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ÖZET
Amaç: Yöresel iyot eksikli¤ine ba¤l› ha stal›klara yaklafl›mda içme sular›ndaki iyot düzeylerinin bilinmesinin
gerekli oldu¤una inan›lmaktad›r. Kahramanmarafl’da daha önceki çal›flmalarda endemik guatr olgular›na
rastlanmas› nedeniyle içme sular›nda iyot düzeylerinin genifl flekilde araflt›r›lmas› amaçland›.
Gereç ve Yöntem: Kahramanmarafl ili merkez ve çevre yerleflim bölgelerindeki içme suyu örnekleri
al›narak spektrofotometrik yöntem ile çal›fl›ld›.
Bulgular: ‹çme sular›ndaki iyot miktarlar›n›n 0.97- 24.95 µg/L aras›nda da¤›l›m gösterdi¤i bulundu.
Dünya Sa¤l›k Teflkilat› (WHO) ise içme sular›ndaki iyot miktar›n›n en az 10 µg/L olmas›n›n gerekti¤ini
bildirmektedir.
Sonuç: Bu çal›flman›n kapsam›nda al›nan içme suyu örneklerinde iyot miktar› biri hariç normal de¤erlerde
ölçülmüfl olup, bu bölgelerdeki sularda guatra sebep olabilecek iyot eksikli¤ine rastlanmam›flt›r.
Anahtar Sözcükler:
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ABSTRACT
Objective: It is very important to know the iodine level in drinking water for the approach of
environmetal iodine deficiency diseases. It was aimed to do a wide environmental investigation for
iodine level in drinking water in Kahramanmarafl due to the endemic goiter cases reported in previous
researches.
Materials and Methods: Drinking water samples from Kahramanmaras and its provinces were analysed
with spectrophotometric method.
Results: Iodine levels in different specimens of drinking water were found to be within 0.97-24.95 µg/L.
World Health Organization (WHO) announced that recommended iodine level in drinking water could
not be less than 10 µg/L.
Conclusion: Th e results demonstrated that iodine levels in the sampled drinking water were within
normal values except for one, thus deficiency of iodine in drinking water could not be considered a
cause of goiter in this region.
Key Words: Goiter, iodine, Kahramanmaras, water
Bu Araflt›rma Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma ve Gelifltirme Fonu taraf›ndan desteklenmifltir .
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G‹R‹fi
‹yot, tir oid hormonlar›n›n yap›s›na giren ve
tiroid hormon sentezi için gerekli esansiyel
bir eser elementtir. ‹çme sular› ve di¤er besin
maddeleri ile al›nan iyot, sindirim sisteminde iyodüre indirgenmekte ve tiroid bezi taraf›ndan hormonlar›n sentezinde kullan›lmaktad›r. Bu yüzden sularda iyot düzeyinin
tayin edilmesi do¤al çevrenin sahip oldu¤u
iyot miktar› hakk›nda bir fikir vermektedir
(1). Biz de bu amaçla Kahramanmarafl ili
merkez, ilçe ve bunlara ba¤l› baz› köyleri de
içine alacak flekilde, içme sular›ndaki iyot
düzeylerini incelemeyi amaçlad›k. Böylece
yöremizdeki içme sular›ndaki iyot düzeylerini belirleyerek, düflük iyot düzeyleri olan
yörelerdeki yöre halk› ve ilgililerin konu hakk›nda bilgilendirilmesi ile gerekli giriflimlerin
yap›lmas›na zemin haz›rlanaca¤› düflünüldü.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal›flmada, Sandell-Kolthoff metodu küçük
de¤iflikliklerle içme sular›ndaki iyot düzeylerini ölçmek için kullan›lm›flt›r (2,3).
Yöntemin esas›, As +3’ün As +5’e yükseltgenmesine ve Ce +4 iyonunun Ce +3 iyonuna indirgenmesine dayan›r.
Sar› renkli ve + 4 de¤erli serium (Ce), iyi bir
yükseltgendir. Serium, suyun iyonize iyodunu (I-1) moleküler iyoda (I 2) yükseltger. ‹yotla
+ 3 de¤ere indirgenen serium renksizdir.
Seriumun renksizleflme h›z›, ortam›n iyonize iyot konsantrasyonuyla do¤rudan orant›l›d›r. Standart zaman diliminde, bu renksizleflmenin bir noktas›ndan (20. dakika) spektrofotometrik absorbans (405 nm’de) de¤erlendirilir. Deney için, potasyum klorata perklorat asidi eklenir ve klorat asidi (HCIO3)
