
132  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (2), 2009

Π ρόσφατα δεδομένα αποδίδουν στο λίθιο νευροπροφυλακτική και νευροτροφική δράση, 
δημιουργώντας προσδοκίες δράσης γνωσιακού ενισχυτή. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση 
με την καθιερωμένη άποψη που, βασιζόμενη σε παλαιότερα κλινικά δεδομένα και ανα-
φορές ασθενών, συνδέει το λίθιο με «γνωσιακό θάμβος» (cognitive blurring) και αρνη-

τική δράση επί της μνήμης. Μια πρόσφατη αναθεώρηση των παλαιοτέρων μελετών και ο συνδυα-
σμός τους με νέες κλινικές και εργαστηριακές έρευνες σχετικά με την πρωτογενή δράση του λιθίου 
επί των γνωσιακών λειτουργιών οδήγησε στα εξής συμπεράσματα: (α) Το σύνολο των δεδομένων 
σχετικά με τη δράση του λιθίου επί των γνωσιακών λειτουργιών δεν στοιχειοθετεί εικόνα σοβαρής ή 
εμμένουσας γνωσιακής διαταραχής. Απεναντίας, πρόσφατα ευρήματα υπαινίσσονται γνωσιακή ευ-
όδωση, κάτω από ορισμένες συνθήκες, (β) Οι συνθήκες που φαίνονται να προάγουν την εμφάνιση 
ευεργετικής γνωσιακής δράσης του λιθίου ενέχουν πρόκληση προς τα γνωσιακά συστήματα, όπως 
είναι η αυξημένη δυσκολία των χρησιμοποιούμενων δοκιμασιών. Προτείνουμε ότι και άλλες προ-
κλήσεις εκτός αυτής, όπως βιολογικές προκλήσεις ή προσβολές προς το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
(ΚΝΣ), ενδέχεται να αναδείξουν δράση γνωσιακής ενίσχυσης του λιθίου. Έτσι, το παρόν, δεύτερο 
μέρος της ανασκόπησής μας εστιάζει σε μελέτες της δράσης του λιθίου επί γνωσιακών διαταραχών 
που συνδέονται με λειτουργικές ή/και βιολογικές προκλήσεις προς το ΚΝΣ, όπως το στρες, τα τραύ-
ματα και οι νευροεκφυλιστικές και ψυχιατρικές διαταραχές.
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Το λίθιο τεκμηριωμένα παρέχει νευροπροστασία 
έναντι πλειάδας κυτταροτοξικών προσβολών,3,4 
όπως είναι η στέρηση οξυγόνου, γλυκόζης και άλ-
λων τροφικών παραγόντων που περιλαμβάνονται 
στο πλάσμα5–7 και η έκθεση σε διεγερτικές νευρο-
τοξίνες όπως το γλουταμικό.6 Ωστόσο, πιθανές λει-
τουργικές προεκτάσεις γνωσιακής ενίσχυσης δεν 
έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. 

Σε προηγούμενες ανασκοπήσεις1,2 εξετάσαμε τα 
κλινικά και ερευνητικά δεδομένα που αναφέρονται 
στην πρωτογενή δράση του λιθίου επί της συμπε-
ριφοράς και των γνωσιακών λειτουργιών. Σύμφωνα 
με τα δεδομένα αυτά, το λίθιο έχει ορισμένες μη 
ειδικές συμπεριφορικές επιπτώσεις που μπορούν 
να αλλοιώσουν την εικόνα της δράσης του επί των 
γνωσιακών λειτουργιών. Οι επιπτώσεις αυτές πε-
ριλαμβάνουν μείωση της εγρήγορσης και της διε-
ρευνητικής δραστηριότητας (αλλά όχι της κινητι-
κότητας εν γένει) και μετριασμό των φυσιολογικών 
αντιδράσεων προς απωθητικά ερεθίσματα, όπως τα 
ερεθίσματα που συνδέονται με στρες και με φόβο. 
Επομένως, δεν είναι δόκιμο να εξετάζονται οι επι-
πτώσεις του λιθίου επί των γνωσιακών λειτουργιών 
μόνο με απωθητικές διαδικασίες (τιμωρίας): θετικά 
ενισχυόμενες δοκιμασίες πρέπει να διεξάγονται πα-
ράλληλα, και μάλιστα περισσότερο βάρος πρέπει 
να αποδίδεται στα αποτελέσματα αυτών.

Άλλος παράγοντας ο οποίος πιθανά παρεισφρύει 
στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του λιθίου επί 
των γνωσιακών λειτουργιών είναι το γεγονός ότι οι 
περισσότερες σχετικές κλινικές έρευνες έχουν γίνει 
σε πληθυσμούς ψυχιατρικών ασθενών, συνηθέστα-
τα με διπολική διαταραχή. Όταν οι έρευνες αυτές 
περιλαμβάνουν ομάδες ελέγχου, οι ομάδες αυτές 
είναι είτε υγιείς μάρτυρες που δεν λαμβάνουν λίθιο, 
είτε προέρχονται από τον ίδιο κλινικό πληθυσμό, 
αλλά επίσης δεν λαμβάνουν λίθιο. Δεδομένου ότι 
η διπολική διαταραχή (αλλά και συναισθηματικές 
διαταραχές χωρίς την επιπρόσθετη περιπλοκή της 
κυκλικότητας) έχει επιπτώσεις επί των γνωσιακών 
λειτουργιών, είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι γνω-
σιακές επιπτώσεις του λιθίου από εκείνες της ίδιας 
της διαταραχής, έστω και σε έρευνες που περιλαμ-
βάνουν ορθοθυμικούς ασθενείς. Αυτό, προφανώς, 
ισχύει και για τις ομάδες ελέγχου διπολικών ασθε-
νών, ιδιαίτερα μάλιστα επειδή σε αυτές συχνά δια-

κόπτεται η αγωγή συντήρησης για τη διάρκεια της 
μελέτης. Δεν προκαλεί λοιπόν εντύπωση το γεγονός 
ότι, σε αρκετές πρόσφατες μελέτες, οι συγγραφείς 
εκφράζουν την αδυναμία τους να διαχωρίσουν τις 
επιδράσεις του λιθίου από εκείνες της νόσου (π.χ. 8).

Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι η παρατή-
ρηση των δράσεων του λιθίου επί των γνωσιακών 
λειτουργιών υγιών εθελοντών. Ωστόσο, οι σχετικές 
μελέτες αναγκαστικά περιορίζονται σε σύντομους 
χρόνους χορήγησης, η οποία αποκαλείται «υπο-
χρονία» (subchronic: μεταξύ 7 και 15 ημερών). Η 
βασική επιφύλαξη εδώ συνίσταται σε ενδείξεις ότι η 
οξεία και υποχρονία χορήγηση λιθίου φαίνονται να 
συνδέονται ιδιαίτερα με τις προαναφερθείσες, μη 
ειδικές δράσεις του λιθίου επί της συμπεριφοράς. 
Πράγματι, σε αντίθεση με ορισμένες έρευνες βρα-
χείας χορήγησης, οι μελέτες με την πιο μακρόχρονη 
χορήγηση που εμείς γνωρίζουμε9,10, 3 και 8 εβδομά-
δες αντίστοιχα αναφέρουν φυσιολογική μνημονική 
λειτουργία υγιών εθελοντών υπό λίθιο.

