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Insänt av Henrik Pelling överläkare
Utredningen konstaterar att vårt dricksvatten måste få ett bättre skydd. Skyddet
som tas upp i utredningen handlar om att skydda tillgången på dricksvatten och att
dricksvattnet inte skall vara förorenat av smittämnen eller giftiga substanser.
Utredningen tar inte upp skydd för de nyttiga mineraler som skall finnas i
dricksvatten. Utredningen tar upp frågan om nya problem i samband med
klimatförändringar. Problemet har redan uppstått genom torka i sydöstra Sverige
och det är märkligt att utredningen inte tar upp den därigenom påbörjade
användningen av avsaltat havsvatten på Öland och Gotland.
Avsaltat havsvatten kan inte användas utan att mineraler tillsätts. Genom att
utredningen inte tar upp skydd för de vanliga nyttiga mineralerna, och de som
förekommer i spårdoser, saknas direktiv för att säkerställa att detta dricksvatten går
att använda utan hälsorisker. På Gotland finns redan avsaltat havsvatten
till hushåll som inte blandats med brunnsvatten eller berikats på annat sätt. Ett
exempel på ett nyttigt ämne i dricksvatten som måste säkerställas är litium. Se
vidare bilaga kring detta exempel i bifogat brev till Livsmedelsverket.
Litium har även låg dos skyddande effekter på hjärnan. Flera studier har visat att
låga halter av litium i dricksvatten ger ökad suicidfrekvens respektive att högre
halter skyddar. Därför är det angeläget att mäta litium i dricksvatten.
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Bilaga:

Brev till Livsmedelsverket
Generaldirektör Annica Sohlström

Livsmedelsverket bör undersöka halten av litium i dricksvattnet i
olika delar av Sverige.
Litium har ett stort värde för många människor med bipolär sjukdom. Behandling
med litium har dessutom visat sig skydda delar av hjärnan från att drabbas av
celldöd.
Redan innan man hade kunskap om de bakomliggande verkningsmekanismerna,
har behandling med litium minskat suicidfrekvensen hos patienter med bipolär

sjukdom. Nu vet man att även små mängder litium skyddar de nervceller som
bildas under hela livet.
I områden i världen där det finns låga halter av jod i berggrunden finns en högre
frekvens av sköldkörtelsjukdomar, och där föds fler barn med olika former av
utvecklingsstörningar. Man började fråga sig om det på liknande sätt, i områden
med låg halt av litium i dricksvattnet, fanns en ökad risk för skador på
nervsystemet.
Undersökningar har visat att det finns en ökad suicidfrekvens i områden i Österrike
med låg halt av litium i dricksvattnet. Vid suicid föreligger det ofta hjärnförtvining,
på liknande sätt som vid depression, psykossjukdom och demens. Studien i
Österrike ifrågasattes genom att sambandet också stämde med höjden över havet.
Bilden klarnade när sambandet med lågt litium och suicid även påvisades i Texas
utan sådana höjdskillnader.
Flera epidemiologiska studier och försök i djurmodeller pekar på att litium spelar
en roll vid olika sjukdomar där neurodegenerativa processer ingår.
Det kan vara viktigt att ställa sig frågan om det finns samband mellan halten av
litium och frekvensen av depression, psykossjukdom och demens i områden i
Sverige. Förutsättningen för att kunna få reda på det är att Livsmedelsverket tar
med litium bland de prover som ingår i kontrollen av dricksvatten.
På Öland och Gotland kommer alltmer avsaltat havsvatten att användas som
dricksvatten. Livsmedelsverket bör därför också kontrollera om detta innebär risk
för alltför lågt intag av litium. Litium tas idag inte upp i verkets sammanställning.
(Becker 16)

Uppsala den 24 november 2016
Henrik Pelling, överläkare barnpsykiatri

Se vidare bilaga med litteraturöversikt.

Bilaga:
Mikrodoser av litium som ett skydd för hjärnan
En litteraturöversikt
Värdet av litium har alltmer uppmärksammats i media. Ett exempel är artikeln i
New York Times, ”Should We All Take a Bit of Lithium?”. (Fels 14)
Aktuella sammanställningar av kunskapsläget finns i vetenskapliga tidskrifter. Ett
exempel är artikeln i tidskriften Neuropsychiatric Disease and Treatment, ”A new
look at an old drug: neuroprotective effects and therapeutic potential of lithium
salts” (Dell´Osso 16) På svenska utkommer i dagarna Pehr-Johan Fagers utökade
upplaga av ”Litium: Det nya hälsomineralet”.

