Nr 3

Fluor w napojach bezalkoholowych
ROCZN. PZH 2006, 57, NR 3, 203-210
203

MA£GORZATA JÊDRA, BOGUMI£A URBANEK-KAR£OWSKA, HALINA GAWARSKA,
DOROTA SAWILSKA-RAUTENSTRAUCH

ZAWARTOÆ FLUORU W NAPOJACH BEZALKOHOLOWYCH
PRODUKOWANYCH W POLSCE
FLUORIDE CONTENT OF SOFT DRINKS PRODUCED IN POLAND
Zak³ad Badania ¯ywnoci i Przedmiotów U¿ytku
Pañstwowy Zak³ad Higieny
00-791 Warszawa, ul Chocimska 24
Kierownik: doc. dr hab. K. Kar³owski
Oznaczono poziom fluoru w pobranych z rynku napojach bezalkoholowych
wytwarzanych przez 32 zak³ady na terenie kraju. Oceniono wp³yw niektórych
sk³adników na poziom fluoru w napojach. Omówiono na podstawie uzyskanych
wyników oraz pimiennictwa wp³yw spo¿ycia napojów na pobranie fluoru.
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WSTÊP
¯ywnoæ i woda stanowi¹ w warunkach naturalnych podstawowe ród³o fluoru dla organizmu. Pierwiastek ten, w odpowiednich proporcjach z wapniem, bierze udzia³ w mineralizacji tkanki kostnej. Ze wzglêdu na du¿¹ aktywnoæ biologiczn¹ mo¿e mieæ równie¿ wp³yw
niekorzystny, gdy¿ jego nadmierna kumulacja prowadzi do schorzenia (fluorozy) uwidoczniaj¹cego siê w postaci zmian struktury koci i szkliwa zêbów. Fluoroza jest rozpowszechniona w niektórych rejonach Chin, Indii, Afryki, gdzie ludnoæ korzysta ze róde³ wody
o du¿ej zawartoci fluorków. Badania wykonane w Afryce Po³udniowej wykaza³y wystêpowanie fluorozy w powi¹zaniu z zawartoci¹ pierwiastka w wodzie pitnej w iloci przekraczaj¹cej 2 mg/l. W rejonach o wysokiej redniej temperaturze (ok. 26°C) poziom fluoru
w wodzie pitnej nie powinien przekraczaæ 1 ppm, ze wzglêdu na zwiêkszone jej spo¿ycie
[14].
W badaniach wykonanych w USA, w klimacie ch³odniejszym od afrykañskiego, nie stwierdzono istotnych zale¿noci miêdzy iloci¹ spo¿ywanych p³ynów i redni¹ temperatur¹ dzienn¹
w ¿adnej grupie wiekowej dziewczynek ani ch³opców, natomiast wykazano, ¿e pobranie
p³ynów przez dzieci jest w sposób znacz¹cy zwi¹zane z wiekiem, p³ci¹, statusem spo³ecznym i ras¹ [19].
Badaj¹c pobranie fluoru przez dzieci irañskie [24] ¿yj¹ce w 3 rejonach, charakteryzuj¹cych siê ró¿nym poziomem fluoru w wodzie: 0,3; 0,6; 4,0 mg/litr, obliczono, ¿e ponad 70%
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fluoru w diecie pochodzi z napojów, przy czym napoje przyrz¹dzone z wody o najwy¿szym
poziomie fluoru wnosz¹ do diety nawet 87% fluoru.
W ostatnim okresie w Polsce mo¿na zaobserwowaæ zmiany w zakresie spo¿ywanych
napojów. Na podstawie jad³ospisów z domów dziecka i internatów szkolnych [11] stwierdzono, ¿e w miejsce napojów przygotowywanych na bazie wody wodoci¹gowej (takich jak
kompot, woda z sokiem) wprowadzane s¹ napoje bezalkoholowe, soki i napoje mleczne.
Wród ankietowanych uczniów klas I-III w szko³ach sto³ecznych, drugie niadanie zabierane z domu przez 14,6% dzieci zawiera³o napoje gazowane. Dodatkowo 22% dzieci
kupowa³o w sklepiku szkolnym napoje gazowane i 28,8% soczki [17]. Podobne dane uzyskano we Wroc³awiu, badaj¹c jad³ospisy w grupie dzieci oty³ych w wieku 13-15 lat  napoje gazowane spo¿ywa³o 11,6% [7].
Oceniaj¹c sposób ¿ywienia studentów [9] stwierdzono, ¿e jedynie ok. 13% pije wy³¹cznie kawê lub herbatê a wiêkszoæ w³¹cza do diety soki owocowe i warzywne oraz napoje
