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JOD I OST FRA FORSKJELLIGE STEDER I NORCE 

SUMMARY 

The iodine conlcnti in cheese from 14 differenl dairies in Norway have been deter
mined by means of neutron activation combined with iodine separation by retention 
on Oowcx 2-X8 anion exchanger. 

The materia] embraces 4 specimens of Norvcgia. 7 specimens of G-35 Gudbrandsdals
ost, 2 specimens of Fløtcmysost, and I specimen of Hvit Geitost. 

The results show no significant differences in the iodine contents between cheese 
from coastal versus inland dairies. Neither is there any observed significant difference 
in the iodine contents when comparing cheese from southern and northern Norway. 

The analysis shows that two of the most commonly eaten cheeses in Norway, namely 
G-33 and Norvegiai represent significant sources contributing to the daily iodine need 
of the population. However, the G-35 cheese appears to contain appreciably more 
iodine than Norvegia. This fact relates to the total iodine in milk being variably fixed 
to the various protein fractions of the milk, and their use in cheese manufacturing. 
(Iodine in cheese from various places in Norway) 

1 INNLEDNING 

Som et livsviktig mikroelement må jod daglig tilføres dyr og menneskcr for at skjold
bruskkjertelen (Glandula thyroidea) skal kunne produsere hormonene thyroxin og 
trijodthyronin. Mcngden av naturlig jod i næringsmidler interesserer av flere grunner. 
Syntesen av thyroidhormonene og opptaket i mennesket av radioaktivt jod ( ' 3 ' I ) 
avhenger av opptaket av naturlig jod. Dessutcn er det av ernæringsmessig betydning å 
kartlegge jodtilførselen fra de forskjellige næringsmidler. 

Ved en kjernefysisk detonasjon vil det av elementet Tellur bli dannct tellurisotoper 
som vil desintegrere til fem forskjellige jodnuklider. Ca 3% av det totale fisjonsutbytte 
vil være ' 3 ' I. Til tross for at isotopen har en relativ kort halveringstid, kun 8 dager, 
vil den for en befolkningsgruppe med negativ jodstatus (jodmangel) kunne fore til 
store stråleskader på thyroidea. Gl thyroidea er hovedreservoiret for jod i kroppen. 
Med normal jodtilforsel vil gl thyroidea ta opp 20—50% av tilført jodmengde, men ved 
jodmangel kan opp til 95% bli absorbert. Tilstedevserclscn av u 1 1 vil ved jodmangel 
gi en relativ sterre strålebelastning enn ved tilstrekkelig joddekning. 

Med henblikk bl a på dette var det at man ved Forsvarets forskingsinstitutt ble 
interessert i å få kartlagt jodtilførselen gjennom næringsmidler for forskjellige lands
dele r av Norge. 

Bestemmelse av jod i biologisk materiale har interesse innen medisin både i diagnos
tikk, epidemiologi og metabolismestudier. Den mest utbredte metode tor jodbestem-
melse i biologisk materiale er kolorimetri (1). 

En meget anvendelig metode til jodbestemmelser er også nøytronaktivcring med ter
miske m-/troner, idet reaksjonen 1 2 7 I (n, 7) 1 2 8 1 ( t | / 2 = 25 min, F.y- 443 keV) kan 
utnyttes. Automatiserte systemer for rutincanalyser er i bruk (2). 
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Hcurubise og Roti (3) har analysert jod i blod. urin og saliva med nøyironaklivcfing 
kombinert med anionbytting. U* utnytter at en anionbyttcr (Dowex 2-x8) selektivt 
holder " * 1 tilbake, mens interfere.—r.df tmklidcr som f ekt J , C I og , 4 N a i stor grad 
siippes igjennom ionebyttcren etter at denne pi forhand er met let med en konsentrert 
jodopplosning. Metoden er lite arbcidskrcvcndc, viser god presisjon og folsomhel. 
Separasjonsmctodcn inneberer at neytronaktivering tidsmessig og prcsisjonsmetsig 
synes å være på hevde med kolorimctri. 

Ved FFI er det foretatt bestemmclser av jod i en rekke biologiske matcrialer (blod, 
urin. drikkevann, fisk og melk) ved hjelp av neytronaktiveringsanalyse (NAA) 
(4, 5 ,6 , 7). NAA kombinert med retensjon av jod pa anionbyttcr viste seg a vere 
vclegnct for analyse av jod i fiskekjott (4) og for analyse av jod i melk (7). Presisjo
nen ved bestemmclsene synes å være god (6-8%), og påvisningsgrensen ble bestemt til 
4 ng jod i fiskekjott og 7 ng i melk. 

