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Tedavisi

• Özel Hasta Gruplarında Magnezyum Denge 
Bozuklukları ve Tedavisi



GENEL BİLGİ
• Magnezyum gümüş beyazlığında bir metaldir.

• 1755 yılında İngiltere'de Joseph Black tarafından 
keşfedilmiştir. 1808 yılında Humphrey Davey tarafından saf 
olarak, magnezya ve civa-II-oksit (HgO) karışımından izole 
edilmiştir.

• Genellikle alaşım maddesi olarak, yani başka metallerle 
karıştırılarak kullanılır. 

• Kimyasal simgesi Mg, atom numarası 12; atom ağırlığı 24,312 
olan bu element en hafif metallerden biridir.

• Toz halindeki magnezyum kolayca tutuşur ve parlak bir 
alevle yanar. Bu nedenle elektrikli fotoğraf makinesi flaşları 
çıkmadan önce, magnezyum yakılarak flaşlı fotoğraflar 
çekilmiştir.



GENEL BİLGİ
• Tahıl ürünleri, fındık-fıstık, kırmızı et ve sebzelerde (klorofil kompleksi) 

halinde bulunur. 

• Diyetle günlük ortalama 250-350 mg Mg almaktayız. 
– Gebelik, laktasyon, adölosan ve çocuklarda daha fazla ihtiyaç vardır. 

• Vücuttaki toplam magnezyum miktarı 20-30 g kadardır. 
– % 50-70'i kemiklerde ve apatit kristallerine bağlı, % 20-30’u kas dokusunda organik 

fosfat ve proteinlere bağlıdır.

– Kemikte Ca/Mg oranı ~ 50/1

• Plazmadaki magnezyumun %20’si proteinlere bağlıdır.
– Plazma protein değişikliklerinden Ca’a oranla daha az etkilenir.

• Serum Mg düzeyi  ~  1.4-1.7 mEq/L veya 0.8-0.9 mmol/L

• Fosfataz, fosforilaz, enolaz, fosfoglukomutaz enzimlerinin aktivatörüdür.

• Na/K ATPaz'ın inhibitörüdür. 
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Magnezyum Dengesinin Düzenlenmesi 

%30-40 oranında
Jejunum ve ileumdan
emilir.



Barsakta Magnezyum 
Emilimi
İB’da Parasellüler
emilim

Kolonda Transsüller
emilim

Su ile birlikte emilim

Bazolateral aktif geri 
emilim

Mg’un emilebilmesi için iyonize halde olması gerekir.

Lümende kalsiyum emilimi Mg emiliminden 2 kat fazladır.

Insolubl fosfat ve karbonat varlığında Mg’un bu anyonlarla birleşimi Ca
geri emilimini artırır.

KBH’ında Mg ve CaCO3 içeren preparatların birlikte kullanımına dikkat !!!

Uzamış diyare, steatoreMg malabsorbsiyonuHİPOMAGNEZEMİYE yol 
açar.



Böbrekte Magnezyum

100-150 mg/gün 
(%5) idrarla atılır.

Mg atılımı

Glomeruler filtrasyon ve 
geri emilim

ESV azaldığında Mg emilimi 
artar

Mg emiliminde en önemli 
yer Henle Kulbu

Parasellin-1 aracılı

CaMg ve MgCa’un
geri emilimini inhibe eder.

PTH, glukagon, AVP, 
kalsitonin, β agonistler
Mg emilimini 
arttırır.



Mg geri emilimi 
parasellüler yolla 
geri emilir.

Na ve su geri 
emilimi birlikte 
gerçekleşir.

Proksimal Tubulus Hücresinde  Magnezyum Geri Emilim 
Mekanizmaları



Henle kulpunda Mg Transportunu etkileyen faktörler:
a) Plasma Mg konsantrasyonu
b) Plasma Ca konsantrasyonu
c) HormonlarPTH, kalsitonin, AVP
d) Diğer faktörlerMet asidoz, hipokalemi, hipofosfatemiMg geri emilimini inh. eder 

Henle Kulpunda Magnezyum Geri Emilim Mekanizmaları



Mg geri emilimi 
parasellüler yolla 
Claudin 14/16/19 
yoluyla geri emilir.

