
ΜΑΓΝΗΣΙΟ 
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Ανήκει στις 
αλκαλικές 

γαίες 

Είναι το 8ο 
κατά σειρά 
αφθονίας 
στο φλοιό 

της Γης 

 Είναι το 9ο 
κατά σειρά 
αφθονίας 

στο σύμπαν 



Αηνκηθόο αξηζκόο: 

12 

Αηνκηθό βάξνο: 

24,3050 

Σεκείν ηήμεο: 

649νC 

Σεκείν δέζεο: 

1.090νC 

Αξηζκόο 

ηζνηόπσλ: 22 



Τν 1808 ν Sir Hamphry 
Davy θάλνληαο 

ειεθηξφιπζε ζε νμείδην 
ηνπ καγλεζίνπ θαηάθεξε 
λα πάξεη θαζαξφ κέηαιιν 
θαη πξφηεηλε γη’ απηφ ηελ 
νλνκαζία Magnium, γηα 
λα κε ζπγρέεηαη κε ην 
καγγάλην, αιιά ηειηθά 
επηθξάηεζε ην φλνκα 

καγλήζην απφ ηε 
καγλεζία, κηα γε 

πινχζηα, φπσο ιέγεηαη, 
ζε αλζξαθηθφ καγλήζην. 

Προέλευση ονόματος 



Μέσα στο σώμα μας το 
μεγαλύτερο μέρος του 
πηγαίνει στον σκελετό, 
αλλά εμπλέκεται και σε 

άλλες διαδικασίες: 

στην αντιγραφή του DNA 
Παίζει σημαντικό ρόλο στο 

μεταβολισμό, στη μυϊκή και νευρική 
λειτουργία 

Κανονικό ρυθμό καρδιάς 
Δυνατά οστά 

Διατήρηση κανονικής αρτηριακής 
πίεσης 

Σύνθεση πρωτεϊνών. 
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•Το μαγνήσιο είναι το 
τέταρτο πιο άφθονο 
ανόργανο στοιχείο του 
ανθρώπινου οργανισμού. 
Περίπου το 50% του 
μαγνησίου του οργανισμού, 
περιέχεται στα οστά. Το 
υπόλοιπο βρίσκεται εντός 
των κυττάρων των ιστών 
και οργάνων του σώματος. 
Μόνο 1% του μαγνησίου 
εντοπίζεται στο αίμα αλλά 
υπάρχουν μηχανισμοί που 
διατηρούν τη συγκέντρωση 
στο αίμα σταθερή. 



• Η πνζόηεηα καγλεζίνπ πνπ ρξεηάδεηαη ν 

νξγαληζκόο καο θαζεκεξηλά αλέξρεηαη ζηα 

400 mg.  



Τη πξνθαιεί ε έιιεηςε 

•Η έιιεηςε καγλεζίνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη κπτθέο 

δηαηαξαρέο όπσο ζπαζκνί θαη  

παξαηζζήζεηο ή θαη 

επηιεπηηθέο θξίζεηο. 



Τη πξνθαιεί ε ππεξπξόζιεςε 

•Γελ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ε 

ππεξδνζνινγία καγλεζίνπ είλαη 

επηβιαβήο γηα ηελ πγεία ζηα 

άηνκα κε θπζηνινγηθή λεθξηθή 

ιεηηνπξγία. 



•Τα ηξόθηκα κε πινύζην 

πεξηερόκελν καγλεζίνπ 

είλαη: 

•Όζπξηα, πξάζηλα ιαραληθά, 

ζπαλάθη, 

•Ξεξνί θαξπνί 

•Σφγηα θαη ηα πξντφληα ηεο 

•Γεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο 

•Αβνθάλην, κπαλάλεο, 

απνμεξακέλα βεξίθνθα. 

 



• Σηελ δηάξθεηα ηνπ Β’ 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
εκπξεζηηθέο βφκβεο, κε 
πεξίβιεκα απφ θξάκα 
αινπκηλίνπ – καγλεζίνπ. 
Όηαλ  εθξήγλπληαη παίξλνπλ 
θσηηά .Τν καγλήζην φηαλ 
αλάςεη δελ ζβήλεη, αθφκε 
θαη αλ ηειεηψζεη ην νμπγφλν, 
δηφηη ζπλερίδεη λα αληηδξά κε 
ην άδσην ,ελψ ην λεξφ δελ 
ζηακαηά ηε θσηηά. Μφλν κε 
ξίςε άκκνπ κπνξεί λα 
ζηακαηήζεη κηα (ηέηνηα) 
θσηηά απφ καγλήζην. 