Sammenlignct med noytronakdvering kombinert med separasjon av jod med ekstrak-
sjon inn i karbontetraklorid, tilbakeekstraksjon tii vannfase og utfelling av jod som 
sølvjodid, ga ionebyttermetoden ca 6 ganger bedre følsomhet og 2 ganger bedrc presi
sjon enn ckstraksjonsmetoden for fiskekjott. For melk var folsomheten 4 ganger 
bedrc. 

Etter de gunstige resultater som ble oppnådd for analyse av jod i fiskekjott og melk, 
var det av interesse å undersøke om ionebytterseparasjon lot seg gjennomføre på 
andre vanskelige matrikser, f eks ost. Forsøk ble utført av Augustson og Nordbye ved 
Forsvarets forskningsinstitutt sommeren og hosten 1979, og rcsullatenc vil bli offent
liggjort i en scnerc rapport. 

2 METODIKK 

Ved bestcmmelse av osteprøvenes jodinnhold ble det benyttet neytronaktivering 
kombinert med ionebytting. Nøyaktig aweiet prøve ble bestrålt i polyetylenampuller i 
JEEP II reaktoren ved IFA. Bestrålingskanalen til det pneumatiske rabbitanlegget ved 
Isotopavdelingen ble benyttet. Nøytronfluksen var 1,5 '10 1 3 n/cm 2 sek. Hver prøve 
ble deretter oppsluttet i 20 ml 0,2 n NaOH ved svak oppvarming. Oppslutningen ble 
så nøytralisert til pH 7 - 8 med 2 n HNO a . 

Etter oppslutning og nøytralisering av prøvene ble disse og standarder overført til 
ionebytterkolonner som på forhand var ferdig preparert. loncbytterresinet (Dowex 
2-x8) var på forhand mettet med jod ved hjelp av en losning bestående av 25 g 
elementært jod i 1 liter IM KJ. 

Umiddelbart før osteprøvene ble overført til ionebytteren, ble overskudd av jod fjer
net ved gjennomskylling med aqua dest. Prøve og standard ble eluert med en hasiighet 
på ca 5 ml/min. Etter eluering og vask av resinct med 2 x 10 ml aqua dest, ble måling 
av prøver og standarder foretatt direkte på resinet i kolonnen. Telletiden var 2 min og 
ventetiden fra bestrålingsslutt til start-telling var 25—35 min. 

Angående preparering av ionebytterkolonner se figur 2.1 og 2.2 (hentet fra (7)). 

Når stabilt jod i en prøve blir aktivert med termiske nøytroner, foregår reaksjonen 
! 2 7 I (n, f) 1 2 8 I ( t w 2 = 25 min). Deteksjonen av 7-aktivitetcn fra l 2 8 I ble foretatt 
på 443 keV-linjen ved hjelp av en 35 cm 2 Gc(Li)-detektor (Ortek) og en 4000 kana-
lers pulshøydeanalysator (Canberra Scorpio). 
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Figur 2.1 Preparering av ionebytterkolonne 

KOLONNE 

SUGEPUMK 

Figur 2.2 Ionebytterkolonne tilkoplet felles sug for simultane separasjoner 
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S PROVEMATERIALE 

Oct ble bestemt i konsentrere analysene om to av de meit konsumerte ostetypene i 
Norgc, nemlig G-35 Gudbrandsdalioit og Norvegia. Norske Meieriers Salgssentral var 
behjelpelig med 1 ta ut prøver Ira forskjellige steder, dette fordi en ensket 1 kartlegge 
eventuelle variasjoner mellom kyst og innland eller nord og sør i landet. Det var 
imidlertid ikke mulig i skaffe sammenlignbare prøver fra alle landsdclcr. 

Det kan nevnes at det utover de ostetypene som her er analysert ikke var mulig I få 
med flere, av den grunn at de ikke lot seg fullstendig oppslutte før ionebytting. Det 
ble siledes utfort negative oppslutningsforsøk med Jarlsbergost, Edamer og Blakerost 
(Camembert). 

Oversikt over geografisk fordeling av prøvematcrialet finnes i tabell 3.1 og figur 3.1. 

