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1 Wartości NDS i NDSCh wodorku litu – frakcji wdychalnej zostały w dniu 12.11.2015 r. przyjęte na 81. posiedzeniu 
Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia 
w Środowisku Pracy i zostały przedłożone ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej (wniosek nr 97) w celu ich 
wprowadzenia do rozporządzenia w załączniku nr 1 w części A wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
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Streszczenie 
 
Wodorek litu (LiH), (nr CAS 7580-67-8) w tempe-
raturze pokojowej jest ciałem stałym, bez zapa-
chu, który gwałtownie reaguje z wodą, tworząc 
wodorotlenek litu. Wodorek litu jest związkiem 
nieorganicznym powstającym podczas syntezy 
chemicznej. 
Wodorek litu jest stosowany głównie jako: pół-
produkt w syntezie organicznej, źródło wodoru 
i środek osuszający.  
W Polsce obowiązuje dla wodorku litu wartość 
najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) 
0,025 mg/m3 (dokumentacja z 1994 r.). Wartości 
najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowe-
go (NDSCh) nie ustalono. Zgodnie z informacją 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) w Pol-
sce w: 2007, 2010 oraz w 2013 r. nie zgłoszono 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
pracy, na których występowało przekroczenie 
wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia 
(NDS) 0,025 mg/m3 wodorku litu. 
W SCOEL dla frakcji wdychalnej wodorku litu 
zaproponowano tylko wartość chwilową STEL 
(15 min) na poziomie 0,02 mg/m3. Za podstawę 
tej wartości przyjęto brak podrażnienia dróg od-
dechowych przy narażeniu na wodorek litu  
o stężeniu powyżej 0,025 mg/m3. Nie ustalono 
wartości 8-godzinnej (OEL). 
Dokumentacja wraz z propozycją SCOEL podle-
gała procedurze publicznych konsultacji w 2007 r. 
Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyż-
szych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynni-
ków Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku 
Pracy zgłosiła uwagę do propozycji SCOEL doty-
czącą ustalenia tylko wartości chwilowej dla wo-
dorku litu (NC/NDS/18/1907/2008) – bez usta-
lenia wartości dla narażenia 8-godzinnego.  
W uzasadnieniu SCOEL podano, że wodorek litu 
nie ma działania układowego, a jedynie działanie 
drażniące. Dlatego ustalono tylko wartość chwi-
lową. Treść uwagi Komisji była następująca: 
„Podstawą wartości STEL zaproponowanej  
w SCOEL są niepublikowane wyniki badań pra-
cowników zawodowo narażonych na związek, 
przy czym nie podano w nich istotnych danych 
(liczby pracowników narażonych, czasu naraże-
nia). Wodorek litu może działać drażniąco, a na-
wet żrąco na błony śluzowe oczu i dróg odde-
chowych oraz skórę. Wynika to z alkalicznego 
odczynu związku, ale również sam jon litu wy-
kazuje szkodliwe działanie na układ nerwowy. 
Uważamy więc, że nie ma podstaw do ustalenia 
tylko wartości STEL dla wodorku litu ”.  

W odpowiedzi na zgłoszoną uwagę SCOEL po-
informował, że terapeutyczne stężenie litu  
w osoczu krwi występuje znacznie powyżej 
wartości, jaka może być osiągnięta przy zawo-
dowym narażeniu na wodorek litu. Narażenie 
drogą oddechową na lit o stężeniu do 0,1 mg/m3 
przez 8 h (w tym stężeniu ma działanie silnie 
drażniące) odpowiada wyliczonej dziennej daw-
ce litu wynoszącej 10 mg (przy założeniu 10 m3 

wdychanego powietrza i wchłaniania – 100%). 
Dawka ta jest znacznie mniejsza od dawki litu 
oszacowanej przy spożywaniu żywności i wody 
oraz znacznie mniejsza od dawki dziennej litu 
wynoszącej 167 mg Li/dzień (określonej  
w Szwecji i stosowanej w leczeniu zaburzeń 
afektywnych). Z powodu braku danych zależ-
ności stężenie-skutek dla narażenia długotrwa-
łego nie ustalono dla wodorku litu wartości 
OEL, natomiast ze względu na jego działanie 
drażniące zaproponowano wartość chwilową 
STEL (15 min). 
Wartość STEL 0,02 mg/m3 dla wodorku litu (bez 
wartości OEL dla narażenia 8-godzinnego)  
została zamieszczona w projekcie dyrektywy 
ustalającej 4. wykaz wskaźnikowych wartości 
narażenia zawodowego, stąd Zespół Ekspertów 
ds. Czynników Chemicznych opracował nową 
dokumentację dla związku. 
W dostępnym piśmiennictwie wodorek litu jest 
opisywany jako substancja silnie drażniąca. Wy-
soka reaktywność chemiczna, zwłaszcza w wil-
gotnym środowisku, powoduje niebezpieczeń-
stwo podrażnienia i/lub korozji tkanek. Jest to 
potencjalne ryzyko zdrowotne działania ostrego. 
Następstwem zatrucia może być: trwałe uszko-
dzenie rogówki, zwężenie przełyku oraz obrzęk 
płuc.  
Wodorek litu nie wykazuje działania mutagen-
nego i rakotwórczego. 
Podstawą proponowanej wartości NDS są wła-
ściwości drażniące wodorku litu u osób zawo-
dowo narażonych na ten związek, dlatego za-
proponowano przyjęcie stężenia 0,01 mg/m3 za 
wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia 
(NDS) wodorku litu. Ustalono również wartość 
najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilo-
wego (NDSCh) na poziomie 0,02 mg/m3. Nie 
ma podstaw do zaproponowania wartości do-
puszczalnego stężenia w materiale biologicznym 
(DSB). Ze względu na silne działanie żrące wo-
dorku litu zaproponowano oznaczenie związku 
literą „C” – substancja o działaniu żrącym. 
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Summary  
 
