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STRESZCZENIE
Cel pracy. Celem badania byïa ocena wpïywu dïugotrwaïego podawania litu na stÚĝenie wapnia w surowicy i funkcjÚ
przytarczyc w przypadkach hiperkalcemii u pacjentów z chorobÈ afektywnÈ dwubiegunowÈ (CHAD) oraz porównanie
otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi u pacjentów nigdy nie przyjmujÈcych litu, dobranych pod wzglÚdem
wieku i pïci.
Materiaï i metody. Badaniem objÚto 90 pacjentów w wieku 60 ±10 lat otrzymujÈcych lit Ărednio przez 16 ±10 lat
oraz 30 pacjentów w wieku 56 ±12 lat nigdy litem nie leczonych. U wszystkich badanych oznaczono stÚĝenie wapnia
w surowicy. U pacjentów leczonych litem oceniono parametry czynnoĂci nerek wraz z oznaczeniem nowych biomarkerów uszkodzenia nerek. U pacjentów z hiperkalcemiÈ przyjmujÈcych lit oznaczono surowicze stÚĝenia parathormonu
(PTH). Badanie usg. jamy brzusznej przeprowadzono w obu grupach.
Wyniki. ¥rednie stÚĝenia wapnia w surowicy byïy wyĝsze u pacjentów leczonych litem niĝ w grupie kontrolnej.
HiperkalcemiÚ stwierdzono u 10% pacjentów dïugotrwale leczonych litem, czÚĂciej niĝ w grupie kontrolnej. WĂród przyjmujÈcych lit kobiet rozpowszechnienie hiperkalcemii byïo wiÚksze niĝ u mÚĝczyzn. Wykazano brak zaleĝnoĂci miÚdzy
stÚĝeniem wapnia a wiekiem i dïugoĂciÈ leczenia litem. NadczynnoĂÊ przytarczyc stwierdzono u 3 z 9 pacjentów z hiperkalcemiÈ przyjmujÈcych lit. Stwierdzono czÚstsze wystÚpowanie kamicy nerkowej u pacjentów leczonych litem niĝ
u badanych z grupy kontrolnej.
Wnioski. Rezultaty badania potwierdzajÈ, ĝe dïugotrwaïe podawanie litu jest zwiÈzane z zaburzeniami gospodarki
wapniowej i funkcji przytarczyc. Wyniki – podobnie jak te uzyskane przez innych badaczy – wskazujÈ, iĝ w grupie pacjentów leczonych litem celowe jest monitorowanie stÚĝenia wapnia w surowicy.
ABSTRACT
Objectives. The aim of the study was to assess the effect of chronic lithium treatment on serum calcium concentration and the parathyroid function when hypercalcemia was detected in bipolar patients, and to compare the results
with age and sex matched patients who had never been exposed to lithium.
Material and methods. The study comprised 90 patients aged 60±10 years who received lithium for mean 16±10
years and 30 patients, aged 56±12 years, never exposed to lithium. The serum calcium levels were measured in all
patients. In lithium-treated subjects, the parameters of kidney function and novel biomarkers of kidney injury were
assessed. Serum parathyroid hormone levels were assessed in lithium- treated patients with hypercalcemia. Abdominal
USG examinations were also carried out.
Results. Patients who received lithium had signiÞcantly higher mean serum calcium concentrations, compared
with the control group. Hypercalcemia was found in 10% of long-term lithium-treated patients, more frequently than in
the control group. The prevalence of hypercalcemia was higher among lithium-treated women than in men. In lithium-
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-treated patients no association between serum calcium levels and age or duration of lithium treatment were found. Hyperparathyroidism was found in 3 out of 9 lithium-treated patients with hypercalcemia. The incidence of nephrolithiasis
was more frequent in lithium-treated patients.
Conclusions. The results of the study conÞ rm that long-term lithium treatment is associated with irregularities in
calcium metabolism and parathyroid function and suggest, similarly to the results obtained by other researchers, that
monitoring of serum calcium concentrations in lithium- treated patients is necessary.
Sïowa kluczowe: lit, choroba afektywna dwubiegunowa, hiperkalcemia, nadczynnoĂÊ przytarczyc
Key words: lithium, bipolar disorder, hypercalcemia, hyperparathyroidism