mleczne. Najliczniejsza grupa badanych wypija³a dziennie 3 szklanki ale wród mê¿czyzn
ponad 43% spo¿ywa³o co dzieñ 6 szklanek napojów. Tak wiêc zawartoæ fluoru w napojach
mo¿e mieæ istotny wp³yw na dzienne pobranie tego pierwiastka.
Poziom fluoru w wodzie do picia w Polsce, zgodnie z danymi stacji sanitarno-epidemiologicznych, wynosi³ najczêciej 0,1-0,7 mg/l. Wy¿sze stê¿enia stwierdzono w niektórych
ujêciach wody w okolicach Gdañska, Elbl¹ga, Skierniewic i Jeleniej Góry [5, 6, 20].
W Polsce dzia³a oko³o 500 producentów napojów, wród których s¹ firmy niewielkie,
wytwarzaj¹ce produkty na rynek lokalny oraz wielcy producenci, których napoje s¹ dostêpne na terenie ca³ego kraju. Zak³ady produkcyjne czêsto dysponuj¹ w³asnymi ujêciami wody
i w takich przypadkach poziom fluoru mo¿e byæ inny ni¿ w wodzie wykorzystywanej do
celów spo¿ywczych przez mieszkañców tego terenu. Przyk³adem mo¿e byæ Warszawa, gdzie
poziom fluoru w wodzie z wodoci¹gów miejskich wynosi rednio 0,15 mg/l natomiast woda
ze studni g³êbinowych, udostêpnionych mieszkañcom w wielu punktach miasta, zawiera
w litrze rednio 0,3 mg jonów fluorowych.
Celem pracy by³o zbadanie zawartoci fluoru w napojach bezalkoholowych produkowanych w Polsce i dostêpnych na rynku krajowym.
MATERIA£ I METODY
Przedmiotem badañ by³y ró¿ne rodzaje napojów bezalkoholowych. Napoje produkowane na bazie wody pitnej, ródlanej lub mineralnej, zawiera³y wymienione w sk³adzie na etykietach: substancje smakowo-aromatyczne, barwniki, substancje s³odz¹ce i/lub cukier; niektóre napoje zawiera³y
ponadto konserwanty i CO2. W zale¿noci od zawartych w nich sk³adników podzielono je na 5 grup:
A  wody ródlane i mineralne (8 próbek)
B  napoje z dodatkiem soków lub koncentratów owocowych (38 próbek)
C  napoje typu cola (19 próbek)
D  napoje typu oran¿ada (6 próbek)
E  napoje z ekstraktem herbaty (10 próbek)
Do badañ pobrano napoje wytwarzane przez 30 producentów w 32 zak³adach, zlokalizowanych
w województwach: podlaskim, warmiñsko-mazurskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim, wielkopolskim, ³ódzkim, mazowieckim, dolnol¹skim, ma³opolskim, podkarpackim. Wród producentów
znajduje siê 14 firm, których napoje s¹ dostêpne w sklepach ca³ego kraju. Napoje w opakowaniach
jednostkowych zakupiono w kilku miastach Polski.
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Próbki napojów gazowanych pozbawiano dwutlenku wêgla przechowuj¹c je w zlewkach w temperaturze 25° przez 24 godz., okresowo mieszaj¹c. Kontrolowano odczyn próbek i w razie koniecznoci doprowadzano do pH 5,2, dodaj¹c nasycony roztwór wêglanu sodu. Przed pomiarem do próbek o obj. 50 ml dodawano 5 ml buforu (TISAB III with CDTA  Total Ionic Strenght Adjustment
Buffer  f-my Thermo Orion).
Oznaczenia zawartoci fluoru wykonywano na aparacie firmy Orion Research Inc., model 920A.
elektrod¹ jonoselektyw¹, stosuj¹c dwukrotne dodawanie standardowych roztworów NaF (Fluoride
Standard 100 ppm F- f-my Orion).Wykrywalnoæ tej metody wynosi 10- 6 mola/l (0,02 mg/l).
Zawartoæ fluoru w próbce napoju jest redni¹ z 3 pomiarów. Wzglêdne odchylenie standardowe
nie przekracza³o 7%.