Lithium hydride (CAS 7580-67-8) at room tem-
perature is a solid, odorless substance, which 
reacts violently with water and forms lithium 
hydroxide. Lithium hydride is an inorganic 
compound created during chemical synthesis. 
Lithium hydride is used mainly as an interme-
diate in organic synthesis, the source of hydro-
gen and a desiccant. In Poland, the existing 
norm for lithium hydride in workplace air is 
MAC-TWA (NDS) – 0.025 mg/m3 (documenta-
tion from 1994). Short-term exposure limit 
(STEL, NDSCh) has not been established.  
According to GUS, in 2007, 2010 and 2013 there 
were no cases of exceeded norms for lithium 
hydride. SCOEL proposed for inhalable fraction 
of lithium hydride only short-term exposure 
limit (STEL 15 min) of 0.02 mg/m3. The basis of 
this value was no airway irritation when expo-
sed to lithium aluminum hydride at a concentra-
tion exceeding 0.025 mg/m3. The value of an  
8-hour (OEL) has not been established. The do-
cumentation and the recommendation from 
SCOEL were consulted in 2007. Interdepartmen-
tal Commission for MAC and MAI reported the 
remark to the proposals SCOEL on determining 
only the short-term exposure limit of the lithium 
hydride (NC/NDS/18/1907/2008) without set-
ting values for 8-hour exposure. In conclusion, 
SCOEL stated that lithium hydride has no sys-
temic action and is only irritant, so determined 
only short-term exposure limit. The Commis-
sion's comments were as follows: "The basis of 
the value STEL proposed in the SCOEL are un-
published results obtained from the studies of 
workers occupationally exposed to the com-
pound, with not given them the relevant data 
(number of workers exposed, exposure time). 
Lithium hydride may be irritating an even cor-
rosive to the mucous membranes of the eyes and 
respiratory tract and skin. These results from the 
reaction of an alkali compound, but also the 
lithium ion has an adverse effect on the nervous 
system. We therefore believe that there is no 
basis to determine only the STEL for lithium 
hydride". In response to the notice, SCOEL re-

ported that therapeutic concentrations of lithium 
in the blood plasma is far above the value that 
can be achieved by a professional exposure  
to lithium aluminum hydride. Inhalation the 
lithium at a concentration of 0.1 mg/m3 for  
8-hour, which at this concentration is strongly 
irritant, corresponds with the calculated daily 
dose of 10 mg of lithium (assuming 10 m3 of air 
inhaled and absorption of 100%). This dose is 
substantially lower than the dose of lithium es-
timated during ingestion of food and water and 
much lower than the daily dose of 167 mg 
lithium Li/day (specified in Sweden for the tre-
atment of affective disorders). Without data on 
concentration-effect relationships of long-term 
exposure, OEL values for lithium hydride has 
not been established. Due to its irritating proper-
ty short-term exposure limit (STEL) was propo-
sed. Value STEL of 0.02 mg/m3 for lithium hy-
dride without OEL values for an 8-hour expo-
sure was proposed in a draft directive establish-
ing 4th list of indicative occupational exposure 
limit values. Therefore, the Group of Experts on 
Chemical Agents prepared new documentation 
for the compound. In the available literature, 
lithium hydride is described as a strongly irri-
tant substance. A high chemical reactivity, espe-
cially in a humid environment, causes a risk of 
irritation and/or corrosion of tissues. Lithium 
hydride is a potential health risk with acute ef-
fects. The consequence of food poisoning can be 
permanent damage to the cornea, narrowed 
esophagus and pulmonary edema. Lithium hy-
dride is not mutagenic and carcinogenic. The 
basis for the proposed MAC values are irritating 
properties of lithium aluminum hydride in peo-
ple occupationally exposed to this compound. It 
is therefore proposed for lithium hydride expo-
sure limit value of 0.01 mg/m3 as TWA-MAC 
and of 0.02 mg/m3 as short-term exposure limit 
(STEL). There is no basis to determine the biolo-
gical exposure index (BEI). Due to strong corro-
sive effects of lithium hydride it was recom-
mended to label the compound with the letter 
"C" – a corrosive substance. 
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CHARAKTERYSTYKA  SUBSTANCJI,  ZASTOSOWANIE,  
NARAŻENIE  ZAWODOWE 

 
Ogólna charakterystyka substancji 
 
Ogólna charakterystyka wodorku litu (ACGIH 
2001; DFG 1992; HSDB 2015; ICSC 2015; 
PubChem 2015; RTECS 2015; SCOEL 2010): 

− wzór sumaryczny LiH 
− wzór strukturalny Li – H 
− nazwa chemiczna litu wodorek 
− numer CAS 7580-67-8 
− numer RTECS 0J6300000 
− numer EINECS 231-484-3 
− numer UN 1414 
− numer ICSC 0813 
− synonimy:  wodorek litu;  

monowodorek litu. 
 
