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  INTRODUCERE 
  Litiul a fost folosit pentru tratamentul  tulburării afective bipolare (TAB) de mai 

bine de 60 de ani, iar de atunci eficacitatea clinică i-a fost dovedită prin 
numeroase studii  
 

  Efecte secundare (toxicitatea renală, hipotiroidismul, creșterea în greutate, etc).  
 
MECANISME DE ACTIUNE 
Litiul se  consideră că influențează numeroase căi neuroprotectoare prin 
creșterea GSK3β fosforilată și inhibarea acțiunii sale, ameliorând efectele 
excitotoxicității ; 
Previne  degenerarea celulară prin reglarea/modularea acțiunii BDNF. Mai mult, 
diferite alte sisteme de mesager secundar sunt considerate a fi implicate în 
efectele terapeutice ale litiului, incluzând ciclul fosfoinozitid, proteina kinaza C și 
intracelular Ca2+. Asociațiile dintre genele circadiene precum TIMELESS, 
ARNTL1, PER3, NR1D1, CLOCK și GSK3β și BD au fost de asemenea studiate. S-a 
demonstrat că Litiul resincronizează ritmurile circadiene prin modularea 
expresiei unor gene, iar efectele litiului sunt atribuite și reglării ceasului biologic 
și a ritmurilor circadiene. 
În ceea ce privește declanșarea acțiunii, litiul are un debut mai lent de acțiune 
comparativ cu unele  antipsihotice (haloperidol, olanzapină, risperidonă), 
declanșarea acțiunii litiului fiind  de 6 - 10 zile. 
 
INDICATII DE TRATAMENT 

  Majoritatea ghidurilor de tratament recomandă utilizarea litiului ca agent de 
primă linie pentru terapia de menținere din TAB. De asemenea e recomandat in 
episodul maniacal, mixt, depresiv din TAB. 
O meta-analiză publicată în 2006, care a inclus 31 de studii și 33.340 subiecți, a 
raportat  o scădere  a riscului de sinucidere și tentativelor în timpul 
tratamentului cu litiu la pacienții cu BD și depresie majoră. Cu toate acestea, 
efectul antidepresiv al litiului a fost raportat ca având un debut întârziat de 6-8 
săptămâni. Un alt avantaj al terapiei cu litiu este efectul său protector împotriva 
apariției episodului maniacal în cazul  tratării depresiei bipolare  
Totuși, e de menționat că litiul prezintă o mai mică eficacitate în tratarea 
depresiei bipolare, față de eficacitatea tratării episodului 
maniacal/hipomaniacal, precum și a capacității sale de prevenție a recăderilor 
din TAB. 
 



INIȚIEREA TRATAMENTULUI 
Se începe cu evaluarea istoricului medical al pacientului cu referire directă la 
statusul renal, cardiac şi la funcţia tiroidei. 
Se va efectua un screening de laborator ce va conţine: test de sarcină, uree, 
creatinină, electroliţi, TSH, ECG (dacă pacientul are vârsta de peste 40 de ani sau 
sunt evidenţe ale unor boli cardiac). 
Pentru informarea pacientului şi a familiei asupra administrării corecte a litiului 
se vor discuta: 

- efectele adverse (efectele adverse cel mai frecvent întâlnite sunt: 
greaţa, diareea, poliuria, senzaţia de sete şi tremorul fin); 

- importanţa monitorizării concentraţiei plasmatice a litiului; 
- simptomele precoce de toxicitate.  

 
MANAGEMENTUL TRATAMENTULUI CU SĂRURI DE LITIU 
Se începe terapia cu 250-500mg/zi şi se creşte cu aceeaşi doză administrată la 3-
4 zile până la atingerea concentraţiei plasmatice de 0,6-1,2 mEq/l. 

  Datorită T 1/2 de 12 ore, litiul poate fi administrat o dată/zi. Rezultatele 
cercetărilor sunt în favorea unei singure administrări pe zi (max.2 
administrări/zi). Administrarea carbonatului de litiu în mai multe doze, 
favorizează apariţia mai multor pick-uri de substanţă în concentraţia 
plasmatică cu scăderea nivelului de litiu intre administrări. Administrarea 
în doză multiplă expune rinichiul la multiple pick-uri de concentraţie de 
litiu, favorizând apariţia nefrotoxicităţii. (Bowen et al. 1991; Hetmar et 
al.1987; Plenge et al. 1982). 

  Se monitorizează frecvent nivelul ureei şi al creatininei. 
  Se monitorizează TSH-ul la fiecare 6-12 luni dacă pacientul dezvoltă 

simptome de hipotiroidism. Apariţia hipotiroidismului la pacienţii bipolari 
este asociată cu depresia rezistentă la tratament (Yassa et al. 1988) şi cu 
dezvoltarea de TAB cu cicluri rapide (Bauer and Whybrow 1989). 