oluflur, potasyum perklorat (KCIO4) çöker
ve ayr›l›r. Seriumun + 4 de¤erli sar› rengi, + 3
de¤ere dönüflürken kaybolur. Elementel I2’u
tekrar I -1 durumuna dönüfltürmek için arsenöz asidi kullan›l›r:
Bütün reaktifler CO 2’siz (yeni kaynam›fl so¤utulmufl) deiyonize suyla haz›rlan›r.
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Bu çal›flmada, Sh›madzu 1601 model UVspektrofotometre cihaz› kullan›ld›. Sudaki
iyot miktar› absorbans›n maksimum oldu¤u
405 nm’de ölçüldü. 10 mm kenar uzunlu¤una sahip standart kare kesitli küvetler kullan›ld›.
Su örneklerinin toplanmas›
Steril 200 mL’lik plastik kaplar bir miktar su
ile çalkaland›ktan sonra su örnekleri al›nd›.
Bakteriyal kontaminasyonu önlemek amac›
ile bu çal›flmada steril kap kullan›ld›.
Kimyasal maddeler ve çözeltiler
1. Klorat asidi çözeltisi:
Potasyum klorat
(KCIO 3) 500 gram tart›l›r, 910 mL saf su içerisinde birkaç saat ›s›t›larak çözülür. So¤utulmadan, 375 ML %70’lik perklorat asidi
(HCIO4) yavaflça ve kar›flt›r›larak eklenir. Bir
gece buzdolab›nda bekletilir, süzülür. Böylece elde edilen yaklafl›k 850 mL klorat asidi (HCIO3) +4 °C’de saklanarak kullan›l›r.
2. Arsenik asit çözeltisi:
Arsenik III oksitin
(As2O 3) 20 gram› ve NACI’ün 50 gram›, 1 litre
2N sülfürik asit (H 2SO4) içerisinde ›s›t›larak
çözündürülür, so¤utulur ve suyla 2 litreye
tamamlan›r. Kar›fl›m süzülür, renkli fliflede
oda ›s›s›nda saklanarak kullan›l›r.
Haz›rl›kta eklenen NACl, iyonlaflmay› kolaylaflt›r›c› etkiye sahiptir.
3. Serik amonyum sülfat çözeltisi:
Ce
(SO 4)2.2(NH4)2 SO4.2H2O’dan 48 gram tart›l›r. 1 litre 3,5 N sülfürik asit (H2SO4) içerisinde çözündürülür ve renkli fliflede oda
›s›s›nda saklanarak kullan›l›r. Serik amonyum sülfattaki seriumun + 4 de¤eri sülfürik
asitli ortamda korunmaktad›r.
4. Standart potasyum iyodat çözeltisi:
Potasyum iyodat’›n (KIO3) 168 mg miktar›
100 mL saf suda çözündürülür; bundan 1
mL al›n›p, 1 litreye tamamlanarak mL’sinde
1 µg iyot bulunan stok standart haz›rlanm›fl
olunur.
5. Standart serinin haz›rlanmas›:
Standart
stoktan (1µg/mL iyot) 0.5, 12.5, 25 mL al›narak,
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her biri saf suyla 250 mL‘ye tamamlan›r.
Böylece 0, 2, 5 ve 10 µg/dL iyot içeren çal›flma standartlar› haz›rlan›r.
Ölçüm için deiyodinasyon görmüfl, ›s›t›c›
blok delikli yuvalar›na girecek çapta ve ml
dereceli tüpler kullan›ld›. Bu test tüplerine,
haz›rlam›fl oldu¤umuz standartlardan 250 µl
pipetlendi. Bunlara 750 µl klorat asidi
eklendi ve kar›flt›r›ld›. Tüpler 50–60 dakika
110–115°C’lik ›s›t›c› blokta mineralizasyonda tutuldu. Bu ›s›nma s›ras›nda fark edilen
hacim azalmas› saf suyla 1 mL’ye tamamlanarak giderildi. Numuneli test tüpleri ortam
s›cakl›¤›na getirildi, her tüpe 3,5 ml arsenik
asit çözeltisi eklendi ve kar›flt›r›larak oda
s›cakl›¤›nda 15 dakika bekletildi. Ard›ndan
her tüpe 350 µl serik amonyum sülfat çözeltisi eklendi ve hemen kar›flt›r›ld›. Optik
dansite okumalar›nda ayn› reaksiyon süresinin her tüpe uygulanabilmesi için tüplere
sabit aral›klarla (15-30 saniye) serik amonyum sülfat konulup kar›flt›r›ld›. Bu ifllem için
kronometre kullan›ld›. Böylece, ilk tüpe serik
amonyum sülfat eklendikten tam 20 dakika
sonra 405 nm’de optik dansitesi okundu.
Okuma aral›klar›, serik amonyum sülfat›n
eklenme aral›klar›na uygun flekilde yap›ld›.
Standartlar›n spektrofotometrede okunmas›yla elde edilen optik dansite sonuçlar›,
bunlar›n Log 10 de¤erleri ve iyot miktarlar›
kullan›larak standart e¤risi çizildi (fiekil 1).