 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 
dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mie-
szanin, zmieniającego i uchylającego dyrek-
tywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmie-
niającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
(Dz. Urz. UE z dnia 31.12.2008 r., L 353) 
wodorek litu nie ma zharmonizowanej klasy-
fikacji i oznakowania zgodnie z tabelą 3.1. 
załącznika VI do ww. rozporządzenia. Niektó-
rzy producenci wodorku litu w opracowanych 
kartach charakterystyki umieszczają pikto-
gramy wskazujące rodzaj zagrożenia (rys. 1.), 
(Alfa… 2014; Sigma-Aldrich 2014). 

 

            
        GHS02                     GHS05                  GHS06 
 
Rys. 1. Kody hasła ostrzegawczego „Niebezpie-
czeństwo”. Piktogramy określone w rozporządze-
niu WE nr 1272/2008 mają czarny symbol na bia-
łym tle z czerwonym obramowaniem 

Poniżej podano klasyfikację wodorku litu 
(wg klasyfikacji GHS): 

–  H260 – w kontakcie z wodą uwalniają 
się łatwopalne gazy, które mogą ulegać 
samozapaleniu; substancje lub miesza-
niny w kontakcie z wodą mogą uwal-
niać łatwopalne gazy (kategoria 1.)  

–  H301 – działa toksycznie po połknię-
ciu; toksyczność ostra (kategoria 3.)  

–  H314 – powoduje poważne oparzenia 
skóry oraz uszkodzenia oczu; działanie 
żrące na skórę (kategoria 1.B)  

–  H318 – powoduje poważne uszkodze-
nie oczu (kategoria 1.). 

 
Właściwości fizykochemiczne  
 
Właściwości fizykochemiczne wodorku litu 
(ACGIH 2001; DFG 1992; HSDB 2015; Levis 
2004; Merck… 2001; RTECS 2015; SCOEL 
2010): 

–  postać  ciało bezbarwne, kry-
staliczne stałe lub biały 
puder, w temperaturze 
pokojowej pod wpły-
wem światła szybko 
ciemnieje, bez zapachu 

− masa  
 cząsteczkowa 7,95 
–  temperatura  
 topnienia  680 oC 
–  temperatura  
 wrzenia 850 oC 
–  temperatura  
 zapłonu  200 oC 
–  gęstość względna  
 (masa właściwa)  
 d4

21  0,76 ÷ 077  
(woda = 1 g/cm3) 

–  prężność par  0 mmHg (20 oC) 
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–  rozpuszczalność  
 w wodzie po rozpuszczeniu 

w wodzie powsta-
je LiOH i łatwo-
palny H2 (reakcja 
egzotermiczna) 

–  rozpuszcza się w: eterze (dobrze) 
–  nie rozpuszcza się w:  benzenie, toluenie 
– reaktywność: reaguje z: alko-

holami, kwasami 
karboksylowymi, 
chlorem i amo-
niakiem (wydzie-
la się wodór); 
tworzy mieszani-
ny wybuchowe  
z substancjami 
utleniającymi 
(np. tlen, tlenek 
azotu). 

 
Otrzymywanie, zastosowanie,  
narażenie zawodowe 
 
Wodorek litu jest to nieorganiczny związek 
chemiczny, który otrzymuje się w bezpośred-
niej reakcji litu z wodorem (w wysokiej tem-
peraturze): 2Li + H2 → 2 LiH. 
 Wodorek litu jest stosowany jako (ACGIH 
2001; 2015; HSDB 2015; Merck… 2001; 
SCOEL 2010): 

− czynnik redukujący w reakcjach kon-
densacji ketonów i estrów kwasu oc-
towego 

− środek osuszający (właściwości higro-
skopijne) 

− źródło wodoru (generatory wodoru, 
paliwo rakietowe) 

− źródło wodoru do nadmuchiwania 
pontonów i balonów 

− osłona i chłodziwo w reaktorach  
jądrowych. 

 
Wodorek litu jest również stosowany  

w procesie produkcyjnym: 
− elektronicznych kineskopów  
− wyrobów ceramicznych 
− do uzyskania izotopu 6Li 
− do produkcji amidu litu i wodorku  

litowo-glinowego (znaczna część) 
− do wysokiej czystości silanów. 

 
 W dostępnym piśmiennictwie nie ma in-
formacji na temat zastosowania wodorku litu 
w Polsce.  
 Narażenie zawodowe na wodorek litu jest 
związane z jego produkcją i stosowaniem, tj.: 
wytwarzaniem różnych pochodnych Li,  
spawaniem, lutowaniem i emaliowaniem. 
 Zgodnie z informacją Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego (GIS) w Polsce w: 2007, 
2010 oraz w 2013 r. nie zgłoszono pracowni-
ków zatrudnionych na stanowiskach pracy, na 
których występowało przekroczenie wartości 
najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) 
0,025 mg/m3 wodorku litu. 