Historik
Litium är en alkalimetall som kommer som nummer tre i det periodiska systemet.
Johan Arfwedson som arbetade vid Jöns Jakob Berzelius laboratorium upptäckte
metallen 1817 i ett prov med pegmatit från en järnmalmsgruva på Utö.
John Cade prövade 1948 litium på patienter med manodepressiv sjukdom. Han
påvisade effekter på mani, melankoli och även dementia praecox (schizofreni).
(Cade 49) Från 1950-talet har sedan litium använts som den mest effektiva
medicinen vid bipolär sjukdom. Verkan är profylaktisk genom att minska allvaret i
sjukdomscyklerna och litium minskar suicidrisken. Ett resultat av litiumbehandling
är att den hindrar krympning av hippocampus som är hjärnans minnescentrum.
(Baykara 12) Hippocampus bevarar sin storlek vid litiumbehandling av bipolär
sjukdom oberoende av behandlingseffekt. (Hajek 13) Det finns nu också kunskap
om vilka specifika delar av hippocampus och amygdala som skyddas av
litiumbehandling. (Hartberg 15)

Kan litium betraktas som ett spårämne?
De grundämnen som räknas som spårämnen är de som tydligt kunnat kopplas till en
sjukdomsbild förorsakad av brist på ämnet. Då det gäller litium har man inte funnit
en entydig sjukdomsbild men i områden med endast liten förekomst av litium i
berggrund och dricksvatten finns det flera signaler på översjuklighet både hos
husdjur och hos människor.
Livet på jorden utgjordes under hundratals miljoner år av bakterier, svampar och
virus. Den följande utvecklingen av alltmer komplexa livsformer utnyttjade de
många ämnen som finns i jordskorpan. I tävlan mellan de olika organismerna finns
fördelar med att utnyttja det faktum att jorden snurrar runt solen. Gener kontrollerar
dygnsrytmen och optimerar aktiviteter på olika delar av dygnet. Alla organismer
utsätts för oxidativ stress från bland annat bakgrundsstrålning och ozon. För vissa
funktioner är denna oxidativa stress oumbärlig och för andra skadlig, så flexibla
och balanserande system tillhör livet. Försvar mot infektioner är nödvändigt och
måste smidigt kunna växla mellan proinflammatorisk och antiinflammatorisk
aktivitet. Hur de cirka 22 000 proteiner skapas som utgör de viktiga byggstenarna i
en människa finns det mycket kunskap om genom kartläggningen av genom,
epigenom, transkriptom och proteom. Proteiner som blir defekta riskerar att
ansamlas och göra skada, och årets nobelpris om autofagi har uppmärksammat hur
cellerna kan sköta sin städning. Det finns enzymer, signalsubstanser och receptorer
som är avgörande för alla cellers överlevnad. Som framgår av nedanstående
litteraturgenomgång så har litium i mikrodoser balanserande effekter inom alla
dessa områden. Däremot så är det inte troligt att litiumbrist skulle kunna visa sig
som ett tydligt klinisk tillstånd utan det handlar om en stor mängd symtom inom
många områden av medicinen. (Schrauzer 02) (Pérez-Granados 02) (Zarse 11)
(Terao 15)
Är det för att litium inte klassas som ett spårämne som Livsmedelsverket inte
undersöker hur det ser ut med intaget i landet?

Genomgång av kunskapsläget
Litium i dricksvatten och psykisk sjukdom
En gemensam nämnare för svår depression, psykos och demens är att hippocampus
krymper. Mikrodoser av litium motverkar detta och det kan vara en faktor bakom
ökad frekvens av suicid, demens och psykiatriska problem i bristområden. Timothy
Marshall har i Journal of American Physicians and Surgeons skrivit en översikt
kring litium som näringsämne. (Marshall 15)
Litium i dricksvattnet i Österrike visade ett tydligt samband med suicidfrekvens.
(Kapusta11) (Helbich 12) Bilden visar med mörkare färg områden i Österrike med
signifikant samband mellan lågt litium och suicid.

Sambandet mellan intag av litium och suicid har replikerats i bland annat Japan.
(Sugawara 13) (Ishii 15) (Shiotsuki 16) En litteraturgenomgång av sambandet
mellan litium i dricksvatten och suicid finns i (Vita 15).
Mycket talar för att ett alltför lågt intag av litium ger minskad impulskontroll och
aggressivitet. (Goldstein 16) Låg halt av litium i dricksvatten i Grekland visade mer
mord, vilket stämmer med forskargruppens tidigare rapport som också såg ett
samband med våldtäkt, missbruk och suicid. (Giotakos 15) Ett ytterligare fynd som
handlar om impulskontroll är att de delar av hjärnan som visade minskad aktivitet
hos spelmissbrukare reglerades av litium. Studien är extra intressant genom att det
med PET-tekniken verkligen går att verifiera förbättring i de områden i pannloben
som hanterar impulser. (Hollander 08)

