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Wpływ podawania magnezu na zaburzenia 
metaboliczne u osób z otyłością brzuszną

Jednym z problemów patofizjologii otyłości dyskutowanych w aktualnym  
piśmiennictwie jest wpływ brzusznej tkanki tłuszczowej na zaburzenia gospodar-
ki magnezowej. Pojedyncze doniesienia wskazują na tendencję do mniejszych 
stężeń magnezu w komórkach oraz w surowicy u osób z otyłością brzuszną. 
Opisywane u tych osób zaburzenia gospodarki magnezowej mogą mieć znacze-
nie w rozwoju insulinooporności i co za tym idzie - cukrzycy typu 2, a wtórnie 
chorób sercowo-naczyniowych. Celem pracy była ocena wpływu doustnego 
podawania magnezu na podstawowe parametry gospodarki węglowodanowej, 
lipidowej, elektrolitowej oraz wartości ciśnienia tętniczego krwi u osób z oty-
łością brzuszną. Badaniem objęto 95 osób (53 kobiety i 42 mężczyzn), które 
ukończyły 18 rok życia. Otyłość brzuszną rozpoznawano łącząc dwa kryteria 
(National Cholesterol Program, Adult Treatment Panel III oraz International 
Diabetes Federation z 2005 roku). Na podstawie obwodu talii badane osoby 
podzielono na 3 grupy. Przyjęto zakresy obwodu talii K<80 cm, M<94 cm jako 
odpowiadające wartościom prawidłowym. Różnego stopnia zaawansowanie 
otyłości brzusznej określono następująco: K≥80 cm i ≤88 cm, M≥94 cm i ≤102 cm 
oraz K>88 cm, M>102 cm. Osoby biorące udział w badaniu nie wymagały prze-
wlekłego leczenia. Nie zalecano im zmiany stylu życia oraz rodzaju spożywanej 
diety w czasie trwania badania. U osób z największymi wartościami obwodu talii 
(K>88 cm, M>102 cm) stężenia magnezu w surowicy były znamiennie mniejsze 
niż u osób z obwodem talii nie osiągającym powyższych wartości. Po 3 mie-
sięcznym podawaniu preparatu magnezu w grupie osób z obwodem talii K>88 
cm, M>102 cm stwierdzono znamienne statystycznie ujemne korelacje między 
zmianą stężenia magnezu w surowicy i zmianą insulinooporności oraz między 
zmianą stężenia magnezu w surowicy i zmianą stężenia insuliny na czczo. Po 3 
miesiącach podawania preparatu magnezu u osób tej grupy odnotowano istotne 
zwiększenie stężenie frakcji HDL cholesterolu i znamienne zmniejszenie wartości 
skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Wykazany korzystny wpływ 
podawania magnezu u osób z obwodem talii przekraczającym 88 cm (K) i 102 (M) 
cm na parametry gospodarki węglowodanowej i lipidowej sugeruje, że niedobór 
magnezu może odgrywać rolę w patogenezie cukrzycy typu 2. Ponadto uzyskane 
wyniki wskazują, że zwiększenie podaży magnezu może mieć korzystny wpływ 
na wielkość ciśnienia tętniczego.

(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 44-49)

One of the problems of pathophysiology of obesity, discussed in current 
literature, is the impact of abdominal fat on magnesium metabolism disorders. 
Single cases indicate a tendency of occurrence of lower cellular and serum levels 
of magnesium in subjects with abdominal obesity. The magnesium metabolism 
disorders described in these individuals may be of importance in development 
of insulin resistance and, consequently, type 2 diabetes, and secondarily, car-
diovascular diseases. The dim of the study was to assess the influence of oral 
administration of magnesium over the basic parameters of carbohydrate, lipid, 
and electrolyte metabolism as well as blood pressure values of persons with 
abdominal obesity. The study consist of 95 subjects (53 women and 42 men) 
over 18 years of age. Abdominal obesity was diagnosed using a combination of 
two criteria (National Cholesterol Program, Adult Treatment Panel III, and Inter-
national Diabetes Federation of 2005). All participants were divided into 3 groups 
by waist size. The ranges of waist size: F<80 cm, M<94 cm were assumed as 
normal values. The different degrees of abdominal obesity were established as 
follows: F≥80 cm and ≤88 cm, M≥94 cm and ≤102 cm, and F>88 cm, M>102 cm. 
The participants of the study did not require any long-term treatment. They were 
not recommended to change their lifestyle and eating habits during the study. 
In persons with highest values of waist size (F>88 cm, M>102 cm), serum levels 
of magnesium were significantly lower than in persons whose waist size did not 
reach these values. After a 3-month administration of magnesium preparation 
in participants with waist size of F>88 cm, M>102 cm, a statistically significant 
negative correlations between the change of the serum level of magnesium and 
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the change of insulin resistance, as well as between the change of the serum 
level of magnesium and the change of fasting insulin level, have been stated. 
After 3 months of administration of magnesium preparation, a significant in-
crease of HDL cholesterol fraction and a significant reduction of systolic and 
diastolic arterial pressure were observed in this group. The indicated beneficial 
influence of administration of magnesium in persons with waist size above 88 
cm (F) and 102 cm (M) over the carbohydrate and lipid metabolism suggests 
that hypomagnesaemia may have a role in the pathogenesis of type 2 diabetes. 
Moreover, the obtained results indicate that administration of magnesium may 
have a beneficial influence over the arterial blood pressure. 

