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Thiocyanate Quantities in Milk in Ankara Region

Summary: This study is eonducted in order to determine the quantities of
thiocyanate in raw milk samples obtained from three different farms in the vi-
cinity of Ankara, from the point of view of human health and the activation of
the laetoperoxidase/thiocyanatelhydrogen peroxide system (LPS).

lt was determined that the average amount of thioeyanate in the samples
obtainedfromfarm i was 2.830 0.072 ppm, from fa rm 2 was 3.190 0.106 ppm
and from farm 3 was 3.560 0.085 ppm. The mOllthly averages for the month of
March was 3.085 0.092 ppm, for the month of April was 3.019 0.0917 ppm
and for the month of May was 3.470 0.140 ppm.

Statistical analysis indicated that the difference among farms, the differ-
enee among mollths, and the differenee among farms and months was sign(fi-
cant (P<0.001).

Özet: Bu çalışmada, Ankara Bölgesi sımrları içindeki üç çiftlikten sağla-
nan çiğ inek sütlerinin içerdiği tiyosanat miktarları, gerek insan sağlığı, gerekse
laktoperoksidazltiyosiyanatl/ıidrojen peroksit Sistem (LPS) aktivasyonu açısın-
dan ineelenmi,~tir.

Çiğ süt örneklerindeki ortalama tiyosiyanat miktarları çiftlik i 'de
2.830 0.072 ppm, çiftik 2 'de 3.190 0.106 ppm, çiftlik 3'de ise, 3.560 0.085 ppm
olarak bulunmuştur.

Çiftliklerin mart ayında ölçülen ortalama tiyosiyanat miktarı 3.085 0.092
ppm, nisan ayı ortalama tiyosiyanat miktarı 3.019 0.917 ppm, ve mayıs ayı or-
talama tiyosiyanat miktarı ise, 3.470 0.140 ppm' dir.

Yapılan istatistiksel analizlere göre, çiftlikler arasındaki fark, aylar arasın-
daki fark ve çiftliklerle aylar arasındaki fark (P<O.OOI) önemli bulunmuştur.

Giriş

İnsanların besin gereksinimlerinin büyük
bir kısmını karşılayabilen süt, aynı zamanda
mikroorganizmaların gelişmesi için de mükem-
mel bir besi ortamı durumundadır. Bu yüzden
sağım, toplama, depolama ve taşıma gibi aşa-
malarda bulaşan mikroorganizmalar, çok kısa
sürede sütün bozulmasına neden olabilmekte-
dir. Böyle bir olasılığı önleyip, uygun nitelikte
süt elde edebilmek için, hijyenik kuraııara bağlı
bir sağım işleminin gerçekleştirilmesi ve sağım-
dan sonra, işleneceği ana kadar, soğukta muha-
faza edilmesi gerekmektedir. Soğutma işlemi

büyük bir ekonomik yük getirdiği için, süte bo-
zulmasını önlemek amacıyla, bilinçsizce kimya-
sal koruyucular katılabilmektedir. Bu kimyasal-
ların gerek sağlık, gerekse teknolojik açıdan
sorunlar yarattığı, çeşitli araştırmacılar tarafın-
dan bildirilmektedir (I, 2, 3, 5, 6, 12, 2 ı).

Çiğ sülün depolanması ve süt işletmelerine
nakli özellikle tropik ve subtropik iklim kuşa-
ğında bulunan, gelişmekte olan ülkelere teknik
ve organizasyonla ilgili bir takım sorunlar ya-
şatmaktadır. Subtropik iklim kuşağında bulunan
ülkemizde de son yıııarda teknoloji konusunda
bazı gelişmelere karşın, süt işletmelerinin kali-
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teli hammadde sağlamada önemli sorunları var-
dır. Üretimin dağınık olması ve sütün işletmele-
re ulaşma sürecinde muhafazası için gerekli ko-
şulların genelde tam anlamıyla yerine
getirilememesi sorunların başındadır. Çiğ sütün
Laktoperoksidaz/ti yosi yanatlhidrojen peroksit
(LP-Sistemi) aktivasyonu ile muhafazası son
yıllarda birçok ülkede uygulanabilir bir yöntem
olarak denenmekte ve aktivasyon için zorunlu
konsantrasyonlar ile sistemin antibakteriyel et-
kisi üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır
(8,10,13,14,17,18,22).