Μια άλλη ερευνητική οδός που χρησιμοποιείται 
είναι η παρατήρηση των δράσεων του λιθίου στις 
γνωσιακές λειτουργίες πειραματοζώων. Και εδώ, 
επιφυλάξεις αναφύονται από τα χρησιμοποιούμενα 
καθεστώτα χορήγησης λιθίου. Πολλές από τις πα-
λαιότερες μελέτες πειραματοζώων, οι οποίες και συ-
νάδουν με τις παλαιές μελέτες στον άνθρωπο διαπι-
στώνοντας γνωσιακά ελλείμματα κατά τη λήψη λιθί-
ου, χρησιμοποιούν βραχεία χορήγηση ή/και υψηλές 
δόσεις, συχνά χωρίς μέριμνα διατήρησης ικανών 
επιπέδων νατρίου και, πάντως, συνήθως χωρίς να 
αναφέρουν τα προκύπτοντα επίπεδα πλάσματος λι-
θίου. Τα αποτελέσματα νεοτέρων μελετών οι οποίες 
αναφέρουν χρόνια χορήγηση και επίπεδα πλάσμα-
τος λιθίου συναφή με αυτά των κλινικών επιπέδων 
συντήρησης, διαφοροποιούνται σημαντικά από τα 
αποτελέσματα των παλαιών μελετών.11,12

Εν συντομία, και έχοντας υπ όψη τις παραπάνω 
επιφυλάξεις, η σύνθεση των υπαρχόντων δεδομέ-
νων έχει ως εξής:1,2

Σε κλινικούς πληθυσμούς, η δράση του λιθίου επί 
της μάθησης εμφανίζεται ηπίως αρνητική, ενώ οι 
σύγχρονες μελέτες τείνουν να αποδίδουν τα παρα-
τηρούμενα ελλείμματα στη μη ειδική κατασταλτική 
δράση της ουσίας επί της συμπεριφοράς. Επιπλέον, 
τα ελλείμματα αυτά είναι ιδιαίτερα διακριτά στα 
αρχικά στάδια της λήψης λιθίου: όπως προαναφέρ-
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θηκε, δεδομένα που προκύπτουν από οξεία ή υπο-
χρονία χορήγηση λιθίου πρέπει να αξιολογούνται με 
επιφύλαξη. Πράγματι, τα ευρήματα προσφάτων με-
λετών σε πειραματόζωα υπό χρόνιο καθεστώς λιθί-
ου και σε δόσεις που διατηρούν επίπεδα πλάσματος 
συναφή με αυτά της κλινικής πρακτικής, όχι μόνον 
δεν παρατηρούν μαθησιακά ελλείμματα, αλλά ανα-
φέρουν βελτιωμένη μάθηση. 

Τα ευρήματα κλινικών μελετών σχετικά με τη δρά-
ση του λιθίου στη μνήμη είναι διχασμένα. Μελέτες 
σε υγιείς εθελοντές δείχνουν ότι η οξεία ή βραχεία 
λήψη λιθίου δεν επηρεάζει τη βραχεία μνήμη βασι-
κών, καθημερινών γεγονότων. Ωστόσο, η αύξηση 
των απαιτήσεων απόδοσης (όπως π.χ. σε νευροψυ-
χολογικές δοκιμασίες) περιστασιακά αναδεικνύει 
ήπια ελλείμματα τα οποία φαίνονται να είναι πα-
ροδικά, όπως εκείνα που παρατηρούνται στη μά-
θηση. Παρόμοια εικόνα προκύπτει από τις ανθρώ-
πινες μελέτες σε σχέση με τη μνήμη μακράς διαρ-
κείας. Οι πρόσφατες μελέτες πειραματοζώων, που 
χρησιμοποιούν κλινικά επίπεδα πλάσματος λιθίου, 
αναφέρουν απρόσκοπτη μακρόχρονη μνήμη (π.χ. 
μνήμη αναγνώρισης και αναφοράς), όπως και μά-
θηση. Επιπρόσθετα, στη μνήμη εργασίας (working 
memory: βραχεία μνήμη η οποία θεωρείται μέρος 
των εκτελεστικών λειτουργιών), το χρόνιο λίθιο φαί-
νεται να προκαλεί σημαντική βελτίωση κάτω από 
ορισμένες συνθήκες. Μια τέτοια συνθήκη είναι η 
εφαρμογή πρόκλησης προς το μνημονικό σύστη-
μα, σε βαθμό τέτοιο ώστε να εμφανισθεί έκπτωση 
στην απόδοση των πειραματοζώων ελέγχου (π.χ. 
μέσω στρες,9 ή μέσω αυξημένης δυσκολίας των δο-
κιμασιών11–15). Είναι σημαντικό ότι αυτά τα (απροσ-
δόκητα) δεδομένα εναρμονίζονται με πρόσφατα 
ευρήματα μιας τετραετούς έρευνας σε διπολικούς 
ασθενείς, η οποία συνδύασε τεχνικές νευροψυχολο-
γικής διερεύνησης της άμεσης λεκτικής μνήμης με 
απεικονιστικές τεχνικές (MRI).16 Η έρευνα αυτή δια-
πίστωσε σημαντική βελτίωση της λεκτικής μνήμης, 
με παράλληλη αύξηση του όγκου του ιπποκάμπου 
κατά τη χρόνια χορήγηση λιθίου. Παρόμοια απο-
τελέσματα αναφέρει μια έρευνα σε πειραματόζωα, 
στην οποία χρόνια λήψη λιθίου σε πρώϊμα στάδια 
ανάπτυξης επιμύων συνδέθηκε με αυξημένη μα-
θησιακή ικανότητα και αύξηση του λόγου βάρους 
φλοιωδών και υποφλοιωδών περιοχών.17 

Η ανθρώπινη προσοχή και συγκέντρωση φαίνο-
νται αδιατάρακτες από τη λήψη λιθίου. Ορισμένες 
παλαιότερες έρευνες σε πειραματόζωα αναφέρουν 
μείωση του εύρους της προσοχής, με αποτέλεσμα 
να αγνοούνται ερεθισμοί χαμηλής αντιληπτικής αξί-
ας. Ωστόσο τα ευρήματα αυτά δεν υποστηρίζονται 
από πιο πρόσφατες έρευνες, οι οποίες διαπιστώνουν 
φυσιολογική προσοχή, όπως και οι κλινικές μελέτες. 
Τέλος, τα δεδομένα πάνω στη δράση του λιθίου στις 
εκτελεστικές λειτουργίες (με εξαίρεση τη μνήμη ερ-
γασίας, που προαναφέρθηκε) είναι ισχνά, και δεν 
μπορούν να αξιολογηθούν επί του παρόντος.

Συμπερασματικά,1,2 το σύνολο των δεδομένων 
δεν συνθέτει μια εικόνα σημαντικής ή επιμένουσας 
γνωσιακής έκπτωσης ως αποτέλεσμα της λήψης λι-
θίου. Συγχρόνως όμως, ο αριθμός των μελετών που 
αναφέρουν ευόδωση των γνωσιακών λειτουργιών 
κατά τη λήψη λιθίου είναι σχετικά μικρός. Οι μελέ-
τες αυτές εναρμονίζονται μεν με την υπόθεση ότι η 
νευροπροστατευτική και νευροτροφική δράση του 
λιθίου μπορεί να έχει λειτουργικές προεκτάσεις γνω-
σιακής ενίσχυσης, αλλά δεν προσφέρουν, επί του 
παρόντος τουλάχιστον, μοχλό ανατροπής της τρέ-
χουσας αντίληψης ότι το λίθιο έχει αρνητική δρά-
ση επί των γνωσιακών λειτουργιών. Εξετάζοντας τις 
μελέτες που αναδεικνύουν την ευεργετική δράση 
του λιθίου επί των γνωσιακών λειτουργιών, καταλή-
ξαμε στο συμπέρασμα ότι ο κοινός παρονομαστής 
τους είναι, κατ’ αρχήν, η εξέταση των γνωσιακών 
επιδράσεων του λιθίου μετά από παρατεταμένη 
χορήγηση και, κατά δεύτερο λόγο (στην περίπτωση 
ερευνών σε πειραματόζωα), η χρησιμοποίηση δο-
κιμασιών αυξημένης δυσκολίας, οι οποίες αντιπρο-
σωπεύουν πρόκληση προς τη γνωσιακή επάρκεια 
πειραματοζώων ελέγχου εκτός λιθίου. Στις περι-
πτώσεις εκείνες που οι ομάδες ελέγχου εμφανίζουν 
έκπτωση απόδοσης λόγω αυξημένης δυσκολίας ή 
προηγούμενης έκθεσης σε στρες, τα πειραματόζωα 
υπό λίθιο εμφανίζουν βελτίωση της απόδοσής τους 
στις γνωσιακές δοκιμασίες γνωσιακής λειτουργικό-
τητας.6–8,10 

