
מגנזיום
...אנטים'גלא רק 

פארמהנוהחברת , רוקח, פרימורניצן 



Magnesium -

Mg 12
12: משקל אטומי

24.305: מספר מסה אטומית
1.74: משקל סגולי

2,8,2: הערכות האלקטרונים
מתכת קלה ממשפחת האלקלים העפרוריים

מגנזיום





מקור השם מגנזיום

.מגנזיה–על שם העיר העתיקה ביוון 

.  על ידי סר המפרי דיוי1808התגלה בשנת 

הדליק את מערכת האלקטרוליזה שלו 

כשהאלקטרודות בתוך תערובת של מגנזיום חמצני  

הוא קיבל ליד האלקטרודה  .וכספית חמצנית

השלילית מסג של מתכת שהכילה מגנזיום  

הכספית ניפרדה  , כשחימם את המסג.וכספית

.בצורת גז והוא נשאר עם המתכת מגנזיום



תכונות פיזיקליות

.מעלות צלזיוס1,105:טמפרטורת רתיחה

.מעלות צלזיוס649:טמפרטורת היתוך

.ק"גרם לסמ1.74:צפיפות

לבן מבריק-אפור:צבע

מוליך חום וחשמל

(C250)החדר מוצק בטמפרטורת :מצב צבירה



תכונות כימיות

11: מטען היון הנפוץ

 kj/mol 737.7: אנרגיית יינון ראשונה



:קיומו בטבע

.מופיע בטבע כתרכובת

כגון , מגנזיום נמצא בטבע במינרלים רבים ובמלחים
.במי ים ומקווי מים מלוחים,כלורי-מגנזיום

אחוז מהחומרים המוצקים  3.5היסוד מהווה 
רוב המגנזיום המופק  . המומסים במי האוקיינוסים

בעולם מופרד ממי ים בתהליך כימי שאחד משלביו  
.הוא האלקטרוליזה

.מגנזיום מפיקים גם ממחצב ששמו דולומיט

.גם בים המלח מפיקים הרבה מגנזיום



MAGNESIUM 

The Mineral of Life
• In plants, a magnesium ion is found at the 

center of every chlorophyll molecule, vital 

for the creation of energy from sunlight.





דברים שכדאי לדעת  
על מגנזיום

גרם מגנזיום20-40ג "ק70בגוף האדם ששוקל •

שליש מהמגנזיום   .מהמגנזיום מצוי בעצמות60%•

לשחלוף ומהווה מאגר שממנו הגוף יכול לקחת בעצמות ניתן
.מגנזיום בזמן של צריכה מוגברת

מצוי בתוך תאי הגוף בתאים בעלי רמה מטבולית 35%•
.כבד, כליות, לב, מוח, שרירים–גבוהה 

.  מסך כל המגנזיום מצוי בנסיוב 1%רק •

רמת מגנזיום תקינה בדם לא משקפת את רמתו בתאי  •
.הגוף

.2010ינואר , 1חוברת , 150הרפואה כרך , מיכאל שכטר' פרופ

Seelig MS & Rosanoff A, The Magnesium Factor. Avery New York, 2003.



תפקידים עיקריים
של מגנזיום

תהליכים 350-מהווה חלק פעיל בלמעלה מ•
ייצוב חלקיקי התא ביוכימיים בגוף שעיקרם 

ובנוסף  , והמרכיבים הביוכימיים שבתוכו
:ויסות תהליכים תוך תאיים

,  שמירה על העברה תקינה של הקוד הגנטי* 
, ויסות כיווץ שרירים* 
שמירה על מבנה העצם * 

.ויסות תהליכי ייצור אנרגיה* 

.2010ינואר , 1חוברת , 150הרפואה כרך , מיכאל שכטר' פרופ
Seelig MS & Rosanoff A, The Magnesium Factor. Avery New York, 2003.