WST}P
Lit, jednowartoĂciowy kation i metal alkaliczny,
jest zaliczany do leków normotymicznych I generacji i uwaĝany za terapiÚ pierwszego rzutu dla dïugotrwaïej proÞ laktyki CHAD. Wpïyw litu na ukïad
endokrynny stanowi jedno z najwaĝniejszych dziaïañ niepoĝÈdanych dïugotrwaïej terapii tym lekiem.
Objawem ubocznym zwiÈzanym z leczeniem litem
jest upoĂledzona zdolnoĂÊ zagÚszczania moczu,
która w skrajnie nasilonej postaci moĝe prowadziÊ
do nefrogennej moczówki prostej (NDI). Dziaïanie
litu na cewki zbiorcze nerek wiÈĝe siÚ ze zmniejszeniem ich odpowiedzi na aldosteron i wazopresynÚ (ADH). Jony litu sÈ gromadzone w tarczycy
w 3–4-krotnie wiÚkszych stÚĝeniach niĝ w osoczu,
a w wyniku ich stosowania najczÚĂciej dochodzi
do pojawanienia siÚ wola i objawów niedoczynnoĂci, rzadko nadczynnoĂci tarczycy. Objawem ubocznym zwiÈzanym z dïugotrwaïym stosowaniem litu
jest równieĝ wzrost stÚĝenia wapnia w surowicy,
czyli hiperkalcemia, która zostaïa po raz pierwszy opisana w 1973 roku (GarÞ nkel i wsp. 1973).
Do 1978 roku hiperkalcemii nie ïÈczono z podwyĝszonym stÚĝeniem parathormonu w surowicy lub
stÚĝeniem PTH nieadekwatnym do poziomu wapnia
(Christiansen i wsp. 1978). Zaburzenia gospodarki
wapniowo-fosforanowej spowodowane litem mogÈ
przybieraÊ postaÊ pierwotnej nadczynnoĂci przytarczyc (lithium-induced hyperparathyroidism, LIH)
z hiperkalcemiÈ i zmniejszeniem wydalania wapnia
z moczem (hipokalciuriÈ) (Sloand i Shelly 2006).
Wyniki badañ laboratoryjnych ujawniajÈ równieĝ
niski poziom cAMP w nerkach, prawidïowe stÚĝenie
fosforanów i podwyĝszone stÚĝenie magnezu w surowicy (Kingsbury i Salzman, 1993) oraz prawidïowy poziom aktywnej postaci witaminy D3 i zmniejszonÈ resorpcjÚ kostnÈ (Mak i wsp. 1998). Ponadto,
wystÚpujÈce w tej grupie pacjentów zwiÈzane z litem upoĂledzenie czynnoĂci nerek z obniĝonÈ Þ ltracjÈ kïÚbuszkowÈ, jak równieĝ poluria, polidypsja
oraz nefrogenna moczówka prosta, powodujÈce ob-

niĝenie objÚtoĂci osocza, mogÈ wpïywaÊ na wzrost
oznaczanego poziomu wapnia w surowicy. Objawy
kliniczne wystÚpujÈce u pacjentów z indukowanÈ
litem hiperkalcemiÈ i nadczynnoĂciÈ przytarczyc
sÈ róĝnorodne – od osïabienia i zmÚczenia, typowych objawów klinicznych nadczynnoĂci przytarczyc (kamicy nerkowej, osteoporozy, nadciĂnienia
tÚtniczego, zaburzeñ rytmu serca, odwodnienia)
po ciÚĝkie zmiany stanu psychicznego, z dezorientacjÈ, spowolnieniem psychoruchowym, sennoĂciÈ,
paranojÈ i omamami (Kingsbury i Salzman 1993;
Rizwan i Perrier 2009).
Podawana w literaturze czÚstoĂÊ wystÚpowania hiperkalcemii w grupie pacjentów leczonych litem waha siÚ od 6,3% do 50% (Bendz i wsp. 1996;
McIntosh i wsp. 1987). W najnowszej metaanalizie
toksycznoĂci litu, w której znalazïo siÚ 60 badañ
dotyczÈcych wpïywu litu na funkcje przytarczyc,
stwierdzono, ĝe zaburzenia czynnoĂci tych gruczoïów wystÚpujÈ u 10% pacjentów otrzymujÈcych lit
i sÈ wielokrotnie czÚstsze niĝ rozpowszechnienie
dysfunkcji przytarczyc w populacji ogólnej, które wynosi 0,1% (Bendz i wsp. 1996; Palmer i wsp. 1987;
McKnight i wsp. 2012). W analizowanych badanich
poziomy wapni i PTH w surowicy pacjentów leczonych litem byï podwyĝszny o 10% w porównaniu
do prawidïowych wartoĂci uzyskanych u pacjentów
z grup kontrolnych, a stÚĝenie wapnia w surowicy
byïo podwyĝszone Ărednio o 0,09 mmol/l, a PTH
o 7,3 pg/mL (McKnight i wsp. 2012). CzÚstoĂÊ wystÚpowania nadczynnoĂci przytarczyc indukowanej litem jest wiÚksza u leczonych litem kobiet (4:1)
i zwiÈzana z wystÚpowaniem zarówno gruczolaków
(2/3 przypadków), jak i hiperplazji przytarczyc (1/3
przypadków) (Hundley i wsp. 2005).
Celem nieniejszej pracy jest ocena wpïywu dïugotrwaïego podawania litu na stÚĝenie wapnia w surowicy i funkcjÚ przytarczyc w przypadkach hiperkalcemii u pacjentów z chorobÈ afektywnÈ dwubiegunowÈ (CHAD) i porównanie otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi u pacjentów nigdy nie
przyjmujÈcych litu, dobranych pod wzglÚdem wieku
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i pïci w populacji pacjentów leczonych w Klinice
Psychiatrii Dorosïych UM w Poznaniu.

