
Introduktion 

Magnesium (Mg) är det näst vanligaste intracellulära katjonet och det 

fjärde vanligaste elementet i kroppen (1). Mg spelar en komplex 

funktion i vår kropp men svarar bara för 0,05% av kroppsvikt. Detta 

element betraktas som makroelementet i människokroppen och 

viktigt för människors hälsa (2).  

Som en aktivator av många enzymer är Mg involverad i metabolism 

och neurotransmission av de tre huvudsakliga näringsämnena i 

kroppen. Akut eller kronisk Mg-brist kan påverka nervsystemet. Akut 

Mg-brist leder till metabolisk encefalopati och förändring av 

neuromuskulär excitabilitet, såsom deprementi och nervositet. 

Däremot kännetecknas kronisk Mg-brist av kramp.  

Även om Mg: s potentiella roll i neurologiska sjukdomar har 

fastställts i årtionden är den kliniska arena för översättning svår att 

isolera (3). Mg-brist leder till neurologiska störningar som sträcker sig 

från apati till psykos. Dessutom har Mg en effekt på regleringen av 

synaptisk plasticitet (4). 

Flera studier har föreslagit en neurobeskyddande verkan av Mg i den 

synaptiska funktionen (5). Resultaten från en in vitro-studie med 

musneuroner visade att Mg involverat i N-metyl-D-aspartat (NMDA) -

receptor och hämmade frisättningen av glutamat (6,7). Därför, med 

tanke på en sådan kritisk funktion, sammanfattar vi kort Mg: s roll i 

neurologiska störningar. 

 

Roll och källor för Mg 

Mg är en samfaktor för mer än 300 enzymer och ett viktigt 

näringsmineral för att reglera många biokemiska reaktioner (8). 

Således är detta element avgörande för många fysiologiska, cellulära 

och biokemiska funktioner (9). I levande celler är Mg involverat i 



homeostasen av andra mineraler, såsom natrium, kalium och 

kalcium, samt i bildning, överföring, lagring och användning av 

adenosintrifosfat (ATP), en viktig energikälla.  

I människokroppen är Mg involverad i upprätthållandet av normal 

muskel- och nervfunktion, hjärtrytm, benstyrka och immunsystem. 

Följaktligen krävs dagligt korrekt intag av detta element.  

Den rekommenderade doseringen av Mg för vuxna är 300–420 mg / 

dag (10). Mg kan erhållas från alla typer av livsmedel och vatten. Mg-

rika livsmedel inkluderar korn, nötter, grönsaker och frukt. Det 

faktiska intaget av Mg bestäms av olika faktorer. Dessutom kan 

mängden Mg från samma källa variera (tabell 1). Till exempel kan 

mängden Mg i vatten från olika källor variera (från 1 mg / L till mer 

än 120 mg / L) (11). 

 

Mg-brist och migrän 

Migrän är en mycket vanlig neurobiologisk huvudvärkstörning 

orsakad av ökad excitabilitet i CNS (52). Detta tillstånd är en mycket 

vanlig klinisk typ av huvudvärk. Paroxysmal måttlig till svår, 

pulserande huvudvärk är de viktigaste manifestationerna av en 

migrän, som vanligtvis varar i 4–72 timmar (53). Migrän kan åtföljas 

av illamående och kräkningar.  

Ljus- och ljudstimulering eller dagliga aktiviteter kan också förvärra 

huvudvärk. Patogenesen för migrän är dock fortfarande oklar. Å ena 

sidan hävdar den vaskulära teorin att intrakraniell vasokonstriktion 

orsakar migrän premonitära symtom, följt av extrakraniell och 

intrakraniell vaskulär vävnad som producerar vasoaktiva peptider. 

Detta fenomen resulterar i aseptisk inflammation som leder till 

pulserande huvudvärk. Å andra sidan, enligt teorin om nerv, kommer 

en förändring i nervfunktionen först i attacken av migrän, följt av en 

förändring i blodflödet. Teorin om perifera smärtmekanismer och 



trigeminal ganglionsskada kan vara den neurala grunden för migrän. 

När trigeminal ganglion och dess fibrer stimuleras kan frisättningen 

av substans P, calcitonin-genrelaterad peptid och andra 

neuropeptider ökas. Dessa aktiva substanser i angränsande 

hjärnblodkärl kan orsaka vaskulär expansion och bankande 

huvudvärk (54).  

Tre metoder kan leda till migrän orsakad av Mg-brist.  

Först kan Mg-brist ändra frisättningen av neurotransmitter. För det 

andra kan trombocyterna bli hyperaggregerade. För det tredje 

främjas kortikal spridningsdepression (22). Därför kan magnesium 

förbättra mitokondriell oxidativ fosforylering, 5-HT 

neurotransmission och NO-systemet under migrän (55). Serum Mg-

nivåer är signifikant lägre hos migränpatienter, och att den normala 

populationen är förknippad med frekvensen av migränattacker.  

