
Wpływ preparatów wapniowych 
na stan zdrowia jamy ustnej

Wapń jest pier wia st kiem, który zgo dnie z za le ce nia mi
WHO, a tak że In sty tu tu Żyw no ści i Ży wie nia, po wi nien być
do star cza ny wraz z po ży wie niem na po zio mie ok. 1000 mg
dzien nie[1]. Pro duk ta mi spo żyw czy mi bo ga ty mi w wapń są
przede wszy st kim: mle ko i je go prze two ry, ry by i ro śli ny
strącz ko we (so ja, groch). W świe tle pro wa dzo nych w Pol -
sce ba dań, spo ży cie wap nia jest nie wy star cza ją ce, po nie waż
utrzy mu je się śre dnio na po zio mie ok. 400-500 mg/dzień
w przy pad ku osób do ro słych, co sta no wi ok. 50% dzien ne -
go za po trze bo wa nia na ten pier wia stek[2].

Po nad to, po za od po wie dnią ilo ścią do star cza ne go wap -
nia, waż na jest rów nież je go ad sorp cja, która za le ży od wie -
lu skła dni ków po kar mo wych, for my w ja kiej zo stał po da ny,
osob ni czych wła ści wo ści orga ni zmu oraz wi ta mi ny D3, która
jest naj waż niej szym ka ta li za to rem prze mian go spo dar ki
wap nio wo-fo sfo ra no wej[3,4]. 

Głów nym źródłem wi ta mi ny D3 jest syn te za skór na,
która do star cza ok. 90% jej dzien ne go za po trze bo wa nia.
Wi ta mi na D3 jest rów nież za war ta w ry bach mor skich, żółt -
ku ja ja, se rze, wą tro bie i nie których grzy bach. Za le ca ne
dzien ne spo ży cie wi ta mi ny D3 po win no być na po zio mie
1600-2000 j.m./dzień[1,3]. Nie ste ty, w świe tle ba dań nie do -
bo ry wi ta mi ny D w po pu la cji świa to wej oce nia ne są ja ko
znacz ne, a w po pu la cji pol skiej się ga ją na wet 90%[5]. Do dat -
ko wymi czyn ni ka mi zwięk sza ją cy mi ry zy ko nie do bo rów 
wi ta mi ny D3 są: wiek(wcze śniac two lub wiek pode szły), oty -
łość, nie do sta tecz na syn te za skór na (okres je sien no-zi mo wy,
ciem na kar na cja skóry), cho ro by ne rek i wą tro by, cho ro by
ge ne tycz ne oraz nie wy star cza ją ca su ple men ta cja w die cie lub
z za sto so wa niem od po wie dnich pre pa ra tów[1,5-7].

Nie do bór wap nia i wi ta mi ny D3 w orga ni zmie po wo du -
je krzy wi cę, oste o ma la cję i oste o po ro zę. Stwa rza rów nież
ry zy ko cho rób ukła du krą że nia – wzro stu ci śnie nia tęt ni cze -
go krwi, cu krzy cy, cho rób za pal nych, neu ro lo gicz nych, au -
to im mu no lo gicz nych oraz no wo two rów (rak sut ka, pro sta ty
i je li ta gru be go). Nie do sta tecz ny po ziom wi ta mi ny D3

w orga ni zmie po wo du je rów nież zmia ny w za kre sie kurcz -
li wo ści włókien mię śnio wych oraz bóle mię śni. Efek tem nie -
do bo ru mo gą być też nad po bu dli wość, roz draż nie nie oraz
za bu rze nia snu[1,3,6]. Nadmiar wap nia i wi ta mi ny D3 jest wła -
ści wie rzad ko spo ty ka ny. Za cho wa nie pra wi dło we go po zio -
mu wap nia i wi ta mi ny D3 ma rów nież zna cze nie dla zdro -
wia ja my ust nej i wła ści we go funk cjo no wa nia na rzą du żu cia.