METODYKA BADA
Osoby badane
Badaniem objÚto 120 osób, które speïniaïy kryteria diagnostyczne ICD-10 i DSM-IV dla choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) leczonych
w Klinice Psychiatrii Dorosïych UM w Poznaniu.
Osoby badane utworzyïy 2 grupy: eksperymentalnÈ, w której znalazïo siÚ 90 pacjentów (30 mÚĝczyzn
i 60 kobiet) w wieku 36–82 lata leczonych litem
przez Ărednio 16 ±9 lat oraz kontrolnÈ 30 pacjentów (10 mÚĝczyzn i 20 kobiet) w wieku 35–85 lat
nigdy nie przyjmujÈcych wÚglanu litu, dobranych
pod wzglÚdem wieku i pïci. DïugoĂÊ CHAD w grupie eksperynentalnej wynosiïa 6–51 lat (24 ±11),
natomiast w grupie kontrolnej 2–37 lat (14 ±8).
¥rednie stÚĝenie litu w surowicy u pacjentów z grupy eksperymentalnej wynosiïo 0,63 ±0,11 mmol/l.
CharakterystykÚ klinicznÈ badanych grup przedstawiono w tabeli 1.
W badanych grupach proporcja kobiet i mÚĝczyzn
byïa taka sama i wynosiïa 2:1. ¥redni wiek pacjentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej byï podobny, jak równieĝ podobny byï wiek kobiet i mÚĝczyzn
w obu grupach. IstotnÈ statystycznie róĝnicÚ stwierdzono, porównujÈc dïugoĂÊ trwania CHAD u pacjentów z obu grup. U pacjentów przyjmujÈcych lit byïa
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ona dïuĝsza (p < 0,001) niĝ u pacjentów z grupy kontrolnej (odpowiednio, Ărednio 14 ±8 lat i 24 ±11 lat).
Zgoda na badanie zostaïa wydana przez KomisjÚ
BioetycznÈ przy Uniwersytecie Medycznym im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Badani po uzyskaniu peïnej informacji wyraĝali pisemnÈ zgodÚ
na udziaï w nim. Ponadto wypeïniali kwestionariusz
dotyczÈcy przebiegu CHAD, wspóistniejÈcych chorób
somatycznych i przyjmowanych leków psychotropowych oraz innych dodatkowo przyjmowanych leków.
Ocena czynnoĂci nerek
U kaĝdego zakwaliÞkowanego do badania pacjenta oznaczono w moczu i krwi parametry pozwalajÈce
na ocenÚ funkcji nerek. W surowicy oznaczono stÚĝenie kreatyniny za pomocÈ metody enzymatycznej oraz
stÚĝenie albumin za pomocÈ metody immunoturbidymetrycznej. W próbce moczu z pierwszej porannej
mikcji po caïonocnej hydropenii wykonano badanie
ogólne moczu z ocenÈ ciÚĝaru wïaĂciwego przeprowadzone za pomocÈ metody suchych testów paskowych
oraz mikroalbuminuriÚ za pomocÈ testu immunoenzymatycznego (ELISA). Na podstawie poziomu kreatyniny w surowicy oszacowano wspóïczynnik przesÈczania kïÚbuszkowego (eGFR) ze wzoru MDRD,
a uzyskane wartoĂci mikroalbuminurii i poziomy
kreatyniny w moczu pozwoliïy na obliczenie stosunku albumina/kreatynina w moczu (UACR). Próbki
surowicy i moczu posïuĝyïy równieĝ do oznaczenia
za pomocÈ metody ELISA stÚĝeñ nowych markerów
uszkodzenia nerek: beta-2-mikroglobuliny (ȕ2MG)