Tip 3 Bartter
Sendromu

Tip 1 Bartter
Sendromu

Tip 2 Bartter
Sendromu

Henle Kulpunda Magnezyum Geri Emilim Mekanizmaları



Mg geri emilimi 
transsellüler yolla 
TRPM6 aracılığıyla 
geri emilir.

Distal Tubulus Hücresinde  Magnezyum Geri Emilim 
Mekanizmaları



Mg geri emilimi 
transsellüler yolla 
TRPM6 aracılığıyla 
geri emilir.

Gitelman sendromu

Insulin, EGF ve E2 
TRPM6 
transkripsiyonun 
artışı ile Mg geri 
emilimini arttırır.

Kir4.1 mutasyonu
SeSAME Sendromu

Konvülzyon
Sensorinöral sağırlık
Ataksi
Mental Retardasyon



Hücresel Fizyolojide Magnezyum



Hücrede Magnezyumun Taşıyıcıları



Kemikte Magnezyum

Mg düşüklüğü osteomalazi ve osteoporoz mg
Cerrahi olarak paratiroidektomi yapılmış hastalarda aç 
kemik sendromu benzeri tablo ile hipomagnezemi mg

Mgapatit kristallerine yerleşir.
osteoblast artışı ve anti-antienflamatuvar etkisi



Kalp Kasında Magnezyum

Mg kardiak repolarizasyon fazında 
faz 2 ve 3’ü inhibe eder.

Aynı zamanda kalsiyum-kalmodulini
inhibe ederek kasılmayı önler.
Bu etkileri ile Ca blokerleri gibi 

davranır.



Santral Sinir Sisteminde Magnezyum

Mg SSS’de-70 mV’da
presinaptik NMDAR’ inh. 

GABA’yı aktive eder. 
Böylece  glutamin ve 
NMDA salınımı bloke 

edilmiş olunur ve hücre içi 
Cl konsantrasyonu 

arttırılarak ileti 
yavaşlatılır.

Hipomagnezemide bu 
nedenlerle konvülzyon mg.



Akciğerde Magnezyum

Mg AC’deHistamin ve 
asetilkolin inh ile 

Bronkodilatasyon mg.
KOAH ve Astımda bu 

etkilerinden 
yararlanılabilinir.



Çizgili Kasta Magnezyum 

• Mg çizgili kas hücrelerinde Ca geçirgen kanallara 
ve Ca bağlayan proteinlere (troponin C ve 
myozin) karşı Ca ile yarışarak Ca’un etkilerini 
antagonize eder.

• Hipomagnezemide bu etki ortadan kalkar ve 
kaslar gereğinden fazla kasılır (kas spazmları ve 
krampları)

• Normal Mg düzeyli hastalarda (gebelik hariç) kas 
krampları üzerine Mg desteğinin herhangi bir 
faydası saptanmamıştır.



Pankreasta Magnezyum 

• DM hastalarında düşük Mg kötü kontrol ve 
artmış mortalite ile ilişkili bulunmuş

• Hipomagnezemide insülin direnci artar (insülin 
reseptörleri Mg’a bağımlı tirozin kinaz
ailesindendir)

• Oral Mg desteği glisemik kontrole yardımcı 
olabilir

• Bir meta-analizde açlık şekerinde anlamlı 
düzelme saptanırken, Hba1c düzeylerinin 
değişmediği saptanmıştır .

Cunningham J et al. Clin Kidney J (2012) 5[Suppl 1]: i39–i51 



Magnezyumun NEFROLOJİ PRATİĞİ DIŞINDA Tedavide Kullanımı



Magnezyum Dengesinin 
Bozuklukları 

• mEq/L=mmol/L x elektriksel yük

• mEq/L= mg/dL x 10 x elektriksel yük/molekül    
ağırlık

• 1mmol=2mEq=24mg elemental Mg=240 mg MgSO4

• FEMg= UMgxPCr/0.7xPMgx UCrx 100

• FEMg>2%renal Mg kaybı

• 24 saatlik İdrar Mg10-30 mg üstünde ise 
renal Mg kaybı 

Up to Date, 2015



Magnezyum Dengesinin Bozuklukları 

• Serum Mg düzeyi rutin ölçülmüyor
• Serum düzeyi vücut Mg’un %1’ni temsil ettiği 

için toplam miktar hakkında doğru bilgi 
vermeyebilir

• Bazı laboratuvarlar eritrosit Mg düzeyi 
ölçümünü öneriyor

• Serum hemolizli olursa yanlışlıkla Mg düzeyi 
yüksek çıkabilir

• İdrar Mg düzeyi de mutlaka ölçülmelidir (renal
vs. GIS kayıp)