(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 44-49)

Wstęp 
Ze względu na częstość występowania 

otyłość zaliczana jest do chorób cywilizacyj-
nych. Od 1985 roku jest powszechnie uzna-
wana za chorobę przewlekłą, ale dopiero 
w 1999 roku została oficjalnie wpisana do 
rejestru chorób, jako przewlekła choroba o 
złożonej, wieloczynnikowej etiologii. Biorąc 
pod uwagę sposób dystrybucji tkanki tłusz-
czowej w poszczególnych rejonach ciała, 
wyróżnia się otyłość androidalną (inaczej 
trzewną, centralną, brzuszną) i gynoidalną 
(inaczej pośladkowo-udową). Brzuszna 
(trzewna) tkanka tłuszczowa wykazuje 
odmienność metaboliczną w stosunku do 
tkanki tłuszczowej pozatrzewnej. Generuje 
insulinooporność, zaburzenia lipidowe, 
zwiększone stężenia w surowicy wskaźni-
ków zapalenia (białko C-reaktywne, inter-
leukina 6 i 18, selektyny) oraz zmniejszenie 
stężenia działającej ochronnie na układ 
sercowo-naczyniowy adiponektyny, czym 
przyczynia się do rozwoju chorób układu 
krążenia oraz cukrzycy typu 2. Ponadto po-
woduje liczne zaburzenia hormonalne oraz 
sprzyja rozwojowi niektórych nowotworów. 

W ostatnich latach wysiłki badaczy sku-
piły się na określeniu nowych, nieznanych 
dotąd patomechanizmów, na drodze których 
brzuszna tkanka tłuszczowa prowadzi do 
rozwoju różnych chorób. Coraz częściej po-
stuluje się wpływ brzusznej tkanki tłuszczo-
wej na zaburzenia gospodarki magnezowej. 
Niedobór magnezu związany jest  zarówno 
z rozwojem zespołu metabolicznego, w tym 
jego poszczególnych składowych, jak i z 
cięższym ich przebiegiem [1,2]. Pojedyncze 
prace donoszą o mniejszych stężeniach 
magnezu w komórkach oraz w surowicy u 
ludzi z otyłością brzuszną [3]. Opisywane u 
tych osób zaburzenia gospodarki magne-
zowej mogą odpowiadać za zwiększoną 
oporność na insulinę. Następstwem może 
być pierwotnie szybszy rozwój cukrzycy typu 
2, a wtórnie chorób układu sercowo-naczy-
niowego. Niewiele jest również informacji 
dotyczących nieprawidłowości w zakresie 
gospodarki magnezowej u nieleczonych 
osób z otyłością brzuszną oraz ich związku 
z innymi zaburzeniami metabolicznymi [4]. 

Biorąc pod uwagę przedstawione fakty, 
wydawało się zasadne określenie związku 
między stopniem otyłości brzusznej i nie-
prawidłowościami w zakresie gospodarki 
magnezowej oraz wpływu doustnego po-
dawania preparatu magnezu.

Materiał i metoda
Badaniem objęto 95 osób (53 kobiety i 42 

mężczyzn), które ukończyły 18 rok życia. Byli 
oni rekrutowani spośród pacjentów Oddziału 
Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pa-

