
- 168-

KATALİTİK YÖNTEMLE SÜTTE İYOT TAYİNİ

G.Dağh1 ve İ.G.Gökmen2 

^Dr.Zekai Tahir Burak Doğumevi, Ankara 

2Kimya Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara

Dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen guatr hastalığı yurdumuzda da bir kaç 
milyon kişide görülmektedir. Guatırm oluşmasındaki önemli etkenlerden birisi iyot 
eksikliğidir. Küçük yaşlarda iyot eksikliği geriye dönüşümü olmayan ve çocuk! rın beyin 
gelişmelerini olumsuz etkileyen kretinizm hastalığına neden olabilmektedir. Bu nedenle, 
çocukların beyinlerinin en hızlı geliştiği erken yaşlarda, iyot alımlarmın belirlenmesi 
oldukça önemlidir. Bebekler ilk aylarında süt veya mama île beslendikleri için bu 
ortamlarda iyot tayinleri onların iyot alımlarmı belirlemede kullanılabilir.

Bu çalışmada süt ve mama örneklerinde iyot derişimleri, Sandell ve Kolthoff reaksiyonu 
olarak bilinen Ce(lV) - As (III) redoks reaksiyonunda iyotun t ¿talitik etkisinden 
yararlanılarak ölçüldü. Seryum (IV)’ün 419 nm’deki absorbansma karş: iyot derişimi 
kalibrasyon eğrisini oluşturdu. Süt örnekleri 105 6 C’de kurutuldu, 600°C’dc KOH ile kül 
edilip iyot su fazına alındı. Radyoaktif I«125 izleyicisi ile iyot geri kazanımı %94 olarak 
ölçüldü. Deneyde ölçülebilirlik sınırı 0.42 ng/mL, bağıl standart sapma 6Ü ng/mL iyot 
derişimi için %3.3 ve deneyin doğruluğu %4 olarak bulundu.

Dört değişik marka pastörize inek sütü örneğinde ortalama iyot derişimleri 60-74 ng/mL 
ve işlenmemiş inek sütü Örneklerinde 186 ng/mL olarak bulundu. Anne sütleri, doğumu 
takip eden ilk veya ikinci günde, her emzirmenin arkasında 2-3 mL süt örneği alarak, bir 
gün boyunca toplanıldı. Bebekler emzirilmeden önce ve sonra tartılarak günlük süt 
alımlan bulundu. Toplanan süt örneklerinde iyot derişimleri bulunarak, sütlerin günlük 
ortalama iyot derişimleri hesaplandı ve bebeklerin günlük iyot alımlan bulundu.

Sıfır yaş-altı ay arasındaki bebeklerin alması önerilen günlük iyot miktarı 40 /tg ’dır. 
Bu çalışmada 25 bebeğin ortalama günlük İyot alımı 20/tg  olarak bulundu, bu değer 
önerilen günlük değerin yansına eşittir. Benzer şekilde hastanede bebeklere verilen 
mamalarla alınan iyot miktan 9 bebek için günde ortalama 13/*-g olarak bulundu. Bu 
miktar anne sütüyle günlük iyot alıntımdan azdır ve günlük alınması önerilen miktarın 
yaklaşık üçte birine eşittir. Kullanılan yöntem daha büyük bebeklerin iyot alımlarmı 
belirlemekte kullanılacağı gibi hamile kadınların iyot düzeylerini belirlemek amacı ile 
de kullanılabilir.


