεραν καθόλου πόνο σε μέγιστη διάταση μπαλονιού 
(65 cm H

2
O). Αντίθετα, στην ομάδα placebo δεν παρατηρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές πριν και μετά την έγχυση του 
φαρμάκου. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στην ευενδοτότητα του οισοφαγικού τοιχώματος, 
δηλαδή στην ομάδα της θεοφυλλίνης παρατηρούνταν μεγα-
λύτερη χάλαση και ευενδοτότητα, σε σχέση με την ομάδα 
placebo. Στη δεύτερη φάση, την οποία ολοκλήρωσαν τελικά 
19 ασθενείς, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση 
συμπτωμάτων κατά την περίοδο λήψης της θεοφυλλίνης σε 
σχέση με την περίοδο κατά την οποία οι ασθενείς ελάμβαναν 
placebo. Οι σημαντικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (26%) ήταν 
ναυτία, αϋπνία, τρόμος και φωτοφοβία, συμπτώματα τα οποία 
υποχώρησαν μετά ελάττωση του δοσολογικού σχήματος κατά 
50%. Τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι, εκτός από 
τη σεροτονίνη, η αδενοσίνη θα πρέπει να προστεθεί στη λίστα 
των πιθανών μεσολαβητών που εμπλέκονται στην αντίληψη 
του ΘΠΜΚΑ. Μολονότι η μελέτη περιορίζεται από το σχετικά 
μικρό αριθμό ασθενών, είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται 
με ελεγχόμενο τρόπο η αξία της θεοφυλλίνης στους ασθενείς 
με ΘΠΜΚΑ. Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ελέγχθηκαν μόνο 
ασθενείς με αποδεδειγμένη οισοφαγική υπερευαισθησία (μετά 
από διάταση οισοφαγικού μπαλονιού), μέθοδος η οποία δεν 
είναι γενικά διαθέσιμη, επομένως είναι άγνωστη η αποτελε-
σματικότητά της σε μη επιλεγμένους ασθενείς με ΘΠΜΚΑ, ενώ 
ένα ακόμα εμπόδιο στη γενικευμένη χρήση της αποτελούν οι 
σχετικά συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
μελετών ACCENT-I και CLASSIC-I, 
περίπου το 40% των ασθενών με 

ανθεκτική νόσο Crohn στα κλασσικά 
θεραπευτικά σχήματα δεν απαντά 
ούτε στη θεραπεία με antiTNF-α πα-
ράγοντες. Επιπλέον, φαίνεται ότι, ενώ 
η αρχική ανταπόκριση στη θεραπεία 
με infliximab είναι περίπου 60%, με-
τά από 54 εβδομάδες θεραπείας (5 
mg/kg ανά 8 εβδομάδες), μόνο οι 
μισοί (30%) από αυτούς, συνεχίζουν 
να βρίσκονται σε ύφεση. Ακόμα, έως 
και 60% των ασθενών που βρίσκονται 
σε θεραπεία συντήρησης με infliximab 
εμφανίζουν επιδείνωση της νόσου ή 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις που οδη-
γούν σε διακοπή της χορήγησης. Ο 
περαιτέρω θεραπευτικός χειρισμός 
αυτών των ασθενών είναι εξαιρετικά 
δυσχερής, ενώ δεν υπάρχουν καλά 
οργανωμένες μελέτες.

Απάντηση σε αυτό το ερώτημα προ-
σπαθεί να θέσει η ανωτέρω πολυκε-
ντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη 
μελέτη, στην οποία συμπεριλήφθησαν 
311 ασθενείς με νόσο Crοhn που αρχικά 
είχαν ανταποκριθεί στη θεραπεία με 
infliximab και στη συνέχεια εμφάνισαν 
σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες ή 
υποτροπή της νόσου. Οι 155 ασθενείς 
έλαβαν adlimumab και οι 156 placebo με 
υποδόριες ενέσεις 160 mg την εβδομάδα 
0 και 80 mg 2 εβδομάδες μετά. Η δρα-
στηριότητα της νόσου εκτιμήθηκε ανά 