Βάσει της παρατήρησης αυτής προτείνουμε ότι 
τα λειτουργικά οφέλη που ενδεχομένως προσφέρει 
το λίθιο ως επακόλουθο της νευροπροστατευτικής 
του δράσης δεν εμφανίζονται κάτω από συνθήκες 
φυσιολογικής γνωσιακής λειτουργικότητας, πιθα-
νόν λόγω επιδράσεων οροφής (ceiling effects). Τα 



PSYCHIATRIKI 20 (2), 2009 ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟ ΚΝΣ  135

οφέλη αυτά πρέπει, επομένως, να αναζητηθούν επί 
υποστρώματος γνωσιακών ελλειμμάτων, όπως αυτά 
που συνοδεύουν προκλήσεις προς το ΚΝΣ. Τέτοιες 
προκλήσεις ή προσβολές περιλαμβάνουν ψυχοβιο-
λογικούς παράγοντες όπως το στρες, αλλά και τραύ-
ματα του ΚΝΣ, είτε μηχανικά, είτε προκαλούμενα 
από ισχαιμία, κυτταροτοξικές ουσίες, ακτινοβολία, 
νευροεκφυλιστικές ή/και ψυχιατρικές διαταραχές.

Η αξιολόγηση του λιθίου ως εν δυνάμει γνωσιακού 
ενισχυτή σαφώς δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε 
κλινικές παρατηρήσεις θεραπευτικής αποτελεσμα-
τικότητας. ‘Οπως επιχειρηματολογούν οι Kennedy 
et al,18 για να τεκμηριωθεί γνωσιακή ενίσχυση στο 
πλαίσιο μιας νοσολογικής ενότητας που επιφέρει 
γνωσιακά ελλείμματα, πρέπει να αποδειχθεί ότι το 
λίθιο, σε σύγκριση με εικονική θεραπεία (placebo), 
προκαλεί είτε σημαντική βελτίωση των σχετικών 
γνωσιακών ελλειμμάτων, είτε σημαντική μείω-
ση στο ρυθμό εξέλιξης των ελλειμμάτων αυτών. 
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα των ελεγχομένων 
κλινικών μελετών πρέπει να πλαισιώνονται από συ-
γκλίνοντα δεδομένα πειραματικών μοντέλων της εν 
λόγω διαταραχής, τα οποία να συσχετίζουν τη δρά-
ση του λιθίου με τα στοιχεία του νευροχημικού υπο-
στρώματός της που ενοχοποιούνται για τα συνοδά 
γνωσιακά ελλείμματα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρουσιάζουμε τις 
επιδράσεις του λιθίου επί γνωσιακών δυσλειτουργι-
ών εμφανιζόμενων στο πλαίσιο διαφόρων προσβο-
λών ή προκλήσεων προς το ΚΝΣ. Αναφερόμαστε 
στα υπάρχοντα κλινικά δεδομένα, σε δεδομένα 
προερχόμενα από πειραματικά μοντέλα, ή στο συν-
δυασμό των δύο ερευνητικών οδών στις περιπτώ-
σεις όπου αυτό είναι εφικτό. 

-

Στο κεφάλαιο αυτό, τα δεδομένα προέρχονται κυ-
ρίως από μελέτες σε πειραματόζωα. Έκθεση επιμύ-
ων και ανώτερων θηλαστικών σε συνθήκες χρόνιου 
στρες προκαλεί συμπεριφορικές διαταραχές, όπως 
υποκινησία, αλλά και γνωσιακές διαταραχές όπως 
διαταραχές μάθησης και μνήμης. Αξίζει να σημει-

ωθεί ότι ορισμένα από τα μοντέλα χρόνιου στρες, 
όπως η παρατεταμένη αναγκαστική κολύμβηση, 
που προκαλεί υποκινησία,19 και η χρόνια έκθεση σε 
ήπιες, εναλασσόμενες μορφές στρες,20 που προκα-
λεί διαταραχές μνήμης, έχουν προταθεί ως μοντέλα 
κατάθλιψης. 

Οι γνωσιακές διαταραχές που προκαλούνται από 
το στρες εμφανίζονται με ιδιαίτερη ευκρίνεια σε δι-
άφορες δοκιμασίες πλοήγησης στο χώρο, όπως εί-
ναι ο υποβρύχιος λαβύρινθος Morris,21 ο ακτινωτός 
κλωβός22 και ο κλωβός Y.23 Καθώς η γνωσιακή από-
δοση στις παραπάνω δοκιμασίες συνδέεται στενά 
με τη λειτουργία του ιπποκάμπου, η τρέχουσα άπο-
ψη είναι ότι το χρόνιο στρες καταλήγει σε ελλείμμα-
τα στις δοκιμασίες αυτές, προκαλώντας νευροανα-
τομικές και νευροχημικές αλλοιώσεις στον ιππόκα-
μπο ανάλογες με αυτές που παρατηρούνται κατά τη 
γήρανση.24

Οι Vasconcellos et al14 έδειξαν ότι η προθεραπεία 
με λίθιο μείωσε σημαντικά το έλλειμμα στη μνήμη 
αναφοράς (reference memory) που παρατηρείται 
στον υποβρύχιο λαβύρινθο Morris σε επίμυες, με-
τά από έκθεση σε χρόνιο στρες. Σε μια ακόλουθη 
μελέτη με την ίδια μεθοδολογία και καθεστώς χο-
ρήγησης λιθίου,25 η προθεραπεία με λίθιο επίσης 
εμπόδισε τη μείωση της δραστηριότητας του ενζύ-
μου Na+/K+-ATPάση που παρατηρείται στον ιππό-
καμπο μετά από χρόνιο στρες. Τόσο η νευροχημική 
όσο και η γνωσιακή διαταραχή που προκάλεσε το 
στρες αναχαιτίσθηκαν επίσης και από τη χορήγηση 
λιθίου μετά από το στρες. Βάσει των ευρημάτων αυ-
τών, και σε συμφωνία με παλαιότερα ευρήματα,26 
οι Vasconcellos et al25 πρότειναν ότι η ρύθμιση της 
δραστηριότητας της Na+/K+ -ATPάσης μπορεί να 
αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς θεραπευτι-
κής δράσης του λιθίου. Χρησιμοποιώντας πάντα το 
ίδιο καθεστώς στρες και λιθίου, οι Vasconcellos et 
al27 έδειξαν ότι το χρόνιο στρες επίσης προκάλεσε 
οξειδωτικές καταστροφές στον ιππόκαμπο. Η προ-
θεραπεία με λίθιο μείωσε τις ελεύθερες ρίζες που 
παρατηρήθηκαν στον ιππόκαμπο ως συνέπεια του 
στρες. Το λίθιο δηλαδή εμφάνισε αντιοξειδωτική 
δράση, αλλά δεν αναχαίτισε πλήρως τις οξειδωτικές 
καταστροφές που παρατηρήθηκαν στον ιππόκαμπο 
λόγω του στρες. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειω-
θεί ότι η σειρά μελετών των Vasconcellos et al14,25,27 
εστίασε στη δραστηριότητα της Na+/K+-ATPάσης 
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στον ιππόκαμπο, καθώς η περιοχή αυτή είναι ιδιαί-
τερα ευαίσθητη στις νευροχημικές επιπτώσεις του 
στρες. Ωστόσο, υπάρχει και το ενδεχόμενο το λίθιο 
να έχει παρόμοια ρυθμιστική δράση επί της δρα-
στηριότητας της Na+/K+ -ATPάσης και σε άλλες περι-
οχές του εγκεφάλου.

