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ÖZET
Tire kırsal alanında 1977 yılında yapılan endemik guatr taramalarında 16 köyde ya§ayan 7142

kişiden 5531 kişi kontrol edilmiştir. Saptanan 2109 guatr hastasından 1908 adedi diffus
(% 34) ve 201 adedi ise nodüler (% S) tiptedirler. Bölgede hastalık konak'ı (%1O,33 . %65,40
arasındadır. Hastalık endemisl Tire'nin kuzeyinde az, güneybatısında orta ve güneydoğusunda yüksek düzey-
lerdedir. Yaş olarak; 11.20 ya§ grubunda (%56) ve cins olaraMa kadmlarda fazla bulunduğu görülmüitür (Ka-
dmlarda; %46» erkeklerde; %80), Genel toplamda guatr prevalansı %38.13>tür, Sosyo-ekonomik ve kültürel
durumu farklı olmayan Tire bölgesinde her iki ebeveyni hasta olan çocukların daha fazla hastalandıkları telen-
miştir. Sağlam kişilerde mi (idrar iyod artığı') ortalaması; 59 ^gr/gün» hastalarda ise 94,2 ^gr/gün'dür.
Yapılan retrospektlf kohord soruıturmasmda II, ve III, derece guatr olaylarının, 1961 yılına kadar preva-
lansları araftmlmii olup» Tire güney-dofu kırsal bölgesine yeni gelen bir suyun prevalansı manidar olarak
arttırdığı anlaiümı§tır.

Bölgedeki endemik guatrın etyolojik faktörleri de ineelenmî|tlr. Besinlerle geçen guatrojenlerin (lahana
ailesi sebzeleri), çevredeki iyod miktannm (sularda iyod range'! 3,5 — 12 pgr/U) coğrafi yükseltinin,
jeolojik oluşumların ve nihayet sudaki guatrojenlerin ilişkileri saptanmi§tir.

Ancak bu sayılan faktörlerden en ileri manidar etkide olanları; çevrede iyod miktarı Ue sulardaki guatro-
jenlerin varlığıdır. Bu guatrojenlerin ise; ortamda bulunan Ztnober (civa sülfür) ve pirit (demir sülfür) den
kaynaklanan sülfür bilefikleri ve dlsülfidler olması olasılıfı çok yüksektir, Sulfid, disülfid ve difer sülfür
bileşiklerinin ortamda bulunuşu ise; bölgenin jeolojik yapısından ileri gelmektedir,
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GİRİŞ
Guatr; troid bezinin, iltihabî ve neoplazik bir yapı

göstermeksizin, Ötroid bir fonksiyonla 40 gr. m üzerinde
büyümesine delâlet eden fiziksel bir bulgudur (Foto 1),

Troid hormonu; vücuttaki oksidatif tepkilerin ger-
çekleşmesinde ve metabolik oranların düzenlenmesinde
katalizör olarak rol oynar. Troid hormonunun sentez
gereci ise, troid glandı tarafından tutulan inorganik iyod
olup, değişik yaı ve cinslerde gereksinim duyulan en az
miktarı; 85-150 pgr arasında çeşitlenmekte, çocuklara
oranla erginlerde ve kadınlara oranla erkeklerde daha
fa,zla miktarlarda alınması gerekmektedir. Ayrıca, ka-
dınlarda bu gereksinim, gebelik ve emziklilikte biras:
daha artmaktadır. Alman iyodun ancak l/3'tt troid ta-
rafından tutulmakta, kalan kısmın pek azı bafka, yol-
larla ve 2/3'e yakm kısmı ise böbrekler tarafından atıl-
maktadır,

Jyodun gevrede az bulunması yada, yeterli bulunsa
bile def i§ik nedenlerle hormon üretimine katılamaması
sonucu, bir bölgede ya§ayan halkın sürekli olarak
%10'undan fazlası guatr hastalığım bulunduruyorsa,
buna "endemik guatr" adı verilmektedir, Endemik
guatr iklim, mevsim, hava kofulları, nesil» milliyet,
renk, ırk ve sınıf ayırımı gözetmeksizin dünyanın her
bölgesinde görülebilmektedir, Eğer endemik guatr, bes-
lenmeye bağlı iyod eksiklifi ile birlikte bulunuyorsa;
hipotroidlzm, mental eksiklik, sağır-düsdzlik, boy kısalı-
ğı, motor uygunsuzluklar ve endemik cretinizm gibi du-
rumların o bölge hakkındaki oranı %10'a kadar çıkar
bilmekte ve yine endemik guatr, yeterli iyod alımını ile
birlikte bulunuyorsa; diğerine oranla daha fazla hipot-