Tabela 1. Charakterystyka kliniczna badanych grup

***

WIEK (lata)
DUGO¥m TRWANIA ChAD
(lata)
DUGO¥m LECZENIA LITEM
(lata)
ST}¿ENIE LITU
WbSUROWICY (mmol/l)
***
WIEK (lata)
DUGO¥m TRWANIA ChAD
(lata)

WSZYSCY
Ărednia ±SD
(zakres)

M}¿CZY½NI
Ărednia ±SD
(zakres)
GRUPA EKSPERYMENTALNA

KOBIETY
Ărednia ±SD
(zakres)

n = 90
60 ±10
(3682)
24 ±11 *
(6–51)
16 ±9
(5–41)

n = 30
58 ±10
(36–78)
25 ±12
(9–51)
17 ±8
(5–38)

n = 60
61 ±11
(37–82)
23 ±10
(6–44)
16 ±10
(5–41)

0,63 ±0,11

0,63 ±0,09

0,64 ±0,12

GRUPA KONTROLNA
n=30
56 ±12
(35–85)
14 ±8 *
(2–37)

n=10
55 ±18
(35–85)
12 ±9
(2–28)

* Istotna statystycznie róĝnica (p < 0,001) pomiÚdzy dïugoĂciÈ trwania ChAD u pacjentów z grupy
(ubpacjentów przyjmujÈcych lit dïuĝsza niĝ u pacjentów z grupy kontrolnej).

n=20
56 ±9
(36–76)
15 ±8
(4–37)
eksperymentalnej i kontrolnej
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oraz lipokaliny neutroÞ lowej zwiÈzanej z ĝelatynazÈ
(NGAL).
U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie
ultrasonograÞczne jamy brzusznej celem oceny czÚstoĂci wystÚpowania kamicy nerkowej w grupie eksperymentalnej i kontrolnej.

litem i nie przyjmujÈcych tego leku oraz w podgrupach mÚĝczyzn i kobiet.
¥rednie stÚĝenie wapnia caïkowitego w surowicy
u pacjentów leczonych litem wyniosïo 2,53 ±0,13
mmol/l i byïo istotnie wiÚksze (p < 0,01) niĝ w dobranej wzglÚdem wieku i pïci grupie kontrolnej, w której
osiÈgnÚïo wartoĂÊ 2,46 ±0,12 mmol/l. U mÚĝczyzn
przyjmujÈcych lit Ărednia kalcemia równaïa siÚ 2,54
±0,15 mmol/l, natomiast w grupie kobiet miaïa wartoĂÊ 2,54 ±0,26 mmol/l. WĂród pacjentów z grupy kontrolnej wartoĂci Ăredniego stÚĝenia wapnia
w zaleĝnoĂci od pïci wynosiïy u mÚĝczyzn 2,51 ±0,15
mmol/l, a u kobiet 2,46 ±0,13 mmol/l. Nie stwierdzono istotnych statystycznie róĝnic pomiÚdzy wynikami Ăredniej kalcemii u mÚĝczyzn i kobiet w obu grupach, jak równieĝ porównujÈc wyniki stÚĝenia wapnia miÚdzy mÚĝczyznami z grupy eksperymentalnej
i kontrolnej oraz miÚdzy kobietami z kaĝdej z grup.
Odsetek pacjentów przyjmujÈcych lit z podwyĝszonym stÚĝeniem wapnia w surowicy, czyli hiperkalcemiÈ wynosiï 10%. W grupie eksperymentalnej
hiperkalcemiÚ stwierdzono u 7% mÚĝczyzn i u 12%
kobiet. Natomiast w grupie kontrolnej podwyĝszony
poziom wapnia w surowicy stwierdzono u 7% pacjentów, w tym u 10% kobiet i u ĝadnego mÚĝczyzny.
Porównanie wartoĂci parametrów funkcji nerek
u pacjentów z grupy eksperymentalnej z normoi hiperkalcemiÈ nie wykazaïo istotnych statystycznie róĝnic. Równieĝ stÚĝenie nowych biomarkerów
uszkodzenia nerek (beta-2-mikroglobulin – ȕ2-MG
oraz lipokaliny neutroÞ lowej zwiÈzanej z ĝelatynazÈ
– NGAL) oznaczonych w surowicy i moczu nie róĝniïy siÚ miÚdzy pacjentami z normo- i hiperkalcemiÈ.
Przedstawiono to w tabeli 3, która zawiera wartoĂci
Ărednie i odchylenie standardowe oznaczonych parametrów funkcji nerek, jak równieĝ wartoĂci p zasotosowanego testu U Manna–Whitneya.
Nie wykazano istotnych statystycznie róĝnic porównujÈc Ărednie stÚĝenia wapnia w surowicy u pacjentów z grupy eksperymentalnej, którzy przyjmowali dodatkowe leki psychotropowe lub przyjmowali
wyïÈcznie lit; byli leczeni z powodu cukrzycy lub nie