εβδομάδα για 4 εβδομάδες. Στο τέλος 
της παρακολούθησης τα αποτελέσματα 
είχαν ως εξής: ύφεση νόσου 21% vs 7% 
(p< 0,001), ≥70 βαθμούς ελάττωση 
στο CDAI score: 52% vs 34% (p= 0,001), 
≥100 βαθμούς ελάττωση στο CDAI score: 
38% vs 25%. H αποτελεσματικότητα του 
adalimumab ήταν ανεξάρτητη της αιτίας 
διακοπής του infliximab και δεν επηρε-
άστηκε από την ύπαρξη αντισωμάτων 
έναντι του infliximab (ΑΤΙs). Η αποτε-
λεσματικότητα του adalimumab στους 
ασθενείς με συρίγγια ήταν παρόμοια με 
αυτή του placebo. Δεν υπήρξαν στατιστι-
κά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο 
ομάδων όσον αφορά στις ανεπιθύμητες 
ενέργειες και την εμφάνιση σοβαρών 
λοιμώξεων.

Στη μελέτη δεν περιγράφεται η δρα-
στηριότητα της νόσου πριν τη χορήγηση 
infliximab, μετά τη χορήγηση (επίτευ-
ξη ύφεσης;) και κατά τη διακοπή του. 
Επίσης, δεν περιγράφεται το θεραπευτι-
κό σχήμα και η συνολική δόση που είχαν 
λάβει οι ασθενείς. Παρά τους ανωτέρω 
περιορισμούς, φαίνεται ότι η χορήγη-
ση adalimumab σε ασθενείς που είναι 
ανθεκτικοί στη χορήγηση Infliximab ή 
εμφανίζουν σοβαρές αντιδράσεις αποτε-
λεί ελκυστική εναλλακτική θεραπευτική 
λύση, μολονότι τα ποσοστά αποτελε-
σματικότητας είναι σαφώς χαμηλότε-
ρα από αυτά που παρατηρούνται σε 
ασθενείς που δεν έχουν λάβει καθόλου 
anti-TNFa. 

Adalimumab σε ασθενείς με νόσο Crohn που είχαν λάβει 
infliximab: τυχαιοποιημένη μελέτη

Sandborn WJ et al. Adalimumab induction therapy for Crohn 
disease previously treated with infliximab: a randomized trial. 
Ann Intern Med 2007; 146(12):829-38.

Έχει αποδειχθεί ότι η έσω πλάγια σφιγκτη-
ροτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής 
στους ασθενείς με χρόνια ραγάδα δα-

κτυλίου με πλήρη ύφεση συμπτωμάτων σε >95% 
των περιπτώσεων. Το βασικότερο μειονέκτημα 
της μεθόδου είναι η εμφάνιση ελάσσονος ή 
μείζονος ακράτειας σε ποσοστά που φτάνουν 
το 45%. Εναλλακτικά, έχει προταθεί η τοπική 
εφαρμογή αλοιφής νιτρογλυκερίνης με στόχο 
την ελάττωση της πίεσης του έσω σφιγκτήρα 
και την τοπική αύξηση της βλεννογόνιας αιματι-
κής ροής. Τα αποτελέσματα σχετικών μελετών 
αναφέρουν ποσοστά επούλωσης 33-84%.

Η παρούσα μελέτη από τον Καναδά περιγράφει 
την έκβαση ασθενών με χρόνια ραγάδα δακτυλίου 
που είχαν συμπεριληφθεί σε συγκριτική μελέτη 
νιτρογλυκερίνης 2-5% vs έσω πλαγίας σφιγκτηρο-
τομής, που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 
Φεβ. 97 – Οκτ. 98. Το 2004 πραγματοποιήθηκε 
τηλεφωνική επικοινωνία με στόχο: 1) τη διαπίστωση 
τυχόν υποτροπής των αρχικών συμπτωμάτων, 2) 
την αναζήτηση άλλης θεραπείας μετά την ολο-
κλήρωση του αρχικού σχήματος, 3) την εκτίμηση 
της γενικής ικανοποίησης από την αρχική θεραπεία 
και 4) την απάντηση ειδικού ερωτηματολογίου για 
τη διαπίστωση πιθανής ακράτειας.