Wpływ na roz wój uzę bie nia

Wapń, obok fo sfo ru, jest głów nym bu dul cem tka nek zę ba.
Nie do bór wap nia mo że pro wa dzić do nie pra wi dło wej mi ne ra -
li za cji, a więc w przy szło ści do nie pra wi dło we go kształ tu zę bów
i wy stę po wa nia de fek tów ich za bar wie nia w po sta ci zmęt nień
szkli wa. Nie do bór wap nia na eta pie roz wo ju wy ni ka zwy kle
z za bu rzeń je go wchła nia nia, spo wo do wa nych ob ni żo nym po -
zio mem wi ta mi ny D3 i ob ja wia się w po sta ci krzy wi cy. Oprócz
cha rak te ry stycz nych zmian w ukła dzie szkie le to wym (ta kich jak
znie kształ ce nia cza szki i klat ki pier sio wej)[8], wy stę pu ją rów nież
cha rak te ry stycz ne zmia ny w za kre sie ja my ust nej. Po ja wia się
zwę że nie łu ków zę bo wych i wy so kie wy skle pie nie po d nie bie -
nia twar de go (po d nie bie nie go tyc kie). Mo że to po wo do wać
za bu rze nia zgry zo we. Nie do sta tecz ny po ziom wap nia i wi ta mi -
ny D3 wpły wa rów nież na nie pra wi dło wy prze bieg for mo wa -
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nia i mi ne ra li za cji szkli wa zę bów. Wią że się to z obe cno ścią spe -
cy ficz nych ge nów w ko mór kach for mu ją cych tkan ki zę ba,
których ak tyw ność mo dy fi ko wa na jest przez wi ta mi nę D3. Nie -
do bór wap nia i wi ta mi ny D3 sprzy ja rów nież wy stę po wa niu
prze bar wień, row ków, li nii i do łków na po wierzch ni szkli wa,
które de for mu ją i znie kształ ca ją cał ko wi cie kształt zę bów. Ob -
ser wu je się rów nież wpływ na opóźnie nie lub zmia nę ko lej no -
ści ząb ko wa nia, a na wet cał ko wi te je go za ha mo wa nie[8].

Wpływ na roz wój próch ni cy

Próch ni ca jest cho ro bą tka nek zę bów. W jej etio lo gii
zna czą cą ro le od gry wa ją: kwa so twór cza dzia łal ność bak te rii
płyt ki na zęb nej, obe cność i czę stość spo ży cia wę glo wo da -
nów oraz po dat ność tka nek zę ba na de struk cyj ne dzia ła nie
kwa sów. Ob ni żo ny po ziom mi ne ra li za cji tka nek zę bów
zwią za ny z nie do bo rem wap nia i wi ta mi ny D3 mo że przy -
czy niać się do zwięk sze nia ich po dat no ści na próch ni cę[5,9].
Ma to szcze gól ne zna cze nie w przy pad ku próch ni cy wcze -
snej, ata ku ją cej zę by mlecz ne za raz po ich wy rznię ciu.
Stwier dzo no do dat nią ko re la cję po mię dzy ob ni żo ny mi stę -
że nia mi wap nia i wi ta mi ny D3 a wy stę po wa niem próch ni cy
wcze snej u dzie ci[10-12]. Zwięk szo na daw ka wi ta mi ny D3 po -
da wa na ko bie tom w cią ży mo że po wo do wać ob ni że nie ry -
zy ka próch ni cy u dzie ci, jed nak ta kwe stia wy ma ga je szcze
po twier dze nia w dal szych ba da niach[13]. Do dat ko wo wła ści -
wo ści prze ciw bak te ryj ne wi ta mi ny D3 mo gą przy czy niać się
do zmniej sze nia ry zy ka, a tak że cięż ko ści prze bie gu próch ni -
cy[10]. Wi ta mi na D3 po wo du je bo wiem ak ty wa cję ko mórek
im mu no lo gicz nych: lim fo cy tów B i T, mo no cy tów i ma kro -
fa gów oraz mo du lu je pro duk cję spe cy ficz nych prze ciw bak -
te ryj nych pep ty dów i cy to kin (ka te  li cy dyna i �-de fen sy ny),
skie ro wa nych mię dzy in ny mi prze ciw ko bak te riom od po -
wie dzial nym za po wsta wa nie próch ni cy[13-15]. Udo wo dnio no,
że su ple men ta cja wap nia wraz z wi ta mi ną D3 po wo du je ob -
ni że nie in de ksu kwa so twór cze go płyt ki na zęb nej, a więc ob -
ni że nie obe cno ści bak te rii ka rio gen nych. Nie które do nie sie -
nia su ge ru ją na wet, że wi ta mi na D3 mo że oka zać się sku -
tecz niej sza od flu o ru w za po bie ga niu próch ni cy, jed nak te o -
ria ta wy ma ga je szcze po twier dze nia[13]. W ba da niach za ob -
ser wo wa no rów nież istot ny wzrost wy dzie la nia śli ny u osób
pod da nych su ple men ta cji wi ta mi ny D3. Wzrost wy dzie la nia
śli ny w istot ny spo sób wpły wa na zmniej sze nie ry zy ka roz -
wo ju cho ro by próch ni co wej. Ma to szcze gól ne zna cze nie
w przy pad ku pa cjen tów star szych, ob cią żo nych wy stę po wa -
niem cho rób ogól nych. Le cze nie ich skut ków wią że się bo -
wiem ze zło żo ną far ma ko te ra pią, która przy czy nia się do
wy stę po wa nia kse ro sto mii (su cho ści bło ny ślu zo wej)[16].

