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Review

Występowanie fluotu w ptryrodzie

Fluor jako bardzo akty,wny pierwiastek w przyro-
dzi e występ uj e w zw tązkach zar owno ni e organ iczny ch,
jak i organicznych. Wchodzi w skład takich minera-
łów jak: fluoryt (CaF,), kriolit (Na
(3Ca,(POo)r.CaFr) czy fluoro apatyt
Związki fluóru mógąwystępować w p
jak fluorowodór (HF), fluorokrzem (SiFJ, w formie
rozpuszczalnych związkow - fluorek sodu (NaF), flu-
orek potasu (KF) oraz w formię nierozpuszczalnej jak
fluorek wapnia (CaF), fluorek magnęzu (MgF,), flu-
orek glinu (AlF.) ( 1 3). Głównym naturalnym źródłem
fluoru w środońisku jest aktywność wulkanów. Fluor
stanowi 0§32Yo wszystkich pierwiastków skorupy
ziemskiej. Forma w jakiej występuje dany zwlązek
decyduje o jego biodostępności. Zwtązki organiczne
fluoru sąłatwo przyswajalne, co wiĘe się z ich dużą
toksycznością (5). Pewnąrolę w wytwarzaniu zwtąz-
ków organicznych fluoru mająrośliny i mikroorgani-
zmy,które w ten sposób powodują że staje się on przy-
swajalny dla zwierząt. Znanę sąteż związki organiczne
fluoru syntetyzowane na skalę przemysłową i wyko-
rzystywane w wielu dziędzinach życia codziennego.
Wśródtakichzvvtązkowdonajbardziejznanychnależą:

gleba, woda jak i roślinność, a zwłaszcza miejsca na
terenach o zwiększonej emisji tego pierwiastka - z hut
aluminium i szWa, fabryk nawo zów fo s forowych, sta-
lowni, wytwórni emalii, cementownl oraz innych za-
kładów przemysłowych.

Rola i źlńdłafluotu
Żródłęmfluoru dla człowieka t zwięrząt, w warun-

kach fizjologicznych, jest żywność, głównie pocho-

dzęnta roślinnego oraz woda. Wchłanianie tego pier-
wiastka do organizmu zależy odrozpuszczalności jego
soli, w postaci których wnika on do organizmu. Naj-
większa jestptzyswajalność fluoru zwody, która się-
ga do 650ń wprowadzonej ilości, podczas gdy z żyw-
ności wartość ta wynosi tylko ok.35oń.

Fluor należy do mikroelementów, które w niewiel-
kich ilościach są wymagane dla prawidłowego funk-
cj onowani a organizmów żywy ch, natomi ast j e go nad-
miar wywięra działanie szkodliwe. Z pozytywnych
działań fluoru należy wymienic jego wpływ na prawi-
dłowąbudowę szkliwa zębów oraz właściwą minera-
ltzację kości, Jednak to pozytywne oddztaływanie jo-
nów fluorkowych odnosi się do dawek optymalnych.
Obecnie uważa się, że dzięnnadawka fluoru dlaczło-
wieka nie powinnaprzekaczać 0,05 mg/kg masy cia-
Ła (7). Inne źródła podaj ą że niezbędną dawką dla or-
ganLzmuczłowiekajest dzienne spożycie fluoru w ilo-
ści 1,0-1,5 mg, natomiast dawki przekraczające2,5 mg
przyjmowanę ptzęz dŁuższy oktes, wywołują działa-
nie szkodliwe.

Ważnym żródŁęm fluoru jest woda. Wprawdzie za-
rł,artość fluoru w wodzie w ilości l mgll zapobtega
próchnicy zębów, aie zwiększone dawki fluoru w wo-
dzie, jlż w ilości 2 mgll mogą powodowaó fluorozę
zębów, a ponadto powodują niekorzystne zmiany ak-
tywno ści enzymów i wpływaj ą ne gatywnie na niektó-
re parametry biochemiczne surowicy krui i tkanek
organizmów żywych (7, 15). Zawartośc fluoru w wo-
dzie większa od, 5 mgil może być przyczyną zwięk-
szonego wydalania wapnia i fosforu u ludzi, co w efek-
cię możę doprowadzić do osteoporozy. Rozpiętość
między korzystną a szkodliwą dawką fluoru j est bardzo
niewielka dlatego dyskusyjna jest sprawa fluorowania
wody, Ęm bardziej, że wtĘe się ona z wprowadzeniem
dodatkowych ilości fluoru do środowiska (19).