Σε μια άλλη έρευνα, η χρόνια χορήγηση λιθίου 
πριν από έκθεση σε στρες ακινητοποίησης μείωσε 
σημαντικά την υποκινησία που προκάλεσε το στρες 
σε ακόλουθη δοκιμασία αναγκαστικής κολύμβη-
σης.28 Επιπρόσθετα, οι Silva et al29 έδειξαν ότι το 
καθεστώς χρόνιου στρες, που προκαλεί υποκινησία 
στη δοκιμασία αναγκαστικής κολύμβησης, επίσης 
μειώνει το ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού και 
διαφοροποίησης και αυξάνει τον ρυθμό απόπτω-
σης και τα επίπεδα του προ-αποπτωτικού ενζύμου 
glycogen-synthase-kinase-3beta (GSK-3beta), στον 
ιππόκαμπο. Στην ίδια μελέτη, η χορήγηση λιθίου 
κατά τη διάρκεια έκθεσης στο χρόνιο στρες αναχαί-
τισε τόσο τις συμπεριφορικές όσο και τις νευροχη-
μικές επιπτώσεις του στρες. Οι Silva et al29 προτεί-
νουν ότι το λίθιο μπορεί να μειώνει τις επιπτώσεις 
του στρες πάνω στην κυτταρική λειτουργία και τη 
συμπεριφορά μέσω ρύθμισης της δραστηριότητας 
της GSK-3beta. 

-

Πειραματικά μοντέλα παροδικής ισχαιμίας του 
εγκεφάλου (π.χ. μέθοδος απόφραξης 4 αγγείων30) 
έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των επιπτώ-
σεων ισχαιμικών επεισοδίων στον άνθρωπο, καθώς 
και για τη μελέτη της νευρογένεσης που παρατηρεί-
ται στον ιππόκαμπο ενηλίκων ανώτερων θηλαστι-
κών (στην υποκοιλιακή και υποκοκκιώδη ζώνη).31,32 
Η νευρογένεση στον ενήλικο ιππόκαμπο προάγεται 
από περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. αισθητηρι-
ακά εμπλουτισμένα περιβάλλοντα, μάθηση) αλλά 
και από παθολογικές καταστάσεις όπως η ισχαι-
μία.33 Αυτός ο μηχανισμός αυτό-επιδιόρθωσης του 
εγκεφάλου, που είναι ανεπαρκής με αποτέλεσμα 
την ελλιπή λειτουργική αποκατάσταση, ενισχύεται 
σημαντικά από το λίθιο.34 

Οι Yan et al35,36 χρησιμοποίησαν ένα πειραματικό 
μοντέλο παροδικής (15 min) εγκεφαλικής ισχαιμίας 

σε επίμυες, προκαλώντας νευρολογικές και γνω-
σιακές διαταραχές όπως δυσκολία ισορροπίας σε 
δοκό, υπερδραστηριότητα στο ανοιχτό πεδίο και 
ελλειμματική μάθηση και μνήμη σε χωροταξικές 
δοκιμασίες όπως ο υποβρύχιος λαβύρινθος Morris. 
Χορήγηση λιθίου επί 2 εβδομάδες πριν από την 
πρόκληση ισχαιμίας μείωσε σημαντικά τις επακό-
λουθες νευρολογικές και γνωσιακές διαταραχές. 
Παράλληλα, μείωσε σημαντικά τον νευρωνικό θά-
νατο στην περιοχή CA1 του ιπποκάμπου. Το ίδιο κα-
θεστώς λιθίου αύξησε σημαντικά την ενεργοποίηση 
του ενζύμου ERK1/2 (extracellular signal-regulated 
kinase) μετά την ισχαιμία και προκάλεσε σημαντική 
αύξηση και αυξημένο ποσοστό επιβίωσης κυττά-
ρων θετικών στην 5-bromo-2'-deoxyuridine (Brdu) 
στην οδοντωτή έλικα του ιπποκάμπου. Οι συγγρα-
φείς36 προτείνουν ότι το λίθιο αυξάνει τη γένεση και 
επιβίωση νέων κυττάρων στον ιππόκαμπο μέσω του 
μονοπατιού ERK.

Η ακτινοβόληση του κρανίου στον καρκίνο είναι 
μια διαδικασία που μπορεί να προκαλέσει χρόνια 
γνωσιακά ελλείμματα στον άνθρωπο. Σε μια πρό-
σφατη μελέτη οι Yazlovitskaya et al37 έδειξαν ότι η 
έκθεση νεογνών ποντικιών σε ακτινοβόληση του 
κρανίου προκάλεσε απόπτωση και μείωση της νευ-
ρογένεσης στην υποκοκκιώδη ζώνη του ιπποκά-
μπου. Προκάλεσε επίσης και διαταραχές μάθησης 
και μνήμης στον υποβρύχιο λαβύρινθο Morris: όπως 
προαναφέρθηκε, η καλή απόδοση στη δοκιμασία 
αυτή εξαρτάται από τη λειτουργικότητα του ιππο-
κάμπου.24 Χορήγηση λιθίου για μια εβδομάδα πριν 
από την ακτινοβόληση του κρανίου προστάτευσε 
τους νευρώνες του ιπποκάμπου από την απόπτωση, 
ενώ παράλληλα εμπόδισε τα γνωσιακά ελλείμματα 
που παρατηρήθηκαν στην ομάδα ελέγχου εικονι-
κής προθεραπείας. Οι Yazlovitskaya et al37 απέδω-
σαν την προστασία αυτή, εν μέρει τουλάχιστον, στη 
δράση του λιθίου στο μονοπάτι που σχετίζεται με 
το ένζυμο GSK-3beta και την έκφραση των πρωτεϊ-
νικών δεικτών απόπτωσης Bcl-2/Bax, έχοντας δείξει 
επίσης, in vitro, ότι η έκθεση σε λίθιο σε συνδυασμό 
με την ιονίζουσα ακτινοβολία προκάλεσε αναστολή 
της GSK-3beta, αύξηση στην έκφραση της αντι-απο-
πτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2, και μείωση στην έκφρα-
ση της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bax. 
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Οι Pascual & Gonzalez15 έδειξαν ότι η έγχυση μι-
κροποσοτήτων της διεγερτικής νευροτοξίνης ιμπο-
τινικό οξύ στο βασικό πυρήνα του εγκεφάλου προ-
καλεί νευροτοξική καταστροφή των χολινεργικών 
νευρώνων, συνοδευόμενη από συμπεριφορικά και 
γνωσιακά ελλείμματα όπως μείωση της διερευνητι-
κής δραστηριότητας και έλλειμμα στην ανάκληση 
παθητικής αποφυγής. Υποχρονία χορήγηση λιθίου 
πριν από την έγχυση του ιμποτινικού μείωσε σημα-
ντικά τη νευροτοξική δράση του και επίσης απέτρε-
ψε τα συμπεριφορικά ελλείμματα που προκάλεσε η 
νευροτοξίνη στην εικονική ομάδα ελέγχου. 

-

 Alzheimer

Η νόσος Alzheimer χαρακτηρίζεται από προοδευ-
τική κατάρρευση των γνωσιακών λειτουργιών και 
ιδιαίτερα της μνήμης. Τα νευροπαθολογικά σημεία 
της είναι η εμφάνιση πλακών που σχηματίζονται από 
συσσώρευση του πεπτιδίου αμυλοειδές-β (Aβ) και 
νευροϊνιδιακών εγκλείστων, τα οποία δημιουργού-
νται από την πρωτεϊνη tau που συνδέεται με τους μι-
κροσωληνίσκους.38 Τα νευροπαθολογικά αυτά στοι-
χεία εμφανίζονται σε περιοχές του εγκεφάλου που 
ρυθμίζουν τις γνωσιακές λειτουργίες, όπως ο ιππό-
καμπος και ο φλοιός. Θεραπευτικά σχήματα που διε-
ρευνούνται μέσω πειραματικών μοντέλων της νόσου 
και κλινικών μελετών, στοχεύουν είτε στη μείωση του 
φορτίου Aβ, είτε στη μείωση του φορτίου tau, μέσω 
της ελάττωσης της δραστηριότητας των κινασών που 
φωσφορυλιώνουν την tau, όπως είναι η GSK-3beta.39 
Το λίθιο είναι αναστολέας της GSK-3beta καθώς και 
της σύνθεσης του Aβ.40,41 Βάσει των δεδομένων αυ-
τών, η υπόθεση ότι το λίθιο μπορεί να να προσφέρει 
κλινικό όφελος στη νόσο Alzheimer έχει προσελκύ-
σει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, τόσο από πλευ-
ράς κλινικών ερευνών όσο και μέσω μελέτης πειρα-
ματικών μοντέλων της νόσου.