Analiz sonuçlar›n›n çal›flma içi tekrarlanabilirli¤ini incelemek amac›yla, Kahramanmarafl
Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
al›nan içme suyu örne¤i ayn› flartlar alt›nda
10 kez çal›fl›ld›. Çal›flma içi tekrarlanabilirlik
%3.96 (ortalama: 24.07 µg/dL, n=10) olarak
saptand›.
‹statistiksel De¤erlendirme
‹statistiksel analizler için SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) for Windows
11.5 (SPSS Inc., Chicago, IL) ve Microsoft
Office Excel 2003 (Microsoft Corporation)
programlar› kullan›ld›. Verilerin istatistiksel
de¤erlendirilmesinde; ortalama ve standart
deviasyon (sd) de¤erleri hesapland›.
BULGULAR
Kahramanmarafl ili merkez, ilçe ve bunlara
ba¤l› baz› köyler olmak üzere toplam 150
farkl› yerden al›nan içme suyu örne¤i sonuçlar› Tablo 1-7'de gösterildi. ‹çme sular›ndaki
iyot miktarlar› 0.97-24.95 µg/L aras›nda da¤›l›m göstermekle birlikte 0.97 rakam› tek yörede (Tombak köyü/Cang› çeflmesi) ölçülmüfl
olup istisna teflkil etmekte, genel olarak
içme sular›ndaki iyot düzeyleri 14.00-24.95
µg/L aras›nda da¤›l›m göster-mektedir.
Tablo 1.