מתכולת המגנזיום בדיאטה נספגים במעי  35-40%רק . ג ליממה"מ300-360כ "בד
.  בתהליכי ספיגה סבילים ופעילים



צריכת המגנזיום בישראל



:במגנזיום בישראללחסר הסיבות 

".טבעי"מעבר למזון מעובד ופחות מזון •

.ירידה ביכול הספיגה במעי-במבוגרים•

, ירידה במלאי במחסני הגוף כתוצאה מתרופות כגון•
.תרופות אנטיביוטיות מסוימות ועוד, (פוזיד), משתנים

.עקב הפרשת יתר בשתן, מחלות נלוות כגון סוכרת•

(.אובדן מגנזיום בזיעה)חשיפה לחום •

עליה באדרנלין מגבירה הפרשת מגנזיום -לחץ נפשי מתמשך•
.בשתן

מצריכת המגנזיום מגיע ממי  20%)התפלה -מים עם ריכוז מגנזיום נמוך•

(.השתיה



:מצב המגנזיום בירקות מגידולים חקלאיים

על מנת למזער את ההשפעות השליליות  ", כוכבא וטרציצקי, פי מאמרם של להב-על•
יש להעלות את , האפשריות של השימוש החוזר במי קולחין על קרקעות חקלאיות

.  ריכוז הסידן או המגנזיום או שניהם במים המותפלים

מהמים המותפלים והמושבים המיוצרים במתקני  , נכון להיום, מכיוון שמגנזיום נעדר•
.ריכוז המגנזיום בירקות קטן משמעותית, ההתפלה ועיבוד מי השופכין

השלכות  ", .א, ולהב. מ, כוכבא, .ח, יצקי'טרטצ
אפשריות של אספקה מסיבית של מים מותפלים על  

–הנדסת מים ". איכות הקולחים להשקיית גידולים
. מגזין המים הישראלי



מחסור במגנזיום בקרב האוכלוסייה בישראל

60%–2004-ב

75%–2017-ב







.מגנזיום ותחלואה קרדיווסקולארית

בסקירה שיטתית של מחקרים אשר בחנו את הקשר בין מחלות לב וכלי דם לקשיות מי שתייה  •
נמצאו ראיות מובהקות לקשר הפוך בין רמות מגנזיום במי השתייה ובין תמותה ממחלות לב  

.40וכלי דם

בסקירה של מחקרים אפידמיולוגיים אשר בחנו את הקשר בין קשיות מי השתייה לתחלואת  •
לב וכלי דם נמצא כי מחקרים תומכים בהשערה כי צריכה נמוכה של מגנזיום עשויה להגביר  

.41ואולי להגביר את התחלואה, את הסיכון לתמותה ממחלות לב וכלי דם או משבץ

בקרה ומחקר אחד  -הראתה כי רוב המחקרים מסוג מקרה2003סקירה אשר נערכה בשנת •
בין תמותה ממחלות לב וכלי דם , מובהק סטטיסטית, מסוג מחקר עוקבה הראו קשר הפוך

מחקרים אלו לא הראו קשר דומה בין תמותה לבין ריכוז הסידן . לרמות מגנזיום במי השתייה
-30צריכה של מים המכילים ריכוזים גבוהים של מגנזיום מפחיתה       , פי הסקירה-על. במים
.42מהתמותה ממחלות לב וכלי דם אולם לא את שכיחות המחלה35%







ספיגת המגנזיום במערכת העיכול
.pH-תלות ב



גורמים המשפיעים על ספיגת המגנזיום
כימיים

מסיסות•

אפשרות קומפלקסציה  , אפיניות, מטען חשמלי–סוג מלח המגנזיום •
(STABILITY CONSTANT)

רוקחיים

סוג החמרים הלא פעילים , נוזל, אבקה, כמוסה, כדור-צורת ההכנה •
Disintegration, Dissolution, המרכיבים את התכשיר