jęcznie (53 osoby) oraz innych ochotników 
(42 osoby). Średni wiek badanych wynosił 
45,1±1,6 lat i mieścił się w przedziale 19-84 
lata. Średni wiek kobiet wynosił 44,6±1,9 
lat (19-78 lat), a mężczyzn 45,7±2,6 (20-84 
lata). Osoby rekrutowane wśród pacjentów 
Oddziału Chorób Wewnętrznych przebywały 
na oddziale w celach diagnostycznych i 
nie wymagały leczenia przewlekłego po 
zakończeniu hospitalizacji. Uczestnicy 
pozostawali w obserwacji w latach 2011-
2012. Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na 
przeprowadzenie badania (Nr. KNW/0022/
KB1/165/I/10/11/12). Kwalifikację do bada-
nia przeprowadzono na podstawie wywiadu, 
badania podmiotowego, przedmiotowego 
oraz badań laboratoryjnych. Badanym nie 
zalecano zmiany stylu życia oraz rodzaju 
spożywanej diety w czasie trwania badania. 
Osoby rekrutowane do badania spełniały 
kryteria włączenia (wiek powyżej 18 r.ż. oraz 
pisemna zgoda na udział w badaniu) przy 
jednoczesnym braku kryteriów wykluczenia. 
Kryteria wykluczenia stanowiły schorzenia 
oraz stany mogące potencjalnie wpływać na 
stężenie w surowicy badanych parametrów: 
podawanie Mg2+, Ca2+, K+ (do 6-mcy przed 
zakwalifikowaniem do badania), cukrzy-
ca, przyjmowanie leków moczopędnych, 
pochodnych kwasu fibrynowego (fibraty), 
inhibitorów reduktazy HMG-CoA (statyny), 
inhibitorów konwertazy angiotensyny i blo-
kerów receptora AT2, przewlekła choroba 
nerek, ostra niewydolność oddechowa i inne 
ostre stany chorobowe (np. ostre zespoły 
wieńcowe, choroby zakaźne), alkoholizm, 
przewlekła niewydolność serca, biegunka, 
wymioty, moczówka prosta, niedoczynność 

i nadczynność tarczycy, przeciwskazania do 
podawania preparatów magnezu, hiperma-
gnezemia (stężenie magnezu w surowicy 
powyżej 1,07 mmol/l), nadciśnienie tętnicze 
wymagające farmakoterapii.

Otyłość brzuszną rozpoznawano łą-
cząc dwa kryteria (National Cholesterol 
Program, Adult Treatment Panel III oraz 
International Diabetes Federation z 2005 
roku). Badane osoby podzielono w zależ-Badane osoby podzielono w zależ-
ności od obwodu talii. Grupa A: K<80 cm, 
M<94 cm (34 osoby). Średni wiek 39,4±2,7 
lat (20-84 lat) Grupa B: K≥80 cm i ≤88 cm, 
M≥94 cm i ≤102cm (30 osób). Średni wiek 
47,9±2,3 lat (24-79 lat). Grupa C: K>88 cm, 
M>102 cm (31 osób). Średni wiek 48,7±2,8 
lat (19-78 lat). Dla celów badania przyjęto 
zakresy obwodu talii K<80 cm, M<94 cm 
jako wartości prawidłowe. Różnego stopnia 
zaawansowanie otyłości brzusznej określo-
no następująco: K≥80 cm i ≤88 cm, M≥94 
cm i ≤102 cm oraz K>88 cm, M>102 cm. U 
wszystkich uczestników badania określono 
następujące parametry: obwód talii, masę 
ciała, wzrost, wskaźnik BMI, ciśnienie tęt-
nicze, stężenia w surowicy jonów Na+, K+, 
Mg2+, Ca2+, insuliny, glukozy, cholesterolu 
całkowitego, cholesterolu frakcji HDL, LDL, 
triacylogliceroli (TG). Ponadto wyliczono 
wskaźnik HOMA określający stopień insuli-
nooporności (HOMA–IR= stężenie glukozy 
na czczo (mmol/L) x stężenie insuliny na 
czczo (μU/ml) / 22.5). U każdego uczestnika 
badania określono ryzyko rozwoju cukrzycy 
typu 2 według skali Findrisc. Krew do bada-
nia pobierano rano na czczo, dwukrotnie: 
przed włączeniem do badania oraz po 
ambulatoryjnym 3 miesięcznym podawaniu 
preparatu mleczanu magnezu w dawce 2 x 
51 mg jonów Mg2+ (MagLek). 

Analizę statystyczną przeprowadzono w 
oparciu o program komputerowy ‘’Statistica’’ 
używając następujących testów: W Shapi-
ro–Wilka, t–Studenta dla prób zależnych i 
niezależnych, U Manna-Whitneya, Kruskala-
Wallisa, Wilcoxona, test korelacji r–Persona 
oraz test korelacji rang Spearmana.

Wyniki
Ogólną charakterystykę kliniczną ba-

danych osób przedstawiono w tabeli I. 
Wartości wyjściowe badanych parametrów 

Tabela I
Ogólna charakterystyka badanych
General characteristics for study subjects.

