
Hořčík v moči 
 

Abstrakt 
Hořečnatý kationt v moči má významnou inhibiční aktivitu vůči krystalizaci 
kalciumfosfátu a kalciomoxalátu. Magnezinurie bývá závislá na renálních funkcích, 
diuréze a celkových zásobách v organismu. Při hypomagnesinurii se zvyšuje riziko 
vzniku nefrokalcinózy a intranefrotické tvorby konkrementů. Objevují se poruchy 
tubulární reasorpce Ca, Mg a P a poruchy acidifikační funkce ledvin. Vyvíjí se deficit 
kalcia v séru se sekundární hyperparatyreózou. Zvyšují se renální ztráty fosforu, 
snižuje se koncentrace intracelulárního fosforu v ledvinách. Pro nedostatek 
extracelulárního hořčíku se zvýrazňuje deficit intracelulárního magnezia a kalia.  
     

Fyziologická variabilita 
U zdravého dospělého se vyloučí za den ledvinami 0.5-5 mmol/l hořčíku. Vylučování 
Mg se mění v přímé závislosti na filtraci a diuréze.   
  

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci 
Vylučování Mg do moče závisí obvykle na celkových tělesných zásobách a jeho 
absorpci. U jedinců s deficitem hořčíku v organismu dochází ke zvýšené resorpci 
hořčíku v ledvinách a zvýšené absorpci hořčíku v gastrointestnálním traktu a 
hypomagnezinurii. U jedinců s hypofiltrací, resp. renální insuficiencí jsou odpady 
hořčíku do moče velice nízké. Jednou z možných příčin vzniku hypomagnezinurie je 
také podávání saluretik (např. thiazidů). 
   

Použití pro klinické účely 
Jedinci s hypomagnezinurií bývají častěji ohroženi rizikem vzniku urolitiázy, 
osteopatií, řadou metabolických abnormalit či vegetativní dysfunkcí. Magnesium 
představuje asi 20% inhibiční aktivity moči vůči krystalizaci kalciumfosfátu; byl také 
prokázán jeho inhibiční vliv na krystalizaci při hyperoxalurii. Prognóza kalciové litiázy 
při deficitu Mg bývá obvykle špatná, bez suplementace Mg jsou časté recidivy 
konkrementů. Léčba hořčíkem bývá naopak velice efektivní. 
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