Πόλεμος και ειρήνη 



• Η ζθφλε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη 

αζιεηέο γηα λα κε 

γιηζηξνχλ ηα ρέξηα 

ηνπο πεξηέρεη 

αλζξαθηθφ καγλήζην 

πνπ δελ κνπζθεχεη κε 

ηνλ ηδξψηα θαη 

επηηξέπεη ζηεγλή 

επαθή κε ηελ κπάξα.  

Το μαγνήσιο στην άρση βαρών 



•Οι ελλείψεις 
μαγνησίου συμβαίνουν 
συχνότερα σε ασθενείς 
με δυσαπορρόφηση 
εντέρου ή με 
εγκαύματα, σε ασθενείς 
που υποβάλλονται σε 
χημειοθεραπεία ή 
πολύπλοκες 
χειρουργικές 
επεμβάσεις και λόγω 
κακής διατροφής. 

•Η αύξηση της 
ηλικίας συμβάλλει 
στην έλλειψη που 
παρατηρείται. Οι 
ηλικιωμένοι και οι 
ασθενείς με 
χρόνιο νόσημα, 
διατρέχουν 
μεγαλύτερο 
κίνδυνο έλλειψης 
μαγνησίου. 



• Οη γηαηξνί απφ ην 
παλεπηζηήκην ηνπ Παιέξκν, 
κέηξεζαλ ηα επίπεδα 
καγλεζίνπ αίκαηνο ζε 1.138 
άλδξεο θαη γπλαίθεο κε κέζν 
φξν ειηθίαο 67 εηψλ. 
Παξάιιεια δηεμήγαγαλ ζε 
απηνχο αξηζκφ δνθηκαζηψλ 
πνπ αμηνινγνχζαλ ηε κπτθή 
δχλακε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα. 

• Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 
ηα άηνκα κε ςειφηεξα 
επίπεδα καγλεζίνπ αίκαηνο 
είραλ κεγαιχηεξε κπτθή 
δχλακε ζηα ρέξηα θαη ζηηο 
θλήκεο. Δπίζεο ε έθηαζε ησλ 
γνλάησλ θαη αζηξαγάισλ ζε 
απηνχο, ήηαλ ηζρπξφηεξε. 



• Η έιιεηςε καγλεζίνπ ζηνλ νξγαληζκφ καο, 

κπνξεί λα κεηψλεη ηε κλήκε θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

κάζεζεο. Τν καγλήζην ξπζκίδεη ζηνλ εγθέθαιν 

ηνλ ππνδνρέα, ν νπνίνο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε κλήκε θαη ζηε κάζεζε. 

• Η δηαηήξεζε θαλνληθήο ζπγθέληξσζεο 

καγλεζίνπ ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ, είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπλάςεσλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε κλήκε καο. 

Μαγνήσιο για τη μνήμη και τη μάθηση  

 



• Η αύμεζε ηεο ειηθίαο θαη 
νη αζζέλεηεο, κεηψλνπλ 
ηελ εππιαζηφηεηα ησλ 
εγθεθαιηθψλ ζπλάςεσλ. Η 
απψιεηα εππιαζηφηεηαο 
ζηνλ ηππφθακπν είλαη ε 
αηηία γηα ηελ νπνία νη 
ειηθησκέλνη μερλνχλ 
ζπρλά. 

• Οη Ακεξηθαλνί εξεπλεηέο, 
θαηάθεξαλ λα 
αλαγλσξίζνπλ ην 
κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν 
ρεκηθέο νπζίεο, φπσο ην 
καγλήζην, κπνξνχλ θαη 
ξπζκίδνπλ θαη λα απμάλνπλ 
ηελ εππιαζηφηεηα ησλ 
εγθεθαιηθψλ ζπλάςεσλ.  



• 1)  Γηαδξαζηηθά ζρνιηθά βηβιία  

 

• 2) Φσηφδεληξν 

 

• 3) Βηβιίν Χεκείαο Α’ Λπθείνπ 

Βιβλιογραφία 