Kahramanmarafl il merkezi içme suyu iyot
düzeyleri .

Su örne¤inin al›nd›¤› yer

‹yot miktar› (µg/dL)

fiekil 1. Standart e¤risi.

‹yot miktar›
(µg/L)

Karasu Suyu

23

T›p Fakültesi

Kuyu Suyu

24

Do¤ukent

Karasu Suyu

20

Seri 1

fiekerdere Mahallesi

Karasu Suyu

23

Do¤rusal (Seri 1)

Yat›l› Bölge

Karasu Suyu

23

Binevler

Karasu Suyu

21

Yeflil kent Sitesi

Kuyu Suyu

19

R2 = 0.9938

Log10

Kayna¤›

KSÜ. Avflar kampusu

y = -32.19x + 0.9905
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Sonuçlar›n tekrarlanabilirli¤i

Sanayi Sitesi

P›narbafl› Suyu

20

Yeniflehir Mahallesi

P›narbafl› Suyu

21

Bahçelievler Mahallesi

P›narbafl› Suyu

22

‹smet pafla Mahallesi

P›narbafl› Suyu

22

Fevzi pafla Mahallesi

P›narbafl› Suyu

21
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Tablo 2. Kahramanmarafl il merkezine ba¤l› köylerdeki
içme suyu iyot düzeyleri.