Μετά από μέση παρακολούθηση 6,5 ετών εκτι-
μήθηκαν 27 ασθενείς που είχαν τυχαιοποιηθεί στην 
ομάδα νιτρογλυκερίνης και 24 ασθενείς που είχαν 
υποβληθεί σε έσω πλάγια σφιγκτηροτομή. 16/27 
(59%) ασθενείς της πρώτης ομάδας τελικά χει-
ρουργήθηκαν λόγω εμμονής συμπτωμάτων έναντι 
κανενός της χειρουργικής ομάδας. Οι υπόλοιποι 
11 ασθενείς της πρώτης ομάδας (που δεν είχαν 

χειρουργηθεί) ανέφεραν συνέχιση συμπτωμάτων 
και χρήση διαφόρων (συντηρητικών) θεραπευτικών 
μέτρων. Αντίθετα, μόνο 3/24 (12,5%) από τους 
ασθενείς της χειρουργικής ομάδας ανέφεραν χρήση 
διαφόρων μέτρων μετά τη διενέργεια της χειρουρ-
γικής θεραπείας. Γενικά, το 92% των ασθενών της 
χειρουργικής ομάδας θα επέλεγαν ξανά την ίδια 
θεραπεία σε σχέση με το 63% των ασθενών της 
ομάδας με τη συντηρητική θεραπεία.

Το σημαντικότερο εύρημα της παρούσας μελέτης 
ήταν ότι οι ασθενείς και των δύο ομάδων παρουσί-
αζαν συγκρίσιμα ποσοστά ακράτειας. Συγκεκριμένα, 
μόνο 8/24 (33%) ασθενείς της χειρουργικής ομάδας 
δεν είχαν κανένα επεισόδιο μείζονος ή ελάσσονος 
ακράτειας κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα 
συγκριτικά με 9/27(33%) των ασθενών της συντη-
ρητικής θεραπείας, ενώ δεν υπήρχαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές όσον αφορά στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών, που εκτιμήθηκε με διεθνώς 
τυποποιημένα και αποδεκτά ερωτηματολόγια.

Μολονότι η παρούσα μελέτη έχει περιορισμούς 
λόγω του χαρακτήρα της τηλεφωνικής επικοινωνίας 
και της ύπαρξης στατιστικά περισσότερων θήλεων 
στη συντηρητική ομάδα (γεγονός που θα μπορούσε 
να εξηγήσει εν μέρει την εμφάνιση σχετικά μεγαλύ-
τερων ποσοστών ακράτειας), είναι η πρώτη φορά 
που αναφέρεται ότι η μακροπρόθεσμη εφαρμογή 
αλοιφής νιτρογλυκερίνης μπορεί να προκαλέσει 
κλινικά σημαντική ελάσσονα ακράτεια. Επομένως, 
κρίνεται επιβεβλημένη η διενέργεια ελεγχόμενων 
μελετών με σχετικά μεγάλη περίοδο παρακολού-
θησης (> 5 έτη) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
ασφάλεια της αντιμετώπισης της χρόνιας ραγάδας 
δακτυλίου με αλοιφή νιτρογλυκερίνης.

Η έσω πλάγια σφιγκτηροτομή υπερέχει της τοπικής θεραπείας με 
νιτρογλυκερίνη στη θεραπεία της χρόνιας ραγάδας

Brown CJ et al. Lateral internal sphincterotomy is superior to topical nitroglycerin 
for healing chronic anal fissure and does not compromise long-term fecal continence: 
Six-year follow-up of a multicenter, randomized, controlled trial. 
Dis Colon Rectum 2007; 50:442-8.