Up to Date, 2015



Hipomagnezemi Sebepleri 

• Oral alımda yetersizlik (esas neden değil, yardımcı bir 
faktördür)

• Gastrointestinal kayıplar
– Kronik ishal (daha sık), steatore, kronik kusma
– Akut pankreatit
– İlaçlar (PPİ, özellikle diüretiklerle birlikte kullanıldığında)

• Renal kayıplar
– Alkolizm (alım azlığı + artmış idrar atılımı)
– Poliüri (ATN ve böbrek nakli sonrası)
– Kontrolsüz diyabet
– Aşırı İV sıvı verilmesi
– İlaçlar
– Genetik

Yaygın bir problemHastanede yatanlarda %12, YBÜ’sinde  %60-65

Up to Date, 2015



İlaçlara Bağlı Hipomagnezemi



Hipomagnezeminin Genetik Sebepleri-I



Hipomagnezeminin Genetik Sebepleri-II



Hipomagnezemi 

Serum Magnezyum Düzeyi Klinik Görünüm

<1.6 mg/dL (0.7 mM) Nöromüsküler aşırı hassasiyet

Hipokalsemi

Hipokalemi

<1 mg/dL (0.4 mM) Tetani

Epilepsi, nöbet

Aritmiler



Magnezyum Eksikliğinin Klinik Etkileri

KVS

• QRS genişlemesi ve T 
dalga sivrileşmesi

• Atriyal ve ventriküler
aritmiler

NMS
• NM    hipereksitablite

• tremor, tetani,     

• konvülzyon

• Deliryum, KOMA

Kalsiyum 
Met.

• PTH salınım 
bozukluğu ve 
rezistansı

• Aktif D vitamin 
yapımının azalması

Hipokalemi

Hipokalsemi

Osteoporoz

Diüretik, diyare

HipomagnezemiROMK aktivasyonu



Hipomagnezemi Tedavisi

• TedaviSemptom derecesine ve Mg düzeyine göre karar verilmelidir.

• Minimal ya da semptomsuz hastalaraoral Mg 240-1000 mg elementer Mg verilebilir 

– Dispepsi ve ishal sık görülür, bölünmüş dozlarda verilmeli, emilimleri sınırlı, 
yurtdışında uzamış salınımlı preparatlar var

• Ciddi semptomu olan hastalarİV MgSO4 100 ml %5 dekstroz içinde 

– Hemodinamisi bozuk hastalarda başlangıçta 1-2 gr MgSO4 2-15 dk da direkt IV 
yavaş infüzyon verilebilir

– Hemodinamisi stabil hastalarda 1-2 gr MgSO4 5-60 dk 100 cc dextroz içinde 
verilebilir

– Acil olmayan durumlarda 4-8 gr MgSO4 12-24 saatte verilebilir (magnezyum 
düzeyi 1 mg/dL üzerinde tutulmalıdır gerekirse doz tekrarlanır)

– Böbrek yetmezliğinde CrCl15-30 mL/dak

– Semptomatik hastaya 2-4 gr MgSO4 4-12 saatte yavaş olarak verilir

– Asemptomatikhastaya oral Mg yarı dozda verilebilir.

– HD ve PD hastalarında alttaki nedeni (diyare vb) tedavi edelim!!!

Ciddi hipermagnezemi en sık olarak KBH’larında
magnezyum içeren anti-asit veya anti-konstipan ilaç 

alımı ile gözlenmektedir.
BelirtilerFlushing, DTR’lerde azalma, Hipotansiyon 

ve AV Blok olarak karşımıza çıkar.