Wpływ na stan przy zę bia

Za pa le nie przy zę bia wią że się z wy stę po wa niem sta nu
za pal ne go w obrę bie struk tur pod trzy mu ją cych zę by, a więc
dzią seł, ko ści i ele men tów na błon ko wych i włók ni stych. Brak
kon tro li nad prze bie giem za pa le nia przy zę bia pro wa dzi
w kon se kwen cji do utra ty zę bów. Prze ciw bak te ryj ne i im mu -
no mo du lu ją ce dzia ła nie wi ta mi ny D3 ma zna cze nie w za po -
bie ga niu wy stą pie nia ostre go i prze wle kłe go sta nu za pal ne go
dzią seł i przy zę bia[15,17]. Wła ści wy po ziom wap nia i wi ta mi ny
D3 wpły wa rów nież na gę stość ko ści, w tym tak że ko ści
szczęk i wy ro st ka zę bo do ło we go. Tym sa mym sta no wi lep -
sze pod par cie dla zę bów, za po bie ga jąc ich wcze śniej szej
utra cie[18,19]. Udo wo dnio no, że su ple men ta cja pre pa ra ta mi
wap nio wy mi z za war to ścią wi ta mi ny D3 za po bie ga oste o po -
ro zie wy ro st ka zę bo do ło we go i po pra wia utrzy ma nie zę bów
u osób star szych[15,20,21], a u ak tyw nych pa la czy wy ra źnie wpły -
wa na po pra wę sta nu przy zę bia – zmniej sza krwa wie nie
i ogra ni cza stan za pal ny[22]. Stwier dzo no rów nież wpływ nie -
do bo ru wap nia i wi ta mi ny D3 u ko biet w cią ży na wy stę po -
wa nie zwięk szo ne go ry zy ka roz wo ju cho ro by przy zę bia[13].

Wpływ na stan bło ny ślu zo wej

Pra wi dło wa bło na ślu zo wa jest ba rie rą dla mi kro or ga ni -
zmów i ochro ną ca łe go orga ni zmu przed po wsta wa niem sta -
nów za pal nych i za ka żeń. Wła ści wy po ziom wap nia dzia ła
uszczel nia ją co na bło nę ślu zo wą ja my ust nej, a prze ciw bak te -
ryj ne dzia ła nie wi ta mi ny D3 chro ni ją przed za sie dla niem
przez mi kro or ga ni zmy. Wi ta mi na D3, po przez de sta bi li za cję
błon ko mór ko wych mi kro or ga ni zmów, wy ka zu je rów nież
dzia ła nie prze ciw wi ru so we i prze ciw grzy bi cze. Stwier dzo no,
że nie do bór wi ta mi ny D3 sprzy ja roz wo jo wi grzy bi czych za -
ka żeń ja my ust nej[15]. Wpływ na wła ści wy stan bło ny ślu zo wej
ja my ust nej ma też sto pień jej zwil że nia, a więc po ziom wy -
dzie la nia śli ny[14]. Wła ści we na wil że nie bło ny ślu zo wej chro ni ją
przed drob ny mi ura za mi me cha nicz ny mi, roz wo jem sta nu
za pal ne go, a tak że wni ka niem mi kro or ga ni zmów. Wła ści wy
po ziom wap nia i wi ta mi ny D3 ma też zna cze nie w za po bie ga -
niu wy stę po wa niu no wo two rów ja my ust nej. Wi ta mi na D3

ogra ni cza tem po po wsta wa nia ko mórek ra ko wych i roz rost
na czyń krwio no śnych, a tak że po bu dza de struk cję zmu to wa -
nych ko mórek oraz róż ni co wa nie ko mórek pra wi dło wych[15]. 

