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Motto: To, že doktor umí vaši nemoc pojmenovat, ještě ne-
znamená, že ví, o co jde. (Murphologie lékařství)

Často se setkáváme v diagnostických souhrnech s ná-
zvem tetanický syndrom, aniž najdeme zdůvodnění této di-
agnózy v objektivním nálezu i ve výsledcích pomocných vy-
šetření a hlavně chybí terapeutický důsledek této diagnózy. 
Proto chceme tuto problematiku vyjasnit podle anglického 
přísloví a disease known is half cured. Obvykle se používá 
termín tetanický syndrom nebo latentní tetanie, kterým se 
mají vysvětlit pestré potíže nemocného, které nemají orga-
nický korelát ve vyšetřovacích metodách. Existuje celá řa-
da synonym, která byla dříve používaná jako neurastenie, 
vegetativní labilita či vegetativní dystonie, neurocirkulač-
ní astenie, anxiózní neuróza, larvovaná deprese. Setkává-
me se i s dalšími označeními jako latentní, kryptogenní ne-
bo chronická nebo normokalcemická tetanie, spasmofilie, 
spasmofilní neuropatie. Lékaři si zcela oprávněně stěžují 
na nesrozumitelnou diagnostickou terminologii s častým 
používáním eponym a akronym, takže problematika dia-
gnostiky se překládá do neužitečných sémantických pro-
blémů (9). Protože velice často chybí zdůvodnění této di-
agnózy v objektivním nálezu i ve výsledcích pomocných 
vyšetřovacích metod, nevíme podle jakých kritérií byla sta-
novena.

Obsah těchto pojmů má dosti neurčitý rozsah, rozmani-
tost příznaků je značná. Protože při nich nedochází k ohro-
žení života, spíše jen subjektivně velmi zatěžují nemocné-
ho, nevzbuzují úzkostlivou pozornost lékařů a jsou na okra-
ji jejich diagnostického a terapeutického zájmu.

Uvedený komplex příznaků v sobě obsahuje 3 blízké di-
agnózy. Je to neurogenní tetanie, hyperventilační tetanie a 
panická porucha. Nechceme zde rozebírat teoretické otáz-
ky samostatnosti těchto 3 stavů, které mají v řadě případů 

četné společné příznaky a v jednotlivých případech se mo-
hou hranice mezi nimi velmi stírat. Dokonce samostatnost 
těchto jednotek je mnohými zpochybňována (11). Tyto 3 
stavy zahrnujeme do obalové diagnózy tetanického syndro-
mu. Jejich společným výrazným rysem jsou známky zvý-
šené dráždivosti nervosvalového systému. Chceme posuzo-
vat tyto 3 stavy pod zorným úhlem nedostatku magnezia 
(Mg), jehož výskyt je v naší populaci velmi častý a který 
vždy vyvolává hyperiritabilitu nervového a svalového systé-
mu. Nemusí jít o příčinu jedinou, ale je-li přítomen deficit 
magnezia, pak jde vždy o příčinu důležitou a podstatnou, 
která převažuje nad možnými psychogenními i jinými so-
matogenními faktory. Neurogenní tetanie má velmi pestrý 
klinický obraz, který bude popsán níže.

Nemá valnou praktickou cenu klinicky rozlišovat neuro-
genní tetanický a hyperventilační syndrom (5). U hyperven-
tilační tetanie mohou být přítomny častěji příznaky od cen-
trálního nervového systému, jsou možné i jiné mechanizmy, 
vyplývající z poruchy prokrvení mozku v závislosti na zá-
chvatu hyperventilace s následnou hypokapnií. Hyperventi-
lace jako provokační faktor bývá vyvolána stresovou situací, 
silnou emocí. Subjektivním podkladem vzniku hlubokého a 
zrychleného dýchání je pocit dušení z nedostatku vzduchu.

U panické poruchy převládají příznaky psychické, anxi-
eta, fobie, které se dostavují v atakách bez zjevné zevní pří-
činy. Psychický obraz však nemusí být tak výrazný a může 
splývat s příznaky tetanického syndromu. Konečně i u te-
tanického syndromu je vždy přítomna složka anxiety a de-
prese, takže tetanický syndrom při těchto ne zcela vyhraně-
ných klinických příznacích může simulovat panickou poru-
chu a také naopak. Je-li patrný deficit magnezia, pak anxióz-
ní, úzkostné stavy, nedefinovatelný strach považujeme jako 
projev deficitu magnezia. Mezi trias nedostatku magnezia 
vždy patří anxieta vedle insomnie a únavy. Léčba Mg je pak 
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jen logickým důsledkem zjištěného stavu, ta nemá žádné 
závažné vedlejší účinky. Organizmus není zatěžován umě-
lými farmakologickými látkami, ale je dodáván důležitý bi-
ologický makroprvek, který má nadto ještě řadu dalších po-
zitivních účinků na jiné vitálně důležité systémy jako je sys-
tém kardiovaskulární a nervový. Taková substituční léčba je 
pak léčbou kauzální a ne pouze symptomatickou.

