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Özet : 17 kan örneğinde kurşun miktarı iki ayrı yöntemle; diferan
s iyel puls anodik sıyırma voltametr isi (DPASV) ve grafit fırınlı alo· 
mik absorpsiyon spektrofotometrisi ile ölçülmüş ve sonuçlar is tatis
tiksel olarak uyumlu bulunmuştur (t tes ti). Ayrıca bunlardan on kan 
örneğinde eritrositlerdeki protoporfirin IX değerleri de saptanmış ve 
bunların DPASV ile bulunan kanda-kurşun değerleriyle olan ilişkisi is
tatistiksel olarak incelenmiştir. Burada da pozitif ilişki gJrü lınüştür 

(r = 0.62). 

DETERMINATION OF LEAD iN BLOOD BY DIFFERANTIAL 
PULSE ANODIC STRIPPING VOLTAMMETRY 

Smnmary : The quan tity of lead in seventccn blood samples havc 
been detcrmined by two methods; namely b y the differ entia l pulse 
anodic stripping voltammetry (DPASV) and by the graphite furnace 
atomic absorption spectrophotometry. The results were compaced sta· 
tis ticall y and found to be consistent (t test) . In addition in ten blood 
saınplcs of the same scries protoporph yrin IX in erythrocytes was 
measured. On calculation of coefficient of corrclation between DPASV 
and protoporphyrin IX, positive association was found (= 0.62). 
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GİRİŞ 

Bilinen en eski toksik madde

lerden olan kurşun, günümüzde de 

önemini korumaktadır. Kurşun ze

hirlenmesinin ilk bilimsel incelen· 

mesi Tanguerel des Planches'in 

1200 zehirlenme olayını konu alan 

1839 da yayınladığı çalışmada ya· 

pılmıştır(l). Kurşun zehirlenmesi 

vaka sayılarının ülkemizde 1978 -

1981 yılı için yayınlanan SSK is

tatistiklerinde ilk iki sırayı aldığı 

görülmektedir(2). Kurşunun insan 

üzerindeki olumsuz etkisi, kirlilik 

nedeniyle aşırı ölçüde kurşun içe

ren hava, su ve besinlerle olabilir. 

Ancak en sık rastlanan kurşun ze

hirlenmesi olguları meslekseldir. 

Oto akü yapım işleri, kurşun saf

laştırma (izabe), kurşunlu boya 

kullanılmış demir aksamın (gemi, 

köprü vb.) kaynakla parçalanması 

vb. işler başlıca kurşun zehirlenme

si tehlikesi yaratan iş türleridir. Ki· 

şide kurşun zehirlenmesini göste

ren en iyi materyal kan ve idrar

dır. Bunlardan da kan, en sık seçi· 

len biyolojik sıvıdır. Biyolojik ma

teryalin analizinde x-ışınları fluorc

sans ve nötron aktivasyon gibi y1-

kıcı olmayan (non-destructive) yön

temlerde organik madde olduğu gi

bi analiz edilir. Spektroskopik v~ 

elektrokimyasal gibi yı kıcı (destnıc

tive) yöntemlerde ise kan ve idrar 

gibi organik materyal parçalanarak 

kurşunun açığa çıkması sağlanır. 

Yıkıcı olmayan yöntemler çok pa

halı olduğundan genellikle diğer 

yöntemler kullanılır. Kanda kurşun 

analizinin yapılmasında spektrosko

pik ve elektrokimyasal yöntemle-
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rin kendilerine özgü 

vardır. Pahalı olan 
üstünlükleri 

spektroskopik 

analizlerde gerekli olan kan mikta

rı da fazladır. Elektrokiınyasal yön

temlerden DPASV de ise 50 µ1 kan 

numunesi yeterlidir. 

Organik yapının parçalanması 

için ise, kuru-küllendirme veya yaş 

-sindirme yöntemlerinden biri se

çilir. Kuru yöntemde 400-700°C'a ka

dar ısıtılan numune hava oksijeni 

yardımıyla yükseltgenir. Yaş yön

temde ise ortama yükseltgeyici asil 

çözeltileri eklenip 200-250°C'a ka

dar ısıtılır. 

Bu çalışmada yaş-sindirme yön

temini kullanarak kan numunele

rindeki kurşun miktarı DPASV ile 

analizi amaçlanmıştır. Elde edilen 

veriler ile grafit fırınlı AAS yönte

miyle bulunan kanda-kurşun so

nuçlan ve eritrositlerdeki protopor

firin lX değerleri karşılaştırılaral.;: 

önerilen yöntemin uygulanabilirl i ği 

gösterilmek istenmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Kullanılan cihazlar ve parçaları: 

- Polarografik analiz cihazı (PAR 

174 A) (3,4) 

- Atomik absorpsiyon spektrofo

tometresi (Beckman 1272 m) 

- Fluorometre (Eppendorf 1100 m) 

- X-Y yazıcısı (model 2000 Hous-

ton Inst.) 
- Asılı duran cıva elektrodu (Met

rohm 410 -E) 
Kullanılan kimyasal maddeler, 

çözeltiler ve materyal : 

- Standart kurşun çözeltisi (1000 

ppm Pb) (Analar BDH, PbNO~ 

den). 