Foto lî S# derece diffus guatr türünden î»ir örnek
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roidizm ve on defa daha fazla troid kanseri bulunabil-
mektedir. Bu nedenle sorunun önemi halk saflığı açı-
sından büyüktür,

Endemik guatrı oluşturan etkenler üç varsayım
üzerinde toplanmakta olup;

a) Beslenmeye bağlı iyod eksikliği»
b) İçme suyunun dü§ük niteliği,
e) Su ve gıdaların taşıdıkları guatrojenler,

olarak belirlenmişlerdir. Bunlardan içme suyunun dü*
şük niteliğine bağlı olan, bilimsel nitelikte endemik
guatr bulguları yeterli sayıda değildir. Beslenmeye
baf lı iyod eksikliği varsayımına bakışta ise, tartışmalı
konular vardır. Son olarak, su ve gıdaların taşıdıkları
guatrojenler konusu ise; son yıllarda önemini gittikçe
belirleyen bir varsayım şeklîne dönüşebilmekte, bu ko-
nudaki araştırmaların bulguları daha somut ve bilim-
sel kanıtlara dayandınlabilmektedir,

Tire kırsal alanında seyrini sürdürmekte olan en-
demik guatr hastalığının epidemiyolojik açıdan tanımsal
incelenmesi yapıldıktan sonra, etyolojik etken saptama
çalışmasında; tek bir etken üzerinde saplanmadan ve
tek yönlü kalmadan, bütün etkenler üzerinde İncelemeler
yapılmıştır,

GEREÇ VE YÖNTEM :

Bölgenin jeolojik yapısını, kayaların tip ve yaşları
ile İçeriğini saptayabilmek için MTA Enstitüsünün tek-
nik olanaklarından yararlanılmııtır. Araştırma bölgesi«
nin def işik yörelerinden toplanan kaya örneklerinin ince-
lenmesi ile daha önceleri MTA tarafından bölgede ya-
pılmış bulunan araştırmaların sonuçları birleştirilerek
gerekli bilgiler sağlanmış bulunmaktadır.

Kaya örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde daha
çok guatrojen aktivite gösterebilecek unsurların aran-
masına af ırlık verilmiştir. Bu şekildeki çalışmalarla
eriştiğimiz "bölgede civa sülfürün bulunabileceği" var-
sayımını yoklamada, kendi kürsümüz laboratuvarı ça-
lışmaları İle MTA'nm çalışmaları, yekdiğerini destekle-
yen olumlu bulgular getirmişlerdir,

BULGULAR

Epidemiyolojik Purum

Yapılan epidemiyolojik araştırmanın Tire kırsal
alanım yeterli düzeyde temsil edebilmesini sağlamak
İçin, tarama yapılacak köylerin;

a) Cof rafik yönleri temsil yeteneğinde bulunacak
gekilde, güneydoğudan 7, güneybatıdan 6, kuzeydoğu
bölgesi tarım alanı ve çiftlik sahası durumunda bulun-
duğundan, kuzeybatıdan ise 3 köy alınması suretiyle 16
adet olması,

b) Cof rafik konumu temsil edebilmek için de; ova
köyleri olarak; Kursak, Çayırlı, Boğaziçi» Halka, Tur-
gutlu, Mahmutlar ve Işıklardan olu§an 7 köy, dağ köy-
leri olarak; İT emişler, Ortaköy, Osmancık, Yenişehir
ve Bf ridere'den oluşan 5 köy ve ova köyleri ile daf köy-
leri arasında yer alan; Saruhanlı, Çobanköy, Sarılar ve
Kocaaliler'in oluşturduğu 4 köy geklinde düzenlenmesi,
uygun bulunmuştur. Uygulanan Örnekleme yöntemi bu
iki özelliği gözetecek şekilde düzenlenen stratifiye ör-
nekleme yöntemidir.



lé Tire Kazası izmir'in 90 km, doğrusunda, 40 km,
genişlik ve 25 km. uzunlukta, 50 - 1400 metre-
ler arasındaki yükseltide, tarımsal uf r a p olan bir
yerleşim merkezidir. Doğudan batıya doğru Tire toprak-
larım yararak akan Kügük Menderes Nehri, tepelerden
akan sularla beslenerek Ege Denizi'ne dökülür. Bölgede
yaşayan halkın sosyo-ekonomik ve kültürel durumu
farklılık göstermeyen bir yapıda olup, guatr hastalığın-
dan korunma konusunda değişik bölgelerde yerle§mi§
değişik gelenek, görenek ve inanışlar vardır,