WYNIKI I OMÓWIENIE
Wykonano oznaczenia w 81 próbkach napojów. Lokalizacjê zak³adów produkcyjnych
przedstawiono na ryc. 1.

Ryc. 1.

Rozmieszczenie na obszarze Polski zak³adów produkuj¹cych badane napoje
Distribution of factories produced investigated drinks in Poland
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Ryc. 2.

Porównanie zawartoci fluoru w ró¿nych grupach napojów produkowanych przez wybrane
zak³ady
Comparison of fluoride contents in different groups of drinks which where produced by
selected factories

Zawartoæ fluoru w ró¿nego rodzaju napojach wytwarzanych przez 9 producentów przedstawiono na ryc. 2. Porównuj¹c uzyskane wartoci stwierdzono, ¿e poziom tego pierwiastka by³ podobny w wodzie i napojach pochodz¹cych z jednego zak³adu produkcyjnego.
Woda u¿ywana do produkcji stanowi g³ówny sk³adnik napojów tote¿ wp³ywa istotnie na
zawartoæ w nich fluoru. Ró¿nice w sk³adzie napojów, polegaj¹ce na dodatku koncentratów
soków z ró¿nych owoców, ekstraktu cola lub substancji dodatkowych, wp³ywa³y w niewielkim stopniu na ró¿nice poziomu fluoru jednak¿e nie zaobserwowano sta³ej tendencji w tym
zakresie.
Badania meksykañskie napojów pobranych z rynku Mexico City wykaza³y, ¿e rednie
stê¿enia fluoru by³y ponad trzykrotnie wy¿sze w sokach i ok. dwukrotnie wy¿sze w napojach gazowanych i cola ni¿ w wodzie butelkowanej (0,21mg/l) [12]. Natomiast w USA,
badaj¹c napoje Coca Cola Co. produkowane w 7 miejscowociach stanu Iowa stwierdzono,
¿e zawartoæ aromatów, cukru, kofeiny a tak¿e rodzaj opakowañ nie wp³ywa³y na ró¿nice
w poziomie fluoru [8].
Napoje z ekstraktem herbaty wytwarzano jedynie w 3 zak³adach. Zawartoæ fluoru
w tych napojach by³a bardzo zró¿nicowana i waha³a siê od 0,08 do 1,28 mg/l a wiêc 0,016
do 0,26 mg fluoru/200ml (szklankê). Suche licie herbaty zawieraj¹ fluor w iloci do kilkuset mg/kg. Znaczne iloci fluoru obecne s¹ równie¿ w ekstraktach herbaty stosowanych
jako dodatek do napojów. Poziom fluoru w takich napojach mo¿e byæ wielokrotnie wy¿szy
ni¿ w wodzie stosowanej do ich wytwarzania. Czêste spo¿ywanie napojów ice tea mo¿e
znacz¹co wp³ywaæ na zwiêkszenie dziennego pobrania fluoru [10].
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Zawartoæ fluoru w napojach bezalkoholowych wytwarzanych przez zak³ady na terenie Polski
Fluoride content in soft drinks produced by factories in Poland
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* przedstawiona na rycinie 1
** zakres wartoci oznaczonych w ró¿nych grupach napojów (A,B,C,D), w nawiasie podano redni¹
zawartoæ fluoru w napojach z grupy E (z dodatkiem ekstraktu herbaty)