Tablo 4. And›r›n ilçe merkezi ve ba¤l› köylerdeki içme
suyu iyot düzeyleri.

Su örne¤inin al›nd›¤› yer

Su örne¤inin al›nd›¤› yer

Kayna¤›

‹yot miktar›

Kayna¤›

(µg/L)

‹yot miktar›
(µg/L)

Kozludere Köyü

fiebeke Suyu

20

And›r›n Devlet hastanesi

fiebeke Suyu

18

Dereköy

fiebeke Suyu

19

Geben Kasabas›

fiebeke Suyu

16

Derebo¤az› Köyü

fiebeke Suyu

20

Yeflilova Kasabas›

fiebeke Suyu

17

Peynirdere Köyü

fiebeke Suyu

15

K›z›k Köyü

Köy Çeflmesi

17

Buluto¤lu Köyü

fiebeke Suyu

17

Erenler Köyü

Köy Çeflmesi

18

Buluto¤lu Köyü

Kaynak Suyu

16

Fatmal› Beldesi

fiebeke Suyu

21

Anac›k Köyü

fiebeke Suyu

18

Köseli Köyü

fiebeke Suyu

14

Bostanl› Köyü

Köy Çeflmesi

18

Orhangazi Köyü

fiebeke Suyu

15

Bo¤azören Köyü

Köy Çeflmesi

15

‹smailli Köyü

fiebeke Suyu

16

Alt›noluk Köyü

Köy Çeflmesi

16

K›s›kl› Köyü

fiebeke Suyu

17

Gökçeli Köyü

Köy Çeflmesi

17

Tekir

fiebeke Suyu

22

Alt›nbo¤a Köyü

Köy Çeflmesi

17

fiebeke Suyu

18

Kumarl› Köyü

fiebeke Suyu

19

Akifiye Köyü

Suçat› Köyü

fiebeke Suyu

20

Çokak Köyü

fiebeke Suyu

18

Çukurhisar

fiebeke Suyu

19

Orhaniye Köyü

Köy Çeflmesi

14

Kurucuova Köyü

Kaynak Suyu

20

Kurucuova Köyü

fiebeke Suyu

20

Ça¤layan Köyü

fiebeke Suyu

19

Budakl› Köyü

fiebeke Suyu

20

Kabasakal Köyü

fiebeke Suyu

20

Kerimli Köyü

fiebeke Suyu

18

Reyhan Köyü

fiebeke Suyu

19

Muratl› Köyü

fiebek e Suyu

17

Tablo 3. Afflin ilçe merkezi ve ba¤l› köylerdeki içme suyu
iyot düzeyleri.
Su örne¤inin al›nd›¤› yer

Kayna¤›

‹yot miktar›
(µg/L)

Tablo 5. Elbistan ilçe merkezi ve ba¤l› köylerdeki içme
suyu iyot düzeyleri.
Su örne¤inin al›nd›¤› yer

Kayna¤›

‹yot miktar›
(µg/L)