2, Toplumdaki guatr hastalığını tanıma taramala-
rının doğru ve güvenilir olduğunu yoklayan "Relia-
bility" çalışmaları, yüksek düzeyde güvenilirlik buluna-
bildiğini belirlemiştir (Duyarlılık; 0,995, Seçicilik: 0,917,

Ripitibility: 0,950).
3, Coğrafi yerleşim durumuna uygun olarak

stratifiye yöntemle seçilen 16 köyde yağıya» (7142) ki-
ziden (5531) kişiye guatr taraması yapılmış olup, Ör-
nekleme yöntemi uygulanan Boğaziçi bucağı dışında, nü-
fusunun tümü araı t ı rma kapsamına alınmış olan 15 köy-
de yaşayan halkın taranma oranı % 85'tir,

4. Tire kırsal alanında incelenen 16 köydeki guatr
prevalans hızlarının en azı Mahmutlar Köyünde ve en
fazlası Çobanköy'de bulunmuş olup, range; % 10.38 —
65,40 arasında yer almaktadır. Bölge genelinde guatr
prevalans hızı %86,56 olup, saptanan 2109 hastadan
1908 kişisi diffus (%34.49) ve 201 kişisi ise nodüler
(%3.63) tiptedirler (Tablo 1),

KÖYLER

MAHMUTLAR
EĞRÎDERE
SARILAR
IŞIKLAR
OSMANCIK
ÇOBANKÖY
ÇAYIRLI
HALKA
KURSAK
YENİŞEHİR
TURGUTLU
SARUHANLI
KOCAALÎLER
YEMİŞLER
ORTAKÖY
BOĞAZİÇİ
(Örnekleme)

g Boğaziçi
İj Dahil
d, Boğaziçi

g Hariç

NÜFUS

949

901

488
442

468

385

840

300
294

292

285
263

214

120

118
1293

7142

6854

TARAMAYA
TABİ OLAN

NÜFUS
Sayı

503

874

493

285

422

370
320

285

285

296

288
244

221

116

112

417

5531

5114

%

53
97

100

64

90

96
94

95

96
100

100

92

100

96

99
32

77

87

DÎFFtJS

50

351

297

30
144

206

110
49

66

151

50
127

124

24

24

105

1908

GUATB

%

9,94
40,16
60,24
10,52
34,12
55,67
34S37
17,19
23,15
51,01
17,36
52,04
56,10
20,68
21,42
25,17

34,49

t ÇEŞİDİ

NODÜLER %

2
42

24

2

11

36
7
2

9

23

6
25

9
2

1

_ .

201

0,89
0,48
4,86
0,70
2,60
9,72
2,18
0,70
3,15
7,77
2,08

10,24
4,07
1,72
0,89

3,63

TOPLAM GUATR

SAYI

•52

393

321

32

155
242

117

51

75
174

56

152

138

26

25

105

2109

%

10,33
44,96
65,11
11,22
36,72
65,40
30,56
17,89
26,31
58,78
19,44
62,29
60,18
22,41
22,32
25,18

36,56

Çizelge 1: Endemik guatr taraması uygulanan köylerde risk altındaki
hastalarının karşılaştırması

topluma oranla saptanan guatr

5, Prevalans hızı %10'dan aşağı olan köy sapta-
namadığına göre; guatr hastalığı bütün bölgede ende=
mik olarak bulunmaktadır. Ancak; Tire kırsal alanında
yer alan guatr hastalıf inin, endeminin şiddeti açısından
kesin coğrafi sınırlara sahip üç bölge bulundurduğu
saptanmıştır, Çobankoy, Sarılar, Saruhanlı, Kocaaliler,
Yenişehir, Efridere ve Osmancık'tan oluşan hiperende«
mik güney-dogu Tire kırsal bölgesi (;%36.72 - %65.40),
Çayırlı, Kursak, Boğaziçi, Yemişler, Ortaköy ve Hal-
ka'dan oluşan orta endemik güneybatı Tire kırsal böl-
gesi (% 17,89 - '%36,fî6), Mahmutlar, Turgutlu ve Işık-
lar'dan oluşan az endemik kuzey Tire kırsal bölgesi ( %
10,33 - |% 19,44) olarak gruplanan bu bölgeler manidar
farklılığa sahiptirler (P<,001), Bu bölgelerden gü-

neydoğu hiperendemik olanı Efridere çayı kenarında ve
350-400 m, yükseltilerde yer alan dagr köyleri» güneybatı
orta endemik olanı 50-200 m, yükseltilerde yer alan
ova köyleri ve kuzey az endemik olanı ise; 50 m. yük-
seltide yer alan Küçük Menderes Nehri kenarındaki va-
di köyleridirler (Şekil 1),