Τα αποτελέσματα δύο κλινικών μελετών που συνέ-
κριναν ασθενείς σε λίθιο με ίδιας ηλικίας μάρτυρες 
χωρίς θεραπεία δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 
Οι Dunn et al42 χρησιμοποίησαν αρχεία ασθενών 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συνέκριναν 
ασθενείς που είχαν λάβει λίθιο με ασθενείς που δεν 

είχαν ποτέ λάβει λίθιο. Διαπίστωσαν ότι τα άτομα που 
είχαν λάβει λίθιο είχαν υψηλότερο ποσοστό διαγνώ-
σεων άνοιας από τους μάρτυρες. Επίσης, υπήρχε αυ-
ξανόμενη πιθανότητα διάγνωσης άνοιας στα άτομα 
με μεγαλύτερο αριθμό συνταγών λιθίου. Σε μια άλ-
λη μελέτη, οι Terao et al43 συνέκριναν ηλικιωμένους 
ασθενείς χωρίς διάγνωση άνοιας οι οποίοι είχαν λά-
βει λίθιο με αντίστοιχους μάρτυρες που δεν είχαν λά-
βει λίθιο, χρησιμοποιώντας την κλίμακα Μini-Μental 
State Εxamination (MMSE). Οι δύο ομάδες δεν διέφε-
ραν στη βαθμολογία MMSE. Ωστόσο, όταν στην ομά-
δα λιθίου συμπεριελήφθησαν άτομα που είχαν πάρει 
λίθιο στο παρελθόν ή/και βρίσκονταν σε θεραπεία με 
λίθιο κατά τη διάρκεια της μελέτης, τότε η βαθμολο-
γία MMSE της ομάδας λιθίου ήταν σημαντικά υψηλό-
τερη από αυτήν της ομάδας ελέγχου. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δυο μελέτες που προ-
αναφέρθηκαν δεν έλαβαν υπόψη ένα βασικό πα-
ράγοντα. Οι συναισθηματικές διαταραχές συσχε-
τίζονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας: ηλικιωμένοι 
διπολικοί ασθενείς έχουν πιθανότητα 14% να εμ-
φανίσουν άνοια, ενώ ίδιας ηλικίας μάρτυρες μό-
νον 3,4%.44 Παράλληλα, ασθενείς με άνοια έχουν 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μανίας ή κατάθλιψης 
και επομένως αυξημένη πιθανότητα χορήγησης 
λιθίου.45 Μια πρόσφατη μελέτη που έλαβε υπόψη 
τον παράγοντα αυτό είναι πολύ πιο ενθαρρυντι-
κή. Οι Nunes et al46 συνέκριναν δύο ομάδες ηλικι-
ωμένων ορθοθυμικών διπολικών ασθενών με ίσο 
αριθμό προηγουμένων επεισοδίων μανίας και κα-
τάθλιψης. Η μια ομάδα λάμβανε λίθιο, ενώ η άλλη 
δεν είχε πάρει λίθιο πρόσφατα ούτε βρισκόταν υπό 
θεραπεία λιθίου κατά τη μελέτη. Ένα ποσοστό 33% 
της ομάδας που δεν λάμβανε λίθιο είχε διάγνωση 
νόσου Alzheimer, ενώ μόλις 5% της ομάδας λιθίου 
έλαβε την ίδια διάγνωση. Επομένως, η θεραπεία με 
λίθιο μείωσε το ποσοστό άνοιας των ηλικιωμένων 
διπολικών ασθενών στο επίπεδο του γενικού πλη-
θυσμού.44 Η ίδια ερευνητική ομάδα47 ανέφερε μει-
ωμένη έκφραση της GSK-3beta (α) σε καλλιέργειες 
νευρώνων του ιπποκάμπου επιμύων που είχαν εκτε-
θεί σε χρόνιο λίθιο και (β) σε καλλιέργειες λευκοκυτ-
τάρων ηλικιωμένων διπολικών ασθενών υπό χρόνια 
θεραπεία λιθίου. Βάσει του συνδυασμού των κλινι-
κών και πειραματικών δεδομένων οι συγγραφείς46,47 
θεωρούν απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση 
της πιθανής προστατευτικής δράσης του λιθίου στη 
νόσο Alzheimer.
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Τα δεδομένα σχετικά με τη δράση του λιθί-
ου στο πλαίσιο πειραματικών μοντέλων της νό-
σου Alzheimer, αν και διχασμένα είναι, σε γενικές 
γραμμές, ενθαρρυντικά. Ένα μοντέλο της νόσου 
Alzheimer είναι διαγονιδιακά (transgenic) ποντί-
κια για την πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς 
(APP). Τα ποντίκια αυτά εμφανίζουν διαταραχές 
μνήμης στον υποβρύχιο λαβύρινθο Morris. Κάτω 
από θεραπεία λιθίου, παρατηρήθηκε μείωση της 
φωσφορυλίωσης της πρωτεϊνης tau και προστασία 
της δενδριτικής δομής του μετωπιαίου φλοιού και 
του ιπποκάμπου των ποντικιών αυτών τα οποία, 
παράλληλα, επέδειξαν σημαντική βελτίωση της 
απόδοσής τους στη δοκιμασία του λαβυρίνθου 
Morris.48 Οι συγγραφείς προτείνουν ότι το λίθιο 
μπορεί να έχει τη νευροπροστατευτική δράση του 
στο μοντέλο αυτό επηρεάζοντας το μονοπάτι της 
GSK-3beta μέσω της ρύθμισης της ωρίμανσης της 
πρόδρομης πρωτεΐνης APP. 

Ένα εναλλακτικό διαγονιδιακό μοντέλο Alzheimer 
είναι το ποντίκι 3xTg-AD49 το οποίο, γηράσκοντας, 
εμφανίζει πλάκες αμυλοειδούς και νευρινιδιακά 
έγκλειστα, σε συνδυασμό με γνωσιακά ελλείμματα. 
Στο μοντέλο αυτό, το λίθιο μείωσε τη φωσφορυλί-
ωση της tau, αλλά δεν βελτίωσε τα συνοδά ελλείμ-
ματα της μνήμης εργασίας.50 Ωστόσο, οι συγγρα-
φείς αναφέρουν ότι στη μελέτη αυτή το λίθιο δεν 
μείωσε σημαντικά το φορτίο Aβ. Προτείνουν ότι ο 
συνδυασμός του λιθίου με κάποιον άλλον παράγο-
ντα που μειώνει το φορτίο αυτό ίσως αποτελέσει 
αποτελεσματική θεραπεία των παρατηρούμενων 
γνωσιακών ελλειμμάτων.

-
 1

Τέλος, η δράση του λιθίου ως νευροπροστατευτι-
κού παράγοντα και γνωσιακού ενισχυτή έχουν αξι-
ολογηθεί σε ένα πειραματικό μοντέλο της νωτιαίο-
παρεγκεφαλιδικής αταξίας τύπου 1, η οποία είναι 
μια άλλη νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρί-
ζεται από προοδευτική κινητική και γνωσιακή έκ-
πτωση. Χορήγηση λιθίου σε διαγονιδιακά ποντίκια 
που εμφανίζουν τη διαταραχή αναχαίτισε την ανα-
μενόμενη μείωση της δενδριτικής διακλάδωσης 
σε μεταλλαγμένους πυραμιδικούς νευρώνες του 
ιπποκάμπου. Επίσης, επέφερε σημαντική βελτίωση 
στον συντονισμό της κίνησης, στη μάθηση και στη 
μνήμη. Οι συγγραφείς Watase et al51 προτείνουν ότι 

το λίθιο είναι μια σημαντική θεραπευτική πρόταση 
για την ανθρώπινη νωτιαίο-παρεγκεφαλιδική ατα-
ξία τύπου 1.

