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ÖZET
Spor içecekleri, yüksek performans sa0lamak ve
s v ve elektrolit kayb n kompanse edebilmek için s kl kla
kullan lmaktad r. Spor içeceklerinin sat , markette çe itli
ürünlerin yer almas yla h zla büyümektedir. Bu tür
içecekler özellikle fiziksel aktivite gösteren ki iler için
üretilmi
olsalar da toplumun genelinde s kl kla
kullan lmaktad r. Spor içecekleri çürük yap c etkileri ve
eroziv potansiyelleri aç s ndan di hekimli0i için çok
önemlidir. Asidik spor içeceklerinin tüketimi ile dental
erozyon aras ndaki ili ki iyi bilinmektedir. Bu derlemede,
spor içeceklerinin dental erozyona olan etkisi
tart lm t r.
Anahtar kelimeler: Spor içece0i, di , erozyon
Günümüzde g da sektörünün geli mesi sonucunda
piyasaya çok çe itli yiyecek ve içecekler sürülmektedir.
Özellikle de içecek sektörü pazar pay n h zla
geni letmektedir. Egzersiz yaparken içilen spor
içeceklerinin, vücuda yararl oldu0u bilinmektedir. Bu tür
içeceklere “spor veya enerji içecekleri” denilmektedir.
Enerji içece0i, karbonhidrat (glikoz, früktoz,
sükroz, sentetik polimer maltodekstrin), stimülan (kafein,
guarana), suda çözünen vitamin (B6, B12, niacin,
pantotenik asit), aminoasit (taurine, glutamin) ve bitkisel
ürünlerin ilavesiyle olu an, alkol içermeyen içecektir.1
Ayr ca az miktarda sodyum, potasyum ve klor gibi
elektrolitler, s v -elekrolit dengesini ayarlamak için spor
içeceklerine ilave edilir.2
Enerji içecekleri spor esnas nda dehidrasyonu
önlemek için kullan l r. Bunlar iki ba l k alt nda
toplayabiliriz:
1-) Dü ük karbonhidrat konsantrasyonlu içecekler
(%10’dan daha az karbonhidrat içerir)
2-) Yüksek karbonhidrat konsantrasyonlu içecekler
(%10’dan daha fazla karbonhidrat içerir)

SUMMARY
Sport drinks are widely used in order to get
higher performance and compensating liquid and
electrolyte loss. The sale of sport drinks is rapidly
growing variety of products being marketed. Although
the beverages have been manufactured for individuals
involved in physical activity, they are being frequently
used by the general population. Sport drinks are very
important for dentistry in terms of cariogenic effect and
erosive potential. It is well known that relationship
between acidic sport drinks consumption and dental
erosion. In this review, effect of sport drinks to dental
erosion are discussed.
Key words: Sport drink, tooth, erosion
Yüksek karbonhidrat konsantrasyonlu enerji
içecekleri, egzersizlerden önce veya egzersiz s ras nda,
karbonhidrat yüklemesi için al nabilir. Günümüzde dü ük
karbonhidrat
konsantrasyonlu
içecekler
tercih
edilmektedir.1
Bu tür içeceklerin üphesiz en büyük yarar s v
tüketimini artt rmakt r. Fiziksel aktivite esnas nda s v
kayb oldu0u için, vücuda s v almak gerekir. Aksi
takdirde vücut su miktar nda önemli derecede azalma
meydana gelebilir ki, bu durum ciddi sorunlara yol açabilir. Vücutta meydana gelen su kayb nda ise tükürük
ak nda azalma ve buna ba0l olarak dental erozyonlar
olu ur. Ayr ca tükürük ak n n azalmas tükürü0ün tamponlama kapasitesini de azalt r ve buna ba0l olarak
a0 zda pH dü ük kalaca0 için di çürü0ü olu ma riski
artar. 1,3
Sportif aktivite esnas nda tüketilen s v n n, su veya