Co si představujeme pod názvem tetanie v klinickém 
obraze?

Tetanie má dva klinické projevy. Je to jednak akutní te-
tanický záchvat a jednak celá řada pestrých nespecifických 
klinických symptomů, které dlouhodobě provázejí nemocné. 
Ti pak často hledají pomoc v ambulancích nejen praktických 
lékařů, ale z velké části i v ambulancích odborných lékařů – 
internistů, kardiologů, neurologů, gynekologů, psychiatrů.

Akutní křečový tetanický záchvat
Klasický obraz tetanického paroxysmu je dobře zná-

mý. Je charakterizován typicky flekční tonickou kontrak-
turou horních končetin (HK) v lokti a zápěstí a extenzí 
a addukcí prstů (porodnická ruka) a extenzní tonickou 
křečí na dolních končetinách (DK) zvláště v koleně a kot-
níku (karpopedální spazmy). Tento obraz vidíme dnes 
už vzácně. V takovém případě mluvíme o manifestní teta-
nii. U latentní tetanie už nevidíme typické generalizova-
né křeče končetin. Objevují se jen náznaky: někdy vzniká 
křeč kolem úst (rybí ústa) nebo křeč v maseterech, což 
vyvolává potíže při mluvení nebo kousání potravy. Čas-
tější jsou bolestivé tonické křeče v lýtkách zvláště v noci 
(crampi). Křečí mohou být postiženy i buňky hladkého 
svalstva cév mozkových, srdečních, hladké svaly gastroin-
testinálního traktu (viz níže).

Nespecifické klinické symptomy vyjmenované dle 
jednotlivých oborů

Interní lékařství a kardiologie: stenokardie, tlak na hrudi 
nezávisle na námaze (nemocní jsou často přiváženi na ko-
ronární jednotku s podezřením na infarkt myokardu), palpi-
tace, pseudoanginózní potíže, vynechávání srdce – extrasy-
stoly, tachykardie, arteriální hypotenze, akrogelidita, sklon 
k trombózám, prolaps mitrální chlopně (8), křeče v masete-
rech, potíže při polykání, dysfagie, xerostomie (sucho v ús-
tech), globus hystericus (pocit koule v krku), dyspnoe, tíže 
na hrudníku, neschopnost koncentrace, nadměrná únava, 
exhausce, ztráta energie, přecitlivělost na hluk, mdloby (li-
pothymie), kolapsové stavy, poruchy spánku, kardiální a 
svalové potíže u dialyzovaného nemocného.

Neurologické, cerebrální příznaky: neurastenie, deprese, 
anxieta, fobie, neurotická i migrenózní cefalea, závratě, 
tranzientní ischemické ataky mozkové (4), tenzní bolesti 
hlavy z kontraktur šíjových svalů, vertiginozita (1), přecitli-
vělost na hluk.

Periferní tetanická forma: parestézie na HK i DK, bi-
laterální i unilaterální tuhost prstů, mravenčení v akrech 
končetin i kolem úst, křeče v rukou, bolestivé krampy v lýt-
kách, karpopedální spasmy, vertebrogenní potíže, syndrom 

neklidných nohou (17), křeče sfinkterů – laryngospazmus, 
kardiospasmus, pylorospazmus, žlučníkové potíže, břicha-
bol u dětí, bolestivé křeče v břiše, ve střevech, v žaludku.

Gynekologické potíže: uterus iritabilis, bolestivé men-
ses a menstruační potíže, premenstruální syndrom, trom-
bembolické příhody při užívání kontraceptiv, abortus im-
minens, zvýšený výskyt spontánních potratů, eklampsie, 
potíže v laktaci.

