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SANTRAUKA
Reikšminiai žodžiai:  intoksikacija ličiu, apsinuodijimas ličiu, ličio toksiškumas. 
Litis – lengviausias žinomas metalas. Ličio druskos plačiai vartojamos bipolinių afektinių psichikos sutrikimų ilgalaikiam gy-
dymui. Klinikoje galimi keli intoksikacijos ličiu tipai:  ūmus, lėtinis ir ūmus dėl nuolatinio gydymo ličiu. Pateikiame gyvybei 
grėsmingą ūmaus apsinuodijimo ličiu atvejį. 
39 m. moteris, serganti psichikos sutrikimais, keletą metų buvo gydoma ličiu ir trifl uoperazinu. Į reanimacijos skyrių buvo 
atvežta po bandymo nusižudyti, praėjus 36 val. nuo pailginto veikimo ličio 62 tablečių (500 mg kiekvienoje) išgėrimo. Pri-
ėmimo metu ligonė buvo sunkios komos būsenos, pasireiškęs kvėpavimo nepakankamumas. Hemodinamiškai buvo stabili. 
Gydyta intraveninėmis skysčių infuzijomis, laivinamaisiais ir furozemidu siekiant palaikyti didesnę diurezę, taikyta dirbtinė 
plaučių ventiliacija, bikarbonatinė hemodializė. Ligonė atgavo sąmonę tik po 4,5 paros. Dėl apsinuodijimo neurologinių 
pasekmių neliko. 
ABSTRACT
Key words: lithium intoxication, lithium poisoning, lithium toxicity. 
Lithium, the lightest metal known. Lithium salts are the most widely used long – term treatment for bipolar aff ective  disor-
ders. In the clinical practice there are three types of lithium intoxication: acute poisoning in  patients not previously treated 
with lithium, acute overdose in patients who are under lithium treatment and chronic poisoning that occurs in patients who 
are under lithium treatment. We present the case of life – threatening acute lithium intoxication. 
A  39 – year – old woman with a history bipolar disorder and obsessive – compulsive disorder had received treatment with 
lithium  and trifl uoperazinum. She presented to the emergency department 36 hours after ingesting of 62 sustained – release 
lithium tablets (500mg each) attempted suicide. At admission, the patient presented with deep coma and respiratory insuf-
fi ciency. She was hemodynamically stable and received intravenous fl uid, catharsis, several doses of furosemide to maintain 
urine output, mechanical ventilation, bicarbonate hemodialysis. � e patient recovered consciousness slowly over the follo-
wing 4,5 days. Her status returned to previous without neurologic sequelae.  

Litis (L) – minkštas sidabriškai baltas metalas, vien-
valentis kationas. Jis – lengviausias žinomas metalas (mol. 
svoris – 7D). Pavadinimas kilęs iš graikiško žodžio lithos – 
akmuo. Normali L koncentracija organizme yra mažesnė 
nei 0,2 mmol/l, upių vandenyje – apie 0,002 mg/l [1–3].

L druskos maždaug prieš 200 metų pradėtos vartoti 
podagrai gydyti. 1880 m. paskelbta, kad L tinkamas ir de-
presijai gydyti. Tačiau tuomet jo vartojimas dėl toksiškumo 
nepaplito. 1929 m. ličio chloridas pradėtas plačiai vartoti 
vietoj valgomosios druskos, ypač hipertenzija sergantiems 
ligoniams. Žmonės su maistu jo suvartodavo per 14 g/d. 
Dėl L perdozavimo įvykus keliems mirties atvejams, jo var-
tojimas maiste 1950 m. buvo uždraustas. Tais pačiais metais 
nustatyta, kad jis naudingas gydant kai kuriuos psichikos 
sutrikimus. Nuo 1970 m. litis pradėtas vartoti itin plačiai ir 
vartojamas iki šiol [1, 3–7].

Vartojami L preparatai: Lithicarb, Quilonum SR, Litho-
tabs, Librium, Eskalith, Cibalith-S, Lithane, Lithobid, Litho-
nate ir kt. Dažniausiai vartojama ličio karbonato druska. 

Terapinė paros dozė – 600–1800 mg. 300 mg ličio karbo-
nato tabletė turi 8,12 mmol L jonų [1–3, 6–11].

L preparatų labai mažos terapinės koncentracijos ri-
bos – 0,6–1,2 (1,5) mmol/l. L koncentracija kraujo serume, 
mažesnė nei 0,3 mmol/l, daugumai neefektyvi, o didesnė 
nei 1,2 mmol/l jau gali sukelti šalutinį poveikį. 