so0uk içecekler olmas fark etmez. Çünkü tüm bu
içeceklerin vücuda sa0lad 0 elektrolit, mineral dengesi
ve fiziksel performans aç s ndan fark yoktur. Ancak
yap lan ara t rmalar, bireylerin su yerine di0er içecekleri
daha çok tercih ettiklerini göstermektedir. Çünkü bireyler
s v tüketimi için, içeceklerin tad n , kokusunu ve rengini
göz önünde bulundururlar. Spor içecekleri de tüm bu
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özellikleri aç s ndan suya göre daha çok tercih
edilmektedir.4
Spor içeceklerinin içerisinde uyar c madde
olarak en fazla kafein bulunur. Enerji içecekleri kutu
ba na (330 ml) 80 mg kafein içerir. Kafein santral sinir
sistemi, kalp kas ve solunum üzerine etkilidir. Fazla doz
kullan m nda diüretik etkisi artar, uykusuzluk ve asabiyet
yapar. Bu sebeplerden dolay spor içecekleri, kafeine
duyarl bireylerde, hamilelerde, kalp ve tansiyon
hastalar nda ve 14 ya ndan küçük çocuklarda
kullan lmamal d r.5
A0 z ortam n n kritik pH de0erinin yakla k 5.5
olmas nedeniyle, daha dü ük pH de0erindeki herhangi
bir çözeltinin uzun süreli ve s k uygulanmas , dental
erozyona neden olur.6
Dental erozyon, ortamda herhangi bir bakteriyel
etken olmadan, sadece kimyasal bir etken ile olu mu ,
di in sert doku kayb d r.7-10 Jarap, meyve sular ,
me rubatlar gibi asidik içeceklerin dental erozyonda çok
büyük rol oynad 0 , yap lan in vitro ve in situ çal malar
ile ispatlanm t r. 9,11-22
Dental erozyon, patolojiktir, uzun zaman
içerisinde yava yava meydana gelir. Ayn zamanda
birden fazla etkenin bir arada olmas ile olu an ve geri
dünü ümü olmayan, di sert doku kayb d r.7,23-25 Di
a nmalar ndan olan erozyonun klinik tan ve ay r c
te hisinin erken dönemde yap labilmesi, daha fazla sert
doku kayb n önleyecektir.
Erozyon olgular nda a0 z ortam n n pH düzeyi
önemlidir. Farkl alkol, meyve sular ve me rubatlar
incelenmi
ve pH oranlar 2.9 ile 4.0 aras nda
bulunmu tur. Ancak bunlar içerisinde en dü ük pH’a
meyve sular n n sahip oldu0u belirtilmi ve bu ürünlerin
erozyon
için
ciddi
potansiyel
tehlike
oldu0u
vurgulanm t r.1 Piyasada bulunan enerji içeceklerinin
pH’ ise 1.5 ile 3.5 aras nda de0i mektedir. Dolay s yla bu
ürünler de erozyon aç s ndan riskli olarak tan mlanabilir.
Enerji ve spor içecekleri bir yandan yap lar ndaki
karbonhidrat n mikroorganizmalar taraf ndan aside
çevrilmesiyle çürük yap c etki gösterirken, di0er taraftan
asidik yap da olmalar nedeniyle di lerde daha çok
erozyona sebep olurlar.26
Di
çürükleri,
di lerin
bakteri
ile
kontaminasyonuna, yiyeceklerin türüne, zamana ve di
yüzeyine ba0l d r. Jeker içeren enerji içecekleri di
çürü0ü olu turma riski aç s ndan oldukça önemlidir.1
Erozyon, ortam n pH’s n n dü mesine ilave olarak
mekanik bir etken ile meydana gelir. E0er bir di , di
kavsi d nda yer al yorsa, asitten zengin beslenmeden
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sonra yap lacak di f rçalamas nda, di0er di lere göre
f rça travmas na daha fazla maruz kalacak ve ayn di te
daha fazla erozyon görülebilecektir. Bu durum erozyonun
multifaktöryel bir olgu olmas ndan kaynaklan r.23-25 E0er
a0 z pH’s n n dü tü0ü zaman takip eden 1 saat içerisinde
di f rçalamas yap l rsa, erozyon olu ma riski artar.