Obwód  talii
  K<80 cm,
M<94cm

Obwód  talii
K≥80 cm i ≤88cm
M≥94cm i ≤102cm

Obwód  talii
K>88 cm, M>102cm

n=34 n=30 n= 31

Kobiety ( n=53 ) 18 (53%) 16 (53%) 19 (61%)

Mężczyźni ( n=42 ) 16 (47%) 14 (47%) 12 (39%)

Wiek ( lata ) ( X ± SD ) 39,3 ± 5,5 47,9 ± 4,8 48,7 ± 5,6

Obwód talii [cm]
( X ± SD )

K= 75,4 ± 2,1
M= 88,8 ± 2,7

K= 84,7 ± 2,0
M= 98,3 ± 1,3

K= 98,9 ± 4,5
M= 108,9 ± 3,2

BMI [kg/m2] ( X ± SD ) 22,6 ± 0,9 26,6 ± 1 30 ± 1,3

RR skurczowe [mmHg]
( X ± SD ) 122,2 ± 5,9 124,2 ± 5,9 135,3 ± 6,4

RR rozkurczowe [mmHg]
( X ± SD ) 78,1 ± 3,1 78,2 ± 3,8 85,5 ± 3,9
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oraz po 3 miesiącach doustnego podawania 
preparatu mleczanu magnezu przedstawio-
no w tabelach IIa oraz IIb. Jak widać w tabeli 
IIa, stężenie magnezu w surowicy osób z 
otyłością brzuszną K>88 cm, M>102 cm 
w chwili rozpoczęcia badania było istotnie 

mniejsze niż w pozostałych grupach. Po 3 
miesiącach podawania preparatu magnezu 
odnotowano statystycznie istotne zwięk-
szenie jego stężenia w surowicy u osób z 
otyłością brzuszną K>88 cm, M>102 cm i 
nieobecności istotnej różnicy stężeń pomię-

dzy badanymi grupami. Stężenie wapnia w 
surowicy w chwili rozpoczęcia badania było 
mniejsze u osób z otyłością brzuszną niż u 
badanych o obwodzie talii K<80 cm, M<94 
cm. U osób z obwodem talii zawierającym 
się w przedziale K 80-88 cm, M 94–102 
cm powyższa różnica osiągnęła istotność 
statystyczną, natomiast w przypadku osób 
grupy K>88 cm, M> 102 cm była nieznacz-
nie poniżej istotności statystycznej (p=0,06). 
Po 3 miesiącach podawania preparatu 
magnezu stwierdzono istotne zwiększenie 
stężenia wapnia w surowicy badanych z naj-
większymi wartościami otyłości brzusznej. 
W grupie o wartości obwodu talii K 80–88 
cm, M 94–102 cm zwiększenie kalcemii 
oscylowało ono na granicy znamienności 
statystycznej (p=0,058). Największe warto-
ści ciśnienia tętniczego skurczowego oraz 
rozkurczowego zarówno przed, jak i po 3 
miesiącach podawania magnezu odnotowa-
no wśród osób badanych o wartości obwodu 
talii K>88 cm, M>102 cm. U wszystkich 
badanych stwierdzono zmniejszenie war-
tości ciśnienia tętniczego skurczowego i 
rozkurczowego po 3 miesiącach podawania 
magnezu. Wyniosło ono dla ciśnienia skur-
czowego i rozkurczowego odpowiednio 6,9 
i 3,6 mmHg w grupie badanych z obwodem 
talii K<80 cm, M<94 cm, 3,0 i 1,8 mmHg dla 
osób K 80-88 cm, M 94–102 cm, oraz 5,6 
i 4,7 mmHg dla grupy z otyłością brzuszną 
K>88 cm, M>102. Zmniejszenie ciśnienia w 
grupie osób najmniejszych i o największych 
obwodach talii osiągnęło znamienność sta-
tystyczną. Jak wynika z tabeli IIb, stężenia 
frakcji cholesterolu dużej gęstości (HDL) w 
chwili rozpoczęcia badania były najmniejsze 
wśród badanych o wartościach otyłości 
K>88 cm, M>102. Po 3 miesiącach poda-
wania magnezu wśród osób o największych 
i najmniejszych wartościach obwodu talii 
odnotowano zwiększenie stężenia frakcji 
HDL cholesterolu w surowicy. Jednak tylko 
wśród osób o wartościach otyłości brzusznej 
K>88 cm, M>102 cm różnica osiągnęła istot-
ność statystyczną, wynosząc w odniesieniu 
do wartości mediany 2 mg/dl. Znamienne 
statystycznie korelacje stwierdzone przed 
podawaniem preparatu mleczanu magnezu 
przedstawiono na rycinach 1, 2, 3. Po 3 
miesiącach podawania preparatu mleczanu 
magnezu znamienne statystycznie korelacje 
stwierdzono tylko u osób o wartości obwodu 
talii K>88 cm, M>102 cm. Przedstawiono je 
na rycinach 4 i 5. 

