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AKTUALNE POGLĄDY NA ROLĘ FLUORU 
W ETIOPATOGENEZIE PRÓCHNICY, ORAZ PRZYPUSZCZA:LNY 

JEGO WPŁYW NA INNE SCHORZENIA USTROJU 

Z Działu Higi,eny Komunalnej Woj. S~acjii San.-Bpid. w Łod:m. 

Praca niniejsza naświetla wszechstronnie rolę fluoru 
w organiźmie człowieka i stanowi wstęp do pracy zespoło
wej pt. ,,Badania nad poziomem fluoru w wodzie do picia 
na terenie woj. łódzkiego. 

Liczne teorie z zakresu etio1patogenezy :próchnicy podzielić można na 
dwie zasadnicze grupy - teorie lokalistyczne, traktujące próchnicę jako 
proces miejscowy, spowodowany przeważnie przez czynniki zewnętrzne, 
oraz teorie bio1'ogiczne uwzględniające głównie wpływ czynników we
wnętrznych, które czynią tkanki zęba podatnymi na działanie czynni
ków zewnętrznych (cyt. wg M. Fuchsa - 1). 

Do pierwszej grupy zaliczyć można teorię chemic2mo-pasoż1ytniczą 
Millera, teorię pasożytniczą (Preiswerk, Baumgartner, Fleischman, Got
tlieb), teorię Buntinga i jego „michigańskiej" szkoły, uzależniającą :próch
nicę od aktywności BaciHus acidophilus oraz dziedzicznej podatności na 
próchnicę i inne. 

Przedstawicielem drugiej grupy teorii i zwolennikiem skrajnego po
glądu o wyłącznie wewnętrznym pochodzeniu próchnicy jest Łukomski, 
który przypisuje demineralizację zęba takim czynnikom, jak: nieddbór 
witamin, zwłaszcza D i B1, niedobór i nieprawidłowy stosunek w po
żywieniu soli wapnia, fosforu i fluoru, hrnk lub niedobór promieni poza
fijołkowych i in. (1). 

Bio-fizyko-chemiczna teoria Entina, podkreślająca rolę śliny w etio
logii próchnicy, wiąże czynnik wewnętrzny z zewnętrznym. 

Na podstawie badań nad rolą fosfatazy powstały teorie egzogenna bak
teryjno-fosfatazowa (Eggers-Lura) i endogenna miazgowo-fosfatazowa 
(Csernyei). 

Ostatnio pojawiła się nowa teoria etiogenezy próchnicy proteolitycz
no-kleszczowa lub chelacyjna (Schatz, Karlson, Martin i in.), wg której 
próchnica jest wynikiem jednoczesnego rozpadu składników ocrganicz
nych szkliwa i odwapniania go przez chelatory - wiązacze wapnia. Są 
nimi liczne sulbstancje organiczne m. in. powstające przy rozpadzie orga
nicznych składników snkliwa i mogące wiązać się z wapniem w ,środo
wisku obojętnym lub zasadowym. Wg tej teorii próchnica jest chorobą 
zakaźną. 

Teoria tzw. ,,glikogenowa" również syntetyzuje teorię proteolityczną 
i chemiczno-pasożytniczą. Glikogen odłożony w szkiliwie przy nadmiarze 
cukru i dekstryny w diecie podczas rozwoju zębów może ulegać hydro
lizie, po czym bakterie łatwo wnikają do organicznych składników szkli
wa (1). 
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W opracowaniu mmeJszym omówione zostaną 'bliżej teorie, które 
uwzględniają rolę fluoru w etiopatogenezie próchnicy. 
Zaznaczyć oczywiście ,należy, że poziom fluoru w wodzie, glebie, po

karmach jest tylko jednym z czynni'ków mechanizmu powstawania próch
nicy zębów, która wg obecnych poglądów jest niezmiernie złożonym pro
cesem chorobowym, spowodowanym, przyśpieszanym, względnie hamo
wanym przez różne czynniki zarówno samego ustroju, jak środowiska (2). 