Kullan lan di macunu abraziv partiküllerden zengin ise,
minedeki erozyon h z artacakt r.7
Dental erozyon beslenme ile ili kili oldu0u
bilinmektedir.27 Erozyonu etkileyen faktörler aras nda;
yiyecek ve içeceklerin kimyasal özellikleri, ( elasyon
özellikleri, kalsiyum, fosfat ve fluorür içeri0i), hastalar n
davran sal (yeme ve içme al kanl klar , ya am tarz , asit
tüketiminin fazla olmas ) ve biyolojik yap s (tükürük ak
h z , tükürü0ün tamponlama kapasitesi, tükürü0ün
yap s , pelik l olu umu, di yap s , di sert dokusunun ve
yumu ak dokunun anatomisi) say labilir.24,27 Tükürü0ün
di yüzeylerini y kay c etkisi erozyon aç s ndan oldukça
önemlidir. Çünkü tükürük ak h z n n artmas , eroziv
etkeni uzakla t r r ve erozyonu azalt r.23 Buna ilaveten,
tükürü0ün tamponlama kapasitesinin azalmas ve
tükürük pH’s n n 4’ün alt na dü mesiyle erozyon riski
artmaktad r.23
Tükürü0ün
protein,
glikoprotein,
kalsiyumfosfat
ve
florür
dengesi
erozyonu
23
önleyebilmektedir.
Minedeki kalsifikasyonun kalitesi ve florür içeri0i,
minenin asitlere kar
direncini etkiler. Yap s ndaki
yüksek fluorür miktar , di minesini asitlere kar dirençli
hale getirir.28 Ancak iddetli asit ata0 alt nda kalan
minenin yap sal özellikleri, di in erozyona u0ramas n
önlemez. Di lerin ekilleri konturleri ve konumlar
erozyon proçesini etkileyen faktörlerdir çünkü erozyon
mekanik a nmaya da ba0l d r. Vestibülde konumlanan
di ler daha fazla erozyona u0rarlar.23
Erozyonu önlemek amac yla fluorür uygulamalar
yap labilir. Sistemik ve topikal olmak üzere ikiye ayr lan
fluorür uygulamalar ndan, topikal uygulama tercih edilir.
Çünkü topikal fluorür uygulamalar n n remineralizasyonu
h zland rd 0 görülmü tür.29-32
Erozyon olgusu saptanamayan durumlarda, di
sert doku kayb devam edebilir. Kole, vestibül veya
palatinal
yüzeyde
yap lan
restorasyona
kar n,
restorasyona yak n di sert dokusunda devam eden
a nma nedeniyle, hasta yine ayn ikayet ve klinik tablo
ile hekimine dönebilir. Bireylerin erozyonu olu turan
faktörler hakk nda bilgi sahibi olmalar gerekmektedir. Bu
ekilde tedavilerin kal c ve uzun ömürlü olmas
sa0lanabilir. Erozyonu olu turan etmenlerin önlenmesi,
yap lacak tedaviyi uzun ömürlü k lacakt r. Erozyonun
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9.

derinli0ine, di yüzeyinde kapsad 0 alana (1/3, 2/3), a0 z
içerisindeki konumuna (anterior veya posterior) ve
kapsad 0 yüzeye (vestibül, palatinal veya okluzal) göre
tedavi seçene0i de0i mektedir. Ba lang ç erozyonlar nda,
florür uygulamalar , effaf fissür örtücüler veya vernikler
dü ünülebilir. Estetik kayb n ve di
duyarl l 0 n n
artt 0 nda adeziv materyallerden (cam iyonomer,
kompomer ve kompozit rezin) yararlan labilinir. Di sert
doku kayb n n fazla oldu0u veya okluzal rehabilitasyon
gerektiren olgularda indirekt uygulamalardan (metal
destekli protetik restorasyonlar, porselen lamina, inley)
faydalan labilinir.7
Spor yap l rken tüketilen çe itli enerji içecekleri,
di sert dokular nda istenmeyen sonuçlar do0urabilir.
Piyasada h zla artan bu içecekler, dental erozyon
aç s ndan oldukça önemli bir konuma gelmi tir. Bu
nedenle her zaman asitli içeceklerde oldu0u gibi, bu tür
içecekleri de tüketirken, di minesi için gereken
hassasiyeti göstermek gerekir. Bu ekilde bireyler, di
minelerini korumu ve estetik görüntülerini kaybetmemi
olurlar.
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