Omówienie wyników 
Liczne prace donoszą o tendencji do 

mniejszych stężeń magnezu w surowicy 
osób z zespołem metabolicznym, nie-
zależnie od obecności cukrzycy typu 2 
[3,5]. Dotychczasowe badania związku 
hipomagnezemii z cukrzycą typu 2 oraz 
z zespołem metabolicznym bez cukrzycy 
dotyczyły wyłącznie osób leczonych farma-
kologicznie [6-8]. Wpływ stosowanych leków 
utrudnia ustalenie przyczyn prowadzących 
do zmniejszenia stężenia magnezu u tych 
osób oraz ich potencjalnego wpływu na inne 
zaburzenia metaboliczne. Wydawało się 
zatem celowe, aby przeprowadzić badanie 
u osób nieleczonych farmakologicznie. Jak 
wykazano w pracy, najmniejsze stężenia 
magnezu w surowicy w chwili rozpoczęcia 
badania odnotowano wśród osób o najwięk-
szym obwodzie talii (K>88 cm, M>102 cm). 

Tabela II b
Stężenia w surowicy parametrów gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej  przed ( 1 ) i po ( 2 ) 3 miesiącach 
podawania preparatu magnezu. W tabeli  podano wartości średnie ± SD lub medianę.
Carbohydrate and lipid balance  before and after  administration of magnesium. Mean values or median. 

Grupa A
Obwód  talii

K<80 cm, M<94cm

Grupa B
Obwód  talii

K≥80 cm i ≤88cm
M≥94cm i ≤102cm

Grupa C
Obwód  talii

K>88 cm, M>102cm

Istotne
statycznie

różnice
(p < 0,05)

n=34 n=30 n= 31

Stężenie insuliny (1) 5,95 mlU/ml 6,25 mlU/ml 8,8 mlU/ml C vs A
C vs B

Stężenie insuliny (2) 5,4 mlU/ml 5,60 mlU/ml 8,00 mlU/ml C vs A
C vs B

Stężenie glukozy (1) 4,8 mmol/l 4,99 mmol/l 5,02 mmol/l

Stężenie glukozy (2) 4,83 mmol/l 5,13 mmol/l 5,35 mmol/l C vs A

Insulinooporność (1) 1,23 mmol x mU/l2 1,36 mmol x mU/l2 1,92 mmol x mU/l2 C vs A
C vs B

Insulinooporność(2) 1,17 mmol x mU/l2 1,55 mmol x mU/l2 1,94 mmol x mU/l2 C vs A
C vs B

Cholesterol 
całkowity (1) 190,29±40,01 mg/dl 199,03±35,19 mg/dl 209,7±31,98  mg/dl C vs A

Cholesterol 
całkowity (2) 205,53±35,40 mg/dl 204,36±38,67 mg/dl 212,8±31,44  mg/dl

Cholesterol LDL (1) 117,23±35,66 mg/dl 128,66±36,10 mg/dl 133,36±31,51 mg/dl C vs A

Cholesterol LDL (2) 128,37±36,15 mg/dl 129,1±32,62 mg/dl 134,83±28,09 mg/dl

Cholesterol HDL (1) 54,5 mg/dl 48,5 mg/dl 47 mg/dl C vs A

Cholesterol HDL (2) 56 mg/dl 47,5 mg/dl 49 mg/dl
B vs A
C vs A

C(1)vsC(2)

Triacyloglicerole (1) 81 mg/dl 109 mg/dl 118 mg/dl
C vs A
C vs B
B vs A

Triacyloglicerole (2) 97 mg/dl 112,5 mg/dl 119 mg/dl C vs A
A(1)vsA(2)

Rycina 1
Korelacja między stężeniem magnezu w surowicy i obwodem talii przed podawaniem preparatu mleczanu 
magnezu.
Correlation between serum magnesium level and waist size before administration of magnesium.



47Nefrologia i Dializoterapia Polska • 2015 • 19 • Numer 1

W powyższej grupie stwierdzono również 
największą insulinooporność oraz stęże-
nie insuliny w surowicy. U osób otyłych z 
nasiloną insulinoopornością, niezależnie 
od współwystępowania cukrzycy typu 2, 
w celu utrzymania prawidłowej glikemii, 
dochodzi wtórnie do zwiększenia syntezy 
insuliny. Insulina aktywnie przemieszcza 
jon magnezowy z puli zewnątrzkomórkowej 

do wnętrza komórek oraz prawdopodobnie 
zwiększa jego wydalanie drogą nerkową. 
Postulowana jest hipoteza mówiąca o roli 
niedoboru magnezu w rozwoju  postrecep-
torowej oporności na insulinę, prowadzącej 
do zwiększenia insulinooporności, czego 
długofalowym i niekorzystnym efektem 
może być szybszy rozwój cukrzycy typu 2 
[3]. Pomimo, że w przedstawianej pracy nie 