H θεραπεία με θεοφυλλίνη βελτιώνει τα συμπτώματα στους ασθενείς με θωρακικό πόνο 
μη καρδιακής (πιθανώς οισοφαγικής) αιτιολογίας

Rao SSC et al. Theophylline improves esophageal chest pain - A randomized, placebo-controlled study. 
Am J Gastroenterol 2007; 102:930-8.
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Παράγοντες σχετιζόμενοι με την ηπατίτιδα B 
σε HbeAg (-) ασθενείς 
με μόνιμα φυσιολογικές τιμές ALT

Lin CL, Liao LY, Liu CJ, Yu MW, Chen PJ, Lai MY, 
Chen DS, Kao JH.
Hepatitis B viral factors in HBeAg-negative car-
riers with persistently normal serum alanine 
aminotransferase levels.
Hepatology 2007 May; 45(5):1193-8.

Α σθενείς με χρόνια Ηπατίτιδα Β και τιμές ALT 
στα ανώτερα φυσιολογικά όρια βρίσκονται σε 
κίνδυνο εξέλιξης της ηπατικής νόσου. 

Στην παρούσα μελέτη διε-
ρευνήθηκε η συσχέτιση με-

ταξύ επιπέδων ALT στον 
ορό και παραγόντων 
που σχετίζονται με την 
Ηπατίτιδα Β σε ασθε-
νείς με HbeAg (-) και 
μόνιμα φυσιολογικά 
επίπεδα ALT στον ορό. 
Δεν υπήρχαν διαφορές 

σχετικά με τα κλινικά και 
ιολογικά γνωρίσματα των 

414 αυτών ασθενών (176 
με χαμηλά επίπεδα ALT [επί-

πεδα < 0,5 το φυσιολογικό] και 238 με 
επίπεδα ALT στα ανώτερα φυσιολογικά όρια). 

Σε σύγκριση με ασθενείς με HBV λοίμωξη και χαμηλά επί-
πεδα ALT, εκείνοι με επίπεδα ALT στα ανώτερα φυσιολογικά 
όρια είχαν μεγαλύτερη ηλικία [47 vs 37 έτη (p<0.001)] και 
είχαν συχνότερα επίπεδα HBV DNA >104 copies/ml (63,4 
vs 47,5%, p<0,001), όπως επίσης υψηλότερο επιπολασμό 
T1762/A1764 mutant (36,5% vs 24,2%, p=0.01). 

Πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι οι παράγοντες που 
σχετίζονται με επίπεδα τρανσαμινασών στα ανώτερα φυσι-
ολογικά όρια περιλαμβάνουν το αντρικό φύλο, την αύξηση 
της ηλικίας και επίπεδα HBV DNA >104 copies/ml. 

Συμπερασματικά, οι HbeAg αρνητικοί ασθενείς με μόνιμα 
φυσιολογικές τιμές ALT δεν είναι ένα ομοιογενές σύνολο 
και οι ασθενείς με τιμές ALT στα ανώτερα φυσιολογικά 
όρια παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που συνδέονται με 
αρνητική έκβαση σε βάθος χρόνου. 

Η φυσική ιστορία της ηπατίτιδας C σε ασθενείς με σοβαρή 
ηπατική ίνωση

Lawson A, Hagan S, Rye K, Taguri N, Ratib S, Zaitoun AM, Neal KR, 
Ryder SD, Irving WL. Trent HCV Study Group.
The natural history of hepatitis C with severe hepatic fibrosis. 
J Hepatol 2007 Jul; 
47(1):37-45.

Α υτή η μελέτη σκοπό είχε να εξετάσει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα 
σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ίνωση λόγω HCV λοίμωξης.