Ocena stÚĝenia wapnia i parathormonu
w surowicy
StÚĝenie wapnia caïkowitego w surowicy oznaczono metodÈ kolorymetrycznÈ arsenazo III. U pacjentów z grupy eksperymentalnej, u których stwierdzono hiperkalcemiÚ (stÚĝenia w surowicy >2,65
mmol/l), oceniono stÚĝenie parathormonu w surowicy za pomocÈ metody ECLIA (elektrochemiluminescencji). Jako podwyĝszone uznano stÚĝenia PTH
przekraczajÈce 65 pg/ml.
Metodyka obliczeñ
Obliczenia statystyczne wykonano z zastosowaniem zarówno testów parametrycznych, jak i nieparametrycznych. UĂrednione wyniki przedstawiono w grupach i w zaleĝnoĂci od pïci jako wartoĂci
Ărednie, odchylenie standardowe oraz wielkoĂÊ minimum i maksimum. Do analizy róĝnic badanych
parametrów miÚdzy grupÈ badanÈ i kontrolnÈ oraz
miÚdzy podgrupÈ mÚĝczyzn i kobiet stosowano test
t Studenta lub test Mannna–Whitneya. Za róĝnicÚ
istotnÈ statystycznie uznano wartoĂÊ funkcji testowej
przy poziomie istotnoĂci p < 0,05. Do analizy zaleĝnoĂci miÚdzy dïugoĂciÈ stosowania litu oraz wiekiem
a wynikami stÚĝenia wapnia w surowicy zastosowano wspóïczynnik korelacji rangowej Spearmana.
AnalizÚ statystycznÈ przeprowadzono przy uĝyciu
programu Statistica 10 Þ rmy StatSoft.

WYNIKI
W tabeli 2 przedstawiono Ărednie stÚĝenia wapnia w surowicy, jak równieĝ liczbÚ i odsetek osób z hiperkalcemiÈ wĂród wszystkich pacjentów leczonych

Tabela 2. ¥rednie stÚĝenie wapnia w surowicy (Ca) i liczba (procent) osób z hiperkalcemiÈ wĂród wszystkich pacjentów
leczonych litem (LIT) i nie przyjmujÈcych tego leku (KONTROLA) oraz w podgrupach mÚĝczyzn i kobiet
WSZYSCY BADANI
Ca (mmol/l)

M}¿CZY½NI

KOBIETY

LIT

KONTROLA

LIT

KONTROLA

LIT

KONTROLA

2,53 ±0,13 *

2,46 ±0,12

2,54 ±0,15

2,51 ±0,15

2,54 ±0,26

2,46 ±0,13

*
Liczba

9

2

2

0

7

2

Procent

10%

7%

7%

-

12%

10%

* p < 0,01 w porownaniu z wszystkimi pacjentami z grupy kontrolnej
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Tabela 3. Porównanie parametrów funkcji nerek u pacjentów przyjmujÈcych lit z normo- i hiperkalcemiÈ

KREW

MOCZ

MATERIA

GRUPA EKSPERYMENTALNA

PARAMETR

PACJENCI
ZbNORMOKALCEMIk
(n = 81)
¥rednia ±SD

PACJENCI
ZbHIPERKALCEMIk
(n = 9)
¥rednia ±SD

POZIOM p
ISTOTNO¥CI
RÓ¿NICY

c.w. (g/ml)