 
EVALUAREA EFICACITĂȚII TRATAMENTULUI CU SĂRURI DE LITIU 

a. CALITATEA REMISIEI 
b. NUMĂRUL DE RECĂDERI   
c. EVALUAREA FUNCŢIONĂRII GLOBALE (GAF).  

a. Calitatea remisiei  se apreciază prin specificanţii evoluţiei longitudinale a TAB: 
  -CU RECUPERARE INTEREPISODICĂ COMPLETĂ: dacă remisiunea 

completă este atinsă între cele mai recente două episoade afective. 
  -FĂRĂ REMISIUNE INTEREPISODICĂ COMPLETĂ: dacă remisiunea 

completă nu este atinsă între cele mai recente două episoade afective. 
b, Numărul de recăderi urmărește perioada de remisiune în ani.  
În cazul  TAB cu ciclare rapidă se produc cel puțin 4 episoade de perturbare 
afectivă (care satisfac criteriile pentru un episod depresiv major, maniacal, mixt 
sau hipomaniacal), într-un interval de 12 luni. 
NOTĂ: Episoadele sunt demarcate fie prin remisiune parţială sau completă 
pentru cel puţin 2 luni, fie printr-o comutare de la un episod de polaritate opusă 
(de ex. de la un episod depresiv major la un episod maniacal). 
c. Evaluarea funcționării se face prin gradul de reinserție familială, profesională, 
socială. 
 



Răspunsul negativ la tratamentul cu Li 
Non-răspunsul poate fi generat de  întreruperea tratamentului, atunci când 
pacienții care au prezentat un răspuns bun pe termen lung la litiu, întrerup 
tratamentul (sarcină, intervenții chirurgicale, comorbiditate cu boli 
infecțioase,etc). 
Non-răspunsul se poate instala și după ce pacienții au prezentat o recurență 
majoră și nu mai răspund la  dozele de Li  folosite  anterior . 
 
 
 
EVALUAREA EFECTELOR ADVERSE PRODUSE DE TRATAMENTUL CU SĂRURI 
DE LI 

  Din punct de vedere statistic efecte secundare cel mai des întâlnite sunt 
reprezentate de toxicitatea renală, hipotiroidismul, creșterea în greutate.  
Pentru prevenirea acestora este necesar un screening continuu al semnelor de 
intoxicare sau de declanșare a unor afecțiuni iatrogene. 
 
Screening-ul eficient al tratamentului cu săruri de Litiu 

Examinări medicale recomandate Timpul examinării  

Testarea funcției renale Examinare inițială și la fiecare 6 luni 

Testarea funcției tiroidei Examinare inițială și la fiecare 6 luni 
anual 

Calciu Examinare inițială și la fiecare 6 luni 
anual 

Greutate, circumferința abdomenului, 
 indice de masa corporal – IMC,  

Examinare inițială și la fiecare 6 luni 
anual 

Recomandări pentru EKG pentru riscul  intervalului  Q Tc  

 
Simptome și semne ale intoxicării cu Litiu 

Simptome  Intoxicare = litemie mai mare de 1.2 mmol/L 

SNC- Sistemul Nervos Central  Stare de confuzie;  
Semene  de afectare cerebrală – tremur, disartrie,  
ataxie, nistagmus; 
Semne extrapiramidale și neuromusculare  
(fibrilații, mioclonii) 
Polineuropatie 

Gastrointestinale  Greață , stare de vomă, diareea 



Renale Poliuria, polydipsia, diabet  

Cardiovasculare Aritmie, presiune sanguină scăzută, șoc 

Sindromul respirator de distress , disfuncții în termoreglare  

 
CONCLUZII 
Debutul la o vârstă timpurie a TAB  are o mare importanţă pentru evoluţia 
ulterioară a TAB.  Forma de debut (depresie sau manie) nu influenţează evoluţia 
ulterioară a TAB.În cazul debutului maniacal diagnosticul se stabilește precoce. 
In cazul debutului cu episod depesiv diagnosticul de TAB poate întârzia, ceea ce 
conduce la o evoluție nefavorabilă a cazului. 
Terapia cu Li a modificat evoluţia pe termen lung a TAB deoarece s-a dovedit că 
pe lângă tratamentul  episod acut de manie în TAB, litiul are şi efect profilactic, 
prevenind viitoarele episoade de boală. 
Terapia cu Li s-a dovedit mai putin eficientă în TAB cu cicluri lungi sau cicluri 
rapide, aceste forme necesitând asocierea unui al 2-lea timostabilizator 
(Valproatul de Na) 
Calitatea răspunsului la tratament nu se corelează cu o valoare standard a 
litemiei. 
Identificarea predictorilor biologici ai răspunsului litiului rămâne un pas 
important în urmărirea medicamentelor personalizate pentru tratamentul TAB. 
 Dat fiind că tehnicile neuroimagistice actuale ne permit să studiem mecanismele 
neurobiologice de bază ale TAB, împreună cu efectele neuroprotectoare și 
neurotrofice ale litiului, viitoarele studii farmacogenetică și imagistică vor facilita 
identificarea și investigarea predictorilor biologici ai răspunsuluila LI. 

In Centrul medical Psihomedica va oferim posibilitatea de a cunoaste mai 
multe aspecte despre terapia cu Litiu in TAB. 