Incidence
Indidence onemocnění je značná, tito nemocní patří 

do pravidelného kontingentu obvodních lékařů, ale také 
interních, neurologických, psychiatrických a i jiných am-
bulancí, jak to odpovídá povaze potíží v jednotlivých pří-
padech. Od roku 1975 pozorujeme neustálý nárůst po-
čtu těchto nemocných ovšem také z důvodů zlepšení di-
agnostických kriterií, zvláště zavedením rutinního elek-
tromyografického (EMG) a biochemického vyšetření 
hladin Mg v krvi. Častěji jsou postiženy ženy než muži, 
vždy však jde o mladé jedince nejčastěji mezi 20–30 lety 
věku.

Etiopatogeneza
V současné době patogeneze tetanického syndromu 

je v drtivé většině vyvolána zvýšenou nervosvalovou 
dráždivostí způsobenou nedostatkem hořčíku (1). Ostat-
ní etiologie jsou co do počtu skoro zanedbatelné jako je 
hypokalemická, chloroprivní tetanie a z praktického hle-
diska přicházejí jen vzácně v úvahu, proto je nebudeme 
podrobněji analyzovat. Souvisejí s nápadným a obvykle 
léčeným orgánovým onemocněním. Někteří pacienti po 
tyreoidektomii s následným tetanickým syndromem byli 
rezistentní na běžnou konvenční terapii, měli však úlevu 
při léčbě Mg solemi. Také některé léky nepříznivě ovliv-
ňují metabolizmus Mg a vedou k jeho záporné bilanci. 
Jsou to diuretika (zároveň s nedostatkem kalia), také sr-
deční glykosidy (7, 15), laxantia, sulfonamidy, kortikoste-
roidy, zvláště jsou-li tyto léky dlouhodobě užívány, dále 
také hladovění a redukční diety se mohou podílet na 
vzniku nedostatku Mg. Problém podílu pouze psycho-
genních příčin, vyvolávajících hyperventilační ataku te-
tanie, není tak zcela jednoznačný. Jsou známy studie, 
kdy při zvláště chronické stresové situaci uvolněním ka-
techolaminů dochází ke zvýšenému vylučování Mg močí, 
k následné hypomagnezémii a ta vede k projevům teta-
nické ataky. Tak se mohou psychogenní příčiny konver-
tovat na biochemické.

K diagnostice nedostatku magnezia a tím k odhalení 
příčiny tetanického syndromu v současné době používáme 
tři vyšetřovací metody:
 • klinické vyšetření
 • elektromyografické vyšetření
 • biochemické vyšetření

Klinické vyšetření
Musíme především vyloučit organické onemocnění 

jednotlivých orgánů podle údajů nemocného. Dále zjišťu-
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jeme příznaky zvýšené nervosvalové excitability. Je to po-
zitivní Chvostkův příznak (poklep na nervus facialis v ob-
lasti arcus zygomaticus – záškub ústního koutku způso-
bený stahem morbus zygomaticus) a pozitivní fenomen 
Troemnerův na ruce (lusknutí do prostředníku – flexe 
ostatních prstů), méně používaný a méně často pozitivní 
je Lustův příznak (poklep na nervus peroneus commu-
nis – abdukce nohy). Velmi často jsou přítomné velmi 
živé šlachosvalové reflexy na končetinách, poklep na šla-
chu bicepsu na paži vyvolá briskní flexi předloktí nebo 
poklep na ligamentum patellae živou extenzi bérce. Zvláš-
tě zdůrazňujeme význam Chvostkova příznaku, je velmi 
charakteristický pro nervosvalovou hyperexcitabilitu. Má 
tedy vysokou senzitivitu ale menší specificitu ve smyslu 
deficitu Mg. Význam tohoto příznaku pro nervosvalovou 
hyperiritabilitu u migrény zdůraznil Opavský (12).

Při manifestní tetanii se objevuje generalizovaná křeč, 
postihující HK i DK, jak je popsáno výše. Můžeme také 
použít klinického provokačního testu, kdy zaškrtíme pa-
ži tonometrem a vzniklou ischemií vyvoláme typickou 
křeč ruky (Trousseauoova klinická zkouška). Při negativ-
ních výsledcích pomocných vyšetření jednotlivých orgá-
nů uvažujeme o funkčních orgánových poruchách při zvý-
šené nervosvalové dráždivosti v rámci tetanického syn-
dromu.

Elektrofyziologická vyšetření
Zvýšenou nervosvalovou dráždivost potvrdíme EMG 

metodou. Lze však najít i určité známky nepravidelností 
při elektroencefalografickém (EEG) vyšetření.

Zvýšenou nervosvalovou dráždivost zjišťujme dvěma 
EMG testy. Jsou to ischemický test a hyperventilační test.