Dessa fenomen stöder användningen av Mg vid förebyggande och 

behandling av migrän (56). När det gäller kontroll av 

magnesiumsulfat och placebo är effekten av magnesiumsulfat bättre 

(57). För att avgöra om patienter med migrän har systemisk 

magnesiumbrist utförs ett oralt magnesiumbelastningstest, och 

magnesiumretention sker hos migränpatienter, vilket antyder en 

generaliserad magnesiumbrist (58).  

Ytterligare studier är nödvändiga med tanke på att personer med 

migrän löper ökad risk för ischemisk stroke. Denna ökade risk syns 

bara hos dem som har migrän med aura och inte hos dem med 

migrän utan aura, och den relativa risken kommer att fördubblas 

Mg-brist och Parkinsons sjukdom 

Parkinsons sjukdom (PD) är en vanlig neurodegenerativ sjukdom 

som förekommer i den betydande nigra och striatum (47). 

Substansnigra kännetecknas av närvaron av Lewy-kroppar 

innehållande trötthet a-synuclein (48). Magnesium interagerar med 



a-synuclein, vilket hämmar a-Synuclein-aggregering genom 

immunblotting (49). a-synukleinpromotor är en känslighetsfaktor för 

idiopatisk PD och den spelar en nyckelroll i PD-pathysfysiologin.  

PD med tidig början har kopplats till tvåpunktsmutationer i genen 

som kodar för a-synuclein, vilket antyder att sjukdom kan uppstå 

genom accelererad fibrillisering (48). Ett experiment visade att 

koncentrationen av magnesium i cortex, vitmaterial, basala ganglier 

och hjärnstammen i PD-hjärnan är låg (50).  

Den exakta orsaken till dess patologiska förändringar är fortfarande 

inte särskilt tydlig, genetisk, åldrande, oxidativ stress etc. Oxidativ 

skada orsakad av magnesiumbrist återspeglas också i PD (51). Vid 

Parkinsons sjukdom reduceras magnesiumnivåerna (49).  

Parkinsons patienter kan uppvisa följande symtom i frånvaro av 

magnesium: till exempel det första symptom på statisk tremor, 

orsakad av upprepade former av muskelkontraktion och avkoppling; 

myotonicmyopathies; bradykinesi, det vill säga rörelsens långsamhet, 

reducerat rörelsesområde, minskad ansiktsrörelse och onormal 

hållning och gång (48). 

 

Mg-brist och AD (Alzheimers Desease) 

AD är den vanligaste formen av demens. Denna störning 

kännetecknas av den gradvisa förlusten av nervceller och synapser, 

huvudsakligen av hög fosforylering av tau och extracellulära senila 

plack sammansatta av intracellulär neurofibrillär ansamling 

sammansatt av ß-amyloid proteinkomposition (38–40). AD är en 

primär och degenerativ hjärtsjukdom med svårfångad patogenes. De 

patologiska förändringarna presenteras som hjärnatrofi och 

minskande gyrus. Många senila plack finns i cerebrala kortikala, och 

många neurofibrillära trassliga neuroner observeras i AD.  



Förekomsten av AD har positiv korrelation med åldern, och fler 

kvinnliga patienter drabbas av AD än manliga. Med tanke på den 

ökande livslängden i utvecklingsländerna förväntas antalet personer 

med demens fördubblas varje 20 år, upp från 115 miljoner år 2050 

(41).  

Dessutom, med det åldrande samhället har allvarliga ekonomiska och 

sociala bördor från AD väckt stor uppmärksamhet. Att öka 

koncentrationen av Mg2 + i den extracellulära vätskan ([Mg2 +]) 

resulterar i en permanent ökning av synaptisk plasticitet i det 

hippocampala neuronala nätverket odlat in vitro för att förbättra 

inlärning och minne i experimentella råttor (4). Mg-brist har 

framkommit som en riskfaktor för AD.  

Nivån på Mg-diet är avgörande för att upprätthålla synaptisk 

plasticitet, och nedgången i hippocampal synaptiska anslutningar har 

förknippats med nedsatt minne (42). Kognitiv nedgång är associerad 

med förebyggande av AD. I AD är faktorer relaterade till intaget av 

Mg särskilt distinkta. Flera studier har föreslagit en neurobeskyttande 

verkan av Mg i den synaptiska funktionen (5).  