1 mmol = 2 mEq = 24 mg elementer Mg = 240 mg MgSO4

Bartter ve Gitelman Sendromlu hastalarda veya platin grubu kullanılan 
hastalarda Mg’un renal tutulumunu arttıran amilorid kullanılabilir.



Magnezyumdan Zengin Gıdalar

Gıda Magnezyum Miktarı (mg)

Badem, kuru kavrulmuş, 28 gr 80

Ispanak, haşlanmış, ½ kap 78

Kaju fıstığı, kuru kavrulmuş, 28 gr 74

Yer fıstığı, yağda kavrulmuş, 28 gr 63

Siyah fasulye, pişmiş, ½ kap 60

Bakla, pişmiş, ½ kap 50

Tam buğday ekmeği, 2 dilim 46

Patates, kabuğu ile pişmiş, 100 gr 43

Kahverengi pirinç, pişmiş, ½ kap 42

Yoğurt, düşük yağlı, 225 gr 42



Oral Magnezyum Preparatları 

Magnezyum İçeriği Ticari İsmi

Magnezyum oksit MagNorm 365 mg efervesan tablet

Magnezyum oksit Magnezi Kalsine 100 gr

Magnezyum oksit Magvital 365 mgr

Magnezyum karbonat/magnezyum oksit Magneral 670/342 mg

Magnezyum sitrat Magnezyum Diasporal 300 mg



• Kısmen sık bir problemHastanede yatanlarda 
%10-15özellikle böbrek yetmezliği olanlarda

Hipermagnezemi 

Serum Magnezyum Düzeyi Klinik Görünüm

>3.6 mg/dL (1.2 mM)

>6 mg/dL (2 mM) Letarji, uyuşukluk

Ateş basması, bulantı ve kusma

Azalmış derin tendon refleksleri

>7.2 mg/dL (3 mM) Uyku hali

Derin tendon reflekslerinin kaybı

EKG değişiklikleri

>15 mg/dL (5 mM) Komplet kalp bloğu

Apne, paralizi

Koma, ölüm



Hipermagnezemi Sebepleri 

• Böbrek yetmezliği (GFR <20 ml/dk)

• Oral alım (ilaçlar, genellikle böbrek 
yetmezliği eşlik eder)

• MgSO4 infüzyonu (preeklamsi&eklamsi
tedavisi sırasında)

• Hafif hipermagnezemi
– Primer hiperparatiroidizm

– Tümör lizis sendromu

– Adrenal yetmezlik (hemokonstrasyona bağlı)

Ciddi hipermagnezemi en sık olarak KBH’larında
magnezyum içeren anti-asit veya anti-konstipan ilaç 

alımı ile karşımıza çıkmaktadır.
Aktif ülser hastalığı, gastrit, kolit gibi gastrointestinal

hastalıklarda Mg absorbsiyonundaki artışa ikincil 
hipermagnezemi gelişebilir.



İlaca Bağlı Hipermagnezemi



Hipermagnezemi Tedavisi 

• Böbrek yetmezliği yoksa
– Mg içeren ilaçlar kesilir
– Furosemid veya tiyazit

• Orta böbrek yetmezliği varsa (GFR 15-45 ml/dk)
– Mg içeren ilaçlar kesilir
– İV salin infüzyonu + furosemid

• Ciddi böbrek yetmezliği varsa (GFR <15 ml/dk)
– 100-200 mg İV kalsiyum 5-10 dk da infüzyon

(Mg’u antagonize eder, zaman kazandırır)
– Hemodiyaliz

Up to Date, 2015



Kronik Böbrek Hastalığında Serum 
Magnezyum Düzeyleri

• Kreatin klirensi 30 ml/dak olan evre 3 KBH’da 
magnezyumun renal atılım fraksiyonu 
arttırılarak serum Mg düzeyleri normal 
sınırlarda tutulabilmektedir.