Przez czas dłuższy utrzymywała się w stomatologii teoria bakteryjno
fermentacyjna -(inaczej chemiczno-pasożytnicza) Blaoka i Millera (3), nie 
uwzględniała ona jednak tak ważnych czynników jak: oporność zęba, 
biologiczne działanie śliny, wpływ ośrodkowego układu nerwowego. Skład
nik krystailiczny szkliwa zębów zbudowany jest z hydroksya:pa'tytu, który 
przy pH poniżej 5,2 ulega rozkładowi. Zmiany powodujące uszkodzenia 
szkliwa niewątpliwie zachodzą na skutek fermentacji węglowodainów 
prowadzącej do wytwarzania się kwasów atakujących powierzchnię szkli
wa, ale mechanizm ten jest bardzo złożony, zależy od działania systemów 
enzymatycznych i koenzymatycznych śliny, na które mogą wpływać ha
mująco .pewne czynniki, m. in. jon fluoru działają,cy wybiórczo na enolazę 
i hamujący wytwarzanie kwasu pirogronowego, który stanowi jeden 
z etapów fermentacji węglowodanów (cyt. wg N. Wigdorowicz-Makowe
rowej - 2). Oporność szkliwa za;leży od przebiegu rozwoju zęba . Okres 
kształtowania się zębów trwa od 4. miesiąca życia płodu do 16. roku 
życia. 

Wg Leimgrubem (2) po wyrżnięciu się zęba zarówno część mineralna 
jak organiczna, białkowa, są już ukształtowane, ale nie są jeszcze cał
kowicie zespolone. Zespolenie to zależy ·od :bilansu fluorowo-magnezowego. 
Przy zachwianiu bHansu (nadmiar Mg nie zrównoważony odpowiednią 
ilością F) następuje zaburzenie w działalności en.zymów i nieprawidłowa 
mineralizacja - zamiast normalnych kryształów .apatytu pojawiają się 
bezpostaciowe fosforany. Tymczasem, jak wykazały badania z zastoso
waniem elektronowego mikroskopu, tylko apatyt może się łączyć ze 
strukturą białkową zęba. To tzw. ,,dojrzewanie" ,szkliwa wg Leimgrubera 
ma się odbywać pod wpływem „czynnika dojrzewania" - znajdującego 
się w ślinie związku aromatycznego zawierającego gru:pę aminową (brak 
na razie wzoru tego związku oraz metody syntezy). W każdym razie za
leżność odporności zęba od czynnika ślinowego inie tylko w okresie doj
xzewania, ale również u dorosłych osobników nie ulega wątpliwości. 
Wszelkie zahamowania w wydzielaniu sliny niezależnie od przyczyn {jak 
długotrwałe choroby gorączkowe, stany emocjonalne) powodują zwięk
szenie próchnicy. 

Wg „teorii oporności" :Knappwosta (2), opartej na dynamicznym ujęciu 
próchnicy, powstawanie początkowych ubytków szkliwa pod w:pływem 
bakterii czy innych czynników ma znaczenie drugorzędne. Istotne zaś 
jest powstawanie -i uzupełnianie początkowych mikrouhytków pod wpły
wem śliny. Powierzchnia szkliwa składa się z 'hydroksyapatytu z dod . 
CaHPO4• U osobników opornych na próchnicę początkowe ubytki koro
zyjne są :pokrywane przez warstwy hydroksy.apatytu wydzielające się ze 
śliny. U osobników zaś s'kłonnych do próchnicy te warstwy pokrywowe 
ailbo w ogóle się nie tworzą, albo szybko ulegają rozpuszczeniu. Do próch
nicy nie dochodzi, jeże'li sz;>,ł}jkość korozji jest mniejsza niż szybkość two
rzenia się wa~,stw pokrywowych zaileżna od stężenia jonów Ca i P04 
w ślinie, a w większym jeszcze stopniu od lepkości ,śliny i szybkości jej 
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wydzielania. Działanie hamujące fluoru na próchnicę wg Kna,ppwosta 
jest następstwem tego, że fluorohydroksyapatyt ma mniejszą rozpusz
czalność w kwasach, niż hydroksya:patyt, skutkiem czego różnica między 
szybkością tworzenia się warstw pokrywowych a szy,bkością korozji 
zwiększa się i zwiększa się opor,ność na próchnicę. Badania doświadczalne 
wykazały, że doustne podawanie fluoru powoduje zmniejszenie -lepkości 