KR OSTETVFE STEO 

1 HVIT GEITOST BALSFJORD YSTERI. STORSTEINNES 

2 FL0TEMYSOST FINNSNES MEIERI, FINNSNES 

3 -,.- HARSTAD MEIERI. HARSTAD 

4 G-35 GUDBRANDSDALSOST VEFSEN MEIERI. MOSJtEN 

S NORVEGIA StRHELGELAND MEIERI, BRlNNIYSUND 

S TRINOERMEIERIET, AVD STJtRDAL 

J NORDMIRE MEIERI. KRISTIANSUNO 

a G-35 SUNNMIRE MEIERI. ÅLESUND 

9 G-35 SOGNEMEIERIET, SOGNDAL 

10 G-35 BERGENSMEIERIET. VOSS 

11 G-35 HAUKELID YSTERI, EDLAND 

12 NORVEGIA RYFYLKE MEIERI. JUOABERG 

13 G-35 VAGA YSTERI. VAGAMO 

14 G-35 TYNSET MEIERI, TYNSET 

Tabell 3.1 Geografisk fordeling av prøvematerialet 
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NORWAY 

1 STO RSTEINNES.IALSF JORD 
2 FINKSES 

3 HARSTAD 

4 MOSJIEN 

S BRINNIYSUND 
6 STJtRDAL 
7 KRISTIANSUND 
8 ÅLESUND 

9 SOGNDAL 

10 VOSS 

11 EOLAND.HAUKELID 
12 JUOABERG,RVFYLKE 
13 VAGA 

14 TYNNSET 

60° 

Figur 3.1 Geografisk fordeling av prøvematerialet 
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4 RESULTATER 

Aralyscinctodens felsomhet, påvisningsgrense og bestemmelsesgrense for Oi!. «ami 
undersekclse av kjemisk utbytte ved hjelp av '•''I-tracer forsøk, ble bestemt ticUigure 
og vil bli kunngjort i en senere rapport. 

Rcsultatene fra denne undersøkelsen er vist i tabellene 4.1, 4.2 og 4.3. 
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Tabell 4.1 Resultater fra jodanalysene 

PR (VE 
PRIVEVEKI 

• 

STANDARD ANTALL 
KANALER 
1 TOPPEN 

VENTE. 
TID 
min 

*t 
PRIVE 
cp3m 

Ml 
PR GRAM 
PRNVE 

GJSNITTLIG 
MENGDE 1 PR 
GRAMOST.fIt/| 

PR (VE 
PRIVEVEKI 

• * t Vtautin. 
min 

ANTALL 
KANALER 
1 TOPPEN 

VENTE. 
TID 
min 

*t 
PRIVE 
cp3m 

Ml 
PR GRAM 
PRNVE 

GJSNITTLIG 
MENGDE 1 PR 
GRAMOST.fIt/| 

NORVEGIA: 

A 0,41545 29730 45 13 31.00 773 Ofl 5 BRSNNSYSUND A 0,41545 29730 45 13 31.00 773 Ofl 
8 0.50340 29735 45 13 35,00 311 0.10 0,10 

5 STJSRDAL A 0,51130 29736 45 13 39.00 741 0.25 

B 0.49070 26275 40 11 43,00 261 0.10 0,19 

7 KRISTIANSUND A 0.45175 29275 49 11 35,00 405 0,12 

S 0.45310 25275 45 11 30,60 324 0,12 0,13 

12 JUOABERG A 0.45553 30757 43 13 29.00 463 0,14 

0 0,49000 21395 55 10 29.00 390 0,11 0.14 

Tabell 4.2 Resultater fra jodanalysene 
I beregningen er det tatt hensyn til 25% empirisk utbytte for Norvegia. 
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4 M O M » A 4.44171 1MW 4] i i 3 M * MM M l 

• M U M 314» 41 i i K M M » M l M 4 

i ALEIUHO A I.4JI74 344M 41 i i M M M M IjM 
• I.44442 21JH H i i n .M « i i f.lT I J * 

t lOSaOAl A 1.44174 31737 41 14 14.N MI M l 

• M i n t 31737 41 14 14.M M I M l M l 

I I VOSS A I.471M 113H H 11 37,4» mr 1.» 