• Kreatin klirensi 30 ml/dak’nın altındaki 
düzeylerde kompansasyon mekanizmaları 
bozulmakta özellikle <10 ml/dak’nın altına 
indiğinde hipermagnezemi gelişmekte

Cunningham J et al. Clin Kidney J (2012) 5[Suppl 1]: i39–i51 



Kronik Böbrek Hastalığında Serum 
Magnesium Düzeyleri

İleri evre KBH

(GFR≤30 mL/dak)

NormalErken-orta evre KBH

(GFR>30 mL/dak)

SDBY

(GFR<15 mL/min)

KBH Evresi Serum Mg Düzeyi

Evre 1-3

Evre 4

Evre 5

Yüksek

Yüksek/

Diyalizat Mg etkisi

Fraksiyone Mg ekskresyon artışı 
İle serum Mg düzeyi N

Fraksiyone Mg ekskresyon artışı 
yetersizMg düzeyi artmış

Fonksiyone nefron azlığı nedeniyle
fraksiyone Mg ekskresyonu
azalmış



Diyaliz Hastalarında Serum Mg Düzeylerini etkileyen 
Faktörler

Serum 

Mg

düzeyi

Diyalisat Mg konsantrasyonu

Glomerular filtrasyon
hızı

Oral Mg İçeren ilaç kullanımı

Total vücut
Mg içeriği

Diüretik Kullanımı



Diyaliz Hastalarında Serum 
Magnezyum Düzeyleri

• HD ve PD hastalarında serum total (Normal 
düzeyleri 0.65-1.05 mmol/L) ve iyonize Mg 
düzeyleri (Normal düzeyleri 0.45-0.74 
mmol/L) hafif yüksektir.

• Yapılan çalışmalarda iyonize Mg, 
mononükleer fagositer hücre veya eritrosit 
düzeyleri Mg yüklenmesinin gösterilmesinde 
anlamlı bulunmamıştır.

Cunningham J et al. Clin Kidney J (2012) 5[Suppl 1]: i39–i51 



Diyaliz Hastalarında Serum 
Magnezyum Düzeyleri

Diyaliz hastalarında Serum Mg düzeylerinin ana belirleyicisi diyalizat Mg’dur.

Dialysate Mg konsantrasyonu 0.5 mmol/L veya az olduğunda difüzyonla 
Mg eliminasyonu maksimum olmaktadır.
.
Moderate elimination Moderate uptake Uptake

Dialysate Serum

0.50 mmol/L 0.68 mmol/L* 0.68 mmol/L*0.75 mmol/L 0.68 mmol/L*1.0 mmol/L

Gibbs–Donnan Etkisi:
Yarı geçirgen zarın bir tarafında yarı geçirgen zardan geçemeyen iyon varsa yarı geçirgen zardan geçebilen iyonların 

dağılımı, zarın iki tarafında eşit ve düzenli değildir; polianyonik bir makromolekülün bulunduğu tarafta diffüze olabilen katyon

konsantrasyonu, diffüze olabilen anyon konsantrasyonundan daha yüksektir

Gibbs-Donnan dengesi durumunda bir taraftaki anyon konsantrasyonu ile katyon konsantrasyonu çarpımı diğer taraftaki 

anyon konsantrasyonu ile katyon konsantrasyonu çarpımına eşittir ki bu da Gibbs-Donnan denklemi ile ifade edilir: 

[A ]1 x [C]1 = [A ]2 x [C]2 

Gibbs-Donnan dengesi, membrandaki elektronötraliteyi sağlamaktadır.

Polianyonik proteinlerin bulunduğu plazmada Na+ konsantrasyonunun yüksek Cl− konsantrasyonunun düşük oluşu Gibbs-

Donnan dengesi ile açıklanır.

Rippe & Venturoli. Perit Dial Int 2008; 28 Suppl 3: S131-S136



Hemodialysis

Diyalizat Mg Serum Mg 

0.75 mmol/L Hafif hipermagnezemi1,2

0.50 mmol/L
Hafif hipermagnezemi veya 

normomagnezemi 3,4

0.25 mmol/L Hipomagnezemi2,5

0.00 mmol/L Tolerabl değil (Bacakta kramp)5

1 Gonella  et al. Nephron 1981; 28: 88-89; 2 Nilsson et al. Nephron 1984; 37: 25-29; 3 Navarro et al. Am J Kidney Dis 1999; 34: 43-48

4 Markell et al. ASAIO J 1993; 39: M801-M804; 5 Kelber et al. Am J Kidney Dis 1994; 24: 453-460; 6 Katopodis et al. Artif Organs 2003; 27: 853-857; 7 

