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Въведение
Магнезият (Mg2+) е вторият най-важен вътреклетъчен 

катион след калия (K+)[1]. В научната литература се съ-

общава за ролята на Mg2+ като важен сърдечно-съдов ре-

гулатор, действащ за поддържане на електрическата, 

метаболитна и съдова хомеостаза. Освен това, Mg2+ мо-

дулира възпалението и окислителните процеси, за които 

е известно, че са отключващи фактори за атерогенеза 

и сърдечно-съдови заболявания (ССЗ)[2]. Редица данни по-

казват връзката между приема на Mg2+ и циркулиращия 

Mg2+ със сърдечно-съдовото здраве[3]; хипомагнезиемия-

та се свързва с повишен риск от захарен диабет тип 2, 

метаболитен синдром (MetS), артериална хипертония, 

ендотелна дисфункция и ССЗ. Диетичните проучвания 

показват недостатъчен прием на Mg2+ при голяма част 

от населението в световен мащаб, вероятно поради 

изградените хранителни навици в обществото. Освен 

това, други известни причини за хипомагнезиемия, като 

чревна малабсорбция, стомашно-чревни загуби и при-

ложението на диуретици, са широко разпространени в 

общата популация, но често се подценяват и не се ле-

куват, особено сред възрастните хора. Признаването 

на възможната роля на хипомагнезиемията като рисков 

фактор за сърдечно-съдовото здраве, заедно с подценя-

ването на значението на този минерал в ежедневната 

клинична практика, прави серумното ниво на Mg2+ подхо-

дящо за скрининг и превенция на ССЗ, както и открива 

нови терапевтични сценарии с възможността за нама-

ляване на сърдечно-съдовия рисков профил и лечение на 

сърдечно-съдовите заболявания чрез добавяне на Mg2+.

Тези научни познания определиха целта на нашето про-

учване да се изследва промяната в плазмените нива на 

магнезия след едномесечен прием на хранителна добав-

ка в контекста на придружаващите заболявания, приема 

на медикаменти на проследените лица. 
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Материали и методи 
Проведохме кохортно проспективно проучване. Анали-

зирахме 30 лица, взели участие в изпитването, хоспи-

тализирани в Кардиологична клиника по повод прояви 

на сърдечна недостатъчност в трети функционален 

клас (СН III ФК), след подписано информирано съгласие 

за участие в изследването. Пациентите попълниха 

предварително подготвен въпросник собственоръчно. 

Разгледахме медицинската документация на пациенти-

те и резултатите от лабораторните изследвания в 

началото на проучването и един месец след приема на 

предписана хранителна добавка. Получените данни бяха 

обработени със статистическа програма SPPS v.23 и 

Microsoft Excel. 

Анализ на получените 
резултати и дискусия
В проведеното изследване взеха участие 18 мъже и 12 

жени (60%:40%). Във възрастовата група 40-65 години по-

паднаха 11 лица, а в групата над 65 години – общо 18. 

При започване на проучването дефинирахме нивата на 

Mg2+ като нормални в границите 0.66–1.20 mmol/l съглас-

но Централната клинична лаборатория на болницата. 

Под 0.66 mmol/l приехме, че се касае за хипомагнезиемия, 

а над 1.20 mmol/l – хипермагнезиемия (Фиг. 1). 

Анализът на разпределението на пациентите спрямо 

нивата на Mg2+ при постъпването в клиниката показа 

изместване на кривата в посока към долно-граничните 

стойности, като при n=10 се наблюдават нива <0.66 

mmol/l, при средна стойност на нивото на Mg2+ 0.75 

mmol/l и стандартно отклонение (Std. dev.) – 0.13. 

Магнезиевият дефицит може да има различни проявле-

ния. Едни от най-често срещаните ранни симптоми са 

лесна умора, мускулни крампи, сърцебиене и ритъмни 

нарушения, понижаване нивата на К+, инсулинова резис-

тентност и риск от развитието на захарен диабет[4]. 

С оглед на това разгледахме основните оплаквания на 

лицата, участвали в анализа, поради които същите са 

хоспитализирани в клиниката. Водещи симптоми са били 

гръдната болка при n=7 лица, при които нивото на Мg2+ 

e между 0.66–1.20 mmol/l; лесна умора и задух при общо 

Анализ на получените резултати и дискусия: В проведеното изследване взеха участие 18 мъже 
и 12 жени (60%:40%). Във възрастовата група 40‐65 години попаднаха 11 лица, а в групата над 65 
години ‐ общо 18.  
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8 души (от тях при n=4 се наблюдава хипомагнезиемия 

и при n=4 ниво на Mg2+ в референтни граници). При 8 от 

изследваните пациенти основният симптом е бил сър-

цебиенето/учестеният пулс, ка то от тях при n=3 има 

нива на Mg2+ <0.66 mmol/l, a при останалите 5 пациенти 

Mg2+ е бил в референтните граници. При 11 от лицата 

се наблюдаваха мускулни крампи, като в групата на хи-

помагнезиемия броят на лицата е бил n=6. В заключение, 

водещите симптоми на магнезиев дефицит са били сър-

цебиене, мускулни крампи и лесна умора. 