Ischemický test
Je to vlastně zjemnělý klinický test Trousseauův, jímž 

si ověřujeme manifestní tetanii při klinickém vyšetření a 
latentní tetanii při EMG vyšetření. Zaškrtíme paži man-
žetou tonometru nad systolický tlak na 10 minut. Dojde-
li ke křeči ve tvaru porodnické ruky, jde o manifestní te-
tanii. Ke křeči však nemusí dojít. Může jít o latentní stav 
zvýšené nervosvalové dráždivosti, kterou odhalíme prá-
vě EMG vyšetřením, když jehla zapíchnutá do musculus 
interosseus dorsalis I. na ruce nebo povrchová elektro-
da zachytí v ischemické, ale mnohem častěji v postische-
mické fázi výskyt spontánních repetitivních výbojů sva-
lových motorických jednotek, které nazýváme duplety, 
triplety, multiplety podle počtu svalových potenciálů ve 
skupinovém výboji. Jde o spontánní kontrakce svalových 
vláken, což můžeme považovat za určitý ekvivalent sva-
lové křeče. Protože tyto výboje nelze vyvolat volním po-
hybem, jde o velmi přesvědčivou objektivní známku sva-
lové hyperiritability se zřetelným sklonem ke spontánní 
kontrakci svalových buněk.

Hyperventilační test
Je podobný svou metodikou předešlému. Zde však ja-

ko provokačního fenoménu nepoužijeme ischemii ale hy-

perventilaci po dobu 5 minut a opět v pozitivním přípa-
dě registrujeme během hyperventilace multiplety v uvede-
ném svalu.

Oba testy mohou být zároveň pozitivní. 

Biochemické vyšetření
Je zdůvodněno faktem, že nedostatek Mg je nejen v na-

šich krajinách nejčastější příčinou zvýšené nervosvalové 
hyperexcitability. Toto vyšetření má však svá úskalí. 

Magnezium v séru
Nejsnáze dosažitelné je vyšetření sérového Mg. To však 

není spolehlivým ukazatelem nedostatku Mg. Jde totiž 
o zjišťování hladiny extracelulárního Mg, která je v séru 
velmi stabilní a zajištěn několika mechanizmy a to kalcito-
ninem, parathormonem, vylučovací schopností ledvin. I při 
nedostatku Mg v těle může být udržována hladina sérového 
Mg na normální hranici. Proto ke zjišťovaným poruchám 
sérových hladin dochází obvykle teprve při akutním meta-
bolickém rozvratu, nejčastěji u nemocných umístěných pro-
to na ARO odděleních. Hladiny Mg v séru při odebraném 
krevním vzorku podléhají rychlým změnám, protože Mg 
z erytrocytů difunduje do séra a tak zvyšuje uměle jeho hla-
dinu. Vzorky musí být proto bezprostředně zpracovány. Fy-
ziologické hodnoty (AAS) jsou uvedeny v tabuce 1.

Magnezium v erytrocytech
Vyšetřování intracelulárního Mg v erytrocytech je mno-

hem spolehlivější, protože ukazuje na koncentraci Mg 
v buňce, kde dochází k vlastnímu účinku Mg při aktivaci 
asi 300 buněčných enzymů na mitochondriálních membrá-
nách. Ovšem i v tomto případě musí být materiál bezpro-
středně zpracován pro možný únik Mg z erytrocytů do sé-
ra. V erytrocytech je koncentrace Mg asi 3× vyšší než v sé-
ru. Fyziologické hodnoty (AAS) (tabulka 1).

Magnezium v moči za 24 hodiny
Třetí možností je sledovat vylučování Mg v moči za 24 

hodin. Je-li Mg v těle nedostatek, ledviny jej automaticky za-
držují a naopak, je-li hladina Mg v séru nadnormální, např. 
při i. v. rychlé aplikaci, ledviny jej ihned vylučují. Proto od-
pad Mg v moči je závislý na těchto okolnostech. Nízký ob-
sah Mg ve vzorku moče svědčí pro jeho nedostatek, při nad-
měrném vylučování může jít o vylučovací poruchu ledvin 
nebo zvýšený přísun Mg při léčbě Mg solemi. Fyziologické 
hodnoty v moči/24 hod. (tabulka 1). Je třeba porovnat vý-
sledky močového, sérového a erytrocytárního magnezia.

