Pateixes osteoporosi, problemes cardíacs,
migranya o fibromialgia?
Pateixes agarrotament muscular, contractures,
calambres o dolor menstrual?
Pateixes estrés, ansietat o fatiga crónica?
El MAGNESI et pot ajudar
i t’expliquem el perqué.

LA IMPORTANCIA DEL MAGNESI
El magnesi és un de tres minerals més necessaris en el nostre cos, juntament amb el Calci i el Ferro.
Des de 1925 es considera nutrient essencial.
Es indispensable en més de 300 processos metabólics, entre ells, la formació óssia, la relaxació de la
fibra muscular i una cosa essencial com és la producció d’energia.
També és clau en el nostre benestar psicológic. Ens ajuda millorar la memória, a controlar l’estrés per
reducció de la producció de Cortisol, i també s’ha comprobat que millora transtorns d’ansietat.

On podem trobar el Magnesi?
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en les verdures de fulla verda: espinaques, col rissada,rúcula, bròquil.
cacau,
els plátans, els albercocs, les prunes,
el advocat,
els fruits secs (anacards, ametlles,avellanes, nous),
les llavors (carabassa,lli,sèsam,girasol)
en peixos:salmó, sardina,caballa, atún,
en llegums i cereals integrals no refinats com civada, blat sarraí, quinoa.

Però, principalment es troba en la verdura de fulla verda. El probema és que alguns estudis efectuats
ja rebelen que la quantitat de Mg dels aliments ha disminuït notablement:
v Una reducció del 24-90% en les verdures (Thomas 2007, Workinger 2018) i,
v un 20% en plantes com el blat.
Això es degut, entre altres coses:
v al esgotament dels terrenys i el tipus d’abonament dels cultius (pobre en Mg i alt en NPK
(Nitrògen, Fósfor i Potasi) que poden influir en la absorció del Magnesi en les plantes (Guo 2016).
v a la pérdua de Magnesi en els processos de producció (Marier 1986). Per tant, evitem els
aliments processats.
v a l’augment del contingut de Hidrats de Carboni respecte a altres nutrients en moltes plantes
comestibles, possiblement a conseqüència d’un major nivell de CO2 a l’atmosfera (Myers et al.
2014).
Per aquesta raó son tan necessaris i recomanem tan els suplements de Magnesi.
A nivell cel.lular del nostre cos, el Magnesi només es troba en un 1-5% com a ió lliure (Mg+2) (Nielsen
2017). El Magnesi es troba majoritariament unit a aminoàcids, proteïnes i sals orgàniques com el citrat.
Per aixó aquestes formes de Mg en suplements (citrats, quelats, glicinats...) són més biodisponibles, el
cos els asimila millor.

Quina quantitat de Magnesi
necessitem diàriament?
Els cànons establerts recomanen una ingesta MÍNIMA I DIÀRIA de Magnesi és de 320 mg per dones i 420
mg per homes (Workinger 2018).
Però una investigació de Vormann (2002) sobre la dieta paleolítica va rebelar que, quan erem caçadorsrecolectors, la nostra ingesta era de 600 mg de magnesi al día i això és important perque actualment
els nostres mecanismes homeostàtics i gens segueixen, en gran part, funcionant i essent iguals que als
dels nostres ancestres.
Tot i això, i tornant a les recomanacions actuals, menys del 60% arriba a aquestes quantitats en la dieta
diaria i el 19% no arriba ni a la meitat. (Workinger 2018).
Amb 200 gr d’espinacs no n’hi ha suficient, ja que aquestes contenen aproximadament, 160 gr de Mg,
quan les recomanacions actuals son del doble i el ser humà primitiu obtenia 4 vegades més.
Arribar a les dosis óptimes és moltes vegades un desafiament alimentari i per això es aconsellable un
suplement de Mg en l’alimentació.