Minskad Mg-nivå hittades i olika vävnader hos AD-patienter i 

kliniska och laboratorieundersökningar (43,44). Nya resultat i 

djurstudier är lovande och ger nya insikter om neurobeskyttande 

effekter av Mg, och Mg-behandling i ett tidigt skede kan minska 

risken för kognitiv minskning av AD (45). Följaktligen har biomarkörer 

av AD blivit en hot spot i nyligen genomförda studier. Biomarkörer 

för AD kan klassificeras i två kategorier beroende på de biologiska 

egenskaperna. Den första kategorin inkluderar markörer associerade 

med Ap-avsättning i hjärnan, såsom minskningen av Ap-nivån i 

cerebrospinalvätskan.  

Däremot inkluderar den andra kategorin degeneration av nedströms 

neuroner eller skadorelaterade biomarkörer, främst cerebrospinal 



fluid tau protein, såsom tau protein och fosforylering av tau, som är 

gynnsamma för att diagnostisera de tidiga AD-patienterna utan 

kliniska symptom (46). Baserat på dess prediktionseffekt av kognitiv 

nedsättning och rollen av Mg i AD, är en övertygande prövning 

berättigad för att avgöra om Mg kan användas som en biologisk 

markör. 

 

Mg-brist och stroke 

Stroke är den cerebrala blodcirkulationsstörningen som resulterar i 

förlust av lokal neurologisk funktion (23). Denna störning är den 

andra ledande dödsorsaken och en ledande orsak till vuxenhandikapp 

över hela världen. Även om förekomsten av stroke har minskat i 

utvecklade länder fortsätter detta tillstånd att öka världen över på 

grund av det åldrande samhället. Icke desto mindre är nuvarande 

behandlingar för akut ischemisk stroke reper-fusion-baserade och 

endast måttligt effektiva (24, 25).  

Mg-behandlingar uppvisade neuro-skydd vid vissa störningar, såsom 

global cerebral ischemi, neonatal hypoxi och bypasstransplantation 

av kranskärl (13, 26). Och bidra till strokepatientens återhämtning 

från neurologiska underskott (27). Grunden för neurobeskyttelse kan 

bero på att magnesiumbrist kan vara förknippat med uppkomsten av 

ett inflammatoriskt svar som leder till ökande cirkulationsnivåer av 

cytokiner, vilket utlöser oxidativa svar i endotelceller (28, 29). Det 

finns en statistiskt signifikant invers samband mellan 

magnesiumintag och strokerisk (30, 31). Emellertid förblir 

mekanismen för neurobeskyddning oklar (32).  

Neuronal skada vid stroke orsakas av syrebrist. Superfysiologisk Mg 

har flera potentiella farmakologiska effekter på stroke, och dessa 

effekter är resultatet av en kraftig ökning av aktiveringen av 

sammankopplade patofysiologiska vägar, med olika vägar som 



eventuellt dominerar från kärnan och på grund av ischemisk skada 

(33–35). Mg-administrering uppvisar flera potentiellt fördelaktiga 

farmakologiska effekter vid stroke.  

Detta element är en naturlig kalciumkanalblockerare och har många 

metaboliska effekter in vivo. Den perifera administrationen av Mg 

möjliggör passage av elementet genom den intakta blod-

hjärnbarriären.  

Således kan Mg användas i den akuta fasen av stroke (18). Kosthalt 

Mg-intag har kopplats till en signifikant minskning av risken för stroke 

hos män och kvinnor (36).  

I en uppdaterad metaanalys av prospektiva studier var den 

kombinerade relativa risken för total stroke 0,87 (95% CI: 0,83, 0,92) 

för en ökning med 100 mg / dag i Mg intag, 0,91 (95% CI: 0,88, 0,94) ) 

för en 1000 mg / dag ökning av kaliumintaget och 0,98 (95% CI: 0,94, 

1,02) för en 300 mg / dag ökning av kalciumintaget (37). 

SLUTSATS 

Om kroppen saknar magnesium eller koncentrationen av 

magnesiumjoner är onormal kan det orsaka en mängd neurologiska 

sjukdomar. Tidigare granskning är känd Mg har lett oss till tentativet 

att Mg spelar en roll i neurologiska sjukdomar.  

Ytterligare sammanfattning av sjukdomens patogenes, kliniska 

manifestationer och brist på Mg2 + har gjorts i denna översikt enligt 

den senaste litteraturen. Samtidigt listade vi enligt FDA: s standard 

mat med högt magnesium som en viktig referens för att komplettera 

magnesium mer selektivt, eftersom otillräckligt magnesiumintag är 

den främsta orsaken till magnesiumbrist. Därefter föreslog på 

grundval av magnesiumbrist som en orsakande faktor för AD ett nytt 

prospektiv som om vi kan undersöka en ny biomarkör för att 

upptäcka förekomsten av AD (Alzheimers Sjukdom) 

 