Nio av elva epidemiologiska studier har funnit samband mellan lågt intag av litium
och suicid, mord, brott och dödlighet. Fyra mindre studier av litium vid Alzheimer
har påvisat en viss effekt. Mood Disorders Program vid Tufts Medical Center i
Boston har gjort en översikt över kunskapsläget. (Mauer 14)
En uppföljning av data från 27 distrikt i Texas mellan åren 1978 och 1987 visade
ett samband med låg halt av litium i dricksvatten och suicid, mord och våldtäkt.
(Schrauzer 90)
En uppföljning av livslängd i 18 län i Japan med 1,2 miljoner invånare visade en
korrelation med högre halt av litium i dricksvatten och minskad dödlighet. I
djurförsök har man sett att litiumtillförsel till rundmask också gav minskad
dödlighet. (Zarse 11)

Mekanismer som ligger bakom effekten av litium
De grundläggande kunskaperna om hur nervceller bildas, bevaras och tillväxer ökar
mycket snabbt. Jonas Frisén och medarbetare i Göteborg har lyckats påvisa hur stor
nybildningen av nervceller är. (Frisén 13 FoF) (Ernst 15) (Frisén 16) Ett tydligt
tecken på att litium skyddar celler i olika organ, och via flera olika mekanismer, är
att patienter som behandlas med litium har mindre hjärt-kärlsjukdom och mindre
demens. (Prosser 16) Det är intressant att vissa gener som kontrollerar
immunförsvar, nervsystem och metabolism bevarats genom evolutionen, så effekter
av litium på gentranskription hos bananfluga går igen hos människa. (Herteleer 16)
Det finns detaljerad kunskap om hur litium stimulerar tillväxt av dendriter och ökar
proteiner i synapserna. (Park 15) Hur nybildningen av nervceller påverkar
kognitiva funktioner finns det nu omfattande kunskap om. (Couillard-Despres 11)
(Jessberger 14) (Braun 14) (Kim 14) Skadorna på de tillväxande cellerna i
hippocampus vid depression ses allt tydligare med högupplösta
magnetkamerabilder. (Malykhin 15) Mekanismerna bakom hur litium stimulerar
tillväxten av hippocampus har klarlagts alltmer och forskningen om hjärnans
formbarhet sätter in dessa fynd i ett sammanhang. Det finns en omfattande kunskap
om hur nervceller bildas i hippocampus långt upp i åren. (Kirsty 13) Det faktum att
litium skyddar nervceller visar sig tydligt genom att det skyddar hippocampus om
man utsätts för strålning. (Huo 12) Genom att litium skyddar hjärnan mot strålning
håller forskare i Sverige på att utforska hur litium kan användas som skydd då
hjärntumörer hos barn måste strålbehandlas. (Zanni 15) (Blomgren 14)
Litiumtillskott ökar den grå substansen i pannloben redan efter fyra veckor.
(Monkul 07)

Kognitiv svikt som kan utvecklas efter operationer beror delvis på att astrocyter
aktiveras och ger upphov till en inflammatorisk reaktion. En låg dos litium lindrar
denna process. (Li 16) Det är möjligt att litium kan vara till hjälp på grund av detta
även vid andra hjärntrauman. (Shim 16) (Calabrese 14)
Många äter för ofta och för mycket och det ökar risken för metabolt syndrom,
diabetes och demens. GSK3-enzymet (glykogensyntas-kinas 3) spelar en central
roll i cellens metabolism. En bakomliggande mekanism är att enzymet GSK3
uppregleras. GSK3 kan dämpas med naturligt förekommande litium och det är
därför av stort intresse att studera vidare. (Liu 16) (Chen 16) Litium nedreglerar
GSK3-enzymet, och det hjälper till att reglera dygnsrytmen, vilket är mycket
viktigt vid bipolär sjukdom. (Kaladchibachi 07) Ökad halt av GSK3 ökar
inflammation, ökar nervdegeneration, och ökar bildningen av Tau-proteiner som
orsakar neurofibrillärt trassel vid Alzheimers sjukdom. Litium motverkar bildning
av Tau-protein vid demens. (Noble 05) Litium hindrar bildningen av
amyloidinlagringar i en Alzheimermodell hos bananfluga. (Sofola-Adesakin 14)
Delvis samma processer verkar ligga bakom varför bananflugor som får
litiumtillskott lever längre. (Castillo-Quan 16) Därför studeras vilken mikrodos av
litium som behövs för att minska GSK3, som det gör i djurmodeller. Om GSK3-test
kunde införas i kliniken så vore det ett sätt att kunna följa vad som åstadkoms vid
prevention och behandling av demens.
Fragile X-syndromet är en vanlig orsak till utvecklingsstörning och autism. I en
Fragile X-modell på bananfluga och mus har man kunnat hindra kognitiv störning
med hjälp av litium. (Choi 15) Vid Downs syndrom utvecklas demens relativt tidigt
och i en genmodifierad musmodell av syndromet skyddas minnesfunktionen av en
mikrodos litium. (Contestabile 13)
Parkinsons sjukdom handlar om att dopaminproducerande celler dött och det finns
möjligheter att litium kan stoppa upp denna celldöd. Ett resultat från
grundforskningen är att man kunnat skydda odlade dopaminceller från att skadas av
rotenon med litium. (Hou 15) En låg litiumdos har minskat symtomen i uppföljning
av några patienter med Parkinson. (Guttuso 16)
Hjärnans stödjeceller och immunförsvar, mikroglia, överdriver vid olika
neurodegenerativa tillstånd sitt inflammatoriska svar. Förståelsen av på vilket sätt
litium dämpar denna reaktion har kommit långt. (Dong 14) Mikroglian verkar inte
bara genom den immunologiska aktiveringen utan även serotoninsystemet är
involverat. Det kan ge ytterligare förklaring till effekten av litium och andra
psykofarmaka vid bipolär sjukdom. (Watkins 14) Litium påverkar också genom att