Consideracions analítiques:
La homeostasis del magnesi depèn del equilibri entre la seva absorción intestinal i la seva excreció
renal.
La hipomagnesemia es defineix com una concentració plasmàtica de magnesi menor de 1,7 mg/dl
(<0,75 mmol/l o <1,5 mEq/l).
La principal conseqüencia relacionada directament amb la hipomagnesemia són las arritmies
cardiovasculars per hipopotasemia (baixada de potasi en sang) , y si no es reconeix i es tracta pot ser
fatal.
QUÉ POT INFLUIR A QUE EXCRETEM MÉS MAGNESI PEL RONYÓ:
L’augment de la concentració de Mg en sang fa que excretem més Mg pel ronyó. N’és el principal
regulador. Quan aumenta el Mg en sang s’inhibeix la seva reabsorció renal i s’expulsa per la orina.
L’augment de Calci en sang també té el mateix efecte, més Ca en sang, menys absorció de Mg pel ronyó
i més excreció per la orina.
La baixa concentració de Mg en sang provoca a la vegada una baixa concentració de Ca en sang (tot i
la activació de la hormona paratiroidea (parathormona) que regula les concentracions sériques de
Ca.
El Ca o el Mg en sang en concentracions altes inhibeix a nivel renal (asa gruesa de Henle), els Canals de
Potasi. El potasi es important per la per la reabsorció de Na i Cl. Una hipopotasemia pot provocar
transtorns en el ritme cardíac que poden dur conseqüencies nefastes. La hipopotasemia induïda per
hipomagnesemia es caracteritza per ser refractària al tractament amb suplements de potasi i només
pot ser corregida amb la correcció del déficit de Mg.
Per altra banda, varies hormones, incluint la 1,25(OH)2 vitamina D, parathormona, calcitonina,
glucagón, aldosterona, hormona antidiurética, insulina, prostaglandina E2 i catecolamines augmenten la
reabsorció de magnesi en el ronyó.

El déficit de Mg pot estar causat per:
1. un déficit de ingesta (i compte amb el consum d’alcohol que també en redueix la absorció),
2. mala absorció intestinal per diarrea o ileostomies,
3. si es pren dosis elevadas de furosemida (lasix) i d’alguns diurétics tiazídics (p. ex.,
hidroclorotiazida) per llarg períodes, podrien provocar un défict de magnesi.
4. l’ús continuat, tres mesos o més, de antiàcids com el omeprazol pot provocar déficit de Mg.
5. per una redistribució del Mg depositant-se a l’os (sdme de l’ós famolenc) després d’una
paratiroidectomia o una tiroidectomía,
6. pérdua renal en patologies genetiques com Sdme Gitelman.

Símptomes del déficit de MAGNESI:
La majoria de pacients amb hipomagnesemia no presenta
símptomes fins que les concentracions en sang són baixes.
Hem d’estar al cas de simptomes tan sutils com :
v
v
v
v

mareigs o vertígen,
debilitat muscular, calambres, dolor muscular,
dolor articular,
fatiga o cansament.

Suplements de Magnesi

Si li recomanen o es decideix per un suplement de Magnesi ha de saber que:
v les formes orgàniques com el CITRAT, MALAT, FUMARAT O SUCCINAT o el magnesi lligat/QUELAT
a aminoàcids (BISGLICINATS) tenen millor biodisponibilitat que les formes inorgàniques (òxid,
oxalat, carbonat, gluconat,sulfat, clorur o hidroxid).
v Les dosis terapéutiques de 300 a 600 mg /dia.
v La ingesta de suplements de Zinc o fibra disminueix la absorció de Mg.
v Una dieta baixa en proteïnes disminueix la absorció de Mg.
v La vit.D pot millorar la absorció intestinal de Mg.
v En dosis molt altes pot provocar diarrees o tenir efecte laxant.
v Si patim insuficiencia renal consultarem al nostre metge.
v L’exces de Mg en sang, hipermagnesemia, pot provocar hipotensió sanguinia.
v La ingesta de Mg interfereix amb diferents fàrmacs:
§ Disminueix la absorció de la Digoxina (medicament cardíac)
§ Disminueix la absorció d’alguns antibiótics per la qual cosa no el prendrem si
estem en tractament.
§ Disminueix la absorció dels Bifosfonats (alendronat i etidronat) (medicaments per
la osteoporosi) per la qual cosa s’espaiara la ingesta de ambdues dues hores.
§ També redueix la eficacia de la clorpromazina (un tranquilitzant)
§ Si esta prenen anticoagulants orals el Mg pot disminuir la seva absorció.
§ Degut a que incrementa la acció d’alguns medicaments relaxants utilitzats durant
la anestésia quirúrgica, s’aconsella avisar al personal médic si pren magnesi,
laxants o antiàcids, previamenta a intervencions quirúrgiques.
v Alguns fàrmacs com els diurétics o els antiàcids poden provocar una mala absorció de Magnesi.
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"Tens un problema de mobilitat o de dolor que et preocupa?"
Et podem ajudar.
Conecta amb la teva salut.
__
El sistema sanitari actual et considera un element passiu. És lent i reactiu: esperes, pastilles,
infiltracions, intervencions quirúrgiques, falta d'explicacions, ...
------------------------El proposem ser PROACTIU i formar part de la solució del teu problema de salut. Conecta amb la
alternativa i col.labora amb el nostre equip de professionals.
Cada pacient és únic i el tractament també ho ha de ser.
______________