L, ypač esant dehidracijai, gali pakeisti kationus Na+ 
ir K+ ant juos transportuojančių proteinų ir taip patekti į 
ląsteles. L sunkiai pasišalina iš ląstelių , todėl jis kaupiasi 
jose. Toksiniam L poveikiui  tai ypač svarbu – L pasyviai 
nepasiskirsto tarp intraląstelinio  ir ekstraląstelinio sektorių 
[1, 3, 7, 11]. 

Nagrinėjant intoksikaciją ličiu, skiriamas lėtinis ir ūmus 
apsinuodijimas L, nes jų klinika skirtinga (1 lentelė). 

Kartais minima intoksikacijos L sunkumo skalė pagal 
H. E.Hansen ir A. Amdisen (2 lentelė). 

Pateikiame retą, lietuvių medicinos literatūroje dar ne-
aprašytą ūmaus apsinuodijimo L atvejį.  

39 m. moteris, siekdama nusižudyti, išgėrė 62 pailginto 
veikimo ličio karbonato tablečių „Contemnol” (1 tabl. – 500 
mg  ličio karbonato; tai iš viso 873 mmol/l L jonų). Ligonė 
į stacionarą pateko apytiksliai po 36 val. Moterį keletą metų 
psichiatras gydė ličio karbonatu (500 mg/d.) ir trifl uoperazi-
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nu (20 mg/d.). Moteris atvežta nesąmoninga (pagal Glasgow 
skalę – 3 balų koma), kvėpavimas retas (6–8 k./min.), matyti 
pragulų žymės kairėje kūno pusėje. Hemodinamika stabi-
li. EKG  sinusinis ritmas, ŠSD 77–80/min., QT intervalo 
pailgėjimas (398, 430 msek.; norma atitinkamai 340, 350 
msek.), neigiami T V1 – 3 derivacijose (1 pav.). Kraujyje leuko-
citozė 17,4x109/l. Kiti klinikiniai ir biocheminiai tyrimai be 
pakitimų. Kuo ligonė nuodijosi, buvo žinoma, bet dėl sun-
kios neurologinės būklės tirtas likvoras, atliktas galvos smege-
nų kompiuterinis tomografi nis tyrimas. Pakitimų nerasta. 

Gydant išplautas skrandis, skirta aktyvintosios anglies, 
vidurius laisvinančiųjų (MgSO4), kristaloidinių tirpalų in-
fuzijų (siekiant palaikyti gausesnę diurezę – apie 100 ml/
val). Keletą kartų didesnei diurezei sukelti buvo sušvirkšta 
manitolio, furozemido, mažomis dozėmis skirta dopamino 
infuzija. L išsiskyrimui su šlapimu padidinti kelis kartus 
lašinta natrio hidrokarbonato. Ligonė intubuota, pradėta 
dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV). Po 12 val. atlikta 8 val. 
trukusi bikarbonatinė hemodializė (HD; 200 ml/min.). 

L koncentracija kraujyje tirta tik vieną kartą (praėjus 
maždaug 17–18 val. po HD ir 40 val. po patekimo į stacio-
narą) – 0,27 mmol/l. Toliau L koncentracija kraujyje netir-
ta ir, remiantis tuo vienu tyrimu, HD nebetaikyta. 

Sąmonę ligonė atgavo po 4,5 paros ir dar kelias dienas 
buvo vangi, kartais giliai įmigdavo. Po to keletą dienų ste-
bėta ligonės hiperrefl eksija, padidėjęs dirglumas, susijaudi-
nimas. Tuomet sušvirkšta į veną diazepamo. DPV nutrauk-
ta po 5 parų.  Gulint stacionare (po 2 parų nuo atvykimo), 

dešinėje pusėje išsivystė nozokominė pneumonija (sukėlė-
jas – auksinis stafi lokokas; pagal pasėlį skirta oksacilino ir 
gentamicino). Būklei pagerėjus, tolesniam gydymui perkel-
ta į psichiatrijos kliniką. Intensyviosios terapijos skyriuje 
gydyta 9, psichiatrijos – 26 dienas. Išvyko be jokių neuro-
loginių apsinuodijimo pasekmių.