redni¹ zawartoæ fluoru w napojach produkowanych przez zak³ady rozmieszczone na
terenie Polski przedstawia Tabela I. W przypadku produkcji w jednym zak³adzie kilku asortymentów napojów (z grup A  D), podano równie¿ zakres uzyskanych wyników umieszczaj¹c dla porównania redni¹ zawartoæ fluoru w napojach z ekstraktem herbaty (grupa E).
Na podstawie redniej zawartoci fluoru w napojach mo¿na wnioskowaæ o poziomie tego
pierwiastka w wodzie stosowanej do produkcji w danym zak³adzie. W wiêkszoci badanych napojów (20 zak³adów) stwierdzono niski poziom fluoru od 0,1 do 0,3 mg/l, poni¿ej
0,1 mg/l stwierdzono w napojach 8 producentów, a zawartoæ fluoru powy¿ej 0,3 mg/l
w napojach 4 producentów.
Uwzglêdniaj¹c wartoci uzyskane we wszystkich pomiarach obliczono redni¹ zawartoæ fluoru w badanych napojach  0,17 mg/litr. W badaniach przeprowadzonych na terenie
Niemiec stwierdzono podobny poziom fluoru 0,014-0,35 mg/l przy czym poziom fluoru
w wodzie pitnej w ró¿nych rejonach wynosi³ 0,02-0,17 mg/l [2].
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Wród badanych próbek wysokim poziomem fluoru 1,39 mg/l wyró¿nia³a siê woda mineralna Augustowianka(miejsce produkcji nr 3). Pozosta³e badane wody zawiera³y od
0,01 do 0,39 mg fluoru/litr. Zawartoæ fluoru we wszystkich badanych wodach ródlanych
i mineralnych by³a zgodna z wartociami deklarowanymi na etykietach. Zgodnie z wynikami badañ opublikowanych w 1999 roku, poziomy fluorków w krajowych wodach mineralnych wynosz¹ najczêciej od 0,1 do 0,3 mg/l, w niektórych stwierdzono do 0,8 mg/l [3].
Przy podawaniu wody mineralnej do picia niemowlêtom i ma³ym dzieciom lub stosowaniu takiej wody do przygotowania posi³ków z preparatów dla nich przeznaczonych, nale¿y
zwracaæ uwagê na zawartoæ rozpuszczalnych sk³adników mineralnych, w tym równie¿ fluorków [22]. Potwierdzono zwi¹zek miêdzy pobraniem fluoru z napojów przez niemowlêta
a fluoroz¹ mlecznych zêbów. Badania takie przeprowadzono na terenie gdzie woda komunalna by³a fluorkowana [16].
Jony fluorkowe znajduj¹ce siê w wodzie s¹ ³atwo wch³aniane tote¿ d³ugotrwa³e spo¿ywanie niektórych wód mineralnych znajduj¹cych siê na rynku europejskim (8,5 mg F-/l)
mo¿e powodowaæ fluorozê koci i uszkodzenie nerek [1]. W zwi¹zku ze stwierdzeniem
takich przypadków Komisja Europejska opublikowa³a w 2003 r. listê sk³adników naturalnie obecnych w wodach mineralnych, ich maksymalne stê¿enia i wymagania dotycz¹ce znakowania. Maksymalny poziom fluorków, którego przekroczenie mo¿e stanowiæ zagro¿enie
dla zdrowia publicznego, okrelono na 5 mg/l [4].
Zwiêkszony poziom fluoru w napojach mo¿e byæ równie¿ zwi¹zany z produkcj¹ ich na
terenie objêtym fluorkowaniem wody pitnej. Jeli zak³ad wytwórczy korzysta³ z ujêcia wody
z dodatkiem 1 mg fluoru/litr to poziom fluoru w napojach gazowanych wynosi³ 0,37-0,55
mg/l podczas gdy napoje produkowane w innej okolicy zawiera³y jedynie do 0,15 mg/l.