Nejspolehlivější metodou vyšetření Mg je atomová ab-
sorpční spektrofotometrie (AAS). Přístrojů pro toto vyšetře-
ní je však poměrně málo k dispozici pro jejich značnou poři-
zovací cenu i speciální obsluhu. Kolorimetrické nebo enzy-
matické metody nejsou už tak přesné, mají značný rozptyl.

Tabulka 1. Fyziologické hodnoty Mg v krvi a moči dle AAS

sérové Mg 0,75–1,0 mmol/l
erytrocytární Mg 2,1–3,0 mmol/l
močové Mg/24 hod. 2–6 mmol/l
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Jak by měla být zdůvodněna diagnóza tetanického 
syndromu v lékařských nálezech?

V anamnéze mají být uvedeny potíže obvyklé u tetanic-
kého syndromu.

V objektivním neurologickém nálezu je třeba uvést vý-
sledky Chvostkovy a Troemnerovy zkoušky, živé šlachosva-
lové reflexy. 

V pomocných vyšetřeních má být uveden výsledek ische-
mického nebo hyperventilačního testu při EMG vyšetření.

V biochemických nálezech mají být uvedeny hodnoty 
sérového a erytrocytárního, případně močového Mg.

V terapeutických doporučeních by měly být uvedeny 
Mg soli v dostatečných dávkách. 

Posuzování tetanického syndromu různými specialisty
Akutní poskytnutí první pomoci u hyperventilační te-

tanie v probíhajícím stadiu generalizovaných křečí musí 
být zvládnutí nepříznivých důsledků hyperventilace po-
mocí plastikového pohárku nebo sáčku (2). I. v. aplikace 
magnezia může mít okamžitý farmakologický efekt, po-
kud uvažujeme o Mg nedostatku jako vyvolávající příčině. 
Pokud nemocný nebude léčen po delší dobu Mg solemi, 
pak se bude vracet do zařízení první pomoci se stále stej-
nými potížemi. Mluvit v tomto směru o mýtech kolem léč-
by Mg (2) je projevem velkého opomíjení a nezdůvodnitel-
ného popírání biologické důležitosti tohoto iontu. Psychi-
atr bude mít jistě sklon k diagnostice panické poruchy při 
výskytu značné úzkosti, aniž by bral v úvahu patogenní 
úlohu nedostatku Mg. Gynekolog se bude spíše zabývat 
endokrinními poruchami v souvislosti s menstruačními 
potížemi. I při nich může mít nedostatek Mg významnou 
roli. Internista pak bude především vylučovat organickou 
orgánovou lézi ať už kardiální nebo endokrinologickou 
(tyreoidektomie), aby pak mohl myslet na možné funkční 
poruchy při nedostatku Mg.

Diferenciální diagnóza tetanického syndromu

Odlišení od tělesných nemocí
Řada příznaků popisovaných nemocným může mít 

příčinu v organické poruše daného orgánu. Je proto nut-
né vyloučit tělesnou poruchu, nejčastěji kardiální, neuro-
logickou, gastrointestinální, pneumologickou a další.

Z neurologických poruch nutno odlišit epileptické zá-
chvaty. Zde je přítomno bezvědomí s tonicko klonickými 
křečemi nebo poruchou kontaktu s okolím, záchvatovité 
poruchy chování, zmatenost, výpadky paměti. To vše není 
u tetanického záchvatu. Je nutné EEG vyšetření, případně 
CT (computerized tomography – počítačová tomografie) 
nebo MRI (magnetická rezonance mozku – magnetic re-
sonance image), což je jistě předmětem neurologického 
konzilia. Je třeba odlišit také hysterické záchvaty, tedy psy-
chogenní záchvatové stavy, dnes nazývané disociační nebo 
konverzní porucha. Jejich charakterem je demonstrace so-
matických poruch za přítomnosti jiných osob a účelovost 
hlavně hybných poruch. Rozpoznání přenecháme neurolo-
gům nebo psychiatrům.

Migréna se projevuje záchvatovitými pulzujícími bo-
lestmi hlavy v jedné polovině – hemikranie, ale i bifrontál-
ně s vegetativními příznaky zvracení na vrcholu záchvatu. 
V jejím průběhu jsou úvodní poruchy zraku, brnění, svět-
loplachost, na konci záchvatu polyurie. Neurolog pak vylu-
čuje cévní malformace v mozku, onemocnění krční páteře. 
Ovšem i migréna reaguje velmi příznivě na léčbu Mg.