1,014 ±0,013

1,014 ±0,007

0,959

CreaM (mg/dl)

86 ±40

81 ±39

0,717

Mikroalb. (ŝg/ml)

13 ±20

7 ±8

0,376

UACR (mg/g)

20 ±46

8 ±9

0,475

uȕ2-MG (ŝg/ml)

0,20 ±0,16

0,18 ±0,06

0,261

uNGAL (ng/ml)

71 ±81

41 ±32

0,285

Crea (mg/dl)

0,91 ±0,25

0,94 ±0,26

0,745

Alb. (mg/dl)

4590 ±419

4725 ±198

0,349

sȕ2-MG (ŝg/ml)

2,1 ±0,7

2,4 ±0,8

0,231

sNGAL(ng/ml)

289 ±95

245 ±90

0,196

eGFR ml/min/1,73 m2

72 ±15

73 ±15

0,782

c.w. – ciÚĝar wïaĂciwy moczu; CreaM – stÚĝenie kreatyniny w moczu; Mikroalb. – mikroalbuminuria; UACR – stosunek albumina/kreatynina w moczu; uȕ2MG – beta-2-mikroglobulina w moczu;
uNGAL – lipokalnia neutroÞlowa zwiÈzana z ĝelatynazÈ w moczu; Crea – stÚĝenia kreatyniny w surowicy; Alb. – stÚĝenie albumin w surowicy; sȕ2MG – beta-2-mikroglobulina w surowicy;
sNGAL – stÚĝenie NGAL w surowicy; eGFR – oszacowany wspóïczynnik przesÈcznania kïÚbuszkowego; w nawiasach podano jednostkÚ
oznaczanych parametrów funkcji nerek

stwierdzono u nich zaburzeñ gospodarki wÚglowodanowej; przyjmowali leki obniĝajÈce ciĂnienie krwi lub
wystÚpowaïy u nich prawidïowe wartoĂci ciĂnienia
tÚtniczego oraz którzy byli leczeni z powodu zaburzeñ
funkcji tarczycy lub stwierdzono u nich prawidïowe
stÚĝenie hormonów tarczycy.
Korelacje miÚdzy Ărednimi wartoĂciami stÚĝenia
wapnia w surowicy a wiekiem oraz dïugoĂciÈ stosowania litu byïy nieznamienne statystycznie, co wykazaïo
brak zaleĝnoĂci miÚdzy powyĝszymi zmiennymi.
U 9 pacjentów przyjmujÈcych lit, u których stwierdzono hiperkalcemiÚ, oznaczono stÚĝenie parathormonu w surowicy. ¥rednie stÚĝenie parathormonu
u 9 pacjentów z hiperkalcemiÈ wynosiïo 60,3 ±32,1
pg/ml, w tym u dwóch mÚĝczyzn równaïo siÚ 50,9
±29,9 pg/ml, a u siedmiu kobiet 62,9 ±34,4 pg/ml.
U trzech pacjentów (1 mÚĝczyzna i 2 kobiety) wyniki
badañ laboratoryjnych wskazywaïy na nadczynnoĂÊ
przytarczyc (Ca >2,65 mmol/l; PTH >65 pg/ml).
CzÚstsze wystÚpowanie zïogów w nerkach podczas badania ultrasonograÞcznego jamy brzusznej
stwierdzono u pacjentów leczonych litem niĝ u badanych z grupy kontrolnej (odpowiednio 13% i 6%).
OMÓWIENIE
¥rednie stÚĝenie wapnia w surowicy byïo wyĝsze
w grupie pacjentów leczonych litem niĝ w grupie