D otychc z as owe b adani a p omv alaj ąpr zy pttszczać, że
zawariość 0,5 mg fluoru w 1 litrze wody do picia jest



optymalna dla człowieka (8, 15). W wodzie pitnej za-
wartośc fluorków na terenie Polski waha się w grani-
cach od 0,05 mg/l do 2,0 mgll, anawet 3,2 mgll w Mal-
borku, (średnio od0,2 do 1,0 mgll). Na ogół nieprze-
kracza 1,0 mg/l. Ekstremalne ilości fluoru zanotowano
w wodach mineralnych w Cieplicach i Lądku Zdroju I-
-I2 mgll, a w Szwecji natomiast 5 mg/' Wody grunto-
we zawierają fluor w stęzeniu 2-7 mgll,powierzchnio-
we 0,01 -0,2 mg/l natomiast wody morskie ok. 1 ,4 mg/l.

Fluor dostarczany jest równieżw pożywieniu, Pro-
dukty żywnościowe zawierająokoło 0,2-0,3 mg flu-
orków w 1 kg. Przeciętne pożywienie dostarcza około
0,8 mg fluoru dziennie. Zawartośc tego pierwiastka
może zmlęniać się w róznym zakresie, trp. w liściach
herbaty zawatl''ośc fluoru może wzrastaó od2 do 260
razy (32). Fluor może_pochodzic takżę zpowiettza,.co.
ma znaczęnte szczegóInie na terenach dużych emisji
przemysłowych (4, 19),

Rośliny wchłaniająfluor z gleby tylko w nteznacz-
nym stopn:ru, a rozpuszczalne w wodzie fluorki gro-
madzą s ię pr zede wszystkim w li ś ciach. Zaw arto śc fllu-
oru w zbożach wynosi średnio 1,58-6,69 mg/kg su-
chej masy, zaśw'warzl.rvach 0,22-4,96 mg/kg suchej
masy, przy czym części nadziemne zawterająznacz-
nie większe ilości fluoru bo 5,38-13 ,56 mglkg suchej
masy. Ziemniaki również zawier ają fluor. Zawarto ść
fluoru w ziemniakach jest zmienna i zależy od okresu
wegetacji, Młode ziemniaki zawierająok, 0,86 mgkg,
natomiast w okresie jesiennym stężenie fluoru może
wzrastać do 8,95 mglkg. W zasięgu elektrociepłowni
i fabryk superfosfatu zawafiość fluoru w ziemniakach
jest 2-3 razy większaniż na innych terenach (23).

Zawartość fluoru w niektórych warzywach i owo-
cach zaleĘ również od oddalenia upraw odżrodła emt-
sji, ZwŁaszcza b ar dzo wy ńną zależno ś ó s twi erdzono
oznaczając zawartość fluoru w źdźbłach owsa i łętach
ziemniaczany ch,,zbier anych w odle gło ści 0,2 -2, 5 km
od obiektu przemysłowe go. Określ ono, że zmienia się
ona w zakresie 6,05- 18,43 mg/kg suchej masy dla owsa
i 4I,19-63,50 mglkg suchej masy dla łętów ziemnta-
czanych. W tym ostatnim przypadku przekroczone
zostały granice tolerancji dla pasz (50 mg fluoru/kg
suchej masy) przyjętew krajach Unii Europejskiej (31).

Zawartośó fluoru w zywności, w takich produktach
jak mięso i jego przetwory,jaja, sery przetwory zbo-
żowe, orzechy nieprzekaczana ogół 8 mg/kg. Więk-
sze jego ilości stwierdza się w żywności pochodzenia
morskiego. We wszystkich dotychczas zbadanych ga-
tunkach ryb oraz większości skorupiaków i mięcza-
ków stężenie fluoru mieści się w granicach od 2-I5
mg/kg. Jedynie w krylu, który przez pewien czasbył
nadzi ej ąna b o gat e żr o dło p as zy wy s okob i ałkowej dl a
zwierząt, stwierdzono zawartość fluoru od 2000-2500
mg/kg suchej masy, Części clała ryb i skorupiakow
zaw ier aj ąb ar dzo zr ó żntc ow ane i l o ś c i fl uo ru. N aj wi ę -

cej jest go w szkielecie, najmniej w mięśniach - 1-1,8
mg/kg ryby, natom iast 22 mglkgw krylu. Sto sunkowo
duże ilości stwierdzono równiez w skórze ryb. Zuwa-
gi na to, do produkcji konserw przeznacza się tusze

ryb wr az z krę go sŁupem; ilo ś ó fl uoru oznaczona w ty ch
produktach wynosi 14-53 mgikg konserwy.