Tiyosiyanat konsantrasyonu sağlık ile ilgili
bazı sorunları da beraberinde getirebilecektir.
Tiyosiyanatlar tiroid bezinde iyot tutulmasını
engelleyerek hormon oluşumunu inhibe ederler.
Bu durumda çok az tiroksin sentezlenebilir ve
tiroid iyot yetersizliğinden kurtulmak için aşırı
aktivite göstererek büyür (2,3, 16).

Ancak literatürler LP Sistemi ile aktive
edilmiş sütteki tiyosiyanat miktarlarının tiroid
fonksiyonu ile ilgili herhangi bir probleme yol
açmasının olanaksız olduğunu göstermiştir (2,
3).

Sütlerin tiyosiyanat düzeylerini hayvarım
yaşı, laktasyon ve beslenme gibi şartlar etkile-
mektedir (7, 16, 20, 23, 24, 25). Bu çalışmada
Ankara Bölgesi inek sütlerinin içerdiği tiyosiya-
nat miktarları, gerek insan sağlığı, gerekse lak-
toperoksidaz/tiyosiyanatlh.idrojen peroksit
(LPS) aktivitesi açısından araştırılmıştır.

A. BAYHAN - A. AKDoGAN - G. YENTÜR

Materyal ve Metod

Araştırma materyali olarak Ankara İl Sınır-
ları içinde bulunan üç çiftlikten temin edilen
inek sütleri kullanılmıştır. Araştırma, mart,
nisan ve mayıs aylarını kapsamaktadır. Her çift-
likten, her ay iO'ar örnek al.~narak, toplam 90
süt örneğinde çalışılmıştır. Ornekler, teminin-
den hemen sonra analize alınmıştır.

Tiyosiyanat tayini, sütün trikloro asetik
asit ile proteinleri çöktürüldükten sonra Fe
(N03) 39HıO ile verdiği rengin 460 nın de
spektrofotometrik olarak okunması esasına göre
yapılmışır (2). İstatistiksel değerlendirmelerde
iki yönlü varyans analizi ve "tukey" testi kulla-
nılm ıştır (4).

Bulgular

Her üç çiftliğe ait sütlerdeki ortalama tiyo-
siyanat miktarları Tablo 1'de verilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

İncelenen süt örneklerinin tiyosiyanat içe-
rikleri üç aylık süreçte, Çiftlik 1, Çiftlik 2 ve
Çiftlik 3'e ait örneklerde sırasıyla ortalama
2.830 0.072 ppm, 3. i90 0.106 ppm,
3.560 0.085 ppm bulunmuştur (Tablo 1).

Tiyosiyanat miktarları aylar bazında ince-
lendiğinde mart, nisan, mayıs ayları ortalamala-
rı 3;805 0.0292 ppm, 3.019 0.0917 ppm,
3.470 0.140 ppm'dir. Yapılan istatistiksel

Tablo I. Her Üç Çiftliğe Ait Sütlerdeki Ortalama Tiyosiyanat Miktarlan (ppm)

Table ı. Average Thioeyanate Quantities in Milk Samples obtained from eaeh of the Three farıns (ppm)

_.-

-i
_.- . - - .- - ._-

Aylar Çiftlik i Çiftlik 2 Çiftlik 3 Genel
- -
X S- i X S- X Sx:X i X

Mart Aa Ab Aa A i
3.00 0.029 3.223 0.041 3.032 0.050 3.085 0.0292 ı

Nisan i Aa ABa Bb A
2.639 0.121 2.H54 0.096 3.563 0.077 3.019 0.0917

-- .. _- - ..._------------- .._-_.-_.

Mayıs Aa i Bab eb B
2.844 0.16H 3.492 0.274 4.074 0.053 3.470 0.140

--- -----_. __ . ---- ..

Genel

L-
a b c

2.H30 0.072 3.190 0.106 3.560 0.085

ı---- ----_ ...

F PdJ.OOI
.•._- ..... ---"._"---- -- i

a.b.c.: Aynı satırda farklı harfleri taşıyan grup ortalamalar arası farklar önemli P<0.05

A.B.: Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan grup ortalamalar arası farklar önemli P<O.05

Her bir grupta n=30'dur.



ANKARA iLi SÜTLERINDE TiYOSiY ANAT

analizlere göre, çiftlikler arasındaki fark, aylar
arasındaki fark ve çiftliklerle aylar arasındaki
fark (P<O.OOi) önemli bulunmuştur.

Araştırmada elde edilen sonuçlar i-iOppm
arasında olup, bu değerler çeşitli literatürlerle
desteklenmektedir (1,2,9, 10, i I, i 6, 19).

