ELEMENTI ZA ZDRAVJE

Nova knjiga ARA zalo‘be: Izgubljeni magnezij

Pomanjkanje, ki razdra‘i
P

kot odstotek telesnega magnezija in ker
o nekaterih ocenah polovici ljudi
Premalo magnezija je
je ta za telo zelo pomemben, ga tam najprimanjkuje magnezija in ~e
pozneje zmanjka. Medtem pa se praznivemo, da je magnezij klju~en za
eden od spregledanih
jo njegove zaloge v tkivih. Ko pomanjdelovanje vsaj 350 razli~nih encimov
vzrokov za starostno
kanje odkrijemo, lahko ostane ~asa za
v ~love{kem telesu, bi nas moralo preukrepanje zelo malo.
cej skrbeti, kaj vse gre lahko narobe.
pe{anje mo‘ganov.
Kako zelo ga potrebujejo srce in o‘ilje,
Brez zadostne preskrbe z magnezimo‘gani in ‘iv~evje, kosti in pravzaOD KR^EV DO MIGREN jem celica nima ve~ zadosti energije. Poprav celotno telo nam razkriva knjiga
Znaki pomanjkanja magnezija so ru{i se njeno ravnovesje elektrolitov. CeIzgubljeni magnezij.
lahko {tevilni. Trzljaji vek in mi{i~ni kr~i lice postanejo preve~ vzdra‘ene. SpreZa pomanjkanje magnezija v sodob- spadajo med bolj o~itna opozorilna zna- meni se presnova. Pove~a se proizvodnem svetu je po eni strani kriva osiro- menja. Nepojasnjena utrujenost, raz- nja prostih radikalov in ob~utljivost na
ma{ena zemlja in manj{a hranilna vred- dra‘ljivost, krhkost kosti kljub u‘ivanju oksidativni stres.
nost mno‘i~no pridelanih in predelanih kalcija, migrene ali pa motnje v delova‘ivil. Ameri{ka zdravnica in naturopa- nju srca pa nas obi~ajno prej napeljejo k
KRONI^NO
tinja Carolyn Dean pravi, da je zemlja, iskanju drugih krivcev.
POMANJKANJE
na kateri pridelujemo zelenjavo, najbolj
Pomanjkanje magnezija lahko ostaja
Pri ljudeh so ob pomanjkanju magneoropana prav magnezija. Napadli smo
neodkrito, ker ni enostavne preiskave, zija raziskave pokazale spremembe sr~jo kot sovra‘nika s te‘kimi stroji in struki bi ga pokazala. Rutinska preiskava nega ritma, povi{an krvni tlak (povezapi za ubijanje, ki so uni~ili vse ‘ivljenje
krvi je lahko varljiva, saj je v krvi manj va z boleznimi srca in o‘ilja), ogro‘eno
v njej, jo praznili pomembnih snovi in
presnovo ogljikovih hidratov in zmanjpolnili z umetnimi gnojili.
{ano ob~utljivost na inzulin (pove~ano
K dodatnim izgubam magnezija pritveganje sladkorne bolezni) in poru{eno
spevamo sami, ko jemo predelano hrapresnovo kalcija (tveganje osteoporoze).
no. Skoraj ves magnezij iz ‘it se izgubi,
Raziskave ka‘ejo, da je v predelih
ko pri pridelavi bele moke zrnu odstrasveta, kjer je pitna voda bogata z magnijo kal~ek in otrobe (ovojnice). V pre~i{nezijem, manj bolezni srca. Epidemio~eni (rafinirani) moki je tako le {e petina
lo{ke raziskave so ‘e pred skoraj dvemagnezija.
ma desetletjema potrdile, da z magneS hrano torej dobimo manj tega
zijem bogata prehrana lahko vpliva
pomembnega minerala kot neko~.
na zni‘anje krvnega tlaka, {e posebej
Potrebujemo pa ga morda celo ve~,
pri starej{ih ljudeh. Bolj{a preskrbsaj se njegova poraba povi{a s streljenost z njim vpliva na bolj{o pro‘som, jemanjem kalcija in s {tevilnimi
nost krvnih ‘il, manj vnetij in manj
kroni~nimi boleznimi. ^e k temu
drugih {kodljivih sprememb. Pododamo {e, da se na{ izkoristek
manjkanje pa lahko povzro~i kr~e
magnezija s starostjo poslab{uje, se
mi{ic v steni ‘il, tudi pri ‘ilah, ki
lahko vpra{amo, kako ima lahko
oskrbujejo srce.
sploh {e kdo dovolj magnezija. ^e
pomanjkanja ne ~utimo, to {e ne
Pomanjkanje magnezija razipomeni, da ga ni. ^eprav so znaki
skave povezujejo tudi z manj{o
sprva redki ali jih ne prepoznamo,
ob~utljivostjo na inzulin in inzutelo na celi~ni ravni ‘e lahko trpi
Knjiga o spregledani, a zelo pomembni vlogi magne- linsko odpornostjo. Pri bolnikih s
zija je na voljo na Misteriji.si ali 051/307 777.
posledice.
sladkorno boleznijo tipa 2 je pomanj-
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kanje magnezija v telesu pogosto. ^e
bolezen ni povsem pod nadzorom, namre~ izlo~ajo ve~je koli~ine magnezija tudi
s se~em.