Η μελέτη περιλαμβάνει 150 ασθενείς με ηπατίτιδα C, οι οποίοι συμμε-
τείχαν στη μελέτη Trent HCV (βιοψίας ήπατος πριν το 2002) και παρουσίαζαν 
σοβαρή ίνωση (Ishak stage>4). Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 51 μή-
νες. Από τους 131 ασθενείς χωρίς προηγούμενο ιστορικό μη αντιρροπούμενης 
κίρρωσης, 33 (25%) απεβίωσαν (n=25) ή υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση (n=8) 
μετά μια μέση παρακολούθηση 42 μηνών.

Η πιθανότητα επιβίωσης χωρίς μεταμόσχευση ήταν 97%, 88% και 78% σε 1, 3 
και 5 έτη αντίστοιχα. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος και/ή ανεπαρκής αντιρρόπηση 
διαγνώσθηκε σε 33 ασθενείς (25%), μετά ένα μεσοδιάστημα 41 μηνών.

Σε πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε ότι η συνδυασμένη αντιϊκή θεραπεία 
οδήγησε σε βελτίωση της επιβίωσης. Η πρόγνωση δεν επηρεάστηκε από το 
στάδιο της ίνωσης. Παρατηρήθηκε χειρότερη πρόγνωση για 19 ασθενείς με 
προηγούμενη ανεπαρκή αντιρρόπηση, από τους οποίους οι 17 είχαν είτε απο-
βιώσει (n=15), είτε μεταμοσχευθεί (n=2).

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη αποδεικνύει ότι η σοβαρή ηπατική ίνωση 
(Ishak stage >4) επί εδάφους ηπατίτιδος C συνδέεται με φτωχή πρόγνωση, η οποία 
θα μπορούσε να βελτιωθεί ακολουθώντας συνδυασμένη αντιϊκή θεραπεία.

Επιμέλεια: Χ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ

Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρ. Τμήμα ΠΠΓΝ Πατρών

Τ α ποσοστά θνητότητας σχετιζόμενης με κίρρωση του ήπατος έχουν παρουσιάσει 
σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στην παρούσα 
μελέτη παρουσιάστηκαν δεδομένα από 41 χώρες στη χρονική περίοδο 1980-

2002 χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη βάση δεδομένων του παγκόσμιου οργανισμού 
υγείας (WHO).

Στα πρώτα έτη της δεκαετίας του ‘80 τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας καταγράφηκαν 
στις παρακάτω χώρες: Μεξικό, Χιλή (περίπου 55/100.000 άντρες και περισσότερες από 
14/100.000 γυναίκες), Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Ουγγαρία και Ρουμανία (περίπου 
30-35/100.000 άντρες και 10-15/100.000 γυναίκες).

Το ποσοστό θνητότητας από κίρρωση είχε μια σταθερή μείωση σε πολλές χώρες παγκο-
σμίως από τα μέσα ή τέλη του ‘70 (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ –5% και –1,5% στην 
τελευταία δεκαετία). Στη νότια Ευρώπη τα ποσοστά στα πρώτα έτη του 2000 ήταν χαμη-
λότερα κατά 50% περίπου σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Απεναντίας είχαν αυξηθεί 
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σε εξαιρετικά υψηλές τιμές στα μέσα της δεκαετίας 
του ‘90 και μειώθηκαν αργότερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρήθηκε ετήσια ποσοστιαία 
μεταβολή +7% στους άντρες και +3% στις γυναίκες στην Αγγλία και Ουαλία και +9% στους 
άντρες και +7% στις γυναίκες στη Σκωτία.

Οι συγγραφείς καταλήγουν πως η θνητότητα που σχετίζεται με την κίρρωση παρουσιάζει 
ευνοϊκές τάσεις σε πολλές χώρες του κόσμου ακολουθώντας τη μείωση του ποσοστού 
κατανάλωσης αλκοόλ και λοιμώξεων από τους ιούς της ηπατίτιδας Β και C. Η σταθερά αυ-
ξανόμενη τάση, η οποία παρατηρήθηκε τις τελευταίες περιόδους στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
τη κεντρική και Ανατολική Ευρώπη φαίνεται να οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατανάλωσης 
αλκοολούχων ποτών. 
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