Pod su mo wa nie

Wapń jest pier wia st kiem, który ma szcze gól ne zna cze nie
dla utrzy ma nia pra wi dło we go sta nu zdro wia ja my ust nej. Dla
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je go pra wi dło we go wchła nia nia i dzia ła nia nie zbęd na jest wi ta -
mi na D3, dla te go czę sto te dwa skła dni ki po win ny być roz pa -
try wa ne ra zem. Ze wzglę du na stwier dzo ne znacz ne nie do -
bo ry w po zio mie za rów no wap nia, jak i wi ta mi ny D3 w po pu -
la cji pol skiej, w wie lu przy pad kach su ple men ta cja tych skła dni -
ków jest ko niecz na. Na le ży bu do wać świa do mość, że przy sło -
wio wa szklan ka mle ka nie wy star czy i na le ży uzu peł niać die tę
za po mo cą do dat ko wych źródeł wap nia. Obe cnie na ryn ku
do stęp ne są trzy ge ne ra cje pre pa ra tów: za wie ra ją ce so le 
wap nia, za wie ra ją ce so le wap nia i wi ta mi nę D3 i za wie ra ją ce
so le wap nia, wi ta mi nę D3 i so le ma gne zu. Pre pa ra ty róż nią się
tak że ro dza jem so li wap nia (wę glan, cy try nian, glu ko nian), co
ma zna cze nie dla do stęp no ści wap nia ele men tar ne go. Naj -
więk szą je go za war tość stwier dza się w wę gla nie wap nia
(40%). W wy ni ku re ak cji wę gla nu wap nia z kwa sem żo łąd ko -
wym po wsta je ła two przy swa jal ny chlo rek wap nia. Po nad to
pre pa ra ty opar te na wę gla nie wap nia pro du ko wa ne są ze skła -
dni ków na tu ral nych, ta kich jak mu szle mię cza ków mor skich lub
rza dziej sko rup ki jaj ku rzych, ze wzglę du na ich do brą przy swa -
jal ność, czy stość che micz ną oraz smak i za pach, bar dziej ak -
cep to wal ny niż w przy pad ku pro duk tów syn te zy che micz nej.
Pre pa ra ty wap nio we po win ny być przyj mo wa ne pod czas po -
sił ku w jed no ra zo wych daw kach 500-600 mg. Przy wy bo rze
od po wie dnie go pre pa ra tu wap nio we go war to też zwrócić
uwa gę na je go ście ral ność, po nie waż w przy pad ku pre pa ra tów
ni skiej ja ko ści mo że do cho dzić do strat sub stan cji ak tyw nych na
sku tek ocie ra nia się ta ble tek w trak cie trans por tu[2].

Na szcze gól ne nie do bo ry na ra że ni są lu dzie star si, ko -
bie ty w cią ży i mat ki kar mią ce, dzie ci i mło dzież oraz oso by
prze wle kle cho re[6]. Nie do bór mo że jed nak do ty czyć też
osób stro nią cych w die cie od pro duk tów mlecz nych,
strącz ko wych i ryb, a tak że osób z aler gia mi po kar mo wy mi.
Na le ży rów nież pa mię tać o in nych skła dni kach po kar mo -
wych i do dat ko wych czyn ni kach, które wpły wa ją na ob ni -
żo ną ad sorp cję i bio do stęp ność wap nia, w tym al ko hol ety -
lo wy, szcza wia ny (za war te np. w zie lo nych wa rzy wach li -
ścia stych) i pro duk ty bo ga to re szt ko we. Die ta bo ga ta
w błon nik i zie lo ne wa rzy wa jest obe cnie bar dzo pro mo -
wa na przez die te ty ków ze wzglę du na za po bie ga nie no wo -
two rom okręż ni cy, a tak że z po wo du wła ści wo ści ob ni ża ją -
cych po ziom cho le ste ro lu we krwi. Po mi mo jej nie wąt pli -
wych za let, mo że jed nak przy czy niać się do po wsta nia nie -
do bo rów wap nia[6]. Duże zna cze nie dla za cho wa nia rów -
no wa gi go spo dar ki wap nio wo-fo sfo ra no wej ma rów nież
styl ży cia współ cze sne go czło wie ka. Rzad kie spę dza nie cza -
su na świe żym po wie trzu, a tak że sto so wa nie kre mów z fil -
trem UV przy każ dym kon tak cie ze słoń cem ob ni ża ją moż -
li wość syn te zy skór nej wi ta mi ny D3

[3]. 

Ze wzglę du na udział wap nia i wi ta mi ny D3 w wie lu pro -
ce sach fi zjo lo gicz nych, ich nie do bór ma istot ne zna cze nie dla
funk cjo no wa nia nie mal każ de go ukła du w ludz kim orga ni zmie.
Licz ne ba da nia po twier dza ją co raz szer sze spek trum za sto so -
wa nia pre pa ra tów wap nio wych z wi ta mi ną D3 w le cze niu i za -
po bie ga niu róż nym cho ro bom, w tym pa to lo giom ja my ust nej.
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