Závrativé stavy mohou být velmi nápadnou součástí te-
tanického syndromu (1). Jsou doprovázeny opět vegetativní-
mi příznaky, pocity nevolnosti, zvracením, slabostí. Mohou 
být vyvolány Menierovou chorobou, vertebrobazilární insu-
ficiencí mozkových cév, poruchami krční páteře, nízkým 
nebo vysokým krevním tlakem. Neurologické, interní a uš-
ní vyšetření upřesňuje příčinu těchto potíží.

Bolestivé pocity na hrudi má řadu interních a neurologic-
kých příčin. Je nutno vyloučit především infarkt myokardu, 
jiné kardiální onemocnění, postižení hrudní aorty, onemoc-
nění gastrointestinálního traktu, jícnu, žaludku, slinivky, po-
ruchu štítné žlázy. Pozor na počínající vznik pásového opa-
ru na hrudníku, vertebrogenní algický syndrom.

Je třeba vyloučit kardiologické a oběhové poruchy vě-
domí, poruchy srdečního rytmu, výkyvy v krevním tlaku, 
kardiovertebrální syndrom, při postižení krční páteře se 
objevují atypické kardiální bolesti.

Léčba tetanického syndromu
Nemáme li možnost provést biochemická vyšetření, je 

možné v případě klinického podezření na nedostatek Mg 
provést terapeutický test, který pak jednoznačně ukáže 
dependenci nebo non-dependenci potíží na léčbu Mg. To 
ovšem za předpokladu dostatečných dávek (1,5 až 3 g Mg 
laktátu/den) po dostatečně dlouhou dobu (měsíce).

Deficit magnezia je možno hradit z přírodních zdrojů 
nebo medikamentózní léčbou.

Přírodní zdroje

Půda a voda, potraviny
Základním předpokladem přiměřeného zásobování Mg 

v rostlinných produktech je dostatečné množství Mg v půdě. 
Jeho nedostatek se pak promítá do rostlinné a živočišné stra-
vy i do pitných vod. V posledních desetiletích byl zjišťován 
obsah Mg v půdě v celé západní Evropě i USA. Kraje chudé 
na Mg v půdě mají větší výskyt úmrtí na kardiovaskulární 
choroby (15) a také vyšší výskyt nádorových onemocnění. 
Hladina Mg v půdě se samozřejmě odráží také v obsahu Mg 
ve vodě. Je nepochybné, že měkká voda je škodlivá, působí 
demineralizačně. Tvrdost vody je zapříčiněna přítomností 
jednak kalcia (Ca) a jednak Mg. Mnozí autoři rozeznávali 
jen tvrdost vody, bez ohledu na přítomnost Ca a Mg iontů. 
Nadměrná přítomnost Ca ve vodě vyvolává hlavně urologic-
ké komplikace – tvorbu močových kamenů. Voda bohatá na 
Mg má mnohostranně příznivé účinky (14). Vyšší obsah Mg 
v pitné vodě snížil riziko smrti u diabetiků (19). Bylo by vel-
mi vhodné tvrdit povrchovou vodu, která se používá jako 
pitná, pomocí Mg solí. I když by to mělo podstatný zdravot-
ní význam a přínos, prosazovaný i WHO, celý projekt ztros-
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kotává na zavedené strojové úpravě pitné vody Ca solemi. 
Strojní zařízení by se muselo zcela vyměnit.

Obsah Mg v minerálních léčebných vodách je cenným 
zdrojem Mg. Naše známé karlovarské lázně mají četné pra-
meny s bohatým obsahem Mg. Blízko Karlových Varů je 
ve stření Evropě zcela ojedinělý pramen kyselky, který ob-
sahuje přírodní soli Mg. Jde o vzácnou kombinaci kyselky 
s obsahem Mg soli. Teprve v poslední době je tato kyselka 
k dispozici jako stolní voda. 

V potravinách je nejbohatší obsah v krevetách, garná-
tech, ovesných vločkách, naklíčené pšenici, otrubách, čoko-
ládě, fazolích, hrachu, ořechách, mandlích. Obsah je však 
závislý na množství Mg v půdě. Proto jen dietou není mož-
né s jistotou léčit nedostatek Mg (7).