Събрахме данни за основните сърдечно-съдови заболя-

вания при обследваната група. Установихме, че всички 

30 лица (100%) имат артериална хипертония; 53.3% (16 

души) имат исхемична болест на сърцето; 70% (n=21) 

имат диагностицирана сърдечна недостатъчност. 

Пациентите със застойна сърдечна недо статъчност 

(ЗСН) често имат магнезиев дефицит поради повишена 

уринна екскреция[5]. В тези случаи се наблюдава намалена 

тубулна реабсорбция на магнезий поради увеличен екс-

трацелуларен обем и ефектите на вторично възникна-

лия хипералдо стеронизъм, установен при пациенти с 

ХСН. Нашето проучване показа, че от пациентите със 

ЗСН има по-голям брой лица n=7 с хипомагнезиемия в 

сравнение с лицата без СН (n=3) (с коефициент Pearson`s 

R-0.05), което показва линейна положителна корелатив-

на връзка и подкрепя данните от проучванията на Altura 

и колеги[5], че пациентите със ЗСН имат магнезиев де-

фицит (Фиг. 2). 

Основна група медикаменти, използвани за деконгес-

тия при СН, са диуретиците. Бримковите и тиазидни-

те диуретици насърчават екскрецията на магнезий с 

урината. Както бримковите, така и тиазидните ди-

уретици могат да инхибират нетната реабсорбция 

на магнезий, докато калий-съхраняващите диуретици 

мо гат да подобрят транспорта на магнезий и да на-

малят отделянето му. Степента на хипомагнезиемия, 

предизвикана от бримковите и тиазидните диурети-

ци, обикновено е лека, отчасти защото свързаното 

намаляване на обема има тенденция да повишава про-

ксималната реабсорбция на натрий, вода и магнезий[6]. 

Brenda Kieboom и съавтори провеждат анализ на 9820 

лица от проспективното проучване Рother dam. Техният 

резултат показва по-изразена хипомагнезиемия при ти-

азидните, отколкото при бримковите диуретици[7]. На-

шето изследване показа, че при 7 от лицата на диуре-
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тична терапия се регистрира хипомагнезиемия, като 

за разлика от B. Kieboom хипомагнезиемията е в ед-

наква степен представена както в групата на тиази-

дните, така и в тази на бримковите диуретици. Обра-

ботката на данните показа, че при комбинация между 

бримков диуретик и минералкортикоиден рецепторен 

антагонист (MRA) по-висок е броят на пациентите с 

нормомагнезиемия в сравнение с хипомагнезиемия в съ-

отношение 2:1 (Фиг. 3).

Лечението на хипомагнезиемията зависи от степен-

та на дефицит и клиничните ефекти. Заместването 

през устата (пероралният прием) е подходящо за хора 

с леки симптоми, докато интравенозната субститу-

ция се препоръчва за хора със сериозни манифестации 

на дефицит[8]. Фармацевтичната индустрия предлага 

множество перорални магнезиеви препарати. Магнези-

ев оксид, една от най-разпространените форми в маг-

незиевите хранителни добавки, е по-малко бионаличен 

от магнезиевия цитрат, хлорид, лактат или аспартат. 

Съобщава се, че магнезиевият цитрат е с по-добра био-

наличност от оксидните или аминокиселинните хелат-

ни форми[9]. QUEISSER PHARMA предлага на българския 

пазар изключително удобна и достатъчно ефективна 

форма на хранителната добавка Допелхерц® актив 

Магнезий 500 mg ДЕПО, която представлява двуфазна 

таблетка, състояща се от два слоя – единият действа 

на принципа „бързо освобождаване“, а другият – на „кон-

тролирано освобождаване“. По този начин 40% от обща-

та доза магнезий са достъпни веднага за клетките, а ос-

таналите 60% се освобождават постепенно през целия 

ден, покривайки нуждите на организма.

При лицата, участващи в проучването, проследихме 

нивото на магнезий след едномесечен курс с хранител-

ната добавка Допелхерц® актив Маг незий 500 mg ДЕПО 

таблетки. Анализът показа средно ниво на Mg2+ – 0.92 

±0.132 mmol/l. При 29 пациенти се наблюдава нормомаг-

незиемия (референтни граници – 0.66-1.20 mmol/l), като 

кривата на разпределение има два пика: около 0.8 mmol/l 

и около ниво 1.0 mmol/l. Само при един от пациентите 

нивото на Mg2+ е било над >1.20 mmоl/l. Данните показ-

ват устойчиво и безопасно покачване нивото на Mg2+ 

при проследените пациенти, като изходният магнезиев 

дефицит при 1/3 от лицата е компенсиран (Фиг. 4).

Заключение
Данните, получени при статистическата обработка, 

дават основание да се препоръча на пациентите хра-

нителната добавка Допелхерц® актив Магнезий 500 mg 

ДЕПО за ежедневна употреба. n

Спонсорство: 
Използваната хранителна добавка Допелхерц® актив 
Магнезий 500 mg ДЕПО е предоставена с любезното 
съдействие на фирма QUEISSER PHARMA. 
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