Interesujące jest, że zawartośc fluoru w glonach mor-
skich jest zbltżonado jego zawartości w liściach herba-
ty, które zawierają5z-I7 5 mglkg suchej masy, a w spe-
cjalnych jej gatunkach j ęszcze2-3 razy więcej. Zawar-
tośó fluoru w szklance herbaty (ok. 200 cm3 naparuz
4 gherbaty) wynosi w zalężności od gatunku herbaty
0,2I-0,70 mg. Natomiast ilośó fluoru w szklance kałr.y
pokrywa dzienne zapotrzebowanie w 33-85% (28).

Fluot w metabolizmie komó*i
Wzrost stężenia fluoru w środowisku, w wyniku

antropogentcznej działalności, powoduj e gromadzenie
się tego p.ierwiastka_w pokarmie pochodzenia roślin-
nego i zwierzęcego. Mimo, że fluorwystępuje wustro-
ju w minimalnych ilościach, jego wpływ na metabo-
lizm jest znaczny. Wynika to z dużej aktywności che-
micznej tego pier-wiastka i dużej zdolności przenika-
nia do komórek. Przenika onprzezbarierę krew-łoży-
sko. Ustalono, że istnieje związek pomiędzy ilością
fluoru pobranego przęz kobiety ciężarne, a jego za-
warlością w tkankach łożyska i we krwi noworodka.
Fluor, przedostając się do l<rĘenta płodowego ulega
wbudowywaniu pod postacią fluoroapatytu do tkanek
kostnych i zębowych.

Fluor wpływa na aktywność enzymów; przy czp
tylko niektóre enzymyjak np. cyklaza adenylowa czy
redlktaza HMG są ak§łvowane, podczas gdy więk-
szośó z nich ulega hamowaniu. Ocenia się, ze hamuje
on akĘwność ponad 70 enzymow, głównie klasy oksy-
doreduktaz ttransfęraz. Jego wpływ naęnzymy może
polegać na wypieraniu mikroelementóą które są na-
turalnymi kofaktorami,bądź tęż może wpłyrvać w spo-
sób niespecyficzny na białko enzymatyczne (7,1,5).

Stwierdzono, że duże dawki fluoru hamują oddy-
chanie tkankowe, przemiany cukrowców i tłuszczów
oraz syntezę hormonów gruczoŁltarczowego ) gruczo-
łów pt zytat czy czny ch i przys adki.

Znany ch j est kilkadzi e s iąt enzymów wrażliwych na
fluor, Zahamowaniu ulegają głównie enzymy procesu
gl iko lizy (aldolaza i kinaza ptro gtoni anow a) (7, 9) or az
procesu utleniania końcowego (enzymy cyklu Krebsa
i łańcucha oddechowego) (6, 10, 16, 2I,22,30). Po-
dobnie w przemianie tłuszczowej fluor hamuje aktyrv-
noś ć s zere gu enzymów j ak lip aza tr ójglic erydowa, nie-
swoiste esterazy czy pirofosfataza. Hamuje ptzez to
utlenianie kwasów tłu szczowychoraz powoduj e wzrost
poziomu cholesterolu w surowicy krwi (20). Pod wpĘ-
w em fl uoru ul e ga równ ież zaMó c ęniu b i osyntez a biaŁka
oraz zmieniają się niektóre wskaźniki biochemiczne
(24,25,26,27). Odpowiednie ilości witamin z grupy
B i witaminy C otazwapnia działająochronnie na or-
ganizm niwelując w pewnym stopniu działanię nad-
miernych dawek fluoru (28).

Zwierzęta ro ślinożeme są naj bar dziej nar ażone na
pobieranie zwtązków fluoru z paszą. Dodatkowym
źródłemjego w paszach są fosforany paszowe, które
zawlerajądo 0,35Yo fluoru. Również fluor zawarty w
kościach z-łvierząttrafia do pasz w postaci mączki kost-



nej . Jednym z czynnikow o granicz aj ących sto sowani e
mączki zhabamorskiego i kryla jest duża zawartość
w nich tego pierwiastka.

P ołączenia zwłaszcza nieorganiczne fluoru wywie-
rają wpłyłv na metaloenzymy,bądż enzymy zależne
od kationów Mg, Ca, Cu, Fe. Dztałanie hamujące jonu
fluorkoweg o tŁamaczy się tworzeniemprzez niego trwa-
łe go p ołączenia z apo enzymem, j ak równie z do cho dzi
do tworzenta jednocześnie kompleksu z metalem (16,
17). Fluor ma duze powinowactwo do metali dwuwar-
tościowych, a szczególnie do magnęzlt i wapnia.