badano bezpośrednio stężenia magnezu 
wewnątrz komórek, jego wydalania w moczu 
oraz wpływu na postreceptorowe działanie 
insuliny, uzyskane wyniki w sposób pośredni 
przemawiają za słusznością założonych me-
chanizmów i hipotez. Ponadto podkreślają 
znaczenie kliniczne obwodu talii K>88 cm, 
M>102 cm, jako punktu odcięcia istotnego 
wzrostu ryzyka występowania mniejszych 
stężeń magnezu w surowicy. Po 3 mie-
siącach podawania preparatu magnezu, 
znamienne zwiększenie stężenia tego 
kationu w surowicy stwierdzono wyłącznie 
w grupie osób o największych wartościach 
obwodu talii 

K>88 cm, M>102 cm. Próba interpretacji 
tego faktu jest trudna. Możliwe przyczyny 
mogą obejmować różnice we wchłanianiu 
lub wydalaniu magnezu oraz w regularno-
ści jego zażywania. Niestety, z powodów 
ograniczeń technicznych, organizacyjnych 
oraz finansowych nie objęto badaniem 
powyższych zagadnień. Można jedynie 
założyć, że regularność zażywania zaleco-
nego preparatu była podobna we wszystkich 
badany grupach. 

Istnieją tylko nieliczne doniesienia doty-
czące zagadnienia gospodarki wapniowej w 
populacji spełniającej kryteria zespołu me-
tabolicznego [9]. Postuluje się w nich wpływ 
zmniejszenia zawartości wapnia w diecie na 
ryzyko rozwoju tego zespołu oraz poszcze-
gólne jego składowe. W chwili rozpoczęcia 
przedstawianego badania stężenie wapnia 
w surowicy osób z otyłością brzuszną 
(K>88 cm, M>102 cm) było nieznamiennie 
mniejsze niż u osób z obwodem talii K<80 
cm, M<94 cm (p=0,06). Po 3 miesiącach 
podawania preparatu magnezu stwierdzo-
no istotne zwiększenie stężenia wapnia w 
surowicy osób z największymi wartościami 
obwodu talii. U osób z obwodem talii K 80–
88 cm,  M 94–102 cm zwiększenie kalcemii 
oscylowało na granicy znamienności staty-
stycznej (p=0,058). Być może, że mniejsze 
stężenia wapnia są nie tylko następstwem 
jego mniejszej zawartości w diecie osób 
otyłych. Dodatkowym czynnikiem może 
być upośledzenie wchłaniania wapnia z 
przewodu pokarmowego spowodowane 
hipomagnezemią. 

Osoby obciążone zespołem metabolicz-
nym cechują się tendencją do zwiększonej 
zawartości sodu w ustroju, czego głównym 
następstwem są wyższe wartości ciśnienia 
tętniczego [10,11]. Obserwowana w chwili 
rozpoczęcia badania tendencja do więk-
szych stężeń sodu w surowicy u osób z 
otyłością brzuszną, nie osiągnęła istotności 
statystycznej 

(CvsA p=0,2; Cvs B; p=0,08). Brak 
znamiennej statystycznie różnicy, porów-
nywalnej do opisywanych w badaniach 
dotyczących pełnoobjawowego zespołu 
metabolicznego, wynika prawdopodobnie z 
mniejszego nasilenia poszczególnych jego 
składowych w badanej grupie osób jak i, 
być może mniejszego spożycia sodu. Nie 
wykazano istotnego wpływu 3 miesięcznego 
podawaniu magnezu na stężenia sodu w 
surowicy. 

W zakresie gospodarki potasowej nie 
odnotowano istotnych statystycznie różnic 
pomiędzy badanymi osobami, zarówno 
przed, jak i po 3 miesięcznym podawaniu 
preparatu magnezu. 

Rycina 2
Korelacja między stężeniem magnezu w surowicy i współczynnikiem BMI przed podawaniem preparatu 
mleczanu magnezu.
Correlation between serum magnesium level and Body Mass Index before administration of magnesium.

Tabela II a
Stężenia w surowicy parametrów gospodarki elektrolitowej oraz wartości ciśnienia tętniczego krwi przed ( 1 )  
i po ( 2 )  3 miesiącach podawania preparatu magnezu. W tabeli  podano wartości średnie ± SD lub medianę. 
Electrolytes balance and blood pressure before and after  administration of magnesium. Mean values or median. 