kontrolnej. U pacjentów leczonych litem nie wykazano zaleĝnoĂci miÚdzy wiekiem a stÚĝeniem wapnia w surowicy. Nie stwierdzono równieĝ korelacji
miÚdzy dïugoĂciÈ przyjmowania litu a kalcemiÈ w tej
grupie pacjentów. Uzyskane rezultaty potwierdzajÈ
wyniki otrzymane w holenderskim przekrojowym
badaniu 111 leczonych litem pacjentów, w którym
wykazano brak zaleĝnoĂci miÚdzy dïugoĂciÈ leczenia
litem a stÚĝeniem wapnia w surowicy w populacji
pacjentów w podeszïym wieku (Ăredni wiek wynosiï
75,2 lata) (van Melick i wsp. 2013).
Podstawowym rezultatem niniejszej pracy jest
wykazanie, ĝe podwyĝszone stÚĝenie wapnia w surowicy (hiperkalcemia) wystÚpuje u 10% pacjentów
dïugotrwale leczonych litem. W tej grupie pacjentów
czÚstoĂÊ wystÚpowania hiperkalcemii byïa wiÚksza
niĝ w grupie pacjentów nigdy litem nie leczonych
(7%), dobranej pod wzglÚdem wieku i pïci, chociaĝ
zbyt maïa liczba badanych nie pozwala na ocenÚ istotnoĂci statystycznej tej róĝnicy. Natomiast
McKnight i wsp. (2012) stwierdzili 10-proc. czÚstoĂÊ
wystÚpowania zarówno hiperkalcemii, jak i podwyĝszonych stÚĝeñ PTH u leczonych litem pacjentów.
WĂród przyjmujÈcych lit kobiet rozpowszechnienie
hiperkalcemii byïo wiÚksze niĝ u mÚĝczyzn (12%
i 7%, odpowiednio).
Analiza porównawcza parametrów funkcji nerek
w zaleĝnoĂci od stÚĝenie wapnia w surowicy wykazaïa,
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iĝ czynnoĂÊ nerek leczonych litem pacjentów z hiperkalcemiÈ nie róĝni siÚ od czynnoĂci nerek przyjmujÈcych lit pacjentów z prawidïowymi stÚĝeniami wapnia w surowicy. WystÚpowanie podwyĝszonych stÚĝeñ
PTH w surowicy, sugerujÈcych nadczynnoĂÊ przytarczyc zwiÈzanÈ z leczeniem litem (podwyĝszone stÚĝenie PTH) stwierdzono u 3 spoĂród 9 pacjentów z hiperkalcemiÈ, w tym u jednego mÚĝczyzny i 2 kobiet.
ZwiÈzany z przyjmowaniem litu wzrost stÚĝenia wapnia i parathormonu w surowicy próbuje siÚ
wyjaĂniÊ kilkoma mechanizmami. Jony litu, dziaïajÈc na komórki gïówne przytarczyc, powodujÈ
zwiÚkszenie stÚĝeñ zewnÈtrzkomórkowego wapnia
niezbÚdnych do zahamowania wydzielania PTH
(antagonizm w stosunku do receptorów wraĝliwych
na wapñ – CaSR). W nastÚpstwie stwierdza siÚ ciÈgïÈ sekrecjÚ parathormonu, pomimo obecnoĂci hiperkalcemii (Brown 1981; Shen i Sherrard 1982;
Mallette i Eichhorn 1986, Kingsbury i Salzman
1993; McHenry i Lee 1996; Riccardi i Gamba 1999;
Hofer i Brown 2003). Lit w dawkach terapeutycznych powoduje wzrost reabsorpcji wapnia w cewkach
nerkowych, a przez to obniĝenie wydalania wapnia i magnezu przez nerki (McHenry i Lee, 1996).
Zaobserwowano równieĝ, ĝe lit moĝe bezpoĂrednio
stymulowaÊ komórki gïówne przytarczyc do syntezy
parathormonu, dziaïajÈc poprzez hamowanie aktywnoĂci enzymu syntazy kinazy glikogenu 3ȕ (GSK-3ȕ)
(Lienert i Rege 2008). Jako mechanizm dziaïania litu
zaangaĝowany w wystÈpienie hiperkalcemii rozwaĝa
siÚ równieĝ hamowanie przez jony litu transportu
jonów wapnia przez bïony komórkowe. Wykazane
we wïasnym materiale ïÈczne wystÚpowanie hiperkalcemii i podwyĝszonych stÚĝeñ PTH w surowicy
wskazuje na istnienie indukowanej litem nadczynnoĂci przytarczyc zaledwie u 3 spoĂród 9 pacjentów
leczonych litem z hiperkalcemiÈ, co stanowi jedynie
3,3% ogóïu pacjentów leczonych litem przewlekle.
Wynik ten wskazuje, ĝe nie kaĝda hiperkalcemia
stwierdzona u pacjentów poddanych terapii litem
jest zaleĝna od nadczynnoĂci przytarczyc. W peïni uzasadnione jest monitorowanie stÚĝenia wapnia w surowicy podczas terapii litem i sprawdzanie
stÚĝenia PTH w surowicy u osób z hiperkalcemiÈ.
Naleĝy zawsze uwzglÚdniÊ obliczonÈ na podstawie
stÚĝenia kreatyniny w surowicy szacunkowÈ wartoĂÊ
GFR, gdyĝ przy wartoĂciach poniĝej 60 ml/min czÚsto dochodzi do rozwoju wtórnej nadczynnoĂci przytarczyc zwiÈzanej z upoĂledzeniem czynnoĂci nerek.
Wyniki naszych badañ wskazujÈ, ĝe kamica
nerkowa rozpoznana na podstawie badania ultrasonograÞcznego jamy brzusznej wystÚpuje czÚĂciej
u pacjentów leczonych litem niĝ u badanych z grupy