Elbistan Merkez

fiebeke Suyu

21

Elbistan Devlet Hastanesi

fiebeke Suyu

22

Çiçek Köyü

Köy Çeflmesi

19

Alembey Köyü

fiebeke Suyu

19

Da¤dere Köyü

fiebeke Suyu

17

Kalayc›k Köyü

fiebeke Suyu

18

Körücek Köyü

Köy Çeflmesi

19

Elmal› Köyü

fiebeke Suyu

20

Afflin m erkez

fiebeke Suyu

20

Uzunp›nar Köyü

fiebeke Suyu

20

Afflin merkez

Kuyu suyu

19

Uncular Köyü

Köy Çeflmesi

17

Erçene Köyü

Kuyu suyu

18

Ovac›k Köyü

Köy Çeflmesi

18

‹ncirli Köyü

fiebeke Suyu

20

Hac›hasanl› Köyü

fiebeke Suyu

16

Tan›r Kasabas›

fiebeke Suyu

21

Evcihöyük Köyü

Köy Çeflmesi

17

Çobanbeyli Kasabas›

fiebeke Suyu

20

Çatova Köyü

fiebeke Suyu

21

Büyüktatl› Kasabas›

fiebeke Suyu

22

Ç›tl›k Köyü

Köy Çeflmesi

15

Kuyu suyu

15

Gündere Köyü

fiebeke Suyu

19

Kaynak Suyu

18

Türkören Köyü

Köy Çeflmesi

20

‹nci Köyü

Köy Çeflmesi

15

Aksakal Köyü

Köy Çeflmesi

18

Kargabükü Köyü

fiebeke Suyu

18

Befltepe Köyü

fiebeke Suyu

19

Kuyu suyu

16

Özbek Köyü

fiebeke Suyu

16

Kuyu suyu

15

Taflbururn Köyü

fiebeke Suyu

20

fiebeke Suyu

18

Yalak Köyü

Köy Çeflmesi

19

Alemdar Kasabas›
Bakraç Kasabas›

Kuflkayas› Köyü
Alt›nelma Kasabas›
Kabaa¤aç Köyü
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Tablo 6. Ça¤layancerit ilçe merkezi ve ba¤l› köylerdeki
içme suyu iyot düzeyleri.
Su örne¤inin al›nd›¤› yer

Kayna¤›

‹yot miktar›
(µg/L)

Ça¤layancerit Merkez

fiebeke Suyu

17

Bozlar kasabas›

fiebeke Suyu

17

Küçüküngüt Köyü

fiebeke Suyu

15

Oruçp›nar Köyü

fiebeke Suyu

16

Boylu Köyü

fiebeke Suyu

14

Tablo 7. Ekinözü ilçe merkezi ve ba¤l› köylerdeki içme
suyu iyot düzeyleri.
Su örne¤inin al›nd›¤› yer

Kayna¤›

‹yot miktar›
(µg/L)

Ekinözü Merkez

fiebeke Suyu

22

Çiftlik Köy

Köy Çeflmesi

21

Gaziler Köyü

Köy Çeflmesi

20

Akp›nar Köyü

Köy Çeflmesi

22

TARTIfiMA
‹yot ölçüm yöntemleri analitik duyarl›l›k aç›s›ndan farkl›l›klar göstermektedir. Bu nedenle hangi yöntemle iyot ölçüldü¤ü ve karfl›laflt›rmada hangi yöntemlerin göz önüne al›nmas› gerekti¤i önem tafl›maktad›r. Ülkemizin
de¤iflik yörelerinde yap›lan çal›flmalar›nda
kaynaklar›na göre suda iyot düzeyleri belirlenmifltir. Ancak Kahramanmarafl’da köyleri
de içine alacak genifl kapsaml› bir çal›flma
yap›lmam›flt›r. 1981 y›l›nda Sungur ve ark.
(4) Tübitak destekli araflt›rmalar›nda il, ilçe
ve kasabalar› içeren 1835 içme suyunda
iyot konsantrasyonlar›n› iyontoforez yöntemi
ile saptam›fllard›r. Buna göre; 39. enlemin
üzerinde kalan ve ‹zmir’i de içeren I. Bölgede bulunan 37 ilden gelen 1063 içme
suyunun, iyot konsantrasyonlar› yönünden
analiz sonuçlar›: I. Bölge içme sular› iyot
konsantrasyonu ortalamas› 16.56 µg/L olarak bulunmufltur. ‹yot konsantrasyonu ortalamas› en düflük il 2,32 µg/L ile Çorum bulunmufl. ‹yot konsantrasyon ortalamas› en
yüksek il ise 65.15 µg/L ile Sinop bulunmufltur.
Cilt 5, Say› 3, Aral›k 2007