- Asit ve diğer çözeltiler {pro ana
lisi Merek). 

- Üç kez damıtılmış ve iletkenliği 
1 .µmho dan az damıtık su. 

- Çalışma materyali olarak kulla
nılan kan numuneleri, SSK 
Ankara Meslek Hastalıkları 

Hastanesine kurşun zehirlenme
si şüphesiyle gelen işçilerden 

sağlandı. 

YÖNTEMLER 

Grafit fırınlı atomik absorpsi
yon spektrofotometresi ile kanda 
·kurşun tayini (5, 6) : 

Heparinli plastik enjektörle 
alınan kanın 1 ml'si, % 5 lik triton 
-X 100 çözeltisinin 4 ml'si ile ka
rıştırılır. Bu karışımdan 10 µl AAS' 
ne enjekte edilip 100° C da 25 sn 
kurutma, s2s·c da 50 sn küllen
dirme ve 1300°C 10 sn atomize edi
len kurşunun 283.3 nın de vermiş 
olduğu absorbans ölçülür. Standa_rt 
çözeltinin verdiği absorbans il~ 

karşılaştırılarak sonuca gidilir. 
Eritrositlerde protoporfirin IX 

tayini (7, 8) : 

5 ml kan numunesi 20 dakika 
santrifüj edilerek serum kısmı atı
hr. Hücrelerden alınan 1.0 ml üz~

rine bagetin ucu ile bir miktar sa
ponin eklenerek aynı bagetle l d:-ı

kika ezilir. 1 hacım asetik asit ve 
5 hacım eter karıştırılarak elde 
edilen karışımdan 7 ml bu hücre
lerin üzerine eklenerek 10 dakika 
daha ezilir. 20 dakika santrifüj edi
lip üstteki faz bir ayırma hunisi
ne alınırken alttaki faz üz~rin~ 7 
m1 daha asetik asit-eter karışımı 

eklenir. 10 dakika karıştırılıp, 15 

dakika santrifüj edildikten sonra 
üst faz daha önce alınan ile bir
leştirilir. Bunun üzerine 7 ml % 10 
luk HCl çözeltisi konarak 1 daki
ka iyice karıştırılır. Alttaki HCl fa. 
zı ayrılarak 405 nm de uyarma 
(exitation), ve 436 nnı yayılım (em
mision) ölçülür. Boş numune ola
rak % 10 luk HCI kullanılır. 

DPASV ile kanda · kurşun 
tayini : 
Cihaz ve parametreleri daha 

önceki yayınlarda olduğu gibidir 
(3,4). Tek farkı asılı duran cıva 
elektrodunun kullanılmasıdır. Bu
nun için üst kısmında cıvanın du
rabileceği küçük bir haznesi bulu
nan cam kılcal içerisinden dikloro
dimetil silanın karbontetraklorür
deki % 5 lik çözeltisi ve takiben 
kuru hava geçirilerek elektrot içi 
silikonize edilir. Kılcal, mikromet· 
re başlığı içerisine takılarak hücre
ye yerleştirilir. 5 ml su üzerine 150 
.µl derişik HC104 eklenerek oluştu
rulan destek elektrolit içerisindeki 
çözünmüş oksijen, azot gazı yar
dımıyla uzaklaştırıldıktan sonra 
azot gazı çözelti üzerine gönderilip 
15 saniye süre ile beklenilir. Taki
ben - 0.7 V (DKE'a göre) potansi
yel değerinde asılı duran cıva elek
trodu üzerinde önbiriktirme yapı

lır. Bu sürenin sonunda 30 sn man
yetik karıştırıcı kapalıyken de bi
riktirmeye devam edilip 5 mV / sn 
potansiyel tarama hızıyla anodik 
yönde sıyırma yapılır. Bilinen kon
santrasyondaki kurşun değerleri 

ile bilinmeyenlerin karşılaştırılma

sı ve standart ekleme yöntemleriy
le de sonuca gidilir. 
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Numunenin analize hazırlan

masında ise : 50 µl kan örneği üze

rine 150 µl derişik HC104 eklenerek 

260°C da 60 dakika ısıtılır. Tama

men renksiz bir görünüm alan 

numune suda çözülüp polarografi 

hücresine kısımlar halinde ekle

nir. 