kontrolnej (13% i 6%, odpowiednio), co moĝe mieÊ
zwiÈzek z czÚstszym wystÚpowaniem hiperkalcemii
i wyĝszymi Ărednimi stÚĝeniami wapnia w surowicy
pacjentów dïugotrwale leczonych litem.
Leczenie pacjentów z hiperkalcemiÈ dïugotrwale przyjmujÈcych lit obejmuje rozwaĝnie odstawienia soli litu, zastosowanie leku kalcimimetycznego,
a przy nasilonej nadczynnoĂci przytarczyc – operacyjne usuniÚcie gruczolaka, jeĝeli zostanie stwierdzony lub wszystkich czterech przytarczyc przy
znacznym ich przeroĂcie. Zakoñczenie leczenia
litem najczÚĂciej powoduje normalizacjÚ gospodarki wapniowo-fosforanowej w ciÈgu kilku tygodni.
Zaobserwowano jednak przypadki trwaïego podwyĝszenia stÚĝenia wapnia i parathormonu pomiomo odstawienia litu (Cairns i wsp. 1985; McHenry
i Lee 1996). Chirurgiczne usuniÚcie pojednynczego
gruczolaka przytarczyc zazwyczaj powoduje powrót
stÚĝeñ wapnia w surowicy do wartoĂci referencyjnych, nawet u pacjentów kontynuujÈcych leczenie
litem (McHenry i Lee 1996; Hundley i wsp. 2005;
Khairallah i wsp. 2007). Wielu autorów nie zaleca
jednak operacyjnego leczenia nadczynnoĂci przytarczyc zwiÈzanej z litem w zwiÈzku z ryzykiem i technicznymi trudnoĂciami takiego zabiegu oraz moĝliwym nawrotem nadczynnoĂci przytarczyc (Gregoor
i Joong 2007). Cinakalcet, allosteryczny aktywator
receptora wraĝliwego na wapñ (CaSR) obniĝa lub
normalizuje stÚĝenie wapnia w surowicy i redukuje
surowicze poziomy PTH u pacjentów przyjmujÈcych
lit (Sloand i Shelly, 2006; Geoorg i Jong 2007). Coraz
czÚĂciej zwraca siÚ uwagÚ na koniecznoĂÊ stworzenia miÚdzynarodowych zaleceñ dotyczÈcych badania
poziomów wapnia i parathormonu w surowicy oraz
wskazuje na zasadnoĂÊ oznaczania stÚĝenia wapnia przed rozpoczÚciem leczenia litem, a nastÚpnie
co roku, wraz z oznaczaniem stÚĝenia kreatyniny
i TSH w surowicy (McKnight i wsp. 2012). StÚĝenie
parathormonu u pacjenta przyjmujÈcego lit powinno
byÊ oznaczone w przypadku stwierdzenia hiperkalcemii (Mallette i Eichhorn 1986). Rozpoznanie ïagodnych zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej
nie stanowi bezwzglÚdnego wskazania do odstawienia litu, a jedynie do czÚstszego oznaczania poziomu
wapnia w surowicy, a po stwierdzeniu hiperkalcemii
– oznaczenie stÚĝenia PTH w surowicy.
Rezultaty naszej pracy sÈ zgodne z wynikami innych badaczy i potwierdzajÈ, ĝe zaburzenia homeostazy wapniowej i dysfunkcja przytarczyc wystÚpujÈ
u znacznej czÚĂci pacjentów dïugotrwale leczonych
litem, a oznaczanie stÚĝenia wapnia w surowicy jest
istotne przy monitorowaniu objawów ubocznych leczenia litem. U pacjentów dïugotrwale leczonych
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litem poziom wapnia powininen byÊ oznaczany przynajmiej co roku wraz ze stÚĝeniem kraetyniny i TSH
w surowicy.
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