6, İncelenen köylerde; endeminin şiddeti düşükten
yükseğe doğru gittikçe, hastalanma yağı ortalamasının
hem diffus ve hem de nodüler guatrda arttığı ve nodüler
guatr hastası oranının da yükseldiği izlenmektedir,
(Tablo 2).
Bölgenin Jeolojik Durumu

Tire ve dolayında, jeoloji haritasında da görüldüğü
gibi (Şekil 2), genellikle metamorfik kayalar yaygm-
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Orta endemlk güney-batı Tire kırsal alanında; Pa-
leozoyik yağlı metamorfik temel üzerine dîskordan ola-
rak oturan Permiyen-Mesozoyik yağlı mostralarda yay-
gın olarak mermerler gözlenir,

Az endemik Kuzey Tire kırsal alanlarında ise; Kü-
çük Menderes vadisi yer aldığından, oldukça genig bir
pr i t halinde uzanan bu vadiyi alüvyonlar doldurmuş
bulunmaktadır.

Bölgenin maden jeolojisi açısından en belirgin yö-
nü» tenörlerinin düşük ve yayıiımlarının da az oluğu ne-
deniyle rasyonel bir işletmeeilife olanak vermeyecek
kadar verimsiz düzeyde varlığını gösteren "Zinober"
türündeki civa madenleridir, Hidrotermal jenezli zino-
berin, doğuda genellikle silis ve pirit ile birlikte list ve
kuvarsit gibi kayalar içinde yer alışı» pirit gibi disülfid-
lerin guatrojenik niteliğe sahip bulunmaları açısından
ilgi çekicidir.

Bölgenin jeolojik tanımından da anlaşılacağı gibi;
Zinoberin Tire kırsal alanında en fazla bulunduğu saha-
lar; Paleozoyik yağlı me t amorf i tier içindeki §ist, serlzit
Şist ve kuvarsitlerin mostra verdiği güneydoğu kesimle-
ridir. Alman kaya örneklerindeki civa ve sülfür tarama-
larında da, en çok güneydoğu ve pek az da güneybatı-
daki sahalarda saptamalar yapılabilmiştir. Şistlerin çok
az fakat kireç taşlarının fazla ve kalın olduğu, Permiyen-
Mesozoyik yaşlı güneybatı alanı, Paleozoyik metamor-
fitleri üzerine diskordan oturduğu ve yapısında az da
olsa şist bulundurduğu için, zinoberin bu sahalarda çok
az bulunması doğaldır. Alüvyonlardan olugan kuzey
bölgesinde ise miktar çok az olduğu için, çok duyarlı
analizlerle belki sülfür saptamaları yapılabilir, Sülfid'-
leri doğurabilecek bileşikler Tire kırsal alanının güne-
yinde bulunmakta olup, bu yörelerde endemik guatr
prevalansınm da en fasla miktarda bulunması bîr ras-
lantı olmayıp, pozitif yönlü bir iligkinin sonucudur.

Sülfür ve disülfid'leri içeren bileşiklerin Zinoberin
bulunduf u yerlerde olacağı anlaşıldığına göre, kantita«
tif olarak yapılan sülfür tayinleri sadece azlık ve çok-
luk konusunda bize fikir verebildiğinden "fazla sülfür
bulunduran", "az sülfür bulunduran" ve '-çok az, veya
hiç sülfür bulundurmayan" olarak, sülfür içerikleri açı-
şından üg endemik bölgeye ayrılmış ayrılabilen Tire -
kırsal alanında, arattırma yapılan köylerin; guatr pre-
valans hızları ile, köy yerleşim ve su alimantasyon alan-
larının bu şekilde nitelendirilen zinober içerikleri kar-
|ila|tırıldığında; T (Kendall korelasyonu) ^ 0,766 bu-
lunmu|tur, Bu korelasyon Z == 4,638, d.f = 16 için,
P<*ÖÛ1 seviyesinde manidardır, Zinoberin kayalarda