Dünya Sa¤l›k Teflkilat› taraf›ndan içme sular›
için yeterli iyodür de¤erinin ortalama 10 µg/L
düzeyinin olmas› gerekti¤i bildirilmektedir
(5). Bölgede, endemik guatr riskinin yüksek
oldu¤u içme sular›nda iyot konsantrasyonu
10 µg/L’den küçük olan il say›s› 16’d›r (Bal›kesir, Bilecik, Bolu, Çorum, Edirne, ‹zmir, Kars,
Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirda¤, Tokat,
Trabzon, Tunceli, Zonguldak). 39. enlem alt›nda bulunan 30 ilden gelen 772 içme suyu
örne¤inin analiz sonuçlar›na göre; II. Bölge
içme sular› iyot konsantrasyon ortalamas›
62.39 µg/L, iyot konsantrasyon ortalamas›
en düflük il 6.47 µg/L ile Antalya, iyot
konsantrasyon ortalamas› en yüksek il ise
Kahramanmarafl’t›r ve 168.49 µg/L olarak
belirtilmifltir. Ancak çal›flmam›zda Kahramanmarafl ve yöresinden ald›¤›m›z içme su örneklerinde iyot düzeylerini bu oranda yüksek bulamad›k. Bu fark›n kaynak veya metot
farkl›l›¤›ndan olabilece¤ini düflünmekteyiz.
Ayr›ca Türkiye’nin de¤iflik yörelerinde farkl›
araflt›rmac›larla yap›lan çal›flma sonuçlar›n›n da farkl› oldu¤u dikkat çekmektedir. Bu
bölgede endemik guatr riski yüksek il say›s›
iki olup bunlar Afyon ve Manisa olarak tespit edilmifltir (4). 1982 y›l›nda Urganc›o¤lu
ve ark. (6) taraf›ndan seryum amonyum
sülfat katalitik yöntemini kullan›larak ülke
çap›nda 13 il (Rize, Giresun, Gümüflhane,
Bolu, Bursa, Çanakkale, Eskiflehir, Kayseri,
‹zmir, Antalya, ‹çel, Diyarbak›r, Mufl) ve ba¤l›
ilçelerinde yap›lan çal›flmada 2676 içme
suyu örne¤inde iyot tayini yap›lm›fl ve içme
sular›n›n iyot içeri¤i ile endemik guatr aras›ndaki iliflki saptanm›flt›r. Bu çal›flmada bulunan en düflük iyodür seviyesi 0.8 µg/L ve
en yüksek iyodür seviyesi 195 µg/L olarak
bulunmufltur. ‹l ve ilçe düzeylerinde ülkemiz
içme sular›n›n ayr›nt›l› incelendi¤i çal›flmada en düflük ortalamaya Rize (6.63 µg/L) ili
sahip iken en yüksek ortalamaya Kayseri
(73.03 µg/L) ilinin sahip oldu¤u bulunmufltur. 1983 y›l›nda Karagözler ve ark. (7) 7 µg/L
düzeyine kadar iyodu tayin edebilece¤i belirtilen iyon selektif elektrotlar› kullanarak 2-40
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de tutarl› ölçüm yapamad›klar›n› belirterek
katalitik reaksiyona dayanan spektrofotometrik yöntemle 455 nm’de içme sular›nda
bulunan iyot miktar›n› ölçmüfl ve Malatya
civar› içme sular›nda iyot miktar›n›n 5.4–
10.4 µg/L aras›nda oldu¤unu bildirmifllerdir.
1990 y›l›nda Samsun ve Sinop yöresi içme
sular›nda spektrofotometrik yöntemle iyodür
ve iyot tayini yap›lm›fl. Niflasta iyodür kompleksinin 575 nm’de absorpsiyonunun ölçülmesiyle yap›lan bu çal›flmada ise incelenen
sularda iyot miktar› 0.5–19.4 µg/L aras›nda
bulunmufltur (8).
1995 y›l›nda Kayseri yöresi içme sular› ile
kapl›ca sular›nda spektrofotometrik titrasyon
yöntemi ile iyot tayini yap›lm›fl. Bu amaçla
örnekteki iyot önce sodyum sülfit ile iyodüre
indirgenmifl sonra iyodür standart KIO3
çözeltisi ile titre edilerek oluflan ürünün
absorbans› 226 nm’de ölçülmüfltür. Kayseri
çevresindeki içme sular› ile kapl›ca sular›ndaki iyot içerikleri s›ras›yla 20-76 µg/L ve
37-88 µg/L olarak bulunmufltur (1). 1997
y›l›nda yine Kayseri’de iyot-niflasta yöntemi
kullan›larak üç farkl› kaynaktan su alan
flehrin üç bölgesinin musluk sular›nda iyot
tayini yap›lm›fl (Kayseri flehir musluk suyu,
Üniversite musluk suyu ve Talas musluk
suyu). Kayseri flehir flebeke suyunda 76 µg/L
iyot bulunurken, Talas ve Üniversite sular›n›n iyot içerikleri bu de¤erlerin üçte birinden
daha azd›r (Üniversite; 23.1 µg/L, Talas;
21.2 µg/L). Ancak bu azl›k bile iyot eksikli¤i
s›n›r›n›n üzerindedir (9).
1998 y›l›nda endemik guatr hastal›¤›n›n yayg›n olarak görüldü¤ü, Kastamonu-Azdavay yöresinde yap›lan çal›flmada içme sular›ndaki
iyodür miktarlar›n›n 1.0–5.2 µg/L aras›nda
da¤›l›m gösterdi¤i bulunmufltur (10). ‹çme
sular›n›n iyodür kapsam› ortalama 10 µg/L
kabul edildi¤inden çal›flmada elde edilen
sonuçlar›n standart de¤erin alt›nda da¤›l›m
gösterdikleri tespit edilmifltir.
1999 y›l› içinde Kahramanmarafl Sütçü ‹mam
Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya, Genel