·śliny i zwiększenie jej wydzielania (wg Knappwosta na skutek działahia 
fluoru na tarczycę), powoduje to zwiększone odkładanie się warstw 
.pokrywowych (cyt. wg 2). Zaznaczyć należy, że teoria oporności nie 
uwzględniająca czynnika korozyjnego jest tak sarno · jednostronna, jak 
i teoria ·baktery,jno-kwasowa, która przyczynę próchnicy przypisuje wy
łącz.nie ternu czynnikowi. 
Duże znaczenie 1śliny w powS'tawaniu próchnicy uznaje równie•ż Entin, 

większe znaczenie jednak przy,pisuje zaburzeniom przemiany mineralnej 
kierowanej przez ośrodkowy układ nerwowy pod wpływem mechanicz
nych podraż.nień względnie stanów emocjonalnych (cyt. wg 2). Wpływ 
czynników neurotroficznych na powstawanie :próchnicy został udowod
niony również pracami innych uczonych radzieckich r(Sperański, Astanin, 
Kauszański, Pigalew, Łukomski i in.) (1). Badania nad przemianą mine
ralną w twardych tkankach zębów przeprowadzone przez Fiiedorowa. 
Grabeckiego i współpracowników za pomocą radioaktywnych izotopów 
Ca i P wykazały, że wszystkie części twardych tkanek zęba stale się 
odnawiają, co dowodzi, że szkliwo jest tkanką żywą. Wapń i fosfor do
starcza śli:na. Metabolizm twardych tkanek zęba jest regulowany przez 
układ ne1rwowy (cyt. wg 2). 

Wg Fosdicka odwa:pnienie zależy od oporności zęba i od szybkości, z ja
ką się wytwarzają w jamie ustnej kwasy i z jaką są zobojętniane lulb 
niszczone. Szybkość zobojętniania zależy od substancji buforowych za
wartych w ślinie oraz w tzw. ,,plaques". Zobojętniające właściwości śliny 
zależą od rodzaju pożywienia (2). Wspomniane powyżej „plaques" są to 
ograniczone osady na zębach składające się z żywych i martwych drobno
ustrojów, resztek pokarmów, detrytu. Pochodzenie, skład i funkcje tego 
osadu nie są dotąd dostatecznie wyjaśnione. Na drodze mikroanalitycznej 
udało się jednak rstwierdzić, że u osobników opornych na próchnicę osad 
ten ma właściwości buforowe wyższe od wszystkich tkanek i płynów 
ustrojowych. Okazuje się jednak, że są 2 rodzaje „plaques" - jedne 
mają dużą zdolność ,buforową i przewagę antagonistów drobnoustrojów 
sacharolitycznych, w drugich natomiast jest prZ€waga bakterii sacharoli
tycznych i niedostatec~na siła buforowa. Ten drugi rodzaju „plaques" 
nie tylko nie stanowi ochr,ony zęba :przed próchnicą, aie sprzyja ,iej P,O"" 
wstawaniu. Istnieją przypuszczenia, że działanie fluoru tłumaczy się wią
zaniem magnezu zawarte,go w „plaques" i polega na zmniejszeniu ilości 
wytwarzanych kwasów. Możliwe również, że fluor zm'ienia powierzchnię 
zęba w ten sposób, że przeciwdziała tworzeniu się „plaques". 

Równowaga kwasowo-zasadowa zaiieży jednak nie tylko od cżynników 
fiz.-chem., ale w dużej mierze od mikrocenozy w jamie ustnej. Regulo
wanie jej składu mogłoby ułatwiać zwalczanie próchnicy. W procesach 
fermentacji węglowodanów w jamie ustne3 bierze udział nie tylko B. aci
dophilus, stanowiący test biologiczny (duża Hość przy dużych ubytka~h), 
a.Je również szereg innych drobnoustrojów sachardlitycznych . . Stwierdzo
no, że zwiększen'ie irlości fluoru w wodzie powoduje zmniejszenie liczby 
ubytków i zmniejsze•nie ilości B. aci:dophilus w ślinie. Rów:nież w mia-
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stach doświadczaolnych, gdzie wprowadzono fluorowanie wody, stwier
dzono ·obniżenie ilości pałeczek B. acidophilus w ślinie mieszkańców. 

Mechanizm powstawania ubytków .próchnicowych wg najnowszych 
poglądów przedstawia się ,następująco (cyt. wg 2): o He mechanizm z<r
hojętniający kwasy nie działa należycie, na powierzchni zęba powstaje 
duże stężenie jonów wodorowych. Jony te, jak również jony fluorowe, 
sodowe, przy przenikani:u przez szktliwo wchodzą w reakeję wymienną 
z jonami wapnionymi, fosforanowymi lulb hydroksylowymi. Wymiana 
jonów wapnia na Jon wodoru powoduje powśtawanie substancji ła,two 
rozpuszczalnej. Tu przenikanie jonów wodorowych zależy od różnicy 
ciśnienia osmotycznego między powierzchnią zęba a miazgą. Przy enzy
matycznym rozkładzie cukrów powstaje duża ilość jonów wodorowych 
i jednocześnie •bardzo wzrasta ciśnienie osmotyczne. Przenikanie jonów 
wodorowych ,przy pogłębieniu u'bytku staje się jeszcze łatwiejsze i za
chodzi :bardzo szybko. 