Grupa A
Obwód  talii

K<80 cm, M<94cm

Grupa B
Obwód  talii

K≥80 cm i ≤88cm
M≥94cm i ≤102cm

Grupa C
Obwód  talii

K>88 cm, M>102cm

Istotne
statycznie

różnice
(p < 0,05 )

N=34 n=30 n= 31

Stężenie Na (1) 138,67±1,64 mmol/l 138,38±1,88 mmol/l 139,21±1,7 mmol/l

Stężenie Na (2) 138,25±1,94 mmol/l 138,81±1,74 mmol/l 138,82±1,60 mmol/l

Stężenie K (1) 4,08 mmol/l 4,05 mmol/l 4,16 mmol/l

Stężenie K (2) 4,29 mmol/l 4,23 mmol/l 4,28 mmol/l
A(1) vs A(2)
B(1) vs B(2)
C(1) vs C(2)

Stężenie Ca(1) 2,34±0,16  mmol/l 2,26±0,14 mmol/l 2,26±0,16  mmol/l A vs B
A cs C

Stężenie Ca (2) 2,37±0,12  mmol/l 2,33±0,10 mmol/l 2,33±0,13  mmol/l C(1) vs C(2)

Stężenie Mg (1) 0,87±0,05 mmol/l 0,84±0,08  mmol/l 0,79±0,07  mmol/l C vs A
C vs B

Stężenie Mg (2) 0,86±0,07  mmol/l 0,85±0,07  mmol/l 0,85±0,07 mmol/l C(1) vs C(2)

RR 
skurczowe (1) 120 mmHg 125 mmHg 140  mmHg C vs A

C vs B

RR 
skurczowe (2) 110 mmHg 120 mmHg 130 mmHg

C vs A
C vs B

A(1) vs A(2)
C(1) vs C(2)

RR 
rozkurczowe (1) 80 mmHg 80  mmHg 90 mmHg C vs A

C vs B

RR 
rozkurczowe (2) 70 mmHg 80 mmHg 80 mmHg

C vs A
C vs B

A(1) vs A(2)
C(1) vs C(2)



S. Szydlik i wsp.48

Rycina 3
Korelacja między stężeniem magnezu w surowicy i wartością skurczowego ciśnienia tętniczego przed poda-
waniem preparatu mleczanu magnezu.
Correlation between serum magnesium level and systolic blood pressure before administration of magnesium.

Rycina 4
Korelacja między zmianą stężenia magnezu w surowicy i zmianą insulinooporności po 3 miesiącach podawania 
preparatu mleczanu magnezu ( K > 88 cm, M >102 cm ).
Correlation between the change of the serum level of magnesium and the change of insulin resistance after a 3-month 
administration of magnesium.

Rycina 5
Korelacja między zmianą stężenia magnezu w surowicy i zmianą stężenia insuliny po 3 miesiącach podawania 
preparatu mleczanu magnezu ( K > 88 cm, M > 102 cm ).
Correlation between the change of the serum level of magnesium and the change of fasting insulin level after a 3-month 
administration of magnesium.

Jak wykazano w pracy, w chwili roz-
poczęcia  badania stężenie magnezu w 
surowicy  korelowało ujemnie z wartościami 
skurczowego ciśnienia tętniczego krwi. W 
odniesieniu do ciśnienia rozkurczowego 
zależność ta zbliżała się do progu istotności 
statystycznej, aczkolwiek go nie osiągnęła 
(p=0,15; wsp. R Spearmana–0,14). Po-
wyższe wyniki są zbieżne z większością 
opisywanych w piśmiennictwie [12,13].

Jednak nie wszystkie z przeprowadzo-
nych dotąd badań wykazały współistnienie 
zmniejszonego stężenia magnezu w suro-
wicy z nadciśnieniem tętniczym [14]. 

Bardziej spójne wyniki dały prace po-
równujące zawartość magnezu w diecie 
i ciśnienie tętnicze. W większości prze-
analizowanych prac stwierdzono ujemną 
korelację pomiędzy zawartością magnezu 
w diecie i wartościami ciśnienia tętniczego 
[15]. W przedstawianej pracy największe 
wartości ciśnienia tętniczego odnotowano 
u osób z obwodem talii K>88 cm, M>102 
cm. Nie stwierdzono natomiast istotnej 
statystycznie różnicy pomiędzy grupami o 
wartościach obwodu talii K<80 cm, M<94 
cm oraz  K80-88 cm, M94–102 cm. Po 3 
miesiącach podawania preparatu magne-
zu stwierdzono znamienne statystycznie 
zmniejszenie wartości skurczowego i 
rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi 
u osób o największych i najmniejszych 
wartościach obwodu talii (K>88 cm, M>102 
cm i K<80 cm, M<94 cm), który wyniósł 
odpowiednio 5,6 i 4,7 mmHg oraz 6,9 i 3,6 
mmHg. Wśród osób z obwodem K 80-88 
cm, M 94–102 cm obserwowano podobną 
tendencję, jednak nie osiągnęła ona istot-
ności statystycznej.