 
 

DZIAŁANIE  TOKSYCZNE  NA  LUDZI 
 

Toksyczność ostra 
 
W dostępnym piśmiennictwie wodorek litu 
jest opisywany jako substancja silnie drażnią-
ca (Birch 1988; Leonard i in. 1995; Levis 
2004; Wexler 1998). Wysoka reaktywność 
chemiczna, zwłaszcza w wilgotnym środowi-

sku, powoduje niebezpieczeństwo podrażnie-
nia i/lub korozji tkanek, tj.: oczu, błon śluzo-
wych i skóry. Jest to potencjalne ryzyko 
zdrowotne działania ostrego.  
 Narażenie na wodorek litu wywołuje: ka-
szel, kichanie oraz silne podrażnienie nosa  
i gardła. Może być również przyczyną po-
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ważnych oparzeń skóry i oczu. Połknięcie 
wodorku litu skutkuje poparzeniem: ust, 
tchawicy i przełyku. Towarzyszą temu: mdło-
ści, drgawki, upośledzenie myślenia i widze-
nia, śpiączka i śmierć.  
 Kontakt dermalny z wodorkiem litu może 
być przyczyną poważnych oparzeń chemicz-
nych. W małych stężeniach substancja ta dzia-
ła drażniąco na oczy, natomiast w dużych – 
powoduje uszkodzenie narządu wzroku. Opa-
rzenia: oczu, skóry oraz dróg oddechowych, 
wywołane narażeniem na wodorek litu mogą 
być znacznie poważniejsze niż spowodowane 
działaniem wodorotlenku sodu (ACGIH 2001; 
HSDB 2015). 
 W literaturze opisano przypadek ostrego 
zatrucia młodego mężczyzny w wyniku wybu-
chu butli z wodorkiem litu. Skutkiem działania 
substancji na oczy było oparzenie, które spo-
wodowało zmętnienie rogówek wymagające 
przeszczepu. Wdychanie skażonego powietrza 
wywołało również: zwężenie krtani, tchawicy, 
oskrzeli i przełyku (Cracovaner 1964).  
 Obrzęk płuc zdiagnozowano u innego 
pracownika, który uległ ostremu zatruciu 
wodorkiem litu stosowanym jako paliwo ra-
kietowe. Wszedł on do pustego zbiornika po 
przedmuchaniu argonem. W ciągu kilku mi-
nut (3 ÷ 4 min) zasłabł i w stanie zapaśśccii  
przewieziono go do szpitala, w którym zdia-
gnozowano obrzęk płuc i toksyczne zapale-
nie nerek. Ostre objawy ustąpiły po 2 dniach, 
natomiast po 8 dniach pacjent wyzdrowiał. 
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono 
danych dotyczących wielkości narażenia na 
wodorek litu (Cordasco i in. 1965). 
 
Toksyczność przewlekła  
 
Dane literaturowe, które umożliwiłyby określe-
nie zależności między wielkością narażenia  
zawodowego na wodorek litu a skutkiem jego 

działania – są znikome. Na podstawie niepubli-
kowanych danych cytowanych przez SCOEL 
(2010) i Beliles (1994) pracownicy byli narażeni 
na małe stężenie wodorku litu, jednak nie znale-
ziono danych dotyczących czasu narażenia oraz 
liczby osób narażanych na wodorek litu  
(SCOEL 2010). 
 Beliles (1994) podaje, że objawy słabego 
działania drażniącego (uczucie łaskotania  
w nosie, wydzielina z nosa) obserwowano 
przy narażeniu na wodorek litu o stężeniu 
0,025 ÷ 0,10 mg/m3. Przez osoby przyzwycza-
jone do narażenia jest ono tolerowane.  
Podrażnienie nosa i kichanie występowało 
przy narażeniu na wodorek litu o stężeniach  
0,1 ÷ 0,5 mg/m3. Skutkiem narażenia na wo-
dorek litu o stężeniach 0,5 ÷ 1,0 mg/m3 było: 
ostre podrażnienie nosa, kaszel oraz podraż-
nienie oczu (u niektórych pracowników). Gdy 
stężenie wodorku litu osiągało zakres  
1,0 ÷ 5,0 mg/m3 wszystkim opisanym skut-
kom, które ulegały zaostrzeniu, towarzyszyło 
podrażnienie skóry. W cieplejsze dni lub przy 
wilgotnej skórze podrażnienie obserwowano 
już przy mniejszych stężeniach wodorku litu.  
 W dokumentacji ACGIH (2001; 2015) 
stwierdzono, że maksymalne stężenie wo-
dorku litu w powietrzu, tolerowane przez 
krótki czas, wynosi 0,5 mg/m3. Pracownicy 
szybko się adaptują do wodorku litu o stę-
żeniu 0,05 mg/m3, które nie jest jednak tole-
rowane przez osoby niestykające się z tą 
substancją. Osoby z pewnym stopniem ad-
aptacji skarżą się na działanie drażniące 
wodorku litu na oczy i nos (o stężeniach 
większych od 0,1 mg/m3) oraz świąd skóry 
odsłoniętych miejsc (o stężeniach więk-
szych od 0,2 mg/m3). Narażenie na wodorek 
litu o stężeniu 0,5 mg/m3 może doprowadzić 
do zmian zapalnych skóry, natomiast więk-
sze stężenia mogą spowodować trwałe 
uszkodzenie wzroku (tab. 1.). 
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Tabela 1. 
Skutki narażenia zawodowego na wodorek litu (LiH) 
 