Blumenkrantz et al. Kidney Int 1982; 21: 849-861; 8 Hutchison et al. Perit Dial Int 1993; 13: 219-2232; 9 Saha et al. Perit Dial Int 1997; 17: 347-352; 10 

Amirmokri et al. Ren Fail 2007; 29: 603-605; 11 Tattersall et al. Nephrol Dial Transplant 1995; 12: 258-262; 13 Ejaz et al. Perit Dial Int 1995; 15: 61-64

Peritoneal dialysis

0.75 mmol/L Hafif hipermagnezemi6,7,8

0.50 mmol/L Normomagnezemi6,9

0.25 mmol/L Hipomagnezemi10,11,12

Diyaliz Hastalarında Serum 
Magnezyum Düzeyleri



Diyaliz Hastalarında Serum 
Magnezyum Düzeyleri

• HD hastalarında diyalizat Mg’u 0.75 mmol/L 
olursa hafif hipermagnezemi saptanmış.

• Diyalizat Mg’u 0.20 ve 0.25 mmol/L arasında 
tutulursa hafif hipomagnezemi gelişmiş. 

• Optimal düzey 0.5 mmol/L

• HD hastalarında diyetle alınan Mg ve ilaçlar 
(laksatifler ve antiasit ted) serum Mg 
düzeyinin belirlenmesinde esas rol oynayan 
faktörler arasında

Diyalizat Mg düzeylerinin 
modifiye edilmesinin 

intradiyalitik
kardiyovasküler ve 

hemodinamik yararı 
gösterilememiştir !!!



CALMAG ÇALIŞMASI



CALMAG ÇALIŞMASI

Özetle amaç; 24 hafta sonunda CA/MK serum fosfor düzeylerini 
sevelamer kadar düşürebiliyor mu sorusunun cevabını bulmak  



CALMAG ÇALIŞMASI



CALMAG ÇALIŞMASI

Serum iyonize kalsiyum değerleri arasında gruplar arasında farklılık 
saptanmamıştır.
Total Kalsiyum CA/MK grubunda daha yüksek bulunsa da K/DOQI 
hedef aralığı içinde saptanmıştır.



9. haftaya kadar serum magnezyumu seviyesi artar

Yazarlar bu durumun asemptomatik olduğunu iddaa
etselerde uzun dönem verileri ???

ANCOVA  p < 0.0001

1.297  mmol/L 

3.153  mg/dL

1.039 mmol/L 

2.526 mg/dL

Ortalamalar arasındaki fark

0.2597 mmol/L = 0.6313 mg/dL

CaMg Sevelamer-HCl
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CALMAG ÇALIŞMASI



CaMg tedavisi ile

Sevelamer-HCl’e kıyasla %80 daha az maliyet

CaMg Sevelamer-HCl

Euro bazında 24 haftalık maliyet

CALMAG ÇALIŞMASI



Ca Asetat-Mg  Karbonat Kullanımı

• Önerilen başlangıç dozu günlük 3 tablettir.

• Gerektiğinde dozaj, günde en fazla 12 tablet olacak şekilde arttırılabilir. 

• Ezilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır.

Kontrendikasyonlar

Hipofosfatemi,

Hiperkalsemi, 

2 mmol/l’nin üzerinde yükselmiş serum magnezyum seviyesi,

3. Derece AV-blok 

Myasthenia gravis,

Etkin maddelerden veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı 

aşırı duyarlılık.



Son Sözler

• Nedeni net açıklanamayan hipokalsemi

• Tedaviye dirençli hipokalemi

• Nörolojik olarak aydınlatılamamış 
Nöromusküler disfonksiyon

• Tedaviye dirençli ventriküler aritmilerde 

Mg mutlaka akla 
gelmelidir.

!!!



Son Sözler

• Diyabetik hastalar

• GFR 35-60 ml/dk arası

• Yaşlı hastalar

• Beslenme bozukluğu 

• Diüretik kullanımı (tiyazit ve/veya furosemid)

• Proton pompa inhibitörleri kullanımı

Nefroloji poliklinik 
hasta grubu…

Hipomagnezemi
yönünden dikkat!!!
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