Fluorki wapnia i magnezu są nierozpuszczalne i
odkładająsię w tkankach, co może powodowaó wtór-
ny niedobór magnezu i wapnia, a jednocześnie pro-
wadztć do fluorozy. Nadmiar fluoru może prowadzic ,

do hipomagnezęm7t i zablrzęń z tym związanychpo-
nlęw ażwiąże magnez jlńw przewodzie pokarmowym,
a następnie wewnątrz komórek (11, 14). Niedobór ma-
gnęzuprowadzi z kolei do hamowania ważnych reak-
cjt enzymaĘcznych, w których magnez jest kofakto-
rem. U zw ter ząt z ni e dob or em magnęzu' stwi erdzono
spowolnienie wzrostu kości długich, uszkodzenie
chrząstek wzro stowy ch z zahamowaniem proliferacj i
i dojrzewania komórek chrząstki, Podbbnie u dzięctz
niedoborem magnezll stwierdzano opóźnien ie w zr a-
stania i dojrzewania w porównaniu do innych grup
dzlęci w tym wieku (2).

Prowadzone są intensywne badania nad wykorzy-
staniem pozytywnego działania fluoru na kości, Jak
wiadomo coraz częstszym schorzeniem układu kost-
nego w okresie postmenopalzalnym jest u ludzi oste-
oporoza (3). W schorzeniu tym masa kostna zmniej-
sza się z powodu patologicznie nasilonej resorpcji
kości. Wśród głównych przy czynosteoporozy wymie-
nia się : zaburzęniahormonalne, niedobór wapni a, nad-
miar fosforu, unieruchomienie, procęs starzenia się, a
także ptzyczyny związane z odżywianiem t zaburzę-
niami żołądkowo-jelitowymi. Głownymi elementami

zmntejszająIozp|Lszczalność kryształów apatytów po-
przez bezpo średnie zastępowanie j onów hydroksylo-
wych w siatce krystalicznej (3, 19). Przesunięcie flu-
oru z osocza do kości jest zjawiskiem korzystnym, je-
śli towarzyszy temu wzrost stężenia wapnia w osoczu
krwi przy jednoczesnym spadku jego wydalania w
moczu. Wtedy kośó zostaje wzbogacona nie tylko w
same fluorki, aletakże prawidłowo uwapniona co po-
woduje, żebędzie ona odpornana złamania (1).

U ludzi w watunkach fi zj olo gi czny ch ok. 20oń przy -
jętej dawki fluoru wydala się z moczem po 3 godz., a
50oń po 24 godz. Przyjmuje się, ze poziom fluoru w
moczu jest wskaźnikiem spożycia tego pierwiastka, a
j ednocześnie stanu zanieczy szczenia śro dowi ska. Oko-
Ło90%zatrzymanej w organizmie ilości fluoru odkła-
da się w kościach. W miarę wysycania się kości flu-
orem wzrasta wydalanie jego z moczęm. Również
wzrost zawartości białka w diecie zmniejsza groma-
dzenie się fluoru w organizmie.

W wielu krajach poczyniono starania normalizacji
zawartości fluoru w różnych grupach środków spożlłv-
czych. W Stanach Zjednoczonych ustawodawstwo
dopaszcza w jadalnych koncentratach białkowych do
100 mg fluoru na kilogram suchej masy. W Polsce brak

j e st te go rc dzajl ustaleń. Komitet Kodeksu Zyw tenio -
wego FAO/WHO nie podaje również wskazań odno-
śnie dopuszczalnej ilości tego pierwiastaka. W Niem-
czech przyjęto dawkę 0,3-0,9 mg fluoru dziennie, w
zależności od wieku i płci, dla mężczyzn 0,7 mg a dla
kobiet 0,5 mgldzień.

Zw tęks zając e s i ę w r az z ro zwoj em prz emysłu, głów-
nie chemicznego i metalurgicznego, stęzenie fluorujest
tylko j ednym z przykadów negatywnego wpĘłvu czło-
wieka na środowisko. Z tego powodu naterenachza-
grożonych skażeniem fluorem ważnę jest śledzenie
zmtan stęzeń tego pierwiastka. Ocena stanu zdrowia
ludzi i zwterząt żyjących na terenach skażonych flu-
orkami wskazuj e na wielokierunkowośó szkodliwych
o ddziaĘw ań fl uoru. Jak wsp omni ano, i stniej e p onad-
to maŁa rozpiętość pomiędzy ilością niezbędną i dawką
toksyczną co dodatkowo wskazuje na celowość kon-
troli stęzenia fluoru (I5,29).
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