תוסף מגנזיום
 המגנזיום הוא רכיב חשוב ביותר מ 350-תהליכים אנזימטיים בגוף .חשיבותו גדולה
לאם ולעובר.
 עקב תהליכי ההתפלה בישראל ,מחקר 4של הכנסת גילה כי ל 60%-מהאוכלוסייה
הבוגרת הצעירה יש חסר משמעותי במגנזיום.
 במחקר 5שעקב בצורה מדויקת אחר רמת המגנזיום במוח ובשרירים של נשים בהריון
בריאות ועם פראקל פסיה ובנשים בריאות שלא היו בהריון בעזרת
 31P nuclear magnetic resonance spectroscopyהתגלו:
 בנשים בהריון בשתי הקבוצות התגלה חוסר מובהק סטטיסטית במגנזיום
התאי ברקמות המוח ושרירי השלד יחסית לקבוצת הביקורת של הנשים
הבריאות שאינן בהריון.
 רמת המגנזיום התוך תאי במוח שנשים עם פראקלפסיה הייתה נמוכה
משמעותית בהשוואה לנשים ההרות הבריאות.
 לכל הנשים היה קשר מובהק סטטיסטי והפוך בין רמת המגנזיום התוך תאי
במוח לבין לחץ הדם.
 החסר במגנזיום התוך תאי במוח של נשים בריאות בהריון יכול להיות אחד
הגורמים המשמעותיים לתחלואת פראקלפסיה בנשים בהריון.

4. Knesset report 2004.
5.Resnick et al Intracellular Magnesium in Preeclampsia

סימפטומים שעלולים להצביע על חסר במגנזיום

עדויות על השפעת תוספי מגנזיום על מדדים רפואיים
החל משנת  1980פורסמו מספר מחקרים של הוספת תוספי מגנזיום בהריון

מה הרלוונטיות של סקירת ?Cochrane 2014
 במחקר  Cochraneהיו מספר טעויות שעשויות להשליך על המסקנות.
 במחקר נבחנו קריטריונים ביומטריים ולא ניתן דגש על סוג מלח
המגנזיום ועל המינון שניתן בכל מאמר.
 לפחות באחד המחקרים המבוקרים המוגדרים באיכות גבוה המצוטטים,
מגנזיום נצרך גם על ידי קבוצת הביקורת.
 לא היה הבדל דרך מתן המגנזיום  POאו פראנטלי.
 מחקר נוסף באיכות גבוה ניתן רק  128מ"ג מגנזיום ליום.
 מחקר מבוקר משמעותי נוסף שפורסם לאחר הסקירה מראה את יעילות
המגנזיום.
 מטה אנאליזה חדשה ,מראה יעילות במתן מגנזיום בהריון.

ההמלצות של החברה
Society for Magnesium Research e.V the
 כל אישה הרה צריכה לקחת תוסף מגנזיום במינון  24-480מ"ג ליום.
 מתן תוסף המגנזיום צריך להתחיל מהר ככל האפשר בהריון ועד הלידה
ולהמשיכו לאחר הלידה.
 אין צורך להפסיק את מתן המגנזיום מספר שבועות לפני הלידה ,משום
שההחרפה בכאבי הצירים אינה מוכחת.
 תופעות הלוואי של מגנזיום ,צואה רכה.
 התווית נגד בנשים עם פגיעה כלייתית חמורה.