Mechanizm działania fluoru uzależniony jest od faz rozwojowych zęba 
(cyt. wg 2). W okresie zalążkowym pod koniec odbywa się mineralizacja. 
Przebieg jej za'leży od zrównoważonego bilansu fluorowo-magnezowego 
i fosforowo-wapniowego, poza tym wywiera'ją wpływ hormony, wita
miny i ośrodkowy układ nerwowy. Od zrównoważenia bilansu fluoro
wo-magnezowego działalność enzymów kierujących mineralizacją. Nad
miar magnezu nie zrównoważony odpowiednią ilością fluoru może spo
wodować zalburzenia mineralizacji. 
Duże znaczenie dfa, mineraliza,cji ma również bilans fosforowo-wap

niowy zależny od witaminy D. !Są zaś dane (4), że i:lość witaminy D 
w roślinach zmniejsza się wraz ze spadkiem ilości fluoru. Istnieje więc 
związek między zmniejszoną opornością zębów na próchnicę a krzywicą. 
Mówi się obecnie o przeciwkrzywicznym działaniu fluoru, a więc o jeszcze 
większej jego roli w procesach minernlizacji. 

W okresie wyrzynania się ząb ma już wykszfałconą część białkową 
i część minerai~ną. W okresie dojrzewania szkliwa fluor wg Leimgrubera 
stabHizuje „czy[lJlik dojrzewania", hamując enzymy, które powodują uHe
nianie jego hipotetycznego czynnika. Ostatnie badania· el€ktronowo-mi
krosikopowe i 'badania rentgenologiczne si'atki dyfrakcyjnej zda'ją się po
twierdzać Mpotezę Leimgrubera. Jeżeli mineralizacja przebiegała pra
widłowo, :powstaje szkliwo o budowie normalnej, oporne na próchnicę. 

W okresie dojrzałości równowaga biochemiczna zęba za-leży od środo
wiska, od szybkości wydzielania· śliny i je'j .jakości, a także od szybkości 
wytwarzania kwasów. Przeważa obecn'ie pogląd, żei dzia,lanie fluoru 
w postaci wody fluorowanej, pokarmów, czy też tabletek jest w okresie 
dojrzałości zęba ograniczone, ale są i inne opinie - m. in McCLendon 
i Foster na podstawie swych badań wykazali, że zą1b po zakończonym 
dawno zupełnym ,rozwoju może zwiększyć zawattość flu-oru w swych 
tkankach {5). Gabowicz (6) na podstawie danych doświadczalnych podaje, 
że przeciwpróchnicze działnie fluoru obejmuje również grupę wieku od 
20 do 50 fat. Z dotychczasowych ,wyników sądzić jednak można, że naj
łatwiej i najwięcej przyswajają fluor zęby osób do 20 roku życia. 

Należy się zastrzec, ·że ·przypusz,czalnie fluor nie jest jedynym czynni
kiem mineralnym powodującym wzmocnienie struktury szkliwa - dużo 
mówi się obecnie o roli molibdenu (4), wanadu ·{7), strontu (8) i manga
nu {7) w tym procesie. Inż . Winikiier (NRD) w swym komunikacie „Zwal
czanie próchnicy związkami wanadu" na III Kongresie Europejskiej Orga-
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nizacji badań nad flluorem i profilaktyką próchnicy {ORCA) podaje, iż 
badania in vivo i in vitro wykazały, że przy stosowaniu zasadowych związ
ków wanadu następuje zmniejszenie, 1przy kwaśnych - wzmożenie się 
zapada'lności na próchnicę. Na Kongresie Stomatologów w Dreźnie 1958 
Munch wymienił jako czynniki przeciwpróchnicze poza fluorem: wanad, 
molibden, mangan (9). 