Skutki narażenia Stężenie, mg/m3 Piśmiennictwo 

Brak zmian 0 ÷ 0,025 HSDB 2015 

Łaskotanie w nosie, 
tolerancja u pracowników przyzwyczajonych do narażenia 

0,025 ÷ 0,10 HSDB 2015 

Pracownicy szybko adaptują się do pracy o tym stężeniu, 
nieprzyjemne dla osób nieprzyzwyczajonych  

0,05 ACGIH 2001 

Działanie drażniące na drogi oddechowe, 
kaszel (czasami), 
brak tolerancji 

0,10 ÷ 0,50 HSDB 2015 

Działanie drażniące na oczy i nos u osób do pewnego stopnia  
przyzwyczajonych do narażenia 

> 0,1 ACGIH 2001 

Świąd skóry > 0,2 ACGIH 2001 

Maksymalne stężenie w powietrzu tolerowane przez krótki czas 0,5 ACGIH 2001 

Ostre działanie drażniące na nos, 
u niektórych pracowników podrażnienie oczu 

0,1 ÷ 0,5 HSDB 2015 

Ostre podrażnienie dróg oddechowych,  
podrażnienie skóry 

1,0 ÷ 5,0 HSDB 2015 

 
Dane epidemiologiczne  
 
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono 
wyników badań epidemiologicznych dotyczą-

cych skutków zdrowotnych narażenia na wo-
dorek litu. 

 
 
 

DZIAŁANIE  TOKSYCZNE  NA  ZWIERZĘTA 
 

Toksyczność ostra  
 
Wartość LD50 dla szczurów po podaniu dożo-
łądkowym (jednorazowym) wodorku litu usta-

lono na poziomie 77,5 mg/kg mc. Dane te 
wskazują, że wodorek litu jest klasyfikowany 
jako substancja toksyczna (tab. 2.).  

 
Tabela 2.  
Mediana dawek śmiertelnych wodorku litu (LiH) dla zwierząt doświadczalnych 
 

Gatunek 
zwierząt 

Droga podania 
Mediana  

dawek śmiertelnych LD50, 
mg/kg mc. 

Piśmiennictwo 

Szczur dożołądkowa 77,5  HSDB 2015 
  podskórna 50 

Królik dożylna 20 HSDB 2015 
 podskórna 50 

 

 Wszystkie informacje w dostępnym piśmien-
nictwie na temat toksyczności wodorku litu  
u zwierząt opierają się na doświadczeniu prze-

prowadzonym przez Spiegl i in. (1956). Przydat-
ność wyników uzyskanych w tym eksperymencie 
jest ograniczona (brak grupy kontrolnej). Opubli-
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kowane dane nie zawierają informacji na temat 
płci i masy ciała badanych zwierząt. Nie ma także 
informacji o sposobie monitorowania stężenia 
wodorku litu w komorach. 
 Badanie przeprowadzono na: myszach  
(n = 33), szczurach (n = 84), świnkach mor-
skich (n = 10) oraz królikach (n = 8). Zwierzę-

ta narażano drogą inhalacyjną na wodorek litu 
(związek komercyjny, czystość 93%) o stęże-
niach 4,8 ÷ 55 mg/m3 przez 4 ÷ 7 h. Wilgot-
ność względna w komorze wynosiła 50%. 
Śmiertelność wśród narażanych zwierząt nie 
korelowała z wielkością narażenia (tab. 3.). 

 
Tabela 3.  
Liczba zwierząt doświadczalnych narażanych na wodorek litu (LiH), które padły po co najmniej  
2 tygodniach od zakończenia narażenia (DFG 1992) 

 

Stężenie, 
mg/m3 

Czas narażenia, h 
Liczba zwierząt doświadczalnych 

szczury* myszy* świnki morskie* króliki* 

5 
6 
10 
15 
17 
22 
36 
45 
49 
50 
55 

4 
6 
4 
4 

5,5 
4 
7 
4 
4 
4 
4 

0/5 
0/5 

1/20 
– 

0/10 
2/10 
4/10 
0/8 
0/8 
– 

0/8 

– 
– 
– 

0/9 
– 
– 
– 

0/8 
0/8 
– 

0/8 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

0/2 
0/2 
0/4 
0/2 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

0/2 
0/2 
0/2 
0/2 

Objaśnienia: 
* – płeć i szczep zwierząt nieznane. 

 
Miejscowe uszkodzenia, które dotyczyły 

skóry i dróg oddechowych przedstawiono w 
tabeli 4. Skutkiem narażenia zwierząt na wodo-
rek litu (u wszystkich zwierząt) był kaszel  
i wydzielina z nosa – prowadziło to do zmian 
w płucach o charakterze rozedmy. Wodorek 
litu o stężeniu powyżej 10 mg/m3 powodował: 

uszkodzenie sierści, silne podrażnienie oczu  
i zmiany zapalne spojówek. Badanie histopato-
logiczne wykazało zniszczenie przegrody no-
sowej oraz martwicę błony śluzowej tchawicy. 
W obserwacji trwającej do 5 miesięcy nie wy-
kazano opóźnionych skutków związanych  
z narażeniem zwierząt na wodorek litu. 