inverka på serotoninreceptorer. (Chenu 06) Omega-3, speciellt DHA, är viktigt för
hjärnan och djurstudier talar för att litium stödjer de antiinflammatoriska och
minskar de inflammatoriska lipiderna. (Basselin 10)
Litium är aktuellt som behandling vid Alzheimer och andra neurodegenerativa
sjukdomar. (Forlenza 12) (Forlenza 14) (Straten 11) (Leyhe 09) Autofagi, cellens
viktiga städfunktion, gynnas av litium. (Sarkar 05) I en musmodell för syrebrist i
hjärnan och även Alzheimer har litiums positiva effekt på autofagi konstaterats.
(Motoi 14) Skälen till att det är angeläget att fortsätta forskningen som rör litium
och neurodegenerativa sjukdomar sammanfattas i artikeln: ”Is lithium a
neuroprotective agent?” (Vo 15) I diskussionen om litiumtillskott som behandling
är det viktigt att ta hänsyn till att känsligheten för toxiska effekter kraftigt ökar med
stigande ålder. (Rej 14) Litium inte bara skyddar utan kan också gynna tillväxt.
(Moore 00) Mekanismerna bakom hur litium skyddar nervceller är omfattande.
(Hashimoto 03) En sammanfattande artikel visar på hur nervcellerna skadas via till
stor del samma mekanismer vid egentlig depression som vid Alzheimer. (Rodrigues
14) Här belyses också kunskapen om hur litium verkar på flera olika sätt. Litium
ökar Bcl-2-genuttrycket och Bcl-2-proteinerna skyddar nervcellerna mot oxidativ
stress. GSK3beta minskar vilket också skyddar nervcellerna. (Silva08) (CostemaleLacoste 16) (Wada 09)

Sammanfattning
Det finns många epidemiologiska studier som visar att låga litiumhalter i
dricksvatten ökar risken för tillstånd som har med hjärnans funktion att göra.
Frågan är om det är tillräckligt med litium i dricksvattnet i olika delar av Sverige.
Ett exempel är att Nunes har visat att 0,3 mg litium per dag påtagligt hejdade
demensutvecklingen under 15 månader på Alzheimerpatienter. (Nunes 13)
Alzheimerprocessen börjar mer än 20 år innan den kliniska debuten så en naturlig
följdfråga är om mikrodoser av litium i ett tidigt skede kan bromsa sjukdomen.
I en aktuell genomgång av de faktorer som är lovande för att förebygga demens så
ingår mikrodoser av litium. En utgångspunkt för att kunna ta ställning till den
vidare forskningen om eventuella litiumtillskott är att det finns uppgifter om vad vi
redan får i oss via dricksvattnet.
Bilden nedanför är hämtad från en artikel i Journal of Molecular Psychiatry som
tar upp den komplexa väven mellan livsstilsfaktorer, centrala sjukdomsprocesser
och några lovande tillägg. (Nehls 16)

Genom att mäta halten av litium i dricksvattnet i olika områden i Sverige kan
epidemiologerna sedan ta vid och se om det finns variationer som leder till en
onödigt hög frekvens av några sjukdomar. Tidigare studier talar för att suicid,
depression, psykossjukdom och beteendestörningar bör uppmärksammas speciellt.

Uppsala den 24 november 2016
Henrik Pelling, överläkare barnpsykiatri
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