bultınuı miktarının "fazla", "az" ve ''çok az veya hiç"
oluşuna göre gruplanan köylerin hasta ve sağlam sayı-
lan ile yapılan Kolmogo-rov - Simirnov testinde ise;
"Zinobeıi fazla olan ortamda yalayan bireyleı in daha
fazla guatr hastası olabileceği" ilişkisini yoklayan tek
kuyruklu hipotezle; X = 159,841, d.f.2 için; P<,ÖÖ1 se-
viyesinde manidarlık, "yapnan bölgedeki Zinober içeriği
İle, hastalığın prevalansı arasında İlişki vardır", var-
sayımım yoklayan çift kuyruklu varsayımla da;
(K.S = 0.0541 buluamug olup, D » 0.35'den küçük ol-
duğu için) P<.001 seviyesinde manidarlık saptanmıştır.
SONUÇLAR

Sulardaki guatrojenik içeriğin nitelif ini arattırmak
amacı ile girigtifimiz; toprak oluşumları ve jeolojik
yapının araştırılması sonucunda, sülfür bileşikleri ve
disülfid'lerin etyolojide etken olabilecekleri fikri geliş-
tiğinden, su analizlerinde bu konuya ağırlık veren çalış-
malar sürdürülmüştür. Suların antitroid içerik olarak;
satüre ve ansatûre bir kısım sülfürlü alifatik hidrokar-
bonları bulundurabildikleri ve şiddetli guatr endemileri
yapabildikleri konusu son yıllarda saptanmış bir bulgu
olduğundan ve retrospektif kohort çalışmamızda, Eğri-
dere suyunu ilk kez içmeye başlayan köylerdeki pre-
valans artışı da bizi suyu suçlamaya yöneltmîi bulun»
dufundan, örnek sularında sülfür ve disülfid aranması
çalışmaları yapılmıştır, 93° - 97° C arasında ısıtıldığı
sırada çıkan su buharına grager dedektorü uygulanmak
suretiyle, sülfür saptaması yapılabilmiştir. Ancak; tek-
nik olanaklarımız gaz kromotografisi ve kitle spektro-
fotometresi ile çalışma olanağı sağlamadığından, suda
disülfid, polisülfid, alifatik hidrokarbonlar ve hatta sül-
fürün kantitatif tayini gibi incelemeler yapılamamıştır.
Buna kargın, difer etyolojik faktörlerin İıaret ettifi ve
epidemiyolojik çalışmanın da belirttiği gibi» suda sülfü-
rü bulabilmiş, olmamız daha söz konusu antitroid ak-
tivitenin varlığı konusunda bize güvenilir bilgiler ver-
miştir,

Böylece; bölgede seyrini sürdüren guatr endemisinin
epidemiyolojik tanımlamalarını yaptıktan sonra yönel-
diğimiz etyolojik etken çalışmasında; bu endemiye ne-
den olabileceği saptanan etkenler olarak; günlük ras-
yonda alman bazı tür besinlerin, çevrede bulunan iyod
miktarının, köy veya su kaynağı yükseltilerinin, bölge-
nin jeolojik oluiumlarmm ve guatrojenik özelliğe sahip
su etkenlerinin varolduğu anlaşılmıştır, Bu etkenlerin ö-
nemlîlik derecelerini belirleyen korelasyonlar ve kore-
lasyonların çeşitleri île manidarlık seviyeleri ise çizelge
3'te gösterilmiş bulunmaktadır.



Guatr prevalansmı arttırıcı olabilecekleri saptanan
ve yukarıdaki tabloda sıralanmış, bulunan etkenlerin en
ileri derecede manidar etkiye sahip bulunanlaw; sudaki
iyod miktarı ve jeolojik durum etkenleridirler, Çevrede-
ki iyod için Indikator durumunda bulunan suyun iyodu
ile prevalans ilişkisinin yüksek çıkıp beklenilen bir du-
rumdur. Ancak; suya ve besinlere geçen guatrojenlerin
kaynak unsurlarını içeren jeolojik etkenin yüksek ma-
«idarlıkta korelasyon vermesi» bölgedeki gua.tr endemi-

sinde, çevresel dof al guatrojenlerin önemini belirleyebil-
mektedir. Âslmda; yükseltinin artması ile çevrede ve
sularda iyodun azalması sonucu guatr prevalansmm
artacağı konusu da saptanmış bulunduğundan
(R 2,3 = 0.644), değişik etkenlerin yardımıyla, guatr
prevalansmı arttırabilecef i anlaşılan su iyodu etkeninin
etyolojik önem sırasındaki yeri, jeolojik etkenden geride
kalmaktadır,
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