 
Tabela 4.  
Toksyczność wodorku litu (LiH) u zwierząt laboratoryjnych (DFG 1992; Spiegl i in. 1956) 

 

Gatunek zwierząt 
Stężenie, 
mg/m3 

Czas 
badań 

Skutki narażenia 

Szczury (n = 10), 
myszy (n = 10), 
świnki morskie (n = 3), 
króliki (n = 3) 

5 4 h/dzień 
5 dni 

owrzodzenie tkanki nosa i poduszeczek łap; 
zapalenie oczu (króliki i świnki morskie); 
częściowa martwica błony śluzowej tchawicy (4 myszy); 
zmiany płuc (rozedma płuc) u wszystkich gatunków zwierząt 

Króliki (n = 2) 45 4 h zmiany patologiczne dotyczące tkanki nosa i poduszeczek łap; 
ostre zapalenie oczu z wysiękiem zapalnym 

Świnki morskie (n = 2) 49 4 h brak zewnętrznych zmian na skórze i błonie śluzowej 

Szczury (n = 8), 
myszy (n = 8) 

55 4 h zmiany chorobowe tkanki nosa i poduszeczek łap utrzymujące 
się przez 14 dni po narażeniu; 
powierzchowna martwica błony śluzowej tchawicy u kilku myszy 
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Toksyczność podostra 
 
Zwierzęta doświadczalne (szczury, myszy, 
świnki morskie i króliki) narażano na wodo-
rek litu o stężeniach 4,8 ÷ 5,4 mg/m3 przez  
20 h w tygodniu (Spiegl i in. 1956). Zwierzęta 
obserwowano przez co najmniej 2 tygodnie po 
zakończeniu narażenia (DFG 1992). Padnięcia 

zwierząt zanotowano w grupie szczurów  
i myszy narażanych na wodorek litu o stęże-
niu 5,4 mg/m3 (tab. 5.). Według autorów pad-
nięcia zwierząt były związane z innym czyn-
nikiem niż narażenie na wodorek litu (ACGIH 
2015; DFG 1992). 

 
 

Tabela 5.  
Padnięcia zwierząt narażanych na wodorek litu (LiH) przez 20 h w tygodniu (DFG 1992) 

 

Stężenie, 
mg/m3 

Padnięcia zwierząt 

szczury* myszy* świnki morskie* króliki* 

4,8 
5,0 
5,4 

0/8 
0/8 
1/7 

0/8 
0/8 
3/3 

0/2 
0/2 
0/2 

0/2 
0/2 
0/2 

Objaśnienia: 
* – płeć i szczep zwierząt nieznane. 

 
 

Toksyczność po podaniu wielokrotnym 
 
Zwierzęta doświadczalne (szczury, myszy, 
świnki morskie i króliki) narażano na wodo-
rek litu o stężeniu 5 mg/m3 przez 5 dni (około 
4 h/dzień). U wszystkich zwierząt stwierdzo-
no uszkodzenie tkanki nosa i poduszeczek łap, 
przypominające oparzenie termiczne. W gru-
pie królików i świnek morskich stwierdzono 
zmiany zapalne spojówek, natomiast w grupie 
myszy – zmiany zapalne w krtani. W do-
świadczeniu nie wykazano zmian histopatolo-

gicznych w: płucach, wątrobie, nerkach, 
tchawicy lub węzłach chłonnych, związanych 
z narażeniem na wodorek litu (DFG 1992; 
HSDB 2015; SCOEL 2010).  
 
 

Toksyczność przewlekła 
 
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono 
danych dotyczących toksyczności przewlekłej 
u zwierząt.  

 
 

ODLEGŁE  SKUTKI  DZIAŁANIA  TOKSYCZNEGO 
 
Działanie mutagenne i genotoksyczne  
 
W dostępnym piśmiennictwie opisywane jest 
mutagenne i genotoksyczne działanie różnych 
soli litu, dane te jednak nie dotyczą wodorku 
litu (SCOEL 2010). 
 
 
 

Działanie rakotwórcze 
 
Działanie rakotwórcze na ludzi 
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono 
informacji dotyczących działania rakotwór-
czego wodorku litu na ludzi.  
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Działanie rakotwórcze na zwierzęta 

W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono 
informacji dotyczących działania rakotwór-
czego wodorku litu na zwierzęta.  
 

 

Działanie embriotoksyczne, terato-
genne oraz wpływ na rozrodczość 
 
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono 
informacji na temat embriotoksycznego i tera-
togennego działania wodorku litu oraz jego 
wpływu na rozrodczość u ludzi.  

 
 
 
 
 

TOKSYKOKINETYKA 
 

Wchłanianie 
 
W środowisku pracy substancja wchłania się 
do organizmu przez układ oddechowy i prze-
wód pokarmowy (ICSC 2015). 
 

Metabolizm 
 
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono 
informacji dotyczących metabolizmu wodor-
ku litu.  