Medikamentózní léčba jako umělý zdroj přívodu magnezia
Jsou dvě základní metody použití Mg: parenterální a 

perorální.
Při parenterálním podání aplikujeme Mg intravenózně 

nebo intramuskulárně.
Intravenózní cesta bezprostředně zvyšuje hladinu séro-

vého Mg. To je vhodné u akutních stavů jako migréna, TIA 
(prchavé ikty), tetanické křečové stavy, akutní kardiální 
funkční potíže, ale i arytmie při akutním infarktu (18). Ne-
výhodou i. v. podání je jen velmi krátkodobý účinek Mg, zvý-
šená sérová hladina se rychle normalizuje, ledviny velmi dů-
sledně hlídají její hladinu a při jejím zvýšení ihned odvádějí 
Mg do moče, a to i při jejím nedostatku v těle. Abychom 
zabránili tomuto vylučování, je nutné podávat Mg v infuzích 
(nejčastěji jako MgSO

4
) rychlostí nejvíce 1/2 g/hod.

Intramuskulární podání je nutné tam, kde chceme obejít 
možné nedostatečné vstřebání z gastrointestinálního traktu 
(GIT). Z dřívější doby se tradoval názor že intramuskulární 
injekce jsou značně bolestivé. Bolestivost prakticky chyběla 
u nemocných se zřetelným deficitem Mg, kteří měli přízna-
ky hlavně z periferních orgánů (parestezie, oprese, crampi, 
celkové křeče apod). Bolesti byly, a to ne vždy, hlavně u cen-
trálních příznaků (závratě, cefalea, poruchy spánku, únava 
apod.). Nikdy nebyly bolesti takového rázu, že by nemocný 
odmítal tuto úspěšnou léčbu. Aplikovali jsme MgSO

4
 10 % 

i 20 %! i. m. 10 ml 3× týdně po dobu 2 měsíců. Při neúspěchu 
perorální léčby ale úspěchu intramuskulární aplikace jsme 
tak mohli usuzovat na nedostatečnost střevního vstřebávání 
Mg, která může mít různé příčiny. Zároveň nám bezbolest-
nost nepřímo ukazovala na možnost nedostatku Mg. Mg je 
velmi účinným relaxans a bylo proto používáno při narkóze 
(magneziová narkóza). Pro nebezpečí zástavy srdce byla ta-
to metoda opuštěna. Spotřeba MgSO

4
 v takových případech 

překračuje několik desítek gramů MgSO
4 
během 24 hod. Ta-

kové megadávky se aplikují gravidním matkám k zabránění 
předčasného porodu (relaxační účinek na svalstvo dělohy). 
Přitom dochází až k magneziové narkóze novorozence, kte-
rému je nutno po porodu provádět umělou plicní ventilaci 
a aplikovat větší množství tekutiny, aby se Mg během 1–2 
dnů rychle vyplavilo ledvinami. K poškození plodu nedojde. 
Parenterální léčba je jediný možný způsob předávkování až 
intoxikace Mg. Jde však vždy o dávky desetigramové, poda-

né jednorázově nebo během 24 hodin. Rychlým a bezpečně 
účinkujícím antidotem je Ca inj i. v. (calcium gluconicum).

Perorální léčba
Používá se celá řada solí. Nejlevnější je Mg laktát. Prepa-

rát, aplikovaný nalačno, někdy vyvolává průjem, což mnoh-
dy není nevýhodou (např u migrény, která bývá často spoje-
na se zácpou). Jednorázový průjem se dostavuje asi do 1 ho-
diny po požití a je tedy nutno časově s tím počítat, protože 
nutkání může být velmi naléhavé. Je to vyvoláno tím, že Mg 
ve střevě vyvolává zrychlenou peristaltiku. V žádném přípa-
dě by to nemělo být příčinou přerušení léčby. Tablety je mož-
né vzít i po jídle, tím se tento vedlejší efekt zmenšuje, snižuje 
se však také schopnost vstřebání plné dávky.

Z dalších solí je to Mg citrát, levulinát, nikotinát, askor-
bát, orotát. Poslední má mít zvýšeně příznivý vliv na ner-
vovou soustavu. Jde však vždy o léky dražší, až velmi dra-
hé, jejichž účinek na nedostatek Mg není podstatně lepší 
než u laktátu. Je třeba se ještě zmínit o často používaném 
Mg aspartátu a glutamátu. Jde o spojení Mg s iritačními 
aminokyselinami, které nemají příliš příznivý vliv na cen-
trální nervový sytém (CNS) při jeho patologických ische-
mických stavech. Proto v těchto indikacích je užití těchto 
solí velmi problematické (6, 4).

Mg stearát jako spojovací prostředek slouží při výrobě 
tablet, jde však o nerozpustnou a nevstřebatelnou sůl. Anor-
ganické soli Mg jako chlorid, síran, bromát, fosfát se rovněž 
používají, některé z nich však mají výrazný laxativní účinek. 
Perorálně nelze Mg předávkovat, nadměrné požití solí Mg 
vede jen k průjmu nikoliv k otravě Mg, ani nedochází k vý-
raznější hypermagnezemii. V tom směru je perorální apli-
kace zcela bezpečná.