-

Στο σημείο αυτό, δεν μπορούμε να προσθέσου-
με πολλά σχετικά με τη θεραπευτική αποτελεσμα-
τικότητα του λιθίου επί των γνωσιακών ελλειμμά-
των που συσχετίζονται με τη διπολική διαταραχή, 
καθώς τα περισσότερα ανθρώπινα δεδομένα σχε-
τικά με τις συμπεριφορικές/γνωσιακές επιπτώσεις 
του λιθίου προέρχονται από μελέτες σε διπολικούς 
ασθενείς και έχουν εξετασθεί ενδελεχώς αλλού.1,2 
Ωστόσο, ορισμένες πρόσφατες μελέτες οι οποί-
ες περιλαμβάνουν νευροαπεικονιστικά δεδομένα 
προσφέρουν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τα νευροανατομικά παρελκόμενα της 
διπολικής διαταραχής, και τις επιπτώσεις της χορή-
γησης λιθίου επ’ αυτών. 

Οι Bearden et al,52,53 με τη βοήθεια της μαγνητι-
κής τομογραφίας, αναφέρουν ότι η πυκνότητα της 
φαιάς ουσίας διπολικών ασθενών (που στην πλειο-
ψηφία τους λάμβαναν λίθιο) ήταν σημαντικά μεγα-
λύτερη από εκείνη μαρτύρων σε αρκετές περιοχές 
του φλοιού, ιδιαίτερα δε στην τοξοειδή έλικα και τις 
παραμεταιχμιακές περιοχές αμφοτερόπλευρα, οι 
οποίες συσχετίζονται με τη ρύθμιση της προσοχής, 
κινητοποίησης και συναισθηματικής κατάστασης. 
Σε επόμενη μελέτη, η ίδια ομάδα54 συνέκρινε την 
ανατομία του ιπποκάμπου διπολικών ασθενών υπό 
θεραπεία με λίθιο, διπολικών ασθενών χωρίς φαρ-
μακοθεραπεία και υγιών μαρτύρων ίδιας ηλικίας. Οι 
διπολικοί ασθενείς χωρίς φαρμακοθεραπεία εμφά-
νισαν έλλειμμα σε περιοχές του δεξιού ιππόκαμπου 
σε σύγκριση με τους διπολικούς ασθενείς υπό θερα-
πεία λιθίου και τους μάρτυρες. Αντίθετα, οι διπολικοί 
ασθενείς υπό λίθιο εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτε-
ρο συνολικό όγκο ιπποκάμπου από τους μάρτυρες 
και τους διπολικούς χωρίς φαρμακοθεραπεία. Οι 
συγγραφείς54 προτείνουν ότι οι διαταραχές μνήμης 
που έχουν αναφερθεί σε διπολικούς ασθενείς ίσως 
οφείλονται στην παρατηρηθείσα παθολογία του 
ιπποκάμπου, ενώ η αύξηση του όγκου του ιπποκά-
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μπου σε ασθενείς υπό λίθιο ενδεχομένως οφείλεται 
στη νευροτροφική δράση του λιθίου. 

Μια μελέτη μακράς διαρκείας16 συνδύασε νευρο-
απεικονιστικές τεχνικές μέτρησης του όγκου των 
εγκεφαλικών περιοχών μέσω μαγνητικής τομογρα-
φίας με τη νευροψυχολογική εκτίμηση της λεκτι-
κής μνήμης (California Verbal Learning Test) διπο-
λικών ασθενών υπό θεραπεία με λίθιο. Οι ασθενείς 
αυτοί δεν είχαν λάβει φαρμακοθεραπεία προ της 
έναρξης της έρευνας και της θεραπείας λιθίου και 
εξετάστηκαν κατ’ επανάληψη για μια περίοδο 2–4 
ετών. Στόχος της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός 
της επίδρασης του χρόνιου λιθίου επί του όγκου 
του ιπποκάμπου και επί της μνημονικής ικανότητας 
των συμμετεχόντων. Οι Yucel et al16 αναφέρουν αμ-
φοτερόπλευρη αύξηση του όγκου του ιπποκάμπου 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς και ενδείξεις 
βελτίωσης της λεκτικής μνήμης των ασθενών. Οι 
ερευνητές συσχετίζουν τα ευρήματά τους με τη 
νευροπροστατευτική δράση του λιθίου την οποία 
τεκμηριώνουν οι προκλινικές έρευνες. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι τα 
αποτελέσματα των ερευνών που συσχετίζουν τη 
λήψη λιθίου με αυξήσεις του όγκου περιοχών του 
εγκεφάλου16,52–54 έχουν πρόσφατα αμφισβητηθεί 
από τον Regenold,55,56 ο οποίος προτείνει ότι οι 
παρατηρούμενες αυξήσεις όγκου μπορεί να οφεί-
λονται σε αύξηση του ενδοκυττάριου νερού εξ 
αιτίας του λιθίου και όχι σε αύξηση του όγκου και 
πυκνότητας του εγκεφαλικού ιστού. Αν και το εν-
δεχόμενο αυτό πρέπει να εξετασθεί, τα δεδομένα 
που το υποστηρίζουν είναι πολύ περιορισμένα. 
Μια μόνο μελέτη57 αναφέρει σημαντική αύξηση 
στο περιεχόμενο νερού στον μετωπιαίο φλοιό αλ-
λά όχι στον ιππόκαμπο επιμύων που είχαν λάβει 
χρόνιο λίθιο, όπως ανταπαντούν οι Yucel και Mac 
Queen.58 Επιπρόσθετα, οι Bearden et al,59 επιχει-
ρηματολογούν ότι ακόμη και η αύξηση του ενδο-
κυττάριου νερού μπορεί να συνδέεται, άμεσα ή 
έμμεσα, με το θεραπευτικό μηχανισμό του λιθίου. 
Εμφανώς, περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη, 
και οι Bearden et al59 προτείνουν ότι ο συνδυασμός 
των νευροαπεικονιστικών τεχνικών της Τ2 χαλα-
ρομετρίας (T2 relaxometry) και της απεικόνισης 
διάχυσης τένσορα (diffusion tensor imaging) που 
διερευνούν τη μακροδομή του εγκεφάλου καθώς 
και τη μικροδομή της λευκής ουσίας του εγκεφά-

λου αντίστοιχα, μπορεί να διευκρινίσει αν και κατά 
πόσον οι παρατηρούμενες αυξήσεις εγκεφαλικού 
όγκου ως αποτέλεσμα χορήγησης λιθίου οφείλο-
νται σε αλλαγές στην ενδοκυττάρια περιεκτικότη-
τα νερού.