 
 

MECHANIZM  DZIAŁANIA  TOKSYCZNEGO 
 
Mechanizm działania toksycznego wodorku 
litu jest związany z tworzeniem w wilgotnym 
środowisku powietrza lub na błonach śluzo-
wych wodorotlenku litu – silnej zasady: LiH + 
+ H2O →LiOH + H2. 
 Wodorotlenek litu jest odpowiedzialny za 
silne działanie żrące. Związek ten powoduje 
podrażnienie dróg oddechowych i płuc, nato-
miast w kontakcie ze skórą prowadzi do po-

drażnienia miejscowego i oparzeń. Wodorek 
litu o stężeniu 0,5 mg/m3 powodował zaczer-
wienienie skóry i łzawienie. Większe stężenia 
mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia 
wzroku (ACGIH 2001; DFG 1992; HSDB 
2015; SCOEL 2010). Ponadto jony litu w or-
ganizmie konkurują z jonami sodu, co powo-
duje, że obojętne sole litu wywierają toksycz-
ne działanie układowe. 

 
 

DZIAŁANIE  ŁĄCZNE 
 
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono 
danych na temat łącznego działania wodorku 
litu z innymi substancjami. 
 
 
ZALEŻNOŚĆ  SKUTKU  TOKSYCZNEGO  OD  WIELKOŚCI  NARAŻENIA 
 
Zależność skutku działania toksycznego  
wodorku litu od wielkości narażenia przed-
stawiono w tabeli 1. 
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NAJWYŻSZE  DOPUSZCZALNE  STĘŻENIE  (NDS)  W  POWIETRZU  
NA  STANOWISKACH  PRACY  ORAZ  DOPUSZCZALNE  STĘŻENIE  

W  MATERIALE  BIOLOGICZNYM  (DSB) 
 
Istniejące wartości NDS  
i ich podstawy 
 
Obowiązujące wartości normatywów higie-
nicznych dla wodorku litu w poszczególnych 
państwach przedstawiono w tabeli 6. 
 Eksperci ACGIH (2001) uznali, że wodorek 
litu z powodu tworzenia na wilgotnych błonach 
śluzowych wodorotlenku litu wykazuje działa-
nie drażniące. W ACGIH ustalono wartość 
TLV-TWA na poziomie 0,025 mg/m3, co za-
pewnia zminimalizowanie działania drażniące-
go związku na: oczy, skórę i drogi oddechowe. 
Wartość ta jest znacznie mniejsza niż norma-

tywy higieniczne dla wodorotlenków sodu czy 
potasu i nieco mniejsza niż dla wodorotlenku 
cezu. 
 W 2015 r. eksperci ACGIH zrewidowali 
poprzednią wartość i ustalili dopuszczalne stę-
żenie pułapowe (TLV-ceiling) dla frakcji wdy-
chalnej wodorku litu na poziomie 0,05 mg/m3. 
Zmiany normatywu uzasadniono w oparciu  
o objawy obserwowane u zwierząt narażanych 
inhalacyjnie na wodorek litu o stężeniu  
5 mg/m3 przez tydzień. Jednocześnie uznano, 
że nie ma wystarczających danych do ustalenia 
wartości TLV-TWA. 

 
Tabela 6.  
Wartości dopuszczalnych stężeń wodorku litu (LiH) przyjęte w różnych państwach (RTECS 2015) 

 

Państwo 
Wartość mg/m3, 

NDS 
Wartość mg/m3, 

NDSCh 
Oznakowanie Rok 

Australia 0,025 –  2008 
Austria 0,025 – inhal.a 2007 
Belgia 0,025 –  2002 
Dania 0,025 –  2011 
Filipiny 0,025 –  1993 
Finlandia 0,025 0,075  2011 
Francja 0,025 –  2006 
Holandia 0,025 –  2003 
Islandia 0,025 –  2011 
Korea 0,025 –  2006 
Meksyk 0,025 –  2004 
Nowa Zelandia 0,025 –  2002 
Peru 0,025 –  2005 
Polska 0,025 –  1999 
SCOEL 
SCOEL/SUM/141/2010 
Projekt dyrektywy ustalającej  
4 wykaz wartości wskaźniko-
wych narażenia zawodowego 

– 0,02 (15 min) frakcja wdychalna 2010 

Szwajcaria 0,025 – inhal.a 2011 

Szwecja 0,025 –  2005 

Turcja 0,025 –  1993 

USA:  
– ACGIH (2001) 
– ACGIH (2014) 
– OSHA/NIOSH 

0,025 
– 

0,025 

– 
0,05 pułapowe 

– 

 
frakcja wdychalna 

2001 
2014 
2001 

Węgry 0,025 –  2000 

Wielka Brytania 0,025 –  2007 

Objaśnienia: 
a Ryzyko wchłaniania przez drogi oddechowe. 
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 W SCOEL (2010) za skutek krytyczny 
działania wodorku litu uznano działanie draż-
niące na drogi oddechowe. Skutku tego nie 
stwierdzono przy narażeniu pracowników na 
wodorek litu o stężeniach poniżej 0,025 mg/m3.  
Większe stężenia powodowały uczucie łasko-
tania w nosie, któremu towarzyszyła wydzieli-
na. Przy narażeniu na wodorek litu o stężeniu 
0,1 mg/m3 obserwowano podrażnienie nosa  
i kaszel. Ze względu na brak podrażnienia dróg 
oddechowych przy narażeniu na wodorek litu  
o stężeniu powyżej 0,025 mg/m3 zapropono-
wano wartość STEL (wartość dopuszczalnego 
stężenia chwilowego) związku na poziomie 
0,02 mg/m3. Z powodu braku odpowiednich 
danych nie zaproponowano wartości OEL dla 
narażenia 8-godzinnego. Na podstawie danych 
od pacjentów leczonych litem, działanie ukła-
dowe litu jest mało prawdopodobne przy nara-
żeniu zawodowym na wodorek litu.  
 