BULGULAR 

Ankara SSK Meslek Hastalık

ları Hastanesine kurşun zehirlen

mesi şüphesiyle başvuran 17 işçi

nin kanında DPASV ve AAS ile ya

pılan kurşun analizleri Tablo 1 de 

sunulmuştur. Yapılan istatistiksel 

Tablo 1. Aynı kan örneklerinde DPASV ve, AAS ile elde edilen Pb miktarları 

ve eritrositlerde protoforfirin IX değerleri 

--- --- ---
Örnek Pb(% µg) Eritrositlerde 

No. protoforfirin IX 

DPASV AAS (% µg) 

1 64.2 63.7 69.7 

2 87.1 84.3 118.1 

3 68.4 60.8 37.3 

4 60.1 52.4 58.2 

s 11.7 5.0 30.S 

6 65.3 60.l 191 

7 54.S 42.2 64.6 

8 36.1 33.4 39.8 

9 10.4 9.5 38.1 

10 82.3 71.2 147.3 

11 74.2 68.7 Yapılmadı 

12 44.7 39.9 Yapılmadı 

13 80.7 78.9 Yapılmadı 

14 46.6 45.2 Yapılmadı 

ıs 68.1 65.3 Yapılmadı 

16 40.7 36.1 Yapılmadı 

17 55.3 41.7 Yapılmadı 

Toplam 950.4 858.4 

s (standart : 21.64 21.47 

sapma) 

x (aritmetik : 55.90 50.49 

ortalama) 

ortalamalar farkı önemlilik 

testi (t = 0.73) 

(t tablo değeri 2.04) 
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analiz sonuçlarına göre her iki yön
tem ile elde edilen değerler uyum
ludur. Şöyle ki, iki yöntemle elde 
edilen kanda - kurşun değerlerinin 

ortalamaları arasındaki fark ista
tistiksel olarak önemsiz bulunmuş
tur (bulunan t = 0.73, t tablosu de
ğeri 2.04 den küçüktür). Bu 17 kan 
örneğinin 10 tanesinde yapılan erit
rositlerde protoporfirin lX değerle
ri de Tablo 1 de bulunmaktadır. 

Eritrosit protoporfirin lX değerleri 
ile kanda - kurşun değerleri ara
sında bir ilişki vardır (9, 10). 
DPASV ile elde edilen kanda kur
şun değerleri ile eritrositlerdeki 
protoporfirin lX ilişkisi pozitif ko
relasyon göstermektedir (korelas
yon katsayısı r = 0.62 olarak bu
lunmuştur). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

DPASV ile kanda kurşun ana
liz bulguları olumludur. Bu yönte
mi uygulamak oldukça basittir; kul
lanılan cihazların duyarlık düzeyi 
eş olan cihazlara göre ucuz olma
sı, aynı anda bir kaç elementi veya 
organik molekülü eser düzeyde bir
den analiz edebilmesi ve az ma~

deye gereksinme göstermesi bakı

mından üstünlüğe sahiptir (11). Or

tamda bulunan maddelerin analizi 
etkilemediği gözlenmiştir. Yapıla'ı 

daha önceki DPASV ile kanda -
kurşun deneylerinde yaş - sindirim 
ortamı, hfr::ren.in şekli, y::!rclıın<:ı 

elektrot ve deneyin yapılışı açısın

dan farklılıklar bulunmaktadır(l 2). 
Çalışma elektrodu olarak kullanı
lan asılı duran cıva clektrodunwı 

dışında camsı-karbon veya erafit 

elektrotların kullanıldığı anodik sı

yırma voltametrisi (ASV) yöntemin
de ise tekrarlanabilirliliğin azlığı ve 
deneyin zorluğu açısından sorun
lar bulunmaktadır (13, 14). Kanda 
kurşunun normal kabul edilen üst 
düzeyi üzerinde değişik ülkelerde 
değişik değerler verilmekle birlik
te genelde «60 µg Pb/100 ml kan» 
kabul edilmektedir. DPASV yönte
mi ile aniliz edilen 17 kan nunm
nesinin 9'u ve AAS yöntemi ile de 
8'i bu sınırın üzerinde bulunmuş

tur. Standart ile karşılaştırmak 

yerine standart ekleme yöntemi
nin daha başarılı olduğu sonucuna 
varılmıştır. Eritrositlerde proto
porfirin lX değerleriyle DPASV 
uyumu buna bir kanıt olarak düşü
nülebilir. 

Sonuç olarak, kanda kurşunun 

diferansiyel puls anodik sıyırma 

voltametresi, ile doğru, hızlı ve ucuz 
olarak tayin edilebileceğini söyle· 
ye biliriz. 

(Geliş Tarihi : 6.11.1984) 
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