Πρόσφατα, η νευροπροστατευτική και θεραπευ-
τική αποτελεσματικότητα του λιθίου έχει αρχίσει 
να αξιολογείται σε σχέση με τα πρόδρομα στάδια 
ψυχωσικών διαταραχών. Η αρχόμενη ψύχωση έχει 
συσχετισθεί με δομικές και μεταβολικές αλλοιώσεις 
στον εγκέφαλο.60 Φαρμακολογικές παρεμβάσεις οι 
οποίες μπορούν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να 
αποτρέψουν τη μετάβαση από τα πρόδρομα στά-
δια σε κλινική ψύχωση σαφώς επισύρουν τεράστιο 
θεωρητικό και κλινικό ενδιαφέρον. Αν και απαιτεί-
ται μεγάλη προσοχή όταν αναφέρονται δεδομένα 
τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, μια έρευνα 
τα ευρήματα της οποίας βρίσκονται υπο συγγραφή 
(Berger et al, προσωπική επικοινωνία του καθηγητή 
κ. C. Pantelis) αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό. 
Αυτή η ερευνητική ομάδα μελέτησε τον χρόνο χα-
λάρωσης Τ2 στον ιππόκαμπο και χρησιμοποίησε 
τη μαγνητική φασματοσκοπία πρωτονίων (proton 
magnetic resonance spectroscopy) για να αξιολο-
γήσει πρόδρομες δομικές και μεταβολικές αλλοι-
ώσεις σε άτομα εξαιρετικά υψηλού κινδύνου (ultra 
high risk) για εμφάνιση ψύχωσης, και αναφέρει πο-
λύ ενθαρρυντικά ευρήματα σε σχέση με τη δράση 
του λιθίου επί των αλλοιώσεων αυτών. Άτομα υψη-
λού κινδύνου εξετάσθηκαν πριν από την έναρξη 
και 3 μήνες μετά από τη θεραπεία με χαμηλές δό-
σεις λιθίου και συγκρίθηκαν με μια ομάδα ελέγχου 
επίσης υψηλού κινδύνου η οποία δεν έλαβε λίθιο 
και με μια ομάδα υγιών μαρτύρων. Καθώς μελέτες 
σε πειραματόζωα καταδεικνύουν ότι η νευροπρο-
στατευτική δράση του λιθίου εμφανίζεται ήδη σε 
επίπεδα πλάσματος 0,3–0,4 mmol/L61 χρησιμο-
ποίησαν υποκλινικές δόσεις λιθίου προς αποφυγή 
παρενεργειών. Τα αποτελέσματα από τη μελέτη 
του χρόνου χαλάρωσης Τ2 στον ιππόκαμπο δια-
φοροποίησαν ασθενείς υπό θεραπεία λιθίου από 
τους ασθενείς οι οποίοι απλά συνέχισαν την προη-
γούμενη θεραπεία τους. Επιπλέον, οι ασθενείς υπό 
θεραπεία λιθίου εμφάνισαν ορισμένες μεταβολικές 
διαφοροποιήσεις από την ομάδα ασθενών χωρίς 
λίθιο: συγκεκριμένα έδειξαν αύξηση στα επίπεδα 
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Ν-ακετυλ-ασπαρτικού, μυο-ινοσιτόλης, κρεατίνης 
και χολίνης, τα οποία είχαν μειωθεί ή παραμείνει 
ίδια σε ασθενείς χωρίς λίθιο. Επιπρόσθετα, το πο-
σοστό μεταβολής αυτών των δομικών και μεταβο-
λικών παραμέτρων στον ιππόκαμπο των ασθενών 
με λίθιο συσχετιζόταν θετικά με τη βελτίωση των 
κλινικών συμπτωμάτων. Τα ευρήματα αυτά συνη-
γορούν υπέρ της συνδυασμένης νευροπροστατευ-
τικής και λειτουργικής (θεραπευτικής) δράσης του 
λιθίου σε άτομα υψηλού κινδύνου για έκφραση ψύ-
χωσης. 

Οι πρόσφατες έρευνες σχετικά με τη δράση του 
λιθίου επί υποστρώματος συμπεριφορικών/γνω-
σιακών ελλειμμάτων που προκαλούνται από προ-
κλήσεις ή προσβολές προς το ΚΝΣ αναφέρουν εν-
θαρρυντικά δεδομένα σχετικά με την ενδεχόμενη 
δράση του ως γνωσιακού ενισχυτή. Το λίθιο προ-
στατεύει από τα νευροανατομικά και νευροχημικά 
επακόλουθα τραυματικών προς το ΚΝΣ παρεμβά-
σεων όπως είναι το παρατεταμένο στρες, η ισχαι-
μία, η ακτινοβολία και η έκθεση σε νευροτοξικούς 
παράγοντες. Επιπρόσθετα, μετριάζει τα γνωσιακά 
ελλείμματα που συνοδεύουν τις προσβολές αυτές. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το στρες, το λίθιο 
δεν αποτρέπει απλώς την εμφάνιση γνωσιακών 
ελλειμμάτων, αλλά φαίνεται και να τα ανατρέπει 
post facto. Αυτός ο συνδυασμός νευροπροστασίας 
και γνωσιακής ενίσχυσης από το λίθιο εμφανίζε-
ται ιδιαίτερα στο πλαίσιο δοκιμασιών χωροταξικής 
μνήμης, οι οποίες ρυθμίζονται κυρίως από τον ιπ-
πόκαμπο. Φαίνεται δε να συνδέεται με προστασία 
που παρέχει το λίθιο ενάντια (α) στην αύξηση του 
ρυθμού απόπτωσης και (β) τη μείωση της γένεσης 
και επιβίωσης νέων κυττάρων στον ιππόκαμπο, 
που προκαλούν οι προαναφερθείσες προσβολές. 
Νευροχημικά, αυτή η νευροπροστατευτική και νευ-
ροτροφική δράση του λιθίου έχει συσχετισθεί με 
τη ρύθμιση των βιοχημικών μονοπατιών της GSK-
3beta και Bcl-2/Bax.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει από τις μελέτες της 
δράσης του λιθίου επί υποστρώματος γνωσιακής 
έκπτωσης προκαλούμενης από νευροεκφυλιστικές 
διαταραχές. Το λίθιο αναστρέφει τα αυξημένα πο-
σοστά της νόσου Alzheimer που παρατηρούνται 
σε γηράσκοντες διπολικούς ασθενείς, επιστρέφο-

ντάς τα στα ποσοστά που παρατηρούνται στο γε-
νικό πληθυσμό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η δράση 
αυτή συσχετίζεται με μείωση της έκφρασης της 
GSK-3beta. Διαγονιδιακά πειραματικά μοντέλα της 
νόσου Alzheimer έχουν επίσης παράγει δεδομένα 
που συνάδουν με μια ευεργετική δράση του λιθίου 
ενάντια σε γνωσιακά ελλείμματα που συνδέονται 
με νευροεκφυλιστικές διαδικασίες. Και σ’ αυτό το 
ερευνητικό επίπεδο, η ευεργετική δράση του λιθί-
ου έχει συσχετισθεί με τη ρύθμιση των μονοπατιών 
της GSK-3beta. 

Τα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη δράση του λι-
θίου επί γνωσιακής έκπτωσης συσχετιζόμενης με 
ψυχιατρικές διαταραχές περιορίζονται βασικά στη 
διπολική διαταραχή και είναι αμφίσημα.1,2 Αυτό 
φαίνεται να οφείλεται, εν μέρει τουλάχιστον, στο 
ότι δεν έχει δοθεί το πρέπον βάρος στο γεγονός ότι 
η ίδια η διπολική διαταραχή προάγει προοδευτικά 
γνωσιακά ελλείμματα: τα ελλείμματα αυτά έχουν 
πιθανόν αποδοθεί στο λίθιο, μια από τις παλαιότε-
ρες και βασικές μέχρι και σήμερα φαρμακολογικές 
θεραπείες της. Πάντως, όπως προαναφέρθηκε σε 
σχέση με τη νόσο Alzheimer, η διπολική διαταραχή 
αυξάνει σημαντικά το ποσοστό ανοιών σε σχέση 
με τον γενικό πληθυσμό, ενώ το λίθιο αναχαιτίζει 
την αύξηση αυτή. Εκτός από τις κλασικές κλινικές 
μελέτες, μια σημαντική ερευνητική οδός ανοίχθη-
κε από νευροαπεικονιστικές μελέτες σε ασθενείς 
με διπολική διαταραχή και ασθενείς σε πρόδρομα 
στάδια ψύχωσης. Η θεραπεία λιθίου σε διπολικούς 
ασθενείς έχει συσχετισθεί με αυξήσεις στον όγκο 
του ιπποκάμπου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
με τη σύγχρονη βελτίωση γνωσιακών επιδόσεων 
σε δοκιμασίες που εξαρτώνται από τον ιππόκα-
μπο. Τέλος, σε άτομα πολύ υψηλού κινδύνου για 
ψύχωση, το λίθιο φαίνεται να αναχαιτίζει δομικές 
και νευροχημικές αλλιώσεις που συνδέονται με τη 
μετάβαση από το πρόδρομο στάδιο σε εκπεφρα-
σμένη ψύχωση. 