Medina ve arkadaşları (15), inek sütünde
doğalolarak i - iO ppm düzeyinde SCN bulun-
duğunu yine Zapico ve arkadaşları (9), inek sü-
tünde yaptıkları çalışmalarında 1-10 ppm düze-
yinde tiyosiyanat saptadıklarını bildirmişlerdir.

Thakar ve Dave (22), Hindistan'da yaptık-
ları çalışmalarında manda sütünde SCN mikta-
rını 5.5-6 ppm düzeyinde saptarken, keçi sütle-
rinde yapılan diğer bir çalışmada tiyosiyanat
miktarları 2.81 ppm olarak bulunmuştur (23).

Sütlerin tiyosiyanat düzeyleri, çevre koşul-
ları, laktasyon ve farklı beslenme rejimieri al-
tında oluşmaktadır. Tiyosiyanat düzeyinin veri-
len yemlerle yakın ilişkisi vardır. Kış yemi ile
beslenen hayvanların sütlerindeki tiyosiyanat
miktarı doğalotlaklarda otlanan ve yonca ile
beslenen hayvanların sütlerindeki tiyosiyanat-
tan düşüktür. Ayrıca glikozit içeren bitkilerden
turpgiller, şalgam, lahana, karnabahar ile besle-
nen ineklerin sütlerindeki tiyosiyanat miktarla-
rının yüksek olduğu rapor edilmiştir (2, 7, ll,
16, 20, 25). Yine tiyosiyanat miktarı, hayvarun
yaşı ve laktasyon dönemi ile de ilgilidir. Lak-
tasyon dönemi tiyosiyanat miktarını arttırırken,
yaş çok düşük düzeyde etkiler (24).

Araştırmaya alınan süt örneklerine ait çift-
liklerde, mart ve nisan aylarında saptanan orta-
lama tiyosiyanat düzeyleri, mayıs ayına göre
daha düşük bulunmuştur. Çiftlik i'de saptanan
ortalama tiyosiyanat miktarının aylara göre da-
ğılımında önemli bir artış görülmezken, Çiftlik
2'nin ve Çiftlik 3'ün mayıs ayında tiyosiyanat
miktarlarının belirgin ölçüde artış gösterdiği
saptanmıştır. Bu artışın hayvanların beslenme-
leri ile orantılı olduğu görülmektedir. Yapılan
araştırmada her üç çiftlikte de hayvanların bes-
lenmesinde mısır silajı yemi kullanılmış, bun-
lardan Çiftlik I, üç aylık dönemde hayvanları
hiç meraya bırakmazken, Çiftlik 2 mayıs, Çift-
lik 3 nisan ve mayıs aylarında meradan beslen-
melerini sağlamışlardır. Yine mayıs ayında
Çiftlik 3'de doğum olayları çok olmuştur.
Mayıs ayındaki tiyosiyanat artışı beslenme ve
laktasyona atfedilebilir.

Oysun (16). Samsun ilinde üretilen inek
sütleri üzerinde yaptığı çalışmada SCN düzey-
lerini 1.24-62.49 ppm olarak bulmuş ve bu yük-
sek değerleri hayvanların lahana tüketimine
bağlamıştır.
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Görüldüğü gibi. tiyosiyanatın sütte düşük
konsantrasyonlarda bulunması, laktoperoksidaz/
tiyosiyanat/hidrojen peroksit (LP) aktivasyonu
ile muhafazası için yeterli değildir. LP-Sistem
aktivasyonunun gerçekleşmesi için sütlere 10-
20 ppm düzeyinde tiyosiyanat katılması öneril-
mektedir (2, 3, 12).

Yapılan klinik denemeler, bu yöntemle mu-
amele edilen sutün tüketilmesi sonucu tiroid be-
zinin iyot alımını engellemediğini ortaya koy-
muştur. Ayrıca yöntemin uygulanması ile, sütte
ulaşılan tiyosiyanat konsantrasyonu. sütte fizyo-
lojik olarak bulunan tiyosiyanat miktarına kJsa
sürede inmektedir. Sütteki kalıntı düzeyi de
insan tükürüğünde varlığı bilinen tiyosiyanat
düzeyinin altındadır (2, 3).

Bizim gibi gelişmekte olan soğuk zinciri
tam anlamıyla kuramamış ülkelerde, süt kaybını
en aza indirmek için bu sistem kabul edilebilir
bir alternatif olabilir.
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