KR^ JE OPOZORILO
[portniki magnezij izgubljajo med
potenjem in zaradi pove~ane potrebe po
nevtralizaciji odve~nih kislin. To je eno
pomembnih hranil, ki ga mi{ice potrebujejo za izbolj{anje svoje zmogljivosti
in hitrej{o obnovo. Ob zadostni oskrbi
z magnezijem so bolj spro{~ene, ob njegovem pomanjkanju pa lahko prihaja do
kr~ev. Gotovo ste jih ‘e kdaj ob~utili tudi
na lastnih mi{icah, tudi ~e niste {portnik.
Z nadome{~anjem magnezija in cinka naj bi se pove~ala raven testosterona
in mi{i~na mo~, tako da si tisti, ki stremijo po {portnih uspehih, njegovega pomanjkanja res ne morejo privo{~iti.
Druga posebna skupina ljudi s pove~animi potrebami po magneziju so nose~nice. Nose~nost je obdobje dodatnega stresa, magnezij potrebuje
razvijajo~e se novo
bitje, magnezij pa se
tudi dodatno nabira v materni~nem
tkivu. Predvsem
v zadnjih mesecih nose~nosti
priporo~ajo dodajanje magne-

zija za prepre~evanje prezgodnjih popadkov. Eden pomembnih ukrepov ob
preeklampsiji in eklampsiji, ki ju do‘ivi
sedem odstotkov nose~nic, je prav pomo~ v obliki magnezija.
Magnezij podpira delovanje nadledvi~nih ‘lez, ki je ob stresu preobremenjeno. Stres povzro~a spro{~anje
hormonov, kot je adrenalin, ki vpliva na
{tevilne telesne procese, na bitje srca,
krvni tlak, kr~enje ‘il in mi{i~no kr~enje.
Vsi ti procesi zahtevajo tudi magnezij.
Stres torej povzro~a pomanjkanje magnezija in pomanjkanje magnezija okrepi
stresni odziv.
Pomanjkanje magnezija nam pove~a
ob~utljivost za kemi~ne dra‘ljaje iz
okolja. Magnezij namre~ pomaga strupene kemikalije spremeniti v nenevarne
in pomaga pri samem odstranjevanju
te‘kih kovin.

PREZGODNJE STARANJE?

Foto L. Z.

Zdravnica in pomembna raziskovalka u~inkov magnezija Mildred Seelig je
pisala, da pomanjkanje magnezija v mladosti botruje za~etku kroni~nih pomanjkljivosti v delovanju telesa. Francoska strokovnjakinja za magnezij Jean Durlach je
prav tako ‘e pred leti ugotovila, da pomanjkanje magnezija pospe{i staranje z
vplivom na ‘iv~evje in mi{i~je, srce in
o‘ilje, endokrine ‘leze, ledvice in kosti,
imunski sistem in protistresno obrambo.
Magnezija imamo vse manj, njegova
raven upada s starostjo in na
njegovo pomanjkanje vplivajo {tevilne kroni~ne bolezni in jemanje zdravil. V
splo{nem se s starostjo pomanjkanje pove~uje in nas
tako dela {e bolj ranljive za
nove bolezni in te‘ave.
Pomanjkanje magnezija
je morda celo del staranja
samega, ‘iv~no-mi{i~ne in
sr~no-‘ilne te‘ave pa na~in
njegovega izra‘anja. PoMagnezij v obliki pr{ila in v obliki prahu za pitje dobite manjkanje magnezija med
tudi na Misteriji.si ali 051/307 777.
drugim vpliva na pomanj-
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MO@NI SIMPTOMI
POMANJKANJA
MAGNEZIJA
• zaprtost, zgaga, izguba apetita,

slaba prebava
• mi{i~ni kr~i, ob~asna mi{i~na
{ibkost, periodi~no mi{i~no trzanje
(na veki), mravljin~enje
• razdra‘ljivost, motnje spanja,
migrena, slab{a zbranost, slab{i
spomin in psihi~ne spremembe
• globoka utrujenost in iztro{enost, hitra utrudljivost
• slab{a kakovost kosti
• bole~i menstrualni kr~i pri ‘enskah
• slabost pri nose~nicah
• slab{a prekrvljenost
• neravnovesje krvnega sladkorja
• te‘ave z dihanjem
kanje pomembnega antioksidanta glutationa, po drugi strani pa je povezano s
pove~anjem vnetja.
Kako pomanjkanje magnezija vpliva
na spomin, {e ne vemo prav dobro, a
gotovo ima magnezij krepilno vlogo pri
ohranjanju umskih zmogljivosti. Zdi se,
da so mo‘ganska prijemali{~a, ki so
povezana z u~enjem in pomnjenjem,
med drugim odvisna tudi od magnezija.
Magnezij vpliva na plasti~nost in gostoto sinapti~nih stikov. Lahko pomaga
odpreti vrata pomembnim informacijam
in izklju~iti hrup iz ozadja. Nekateri tako
na pomanjkanje magnezija gledajo celo
kot na enega od spregledanih vzrokov
za starostno pe{anje mo‘ganov.
R. M.

D

PREVERITE RAVEN
MAGNEZIJA V TELESU
^e ‘elite preveriti, ali imate v svojem organizmu dovolj magnezija,
lahko to storite s pomo~jo testavpra{alnika, ki ga objavljamo na
na{i spletni strani Misteriji.si/kat/
Clanki