[21]. Problem ten nie dotyczy Polski, lecz fluorkowanie wody odbywa siê w niektórych
rejonach krajów europejskich i innych i ma na celu profilaktykê próchnicy zêbów.
Badania przeprowadzone w USA z udzia³em 642 dzieci w wieku 1-5 lat potwierdzi³y, ¿e
regularne spo¿ywanie napojów gazowanych, napojów instant i soków owocowych jest zwi¹zane ze zwiêkszonym ryzykiem próchnicy zêbów [15]. Napoje owocowe zawieraj¹ znaczne iloci kwasów, które wp³ywaj¹ na erozjê zêbów. W dowiadczeniach in vitro stwierdzono, ¿e wysycenie napoju CaF2 mo¿e zredukowaæ o 28% uszkodzenia zêbów, wywo³ane
przez napoje o pH > 3,0 natomiast w roztworach bardziej kwanych fluorek nie wywiera
dzia³ania ochronnego [13].
Zgodnie z krajowym ustawodawstwem najwy¿sza dopuszczalna zawartoæ fluorków
w wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze wynosi 1,5 mg/l [18].
Uzyskane wyniki odniesiono do norm ¿ywienia dla ludnoci w Polsce [23], wed³ug których dawka fluoru odpowiednia dla niemowl¹t w pierwszym roku ¿ycia waha siê od 0,1 do
0,7 mg/dzieñ, dla dzieci do 3 lat wzrasta do 1,0 mg/dzieñ , dla m³odzie¿y 10-18 lat wynosi
do 2,5 mg/dzieñ a dla osób doros³ych mieci siê w granicach 1,5 do 4,0 mg/dzieñ.
WNIOSKI
1. Napoje z ekstraktem herbaty (ice tea) oraz niektóre wody mineralne mog¹ stanowiæ
istotne ród³o fluoru w diecie. Dzienne spo¿ycie tych napojów powinno byæ kontrolowane
szczególnie w przypadku dzieci.
2. Poziom fluoru w pozosta³ych badanych napojach by³ niski, co wskazuje na nisk¹ za-
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wartoæ tego pierwiastka w wodzie wykorzystywanej do ich produkcji. Spo¿ywanie tych
napojów nie stwarza realnej mo¿liwoci przekroczenia dziennego pobrania fluoru.
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M. Jêdra, B. Urbanek-Kar³owska, H. Gawarska, D. Sawilska-Rautenstrauch
FLUORIDE CONTENT OF SOFT DRINKS PRODUCED IN POLAND
Summary
Fluoride content of 81 commercial brands of soft drinks and bottled waters were determined
using potentiometric method with ion selective electrode.
In the beverages produced in the same factory fluoride level were similar. The connection between elevation of fluoride levels and ingredients of investigated products such as juice or cola extract
was not found. However, in some samples of ice tea drinks containing the tea extract fluoride levels
might have been raised up to 1,28 mg/l.
Fluoride contents of beverages from 28 producers ranged from 0,01 to 0,30 mg/l and only from
4 producers up to 0,60 mg/l. The highest level of fluoride (1,39 mg/l) has been determined in one
sample of mineral water.
In conclusion, ice tea beverages and certain mineral water, made and sold in Poland, may constitute an important source of fluoride in diet. Their consumption, particularly in case of children, must
be controlled.
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