מצב פיזי

בקיבהpH-תקינות מערכת העיכול •

•-COMPLIANCEהיענות החולה

ִנים, סידן–אינטראקציה עם תרופות -השפעות ביו תרופתיות• PPI, ֵמַשתְּ



כמות המגנזיום החופשי במלחי מגנזיום

טבלה•



MgCl2 (1666mg/200mg Mg+ )
•MgCl2    נצפה כמצוי באינטראקציה בכל תהליכי

.חילופי היונים בממברנות התאים•

נתוני ספיגה מעולים וכך גם השפעה בכל   MgCl2-ל•
(.TRANSDERMALכולל )המחקרים הרפואיים  

MgCl2
מלח המגנזיוםנראה שזהו

הנספג והמוכר ביותר 

.י מערכות הגוף"ע



Stability constants of some common 

magnesium compounds:

• Magnesium chloride/oxide 0 [totally ionized]

• Magnesium acetate 0.51 [essentially ionized]

• Magnesium gluconate 0.70 [essentially ionized]

• Magnesium lactate 0.93 [essentially ionized]

• Magnesium malate 1.55 [essentially ionized]

• Magnesium glutamate* 1.90 [essentially ionized 
but neurotoxic]

• Magnesium aspartate* 2.43 [essentially ionized 
but neurotoxic]

• Magnesium citrate 2.8 [essentially ionized] 
Related to 43% 



CLINICAL TRIAL
Magnesium bioavailability

from magnesium citrate and magnesium oxide

• This study compared magnesium oxide and magnesium citrate with respect to in vitro solubility and in 
vivo gastrointestinal absorbability. 

• The solubility of 25 mmol magnesium citrate and magnesium oxide was examined in vitro in solutions 
containing varying amounts of hydrochloric acid (0-24.2 mEq) in 300 ml distilled water intended to mimic 
achlorhydric to peak acid secretory states. Magnesium oxide was virtually insoluble in water and only 43%
soluble in simulated peak acid secretion (24.2 mEq hydrochloric acid/300 ml). Magnesium citrate had high 
solubility even in water (55%) and was substantially more soluble than magnesium oxide in all states of acid
secretion. Reprecipitation of magnesium citrate and magnesium oxide did not occur when the filtrates from 
the solubility studies were titrated to pH 6 and 7 to stimulate pancreatic bicarbonate secretion. 

• Results:

• Approximately 65% of magnesium citrate was complexed as soluble magnesium citrate,
whereas magnesium complexation was not present in the magnesium oxide system .

• Magnesium absorption from the two magnesium salts was measured in vivo in normal volunteers by 
assessing the rise in urinary magnesium following oral magnesium load. 

• The increment in urinary magnesium following magnesium citrate load (25 mmol) was significantly higher 
than that obtained from magnesium oxide load (during 4 hours post-load, 0.22 vs 0.006 mg/mg creatinine, 
p less than 0.05; during second 2 hours post-load, 0.035 vs 0.008 mg/mg creatinine, p less than 0.05). Thus, 

• CONCLUSION

• magnesium citrate was more soluble and bioavailable than magnesium oxide

Lindberg JS, Zobitz MM, Poindexter JR, Pak CYC (1990), Magnesium bioavailability from magnesium 
citrate and magnesium oxide. J Am Coll Nutr 9(1):48-55.



The Absorption of Magnesium 

Oxide Compared to Citrate 

in Healthy Subjects
Michael Shechter,1,2 Tomer Saad,1,2 Alon Shechter,1,2

Nira Koren-Morag,2 Burton B. Silver,3 Shlomi Matetzky 1,2

1Leviev Heart Center, Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer, 
2The Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, 

and 3IntraCellular Diagnostics, Inc., Medford, Oregon, USA

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00994006

Magnes Res  2012;25(1):28-39





Intracellular Magnesium 
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Normal range [Mg]i= 33.9-41.9 meq/L
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Epinephrine-Induced 

Platelet Aggregation

%



סל שירותי הבריאות

:נכלל בסל שירותי הבריאות באינדיקציות הבאות520מגנוקס
(חסר במגנזיום)בהיפומגנזמיהמניעה וטיפול •
השלמת מגנזיום בחולים מושתלים•
.השלמת מגנזיום בחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה•