APTARIMAS 
L visiškai absorbuojamas viršutinėje virškinamojo trak-

to dalyje maždaug per 8 val. Maksimali L koncentracija 
kraujyje, išgėrus greitai veikiančių vaistų, susidaro po 1–2 
val., pailginto veikimo – po 4–5 val. Jei ligonis apsinuodijo 
pailginto veikimo L, jo koncentracijos didėjimas kraujyje 
gali tęstis ir 3–4 dienas. Biologinis L pasisavinimas viršija 
95 proc. Pasiskirstymo tūris – 0,7–0,9 l/kg. L ne metabo-
lizuojamas, o išskiriamas daugiausia (95 proc.) per inkstus. 
Kadangi su baltymais susiriša tik mažiau nei 10 proc. vaisto, 
jis laisvai fi ltruojasi per glomerulus. 20 proc. fi ltruoto L iš-
siskiria su šlapimu, o 80 proc. reabsorbuojama: proksimali-
niuose kanalėliuose – 60 proc., tarp Henle kilpos ir surenka-
mųjų kanalėlių – 20 proc. Pusinis L eliminacijos laikas pri-
klauso nuo paciento amžiaus, gydymo juo trukmės, inkstų 
funkcijos. Po vienkartinės vaisto dozės jis siekia 12–27 val., 
po ilgalaikio gydymo – iki  60 val. [1, 3, 4, 6–9, 11–15]. 

Ūmi letalinė ir toksinė L dozės dėl varijuojančios ab-
sorbcijos nenustatytos. Toksiškumas iš esmės remiasi klini-
ka ir neretai siejasi su L koncentracija kraujyje, viršijančia 
2 mmol/l [4, 8]. 

1 lentelė. Klinikiniai apsinuodijimo ličiu simptomai (R. T. Timmer ir kt., 1999) 

Organų sistemos Ūmus apsinuodijimas Lėtinis apsinuodijimas
Endokrininė Nėra Hipotireozė
Virškinamojo trakto Pykinimas, vėmimas Minimalūs
Širdies Pailgėjęs QT intervalas, 

ST ir T pokyčiai  
Miokarditas

Kraujo Leukocitozė Aplastinė anemija 
Neurologinė
-  švelnūs simptomai 

-  vidutinis  

-  sunkus 

Smulkus tremoras, nedidelis galvos svaigimas, 
bendras silpnumas 
Apatija, mieguistumas, hiperrefl eksija, raumenų 
trūkčiojimai, neaiški kalba, ūžimas ausyse 
Choreoatetoidiniai judesiai, klonusas, koma, pri-
slopinta sąmonė, raumenų dirglumas, traukuliai

Tas pats 

Tas pats 

Atminties defi citas, Parkinsono liga, smegenų 
pseudotumoro vaizdas, psichozė

Raumenų Miopatija, periferinė neuropatija Tas pats
Inkstų Šlapimo koncentracijos sutrikimai Chroninis intersticinis nefritas, nefrogeninis 

necukrinis diabetas, inkstų nepakankamumas
Odos Nėra Dermatitas, lokalizuotos edemos, opos

2 lentelė. Intoksikacijos ličiu sunkumo skalė pagal Hansen ir Amdisen (S. Gosselin, 2004) 

Intoksikacijos ličiu sunkumo laipsnis Intoksikacijos požymiai
Nulinis Nėra 
1 Didelis tremoras
1 Mažas tremoras 
1 Hiperrefl eksija, dizartrija
2 Myoclonus, ataksija, sąmonės pritemimas
3 Deliras, koma, traukuliai
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Mūsų aprašyta ligonė išgėrė nepaprastai daug pailgin-
to veikimo L tablečių. Panašų atvejį literatūroje radome tik 
vieną – 29 m. moteris išgėrė dar daugiau (1083 mmol/l) 
pailginto veikimo L, į stacionarą komos būsenos ji pateko 
po 20 val. [10]. Ūmaus apsinuodijimo (2, 4–6, 8, 11–14, 
16–18, 23, 20–25, 27–29) galimi simptomai nurodyti 1 
lentelėje. Apsinuodijimo pradžioje sutrinka virškinimo sis-
tema (prasideda pykinimas, vėmimas, viduriavimas). Neu-
rologinių simptomų atsiranda kiek vėliau. Nors EKG pail-
gėja QT intervalas, grėsmingų skilvelinių aritmijų paprastai 
nekyla, kaip ir mūsų aprašytai ligonei. Po ūmaus apsinuo-
dijimo jokių šalutinių reiškinių dažniausiai nelieka, nors 
kartais ir aprašomi smegenėlių disfunkcijos požymiai. 