Jsou také oblíbené šumivé tablety Mg. Je nutné upozor-
nit, že tento preparát obsahuje nerozpustný hydroxid Mg, 
který se ve vodě spojuje s přítomnou kyselinou citronovou 
na Mg citrát. Tento proces nějakou dobu trvá. Necháme-li 
roztok chvíli stát, sedimentuje nerozpustný hydroxid ho-
řečnatý jako bílý prášek, který obsahuje velké množství 
Mg, které tak není využito, pokud sediment není vypit. 
Proto musíme roztokem několikrát zamíchat, aby se Mg 
spojil v rozpustný citrát hořečnatý. 

Existují látky, které usnadňují přechod Mg do nitra 
buňky, nazývají se fixatéři Mg (magnesofixateurs). Jsou 
to velmi malé dávky vitaminu D a vitamin B

6
 (3). Posled-

ní preparát však vedl u některých nemocných k přírůstku 
tělesné hmotnosti.

Ještě je třeba se zmínit o kombinovaných preparátech 
Ca a Mg, které jsou výrobně velmi levné. Bylo však zjištěno, 
že ve střevě se přednostně vstřebává Ca, vstřebání Mg je 
inhibováno (kompetitivní vztah) (13). Je proto vhodnější 
používat preparáty odděleně, ráno Mg a večer Ca, pokud 
je nutné brát Ca.

Doba léčby
Jde o zcela zásadní otázku. Léčba musí být vždy dlou-

hodobá, několikaměsíční. Chceme-li vyzkoušet Mg léčbu 
na 14 dní, pak ji vůbec nezahajujme.

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY



Interní medicína 2002 / 3118 www.solen.cz

Terapeutický test
Máme-li klinické podezření a nejisté laboratorní výsled-

ky, osvědčil se nám tento test. Mg laktát v dávce 3×2 tbl 
po 0,5 g podáváme po 2 měsíce zároveň s vitaminem B

6
 ne-

bo D (např. Infadin 2–3 kapky/den). Je-li klinická sympto-
matologie těžká, přidáváme ještě MgSO

4
 10–20 % l0 ml 3× 

týdně opět po 2 měsíce. Nedojde-li k podstatnému zlepšení 
během těchto 2 měsíců, nejsou potíže Mg dependentní a 
jsou vyvolány jinou poruchou, po níž musíme pátrat. Do-
šlo-li ke zlepšení, pak pokračujeme v udržovacích dávkách 
Mg laktátu (MgL) 3×1 tbl po dobu 6–10 měsíců. Dojde-li 
po vysazení k recidivě potíží, zahajujeme opět udržovací 
dávku. Měli jsme nemocné, kteří užívali MgL i přes l0 let, 
aniž by se objevily jakékoliv vedlejší nepříznivé příznaky. 
Podáváme-li 3 g Mg laktátu, nepodáváme 3 g magnezia, 
v tomto preparátu je asi 13 % čistého Mg, v MgSO

4
 asi 10       % 

čistého Mg. Denní spotřeba čistého Mg se pohybuje mi-
nimálně kolem 350 mg. V exponovaných životních perio-

dách (puberta, gravidita, laktace, stres, geronti) je potřeba 
čistého Mg vyšší, a to 500–700 mg Mg (3).

Jiné druhy aplikace
MgSO

4
 je také užíván k inhalaci u astmatiků, využívá 

se jeho relaxační účinek. Ten by se dal využít také u lokál-
ních spazmů, zvláště u bolestivých paravertebrálních syn-
dromů za použití transdermální aplikace. Metoda je ve fá-
zi zkoušení (16).

Není-li léčba Mg úspěšná, zbývá podávat symptomatic-
ké medikamentózní preparáty. Mezi ně patří dávky carba-
mazepinu 600 mg denně (10) po dobu 2–3 měsíce. Dále 
jsou to anxiolytika (diazepam, oxazepam, alprazolam, bro-
mazepam, clonazepam). Jejich nevýhodou je nebezpečí ná-
vyku a nelze je podávat dlouhodobě. Je proto vhodnější 
skupina antidepresiv typu SSRI, ovlivňující metabolizmus 
serototninu v mozku (sertralin, citalopram). Je však velmi 
užitečná konzultace s psychiatrem.
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