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Streszczenie
W komentarzu zawarto uwagi do artykułu Pouteau i wsp. pt.: Superiority of magnesium and vitamin B6 over magnesium alone on
severe stress in healthy adults with low magnesemia: A randomized, single-blind clinical trial.
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ABSTRACT
The commentary contains some remarks on the study by Pouteau et al. Superiority of magnesium and vitamin B6 over magnesium alone on severe stress in healthy adults with low magnesemia: A randomized, single-blind clinical trial.
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Randomizowane, pojedynczo zaślepione, 8-tygodniowe badanie kliniczne Pouteau i wsp. opublikowane w 2018 r. na łamach „PLoS One” [1] dotyczyło wpływu suplementacji dużymi dawkami
preparatu magnezu lub preparatu magnezu z dodatkiem witaminy B6 na subiektywne objawy stresu
u zdrowych ochotników obu płci, w wieku od 18 do
50 lat, z relatywnie małym lub zbyt małym stężeniem magnezu we krwi (0,45–0,85 mmol/l). Osoby
rekrutowane do badania charakteryzował co najmniej umiarkowany poziom objawów stresu.
Na wstępie należy zaznaczyć, że badanie Pouteau
i wsp. ma przewagę nad wieloma innymi badaniami
poświęconymi biopierwiastkom, witaminom i obReprint z Vol. 13/Nr 1(46)/2020

jawom reakcji na stres – w tym, ale nie wyłącznie,
powinno się podkreślić jego zalety dotyczące wyboru badanej grupy, sposobu oceny objawów i analizy
wyników. Co oczywiste, autorzy nie ustrzegli się też
pewnych niejasności i uproszczeń. Obie kwestie, tj.
możliwe metodologiczne plusy i minusy, zostaną
poruszone w tym krótkim komentarzu.
Autorzy w ramach randomizowanego, prospektywnego badania klinicznego porównali wpływ na
objawy stresu relatywnie dużych dawek mleczanu magnezu (300 mg/24 h w przeliczeniu na jony
Mg2+) oraz tych samych dawek mleczanu magnezu
z dodatkiem witaminy B6 w stosunku 10 : 1 (300 mg
Mg2+ + 30 mg witaminy B6/24 h). Badanie było po-
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jedynczo zaślepione, tzn. badacze nie znali rodzaju
suplementacji otrzymywanej przez konkretnego
uczestnika badania. Inne elementy protokołu typowe dla badania spełniającego współczesne kryteria
EBM (evidence-based medicine) to wystandaryzowany sposób oceny objawów oraz wyznaczenie
z góry pierwotnych punktów końcowych do analizy
statystycznej. Użyta w badaniu podskala stresu z narzędzia Depression Anxiety Stress Scales (DASS-42)
obejmowała wiele subiektywnych objawów stresu,
w tym stan nerwowego napięcia, trudności ze zrelaksowaniem się, niecierpliwość, łatwość reagowania poirytowaniem etc. Skala DASS-42 była wielokrotnie wykorzystywana w badaniach klinicznych
dotyczących reakcji na stres oraz stanów lękowych
i depresyjnych [2].
Obie interwencje, tj. podawanie mleczanu magnezu oraz podawanie mleczanu magnezu z witaminą B6 przyniosły podobną poprawę w zakresie
objawów stresu po 8 tygodniach z redukcją o ok.
40–45% w stosunku do wartości wyjściowych. Korzyści z podawania preparatu złożonego obserwowano u osób z dużym wyjściowym natężeniem
objawów stresu, tj. u osób uzyskujących od 26 do
42 pkt w podskali stresu przy maksymalnym wyniku w podskali wynoszącym 42 pkt. Ta obserwacja potwierdza założenia teoretyczne i kliniczne, że
witamina B6 może poprawiać wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego i/lub wychwyt tego
biopierwiastka do komórek [3]. Nie można jednak
wykluczyć, że sama witamina B6 wywiera swoiste
działanie przeciwstresowe [4].
Niezależnie od mechanizmu wyniki Pouteau i wsp.
wskazują na konkretną, dodatkową korzyść ze stosowania preparatu złożonego zawierającego mleczan magnezu i witaminę B6: o 24% większą redukcję subiektywnych objawów stresu w perspektywie
8 tygodni.

Nie da się uniknąć wrażenia, że bardzo wiele do interpretacji wyników wniosłoby włączenie do badania trzeciej grupy, tj. osób otrzymujących placebo.
Podobnie istotna byłaby próba pomiaru stężenia
magnezu we krwi nie tylko na początku badania,
lecz także w jego trakcie. Autorzy sygnalizowali taki
zamiar w opisie metody, ale ostatecznie nie zdecydowali się na przedstawienie wyników pomiaru
stężenia jonów magnezu w erytrocytach w trakcie
badania. Zmniejszenie objawów stresu w obu grupach mogło być wynikiem ustępowania hipomagnezemii, ale mogło też odzwierciedlać efekt placebo. Powiązanie poprawy subiektywnej ze wzrostem
stężenia jonów magnezu może być przedmiotem
dalszych analiz.
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że
badanie Pouteau i wsp. jest jedną z nielicznych
prób oceny tzw. przeciwstresowego działania soli
magnezu i witaminy B6 spełniających współczesne
standardy metodologiczne. Wybór mleczanu, czyli
soli organicznej, uwzględnienie pacjentów z małym
wyjściowym stężeniem magnezu oraz pomiar objawów za pomocą wystandaryzowanego narzędzia
(DASS-42) – to podstawowe elementy, które ułatwiają interpretację wyników badania.
Podsumowując, dodatek witaminy B6 wydaje się
istotnym elementem poprawiającym skuteczność
dużych dawek mleczanu magnezu u pacjentów
z relatywnie małym stężeniem Mg2+ we krwi oraz
z dużym wyjściowym natężeniem subiektywnych
objawów stresu.
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