LABORATORINĖ DIAGNOSTIKA
Ūmaus  apsinuodijimo L atvejais, jei: a) yra intoksika-

cijos L simptomų, kraujo tyrimas daromas iškart;  b) nėra 
apsinuodijimo simptomų, L koncentracija serume tiriama 
praėjus maždaug 6 val. nuo išgėrimo. Jei po 6 val. L kiekis 
kraujyje yra normos ribose ir ligonis asimptominis, jį galima 
išrašyti iš stacionaro (nebent reikalinga psichiatro pagalba); 
c) apsinuodijimas patvirtintas ar išgerta pailginto veikimo 
L preparatų, L koncentracija kraujyje tiriama kas 6–12 val., 
kol jo kiekis kraujyje sumažėja. Jei L koncentracija kraujyje 
ir nedidėjo, jo kiekis serume, išgėrus pailginto veikimo L 
preparatų, vis tiek stebimas dar 48–72 val.

Reikia nepamiršti, kad ūmiais apsinuodijimo atvejais, kol 
L pasiskirsto po organizmą, klinika ir L koncentracija kraujyje 
blogai koreliuoja tarpusavyje. Jei koncentracija didelė, gydyto-
jai iš pradžių gali tik numatyti klinikos sunkumą. Apsinuodiju-
sieji taps ligoniais tik per 12–24 val. Jei gydymui bus taikoma 
hemodializė, kraują dėl galimo rikošeto reikėtų tirti tik praėjus 
6 val. po procedūros [4, 6, 8, 9, 12, 26, 28, 30].

Mūsų aprašytu atveju L koncentracijos vienkartinis 
tyrimas negalėjo būti informatyvus (imtas po HD). Klai-
dingai toliau nestebėta L koncentracija, todėl ir netaikyta 

dar buvusi reikalinga HD. Apsinuodijimas L retas, nežinoti 
vaisto metabolizmo ypatumai. 

Ūmaus apsinuodijimo L atvejais rekomenduojamas gy-
dymas [3–5, 7, 8, 11–14, 19, 32]:  
• Specifi nio antidoto nėra. 
• Vėmimo sukėlimas ar skrandžio lavažas, jei vaistų išgerta 

per 1 val.
•  Aktyvintoji anglis L neabsorbuoja. Jos duodama tik tuo-

met, jei su L pavartota ir kitų vaistų. 
• Žarnyno valymas subalansuotu polietileno glikolio ir 

elektrolitų tirpalu (2 l/val. suaugusiesiems ar 500 ml/
val. vaikams; jis tęsiamas, kol rektalinės masės primena 
vandenį), jei išgerta daug ir ypač pailginto veikimo L 
preparatų. Žarnynui valyti galima naudoti ir laisvinamąjį 
vaistą sorbitolį. 

• Hipovolemijos (ji dažna dėl vėmimo, viduriavimo) ko-
rekcija izotoniniu natrio chlorido (NaCl) tirpalu. Boliu-
su sušvirkščiama 10–20 ml/kg į veną, po to atliekama 
infuzija. Palaikyti diurezę 2–3 ml /kg/val. Pakankama 
diurezė didina L išsiskyrimą. Nesukelti hipervolemijos 
ir hipernatremijos (ji ypač nepalanki sergantiems necu-
kriniu diabetu; hipernatremijai išvengti, be izotoninio 
NaCl, galima vartoti ir 0,45 proc. NaCl tirpalą). 

• Forsuota diurezė nedidina L klirenso, todėl nerekomen-
duojama. Furozemido 10–40 mg į veną skiriama tik su-
keltai hipervolemijai gydyti. 

• L ekskreciją šiek tiek gali padidinti osmodiuretikai (ma-
nitolis), karboanhidrazės  inhibitoriai, aminofi linas, ta-
čiau jų vartoti nepatartina. Neatsargiai gydydami ir su-
kėlę dehidraciją, hiponatremiją sąlygosime L susilaikymą 
ir tik pabloginsime būklę. 

• L reabsorbciją proksimaliniuose inkstų kanalėliuose slo-
pina natrio hidrokarbonatas. Šlapimo šarminimas su jo 
infuzija šiek tiek didintų inkstinį L klirensą. Tačiau šis 
gydymas nerekomenduojamas, nes gali sukelti hipokale-
miją, metabolinę alkalozę, hipervolemiją. 

1 pav. Aprašytos ligonės EKG
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• Reikia įvertinti kvėpavimo takų praeinamumą ir, jei jis 
sutriktų, jį užtikrinti. Tačiau dėl intoksikacijos L kvėpa-
vimas paprastai nesutrinka, nebent yra kilę komplikaci-
jų. 

• Prasidėjus traukuliams, į veną leidžiama benzodiazepi-
nų.  