Pojawia się coraz więcej doniesień na 
temat związku pomiędzy magnezemią i 
gospodarką węglowodanową. Większość 
badań dotyczyła osób spełniających 
kryteria zespołu metabolicznego, często 
z towarzyszącą cukrzycą typu 2 [8]. Sto-
sunkowo niewiele badań dotyczy wpływu 
podawania magnezu na parametry gospo-
darki węglowodanowej u osób nieleczonych 
przewlekle, bez rozpoznanej cukrzycy. Wy-
kazano w nich korzystny wpływ podawania 
magnezu u osób z hipomagnezemią jak i 
prawidłowym stężeniem tego kationu na 
wartości insulinooporności jak i stężenie 
glukozy na czczo. Istnieją również donie-
sienia nie potwierdzające powyższych 
zależności [16].

W przedstawianej pracy nie uzyskano 
tak jednoznacznych wyników jak w bada-
niach Guerrero–Romero i Moorena [17,18]. 
Tylko w grupie osób o największych warto-
ściach otyłości brzusznej  K>88 cm, M>102 
cm i najmniejszym wyjściowym stężeniu 
magnezu w surowicy (średnia 0,79±0,07 
mmol/l) podawanie magnezu spowodowało 
istotne zwiększenie stężenia tego kationu 
w surowicy. Zwiększeniu magnezemii nie 
towarzyszyło istotne zmniejszenie insuli-
nooporności. Odnotowano jednak ujemną 
zależność między zmianą stężenia magne-
zu w surowicy i zmianą insulinooporności 
oraz zmianą stężenia insuliny na czczo. 
Być może jedną z przyczyn takich wyników 
było stosowanie za małej dawki magnezu. 
Opisywane wyniki  badań, choć nie dają 
jednoznacznej odpowiedzi, jednak sugerują 
korzystny efekt podawania magnezu na 
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insulinowrażliwość.
Wyniki nielicznych dotychczasowych 

badań wpływu podawania magnezu na 
parametry gospodarki lipidowej są niejed-
noznaczne [8,17,19]. W przedstawianym 
badaniu stężenia frakcji cholesterolu dużej 
gęstości (HDL) w chwili rozpoczęcia badania 
były najmniejsze wśród osób o obwodzie talii 
K>88 cm, M>102. Po 3 miesiącach poda-
wania preparatu magnezu stężenie frakcji 
HDL cholesterolu zwiększyło się znamiennie 
tylko w grupie osób o największych warto-
ściach obwodu talii (K>88 cm, M>102 cm). 
Nie wykazano natomiast istotnych zmian w 
zakresie pozostałych parametrów gospo-
darki lipidowej oraz u osób o mniejszych 
wartościach obwodu talii. Otrzymane wyniki 
może częściowo tłumaczyć fakt, iż u osób z 
obwodem talii odpowiednio:  K<80 cm, M<94 
cm i K 80-88 cm, M 94–102 cm, u których nie 
odnotowano znamiennego wpływu podawa-
nia magnezu na stężenia poszczególnych 
frakcji lipidów, wyjściowe stężenie magnezu 
w surowicy było znamiennie większe niż w 
grupie osób K>88 cm, M>102 cm. Dotych-
czasowe prace, pomimo swoich ograniczeń, 
choć nie dają jednoznacznej odpowiedzi, to 
jednak sugerują możliwy związek pomiędzy 
magnezemią i gospodarką lipidową. Być 
może jon magnezu pełni rolę kofaktora nie-
których reakcji syntezy frakcji HDL choleste-
rolu. Potwierdzenie tej hipotezy wymagałoby 
jednak dodatkowych badań. 

Wnioski
1. U osób z otyłością brzuszną (obwód 

talii K>88 cm, M>102 cm) stwierdza się 
znamiennie mniejsze stężenia magnezu w 
surowicy niż u osób z prawidłowym obwo-
dem talii.

2. W odróżnieniu od osób z prawidło-
wym obwodem talii oraz z wartościami tego 
parametru

mieszczącymi się w granicach: K 80-
88 cm,  M 94–102 cm, osoby z obwodem 
talii przekraczającym 88 cm (K) i 102 (M) 

cm wykazują korzystny wpływ podawania 
magnezu na parametry gospodarki wę-
glowodanowej i lipidowej. Sugeruje to, że 
hipomagnezemia może odgrywać rolę w 
patogenezie cukrzycy typu 2.

3. Zwiększenie podaży magnezu może 
mieć korzystny wpływ na wielkość ciśnienia 
tętniczego.
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