Συμπερασματικά, σε ένα πρόσφατο ειδικό άρ-
θρο1  ασχοληθήκαμε με την πρωτογενή δράση του 
λιθίου επί των γνωσιακών λειτουργιών και προτεί-
ναμε την υπόθεση ότι η ουσία αυτή μπορεί να προ-
σφέρει γνωσιακή ενίσχυση η οποία, όμως, γίνεται 
εμφανής όταν τα γνωσιακά συστήματα βρίσκονται 
κάτω από συνθήκες πρόκλησης ή προσβολής. Η 
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υπόθεση αυτή είναι συμβατή με τα αυξανόμενα 
νευροανατομικά και νευροχημικά δεδομένα που 
προκύπτουν από μελέτες in vitro και in vivo, και τα 
οποία καταδεικνύουν ότι το λίθιο έχει σημαντική 
νευροπροφυλακτική και νευροτροφική δράση ένα-
ντι προσβολών προς το ΚΝΣ, ιδιαίτερα σε σχέση με 
τις αλλοιώσεις που αυτές προκαλούν στον ιππόκα-
μπο.62–67 Στην παρούσα ανασκόπηση, εστιάσαμε 
επομένως στη δράση του λιθίου επί γνωσιακών 
ελλειμμάτων προκαλούμενων από βιολογικές προ-
σβολές προς το ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένων του 
στρες και αλλοιώσεων λόγω τραυμάτων, νευροεκ-
φυλιστικών και νευροψυχιατρικών διαδικασιών. 

Τα πρόσφατα συμπεριφορικά δεδομένα δίνουν 
σημαντική στήριξη στην άποψη ότι η νευροπρο-
στατευτική δράση του λιθίου έναντι προσβολών 
προς το ΚΝΣ μπορεί να προεκτείνεται και σε λει-
τουργική βελτίωση των γνωσιακών επιπτώσε-
ων των προσβολών αυτών. Επιπρόσθετη στήρι-
ξη έρχεται από ηλεκτροφυσιολογικά δεδομένα. 
Διερεύνηση των ηλεκτροφυσιολογικών παρελκο-
μένων της νευροτροφικής δράσης του λιθίου (Son 
et al 2003, Shim et al 2007) κατέδειξε αύξηση με-
τασυναπτικών αντιδράσεων, συναπτικής ισχύος 
και ρυθμού εκπόλωσης των κοκκιοκυττάρων στην 
οδοντωτή έλικα του ιπποκάμπου επιμύων μετά από 
14 ημέρες χορήγησης λιθίου.68,69 Έχει επίσης κατα-
γραφεί ευόδωση της μακρόχρονης ενδυνάμωσης 
(long-term potentiation: LTP) στην περιοχή CA1 του 
ιπποκάμπου μετά από 4 εβδομάδες χορήγησης λι-
θίου. Δεδομένου ότι η LTP θεωρείται ένας από τους 
νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς της μάθησης και 
μνήμης,70,71 ενώ αλλοιώσεις στον όγκο του ιπποκά-
μπου72,73 ή στη δομική του ακεραιότητα74 συσχετί-
ζονται με την απόδοση της λειτουργίας της μνήμης, 
οι νευροανατομικές και ηλεκτροφυσιολογικές αλ-
λαγές που προαναφέρθηκαν σε σχέση με τη λήψη 
λιθίου είναι πλήρως συμβατές με τη λειτουργική 
βελτίωση της μνήμης που αναφέρεται στις πρό-
σφατες συμπεριφορικές έρευνες της δράσης του 
λιθίου.11–17

Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να επανέλθουμε 
στο θέμα της χρονικής πορείας της δράσης του λι-
θίου επί των γνωσιακών λειτουργιών, το οποίο θί-
ξαμε στη Εισαγωγή, τονίζοντας ότι η οξεία και χρό-
νια δράση της ουσίας φαίνονται να διαφοροποι-

ούνται σημαντικά. Οι Shim et al69 αναφέρουν ότι η 
ηλεκτροφυσιολογική δράση της οξείας χορήγησης 
λιθίου είναι η μείωση της διεγερσιμότητας των νευ-
ρωνικών απολήξεων, με αποτέλεσμα την απελευθέ-
ρωση γλουταμικού και τη μείωση της μετασυναπτι-
κής διεγερσιμότητας στην οδοντωτή έλικα του ιπ-
ποκάμπου. Επομένως, οι συγγραφείς αυτοί αποδί-
δουν την παρατηρηθείσα αύξηση μετασυναπτικών 
αντιδράσεων, συναπτικής ισχύος και ρυθμού εκπό-
λωσης των κοκκιοκυττάρων στην περιοχή αυτή όχι 
στην οξεία, άμεση δράση του λιθίου επί της συνα-
πτικής δραστηριότητας, αλλά στη νευροπλαστική 
του δράση η οποία απαιτεί τουλάχιστον 2 εβδομά-
δες χορήγησης ώστε να ολοκληρωθεί η γονιδιακή 
έκφραση πρωτεϊνών οι οποίες συνεισφέρουν στη 
νευρωνική και συναπτική πλαστικότητα.75 Αυτή η 
περίοδος 2 εβδομάδων αντιστοιχεί με το χρονικό 
σημείο έκφρασης της θεραπευτικής δράσης του 
λιθίου.76 Το καθεστώς λιθίου υπό το οποίο οι Shim 
et al69 διαπίστωσαν ευόδωση της LTP ήταν χρόνια 
χορήγηση (14–30 ημέρες), σε κλινικά επίπεδα πλά-
σματος (0,51–0,78 mEq/L). Το καθεστώς αυτό είναι 
το ίδιο που παρήγαγε ευόδωση της μάθησης και 
μνήμης στις προαναφερθείσες συμπεριφορικές με-
λέτες σε πειραματόζωα.11–14

Θεωρούμε ότι το σύνολο των στοιχείων που πα-
ραθέσαμε στην ανασκόπηση αυτή στηρίζει την 
υπόθεση ότι το λίθιο έχει ευεργετική δράση επί των 
γνωσιακών λειτουργιών, η έκφραση της οποίας με-
γιστοποιείται κάτω από συνθήκες πρόκλησης προς 
τα γνωσιακά συστήματα. Βεβαίως η υπόθεση αυτή 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, και θα ήταν ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρον η διερεύνηση αυτή να γίνει σε υγιή 
αλλά γηράσκοντα πληθυσμό, όπου η συνθήκη πρό-
κλησης προς τα γνωσιακά συστήματα είναι η φυσι-
ολογική φθορά του ΚΝΣ. Είναι γεγονός ότι, αν και το 
λίθιο είναι μια καλά δοκιμασμένη ψυχοτρόπος ου-
σία, το στενό θεραπευτικό του παράθυρο77 καθιστά 
τη χορήγησή του δύσκολη, ιδιαίτερα σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς οι οποίοι και θα είχαν το μεγαλύτερο 
όφελος από τη νευροπροστατευτική του δράση και 
τις γνωσιακές προεκτάσεις της. Ωστόσο, είναι εν-
θαρρυντικό ότι η νευροπροστατευτική δράση του 
λιθίου εμφανίζεται ήδη σε υποκλινικά επίπεδα πλά-
σματος, (μεταξύ 0,3–0,4 mmol/L:61), τουλάχιστον σε 
πειραματόζωα. 
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Recent data attribute neuroprotective and neurotrophic actions to lithium, leading to expectations 
of cognitive enhancement action. This hypothesis is at odds with the predominant view of clini-
cal psychiatry which, on the basis of older clinical data as well as on subjective reports of lithium-
treated patients, associates lithium with cognitive blurring and specific memory deficits. Review of 
the older data and their integration with more recent clinical and experimental work on the primary 
effects of lithium on cognitive functioning led us to two central conclusions: (a) Data on the pri-
mary cognitive effects of lithium, considered in their entirety, do not support a picture of serious or 
long-lasting cognitive decline. On the contrary, recent evidence suggests cognitive enhancement 
under certain conditions. (b) The conditions which appear to promote the emergence of cognitive 
enhancement under lithium are conditions of challenge to the cognitive systems, such as increased 
task difficulty resulting in deterioration in the performance of untreated controls. We are suggest-
ing that alternative challenges to cognitive functioning, which therefore would facilitate the emer-
gence of lithium’s cognitive enhancement action, include biological insults to the central nervous 
system (CNS). This second part of our review of the cognitive effects of lithium therefore focuses on 
studies of its action on cognitive dysfunction associated with functional or biological challenge to 
the CNS, such as stress, trauma, neurodegenerative and psychiatric disorders. 

Key words: Lithium, cognitive function, cognitive enhancer, stress, neurodegenerative disease
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