Z drugiej strony działanie fluoru na organizm jest prawdopodobnie wię
cej wielokieTunkowe niż przypuszczano początkowo. O związku fluoru 
z krzywicą wspomniano powyżej. Ostatnio na III Kongresie ORCA (1956) 
dr Fleming (USA) w swym komunikacie: ,,Fluor a nowotwory" podał, 
że wzrost nowotworów zostaje wstrzymany lu!b zmniejszony bardzo wy
raźnie u zwierząt, którym wstrzykiwano lub podawano w ciągu 1'5 dni 
roztwory NaF w wodzie do picia (7). O ile wstał<Yby to potwierdzone -licz
niejszymi pracami doświadczalnymi, regulowanie poziomu fluoru do war
tości optymalnych miałoby może znaczenie nie tylko dla profilaktyki 
przeciwpróchnicowej, ale również i przeciwnowotworowej". Co do spra
wy przypuszczalnego antagonizmu między fluorem a jodem; a więc 
wpływu fluoru na powstawanie · wola, problem ten nie jest jeszcze osta
tecznie rozstrzygnięty. Ostatnio Held (10) podaje, że za'leżności nadczyn
ności tarczycy od zw. fluoru, jalk. dotąd, nie stwieTdzono i w<1bec tego 
niekorzystny wpływ dawek fluoru stosowanych w profilaktyce próch
nicy jest mało prawdopodobne. Poprzednio jednak H. Wespi (11) wyraził 
przypuszczenie, że wolotwórczy wpływ fluoru jest możliwy w przypad
kach za'burzenia bHansu za,potrzebowania na jod z jego niedoborem. 
W profilaktyce należy dążyć do optyma1lnego stosunku jodu do fluoru 
jak 1: 10. 

O ile chodzi o inne jeszcze kierunki oddziaływania fluOTu na organizm, 
Gabowicz w swej monografii o fluorze (12) nadmienia ogólnikowo, że 
różni badacze zadbserwowali wpływ fluoru na wzrost i rozwój doświad
czalnych zwierząt oraz dzieci. 
Zaznaczyć należy, że s,tos,owanie zbyt dużych dawek fluoru może być 

niebezpieczne nie tylko ze w~ględu na możliwość rozwinięcia się fluorzy
cy. Wskazuje się ostatnio (13) .na niekorzystne oddziaływanie wody fluoro
wanej w pralniach (działanie na skórę i przez skórę nie normowanych 
dużych ilości wody). Poza tym podają, że przy używaniu tahletek fluoro
wych przez kobiety w okresie ciąży znacznie większy jest procent dzieci 
dotkniętych mongolizmem (cechy kretynizmu, niedorozwój niektórych 
organów). 

Jakkolwiek ogólnie wiadomo, ·że w USA było i jest wielu przeciwntków 
fluorowania wody, nie da się jednak zaprzeczyć, że powyżej przytoczo-
nych danych nie można pominąć, a także, iż wskazana jest jak najdalej 
idąca ostrożność przy formułowaniu wniosków, ustailaniu dawek oraz 
ścisła kontrola poziomu fluoru. 

Wyrażam pod2Jiękowani·e Panu Doc. dr Mieczysławowi Fuchsowi - Kierowniko
wi Katedry Stomatologii Zaohowawczej AM w Łod,zi 2Ja cenne wskazówki z zaJn,eśu 
lit,eratuTy przedmiotu. 
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STERINOL 
" 

Polfa" 
eneir-giczny, niedTażmiący środek dezynfekcyjny, o dużej si'1e b ak
teriobójczej. 

STERINOL jest ro2ltiworem brom!ku dw,umety'.lolauryUobenzyloamon'o
rwego. Swialtlo, temperatura i dopływ powietrza nie zmniejszają 
siły bakteriobójczej preparatu. 

STERINOL jest bez,barwny, posiada słałby, przydemny zapach. Nie po
woduje żadnych 1podrażnień skóry. 

STERINOL stosuje·. się w zalecanych :ro.z.cieńczeniach do: dezynfekcji 
irąk, steryUizacji i przechowywania odlkażonych nairzędzi chirurgicz
nych oraz stTzy1kawek lekarskieh, w chorobach slkórnych l)OC'ho
dzenia ba1kteTyjnego i grzybicach, do przemywania zakażonych 
ran, do przepłukiwań w ginekologii i poloiinictwie. 

STERINOL 1Jest zwią:IJkiem cihemicznym o wllasnOIŚciach obniżających 
napięcia powierzchniowe, zapewnia szerdką skailę zas:tosowań: do 
dezy,nfel«:ji, oczys.zozania ,naczyń, sp!t"zętów i bielizny szpitalnej . 

STERINOL jest środlkiem nietoksycznym, nie zawiera fenO'lu, lkresolu, 
jodu, ani metali ciężkich. 

Szczegółowy sposób użycia w u1otkach, załączonych do kaw.ego opa
kowania. 

\' Producent: 
ZAKł..ADY iPRZEMYSł..U ,CHEMl~EGO 

PABIANICE 
Pabianice, Żymierskiego 5 