 
Podstawy proponowanych wartości 
NDS i NDSCh 
 
Dane toksykologiczne na temat wodorku litu 
w dostępnym piśmiennictwie są nieliczne  
i pochodzą z początku lat 60. XX w. Za sku-
tek krytyczny działania wodorku litu przyjęto 
podrażnienie dróg oddechowych. Słabe skutki 
działania drażniącego wodorku litu wystąpiły 
o stężeniach przekraczających 0,025 mg/m3 
(ACGIH 2001; HSDB 2015; SCOEL 2010).  

 Za podstawę do wyliczenia wartości NDS 
dla frakcji wdychalnej wodorku litu przyjęto 
stężenie 0,025 mg/m3 jako wartość NOAEL. 
Wartość NDS obliczono na podstawie wzoru: 
 

0,01,mg/m0,0125

11112

mg/m0,025NOAEL
NDS 

3

3










EDCBA

   
 

 
gdzie:  

A = 2 – współczynnik związany z różni-
cami wrażliwości osobniczej u ludzi, 
B = 1 – współczynnik związany z różni-
cami międzygatunkowymi i drogą podania 
(narażenie drogą oddechową), 
C = 1 – przejście z badań krótkotermino-
wych do badań przewlekłych (narażenie 
zawodowe), 
D = 1 – zastosowanie wartości odpowiada-
jącej NOAEL, 
E = 1 – współczynnik modyfikacyjny (do-
tyczy oceny kompletności danych oraz  
potencjalnych skutków odległych). 
 
Zaproponowano przyjęcie wartości NDS 

dla wodorku litu na poziomie 0,01 mg/m3 oraz 
wartość NDSCh na poziomie 0,02 mg/m3. 

Ze względu na silne działanie żrące wo-
dorku litu zaproponowano oznaczenie związ-
ku literą „C” – substancja o działaniu żrącym. 
Brak jest podstaw do wyznaczenia wartości 
najwyższego dopuszczalnego stężenia w ma-
teriale biologicznym (DSB).  
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Zakres badania wstępnego  
 

Ogólne badanie lekarskie ze zwróceniem 
uwagi na: układ oddechowy, błony śluzowe 
oczu i skórę. 
Badania pomocnicze: spirometria. 
 
Zakres badania okresowego  
 

Ogólne badanie lekarskie ze zwróceniem 
uwagi na: układ oddechowy, błony śluzowe 
oczu i skórę.  
Badania pomocnicze: spirometria. W zależno-
ści od wskazań badania: okulistyczne, derma-
tologiczne i laryngologiczne. 
Częstotliwość badań okresowych: co roku lub 
co 2 lata.  
 
U w a g a  
Lekarz przeprowadzający badanie profilak-
tyczne może poszerzyć jego zakres o dodat-
kowe specjalistyczne badania lekarskie oraz 
badania pomocnicze, a także wyznaczyć krót-
szy termin następnego badania, jeżeli stwier-
dzi, że jest to niezbędne do prawidłowej oce-
ny stanu zdrowia pracownika lub osoby 
przyjmowanej do pracy.  
 
Zakres ostatniego badania okresowego 
przed zakończeniem aktywności  
zawodowej  
 

Ogólne badanie lekarskie ze zwróceniem 
uwagi na: układ oddechowy, błony śluzowe 
oczu i skórę.  

Badania pomocnicze: spirometria. W zależno-
ści od wskazań badania: okulistyczne, derma-
tologiczne i laryngologiczne. 
 
Narządy (układy) krytyczne 
 

Układ oddechowy, aparat ochronny oczu oraz 
skóra. 
 
Przeciwwskazania lekarskie  
do zatrudnienia 
 

Przeciwwskazaniami lekarskimi do zatrudnie-
nia w narażeniu na wodorek litu są: 
‒ astma oskrzelowa 
‒ przewlekła obturacyjna choroba płuc  
‒ przewlekłe przerostowe i zanikowe za-

palenie błon śluzowych górnych dróg 
oddechowych 

‒ przewlekłe stany zapalne błon śluzo-
wych oczu  

‒ przewlekłe stany zapalne skóry.  
 

U w a g a 
Wymienione przeciwwskazania dotyczą kan-
dydatów do pracy. 
O przeciwwskazaniach w przebiegu zatrud-
nienia powinien decydować lekarz sprawujący 
opiekę profilaktyczną, biorąc pod uwagę 
wielkość i okres trwania narażenia zawodo-
wego, a także ocenę stopnia zaawansowania  
i dynamikę zmian chorobowych. 
Ze względu na działanie drażniące na układ 
oddechowy, w badaniu podmiotowym należy 
uwzględnić wywiad w kierunku palenia pa-
pierosów
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