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YHTEENVETO 

Magnesiumin eri muodoista ei ole sellaisia valideja tutkimuksia, että voidaan sanoa jonkin 
muodon imeytyvän elimistöön paremmin kuin toisen.  

Magnesiumsitraattimuotoista valmistetta pitäisi ottaa neljä kertaa enemmän kuin esimerkiksi 
magnesiumoksidi/magnesiumhydroksidista-muotoista valmistetta. Useamman pillerin/kapselin 
nieleminen saattaa olla käytännössä hankalaa. 

Taustatietoja: 

Magnesiumoksidi/magnesiumhydroksidi ja magnesiumsitraatti ovat kaikki magnesiumin lähteitä, joiden 
on osoitettu imeytyvän elimistön hyödynnettäväksi.  

Magnesiumsuolojen hyötyosuuden määrittely on hyvin vaikeaa. Elimistössä on aina melko suuria 
pitoisuuksia magnesiumia. Magnesium on osa herkkää tasapainoa, jonka muodostavat ravinnon muut 
ainesosat sekä kehon solut, veri ja luusto.  

Imeytyminen: 

Noin 30–50 % saadusta magnesiumista imeytyy elimistöön suolistossa. Elimistön 
magnesiumpitoisuutta säätelevät sen erittyminen ja uudelleen imeytyminen munuaisissa, missä noin 
95 % erittyneestä magnesiumista imeytyy takaisin.11. Noin 99 % elimistön magnesiumin 
kokonaismäärästä käytetään lihaksissa, pehmytkudoksissa ja luustossa ja vain 1 % siitä on veressä4.  

Lisäksi monet ravintoon liittyvät tekijät voivat lisätä (proteiinit, rasvat) tai vähentää (magnesiumpitoinen 
ravinto, hapot, mineraalit) magnesiumin imeytymistä. Tämän vuoksi magnesiumin 
kokonaisimeytymisen arvioiminen virtsa- ja verinäytteistä on haastavaa ja useissa tutkimuksissa 
puutteellista. Siksi näihin menetelmiin perustuvat tutkimukset ovat usein epätarkkoja.  

Liukoisuus: 
 
Ei ole itsestään selvää, että vesiliukoisuus on tärkeää eri magnesiumsuolojen hyötyosuuden 
kannalta1. Kaikkien suun kautta otettavien ravintolisien magnesiumsuolojen on ensin liuettava 

 
 



mahahappoihin, joten hyötyosuuteen vaikuttaa niiden vakaus ja liukoisuus happamassa ympäristössä. 
Lisäksi erilaiset tekijät ruoansulatuskanavassa vähentävät sen merkitystä, missä muodossa 
magnesium otetaan. Näin ollen ei voida sanoa, että joku magnesiummuoto olisi toista parempi. 
Mahassa magnesiumsuolat muuttuvat magnesiumkloridiksi, joka imeytyy hyvin suoliston soluihin ja 
myös solunsisäisesti1.  

 
Tutkimusnäyttö 

Tutkimusnäyttö ja magnesiumpitoisuuden mittaaminen: 

Vuonna 2012 vain kahdessa tutkimuksessa käytettiin magnesiumin mittaamiseksi tällä hetkellä 
luotettavinta menetelmää eli solunsisäisen magnesiumpitoisuuden mittaamista. Vain toinen 
tutkimuksista on standardin mukainen, ja sen mukaan magnesiumoksidin monohydraatin hyötyosuus 
on parempi kuin magnesiumsitraatin. Muiden tutkimusten puutteellisten mittausmenetelmien vuoksi ei 
voida todeta, että magnesiumsitraatin tai muiden vesiliukoisten magnesiumin lähteiden hyötyosuus on 
suurempi kuin vähemmän vesiliukoisten magnesiumin lähteiden, kuten magnesiumoksidin ja 
magnesiumhydroksidin.  

Liukoisuus: 

Vaikka tutkijat kiistelevät eri magnesiumin lähteiden hyötyosuudesta niiden erilaisen vesiliukoisuuden 
vuoksi, todennäköisesti ne imeytyvät suurin piirtein samalla tavalla sen jälkeen, kun ne ovat liuenneet 
vatsahappoihin. Magnesiumin imeytyminen on hyvin monimutkaista. Se on pitkälti kiinni siitä, mikä 
elimistön magnesiumpitoisuus on alkujaan ja miten ravinnossa olevat yhdisteet vaikuttavat sen 
imeytymiseen9. Magnesiumoksidin on useissa tutkimuksissa todettu liukenevan happoon ja imeytyvän 
suolistoon, joten imeytyminen on enemmän kiinni näistä tekijöistä (kokonaismagnesiumista ja 
ruokavaliosta) kuin ravintolisänä käytetyn magnesiumin lähteestä. 

Valmisteen käytettävyys kuluttajan kannalta: 

Magnesiumsitraatti vie valmisteessa nelinkertaisen tilan verrattuna magnesiumoksidiin ja 
magnesiumhydroksidiin. Joten sitraattimuotoisen ravintolisän käyttäjän täytyy ottaa yhden 
magnesiumtabletin sijaan päivittäin neljä tablettia verrattuna oksidi- ja hydroksidimuotoiseen 
ravintolisään. 
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