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Türkiye’de endemik guatr yörelerinden birisi
olan Kahramanmarafl/Göksun ilçesi, Tombak
köyünde tarama ve e¤itim amaçl› çal›flma
yapm›flt›r. Köy halk›n›n büyük bir ço¤unlu¤unun (%99.2) içme suyunu köyün içindeki
çeflmelerden sa¤lad›¤› tespit edilmifltir (11).
Köyün içinde bulunan çeflmelerden al›nan içme
suyu örneklerindeki iyot miktar› 1 µg/L’den
düflük bulunmufltur. K›yasland›¤›nda Tombak
köyünün içme sular›ndaki iyot miktar›n›n ne
kadar az oranda oldu¤u görülmektedir. Köy
halk› aras›ndan 121 kiflinin fizik muayeneleri yap›larak kan örnekleri al›nm›fl. Laboratuvar analizleri olarak tiroid hormon testleri
çal›fl›lm›fl. Tarama yap›lan 121 kiflinin 31'inde
(%25.6) iyot eksikli¤i kantitatif olarak tespit
edilmifltir. Tombak köyünde insanlar›n sadece %5’inin iyotlu tuz kulland›¤› tespit edilmifltir. Yap›lan bu çal›flmalar neticesinde yöre
halk›nda oluflan endemik guatr›n bafll›ca
nedeninin içme sular›ndaki iyodun yetersiz
olmas› ve besinlerle yeterince iyot al›namamas› sonucuna var›lm›flt›r (11).
Kahramanmarafl/Göksun ilçesi, Tombak köyünde daha önce köy halk› içme suyunu köy
çeflmesinden temin ederken 1999 y›l›nda
yap›lan çal›flman›n sonucunda köy çeflmesindeki iyot miktar› 1 µg/L’den düflük bulundu¤undan belediye taraf›ndan 2003 y›l›nda
Karadut köyündeki flebeke suyu Tombak köyüne de götürülmüfltür. Biz de hem flebeke
suyundan hem de köy çeflmesinden içme
suyu örne¤i al›p, ayn› gün içinde çal›flt›k.
Karadut köyünden gelen flebeke suyunun
iyot miktar› 21 µg/L iken, köy çeflmesinden
al›nan ve kayna¤›na köy halk› taraf›ndan
Cang› denen içme suyunun iyot miktar› taraf›m›zdan 0.97 µg/L olarak ölçüldü ve 1999
y›l›nda bu örnekten al›nan su üzerinde yap›lan çal›flmada elde edilen iyot de¤eri, ölçtü¤ümüz iyot de¤eri ile uyumlu bulundu. 1999
y›l›nda yap›lan çal›flmada köy halk›n›n %5’i
iyotlu tuz kullan›rken (11) bizim yapt›¤›m›z
çal›flma esnas›nda evinde iyotlu tuz kullananlar›n oran› artmas›na ra¤men, halen
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köylünün bir k›sm› ekonomik sebepler öne
sürerek iyotlu tuz kullanmamaktad›r. Buna
da taraf›m›zdan bir anlam verilememekte
olup sorunun e¤itim ile çözülmesi gerekti¤ine inan›lmaktad›r. Çal›flmam›zda Kahramanmarafl/Göksun ilçesi, Tombak köyü, köy
çeflmesinden ald›¤›m›z su örne¤i iyot de¤eri
(0.97 ug/L) hariç di¤er örneklerimizin iyot
miktarlar› Dünya Sa¤l›k Teflkilat›’n›n (WHO)
belirledi¤i en alt s›n›r olan 10 µg/L’nin üzerinde bulunmufltur. Bu çal›flman›n sonucunda Kahramanmarafl ili merkez, ilçe ve bunlara ba¤l› baz› köylerdeki içme sular›n›n iyot
miktarlar›, Tombak köyü köy çeflmesi (Cang›
suyu) haricinde, normal de¤erlerde ölçülmüfl
olup, örnek al›p çal›flt›¤›m›z bölgelerdeki içme
sular›ndaki iyot düzeylerinin guatr rahats›zl›¤›na neden olabilecek düzeyde olmad›¤›
görülmüfltür. Ancak yörelere göre içme sular›
veya topraktaki iyot düzeylerinin farkl›l›k
gösterebilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.
Bu çal›flmada ulaflamad›¤›m›z köylerin de
olaca¤› düflünülerek muhtemel iyot eksikli¤i
konusunda tüm yöre halk›na e¤itim verilmesinin ve içme sular›nda iyot ölçülemeyen
bölgelerdeki yöre halk›n›n bizimle temasa
geçmesi sa¤lanarak içme sular›nda iyot ölçümü talebinde bulunmalar›n›n yararl› olaca¤›n› düflünmekteyiz.
Ayr›ca dikkat edilmesi gereken di¤er bir
nokta guatr olgular›n›n yüksek bulundu¤u
yörelerdeki içme suyu iyot miktarlar›n›n da
düflük bulunmas› muhtemeldir. Bu nedenle
özellikle bu olgular›n fazla oldu¤u yörelerde
içme sular›nda iyot ölçümlerinin yap›lmas›na öncelik verilmesinin faydal› olaca¤› düflünülmektedir.
Çal›flmam›zda inceledi¤imiz yerlerin içme
sular›nda iyot eksikli¤ine rastlanmasa da,
iyot eksikli¤i görülen bölgelerde iyotlu tuz
kullan›m›n›n art›r›lmas› veya içme sular›na
iyot kat›lmas›n›n önemli olaca¤›, ayr›ca konu
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hakk›nda e¤itim verilmek suretiyle halk›n
bilgilendirilmesin yararl› olaca¤›na inanmaktay›z.
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