• Siūloma kartais naudoti ir kationus pakeičiančius rezi-
nus – natrio polistireno sultonatą (L pasišalinimas ska-
tinamas keičiant jį natriu). Nauda ribota. Pakartotinos 
dozės gali sukelti hipokalemiją. Aprašyti net žarnų ne-
krozės ir perforacijos atvejai. Bandytas ir kitas tokio pat 
poveikio absorbentas bentonitas [31].

Detoksikacinės procedūros [2–4, 7, 8, 10, 12–14, 
31]

Tai – hemodializė (HD). L smulkus jonas, beveik nesu-
sirišęs su baltymais, turi reliatyviai mažą pasiskirstymo tūrį, 
todėl gerai dializuojasi. Normalus inkstų L klirensas yra 
20–30 ml/min., o HD metu – 160±15 ml/min. HD pusės 
kiekio L išsiskyrimą nuo 23 val. sutrumpina iki 3,5–5,7 val. 
Peritoninės dializės atveju L klirensas yra tik 9–15 ml/min., 
todėl ji nerekomenduojama. Indikacijos HD nurodytos 3 
lentelėje. 

HD naudojama su natrio hidrokarbonatu, o ne su ace-
tatu, nes tuomet L klirensas iš intraląstelinių jo sankaupų 
yra didesnis. Po HD gali išsivystyti hipofosfatemija. Ją ko-
reguosime geriamaisiais fosfatais. 

Dėl rikošeto (L išsiskiria iš audinių ar ligonis yra išgėręs 
pailginto veikimo L preparatų) dažniausiai reikia pakartoti-
nos HD. HD tęsiamos ar kartojamos, kol L koncentracija 
kraujyje tampa mažesnė nei 0,5–1 mmol/l ir tokia išlieka 
6–8 val. Taikant HD, L koncentracija paprastai sumažėja 1 
mmol/l per 4 gydymo valandas. 

Rikošetui išvengti ar sumažinti gali būti taikoma nuola-
tinė arterioveninė ar venoveninė HD. Tai būtų ypač naudin-
ga ligoniams su lėtiniu L apsinuodijimu. Tačiau šios proce-
dūros nemažina L koncentracijos kraujyje taip greitai kaip 
HD (jų metu L klirensas tik 20–62 ml/min.) ir dažnai būna 
ribojamos dėl būtinumo vartoti antikoaguliantus. Rikošetą 
visiškai panaikina nuolatinė arterioveninė hemodiafi ltracija. 
Jos metu L klirensas yra analogiškas normaliai funkcionuo-
jantiems inkstams. Minėtos, nors ir daug mažiau efektyvios 
detoksikacinės procedūros tiktų hemodinamiškai nestabi-
liems ligoniams (jiems HD negalima) ir ligoniams terapi-
niam efektui palaikyti po pirmos HD procedūros.  

Dėl didelio pralaidumo („high fl ux“) HD metu turėtų 
būti pašalinta daugiau L, tačiau publikacijų apie tai nėra 
[10].

Taigi mūsų ligonei netikslinga buvo skirti aktyvintosios 
anglies, saliuretikų, natrio hidrokarbonato. Dar kartą reikė-
tų pabrėžti, kad buvo reikalingos pakartotinos HD (išgerta 
labai daug pailginto veikimo L; vėlyva hospitalizacija; ilgai 
užtrukusi sunki koma). HD ir viso gydymo eigą iš esmės 
turi lemti klinika.   

Ūmios intoksikacijos L prognozė dažniausiai yra palan-
ki [3–5, 7, 8, 11–14, 19, 32]. Ligoniai visiškai pasveiksta 
per 1–2 d. ir negrįžtamų neurologinių pasekmių paprastai 
nelieka. Mirštamumas yra 0– <1 proc., nors retai nurodo-
ma 2 proc. ar net 12,5 proc. Prognozė bus blogesnė, jei 
L koncentracija kraujo serume didesnė nei 3 mmol/l, yra 
ūmus apsinuodijimas ličiu lėtinio L vartojimo fone, išgertas 
didesnis kiekis pailginto veikimo L preparatų. 

Apsinuodijimo poveikis mūsų aprašytai ligonei yra vi-
siškai toks pat kaip ir aprašytai minėtai ligonei literatūroje. 

Išvada.  Apsinuodijimas L nėra dažnas (šiuo metu Lie-
tuvoje šio vaisto laikinai nėra), tačiau jį vartoja daug ligo-
nių. Todėl pravartu prisiminti šio apsinuodijimo kliniką ir 
gydymą. 
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