I •,44441 11737 41 14 MM 17M M l M4 

11 EOLAPIO. A M H I I 14147 41 13 34,14 3M1 M l 
HAUKELID 1 1.31444 14147 41 IS 3 i .a MM 1.17 

1.M 

13 V»G» A I.4T444 31143 47 11 34.44 1111 M l 

1 0.W434 31143 47 11 34,44 1111 *» M l 

14 TYNSET A 0.53434 31H3 47 11 3I .N 3133 U» 
I 0.4IN7 34147 41 13 34,44 4444 I.M M l 

Tabell 4.3 Resultater fra jodanalysene for G-35 

Som en ser varierer verdiene for Norvegia meget lite (0,13 - 0,19 fg/g), G-35 derimot 
viser større variasjon ( 0 , 1 3 - 1,09 fig/g), men det synes ikke å ligge noe spesielt 
monster i denne variasjonen. Enkeltprøvenes jodinnhold indikerer ikke vesentlig varia
sjon verken landsdelsmessig eller i forholdet mellom kyst og innland. Dette stemmer 
godt overens med de resultater Staveland kom fram til i sin undersøkelse over inn-
holdet av jod i melk fra forskjellige steder i Norge (6). Han konkluderer med at det 
ikke kan påvises noen forskjell på kyst og innland eller sør og nord i landet. 

Betrakter man middelverdiene for G-35 og Norvegia, synes jodinnholdet i G-35 å ligge 
vesentlig høyere enn i Norvegia. Når det gjelder verdiene for to prøver av Fløte-
mysost, inneholder disse de største jodmengdene. Da analysematerialet er begrenset til 
to prøver fra henholdsvis Finnsnes og Harstad, får man imidlertid ikke noe represen
tativt landsmiddel for denne type ost. Middelverdiene er gjengitt nei.lenfor: 

Fløtemysost 2,70 ± 0,98 jug/g 

G-35 0,69 ± ° ' 4 0 " 
0,56 

Norvegia 0,16 ± 0,03 f 
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i DISKUSJON 

Jod Sinnes hovedtakclig i melkens feilfrie komponenter, og proleininnholdel i melken 
er bcstemmendc for evnen lii i ta opp og konsentrere jodid fra blodet. Jodidet i 
melken blir oksydert til prolcinbundct jod, og det er derfor av interesse a vite hvilken 
vei melkens forskjellige protcinfraksjoncr tar under ostcframstillingen. 

Ved produksjon av hvite ostetypcr, f eks Norvegia, vil melkens kaseinfraksjon, som 
utgjor ca 80% av melkens totale proteininnhold, felles ut ved at ystemelken syrnes og 
tilsettes lope. Kaseinet danner si grunnlaget for disse ostetypene, og det som blir tU 
overs, mysen, er her et biprodukt. Mysefraksjonen danner derimot grunnlaget for 
brune oster, f eks G-35 eller Fletemysost. I mysen finnes ca 16% av melkens totale 
proteininnhold. Disse proteinene, som kallcs scrumproteincne eller "myseproteinene", 
bestar av globuiir-~r, albuminer, proteosc-pepton og flcre ikke nærmere definerte 
pro teiner. 

Del som er interessant i denne sammenheng er ut det ser ut til å være en større 
konsentrasjon av jod i melkens myscprotein enu i kaseinet. Med andre ord at en 
vesentlig del av melkens totale jodinnhold er bundet til myseproteinene. Dette under-
bygges av det faktum at differansen mellom hvite og brune osters utbyttetall er 
forholdsvis liten. Til produksjon av 1 kg Norvegia går det med ca 10 kg hclmelk, for 
G-35 og Fletemysost trengs 10—12 liter myse til produksjon av 1 kg ost. Det må 
imidlertid bemerkes at det pr kg G-35 benyttes 1 liter geitemelk og relativt små 
mengder kufløte. Sistnevnte benyttes også som tilsetning til Fletemysost for å bedre 
kvaliteten. Dette kan imidlertid ikke forklare de forholdsvis store jodverdiene i disse 
ostene i forhold til Norvegia. 

Med hensyn til opptak av ' 3 ' I i organismen ved en eventuell nedfallssituasjon, kan 
man generelt si at resultatcne av undersokelscn tyder på at særlig Fletemysost og 
G-35, men også Norvegia, gir et betydelig bidrag til dekning av befolkningens jod-
behov, og dermed også et bidrag til å redusere opptaket av ' 3 ' I i skjoldbruskkjer
telen. 

Som nevnt innledningsvis har denne undersokelscn også ernæringsmessige aspekter, det 
var derfor av interesse å kartlegge ostenes bidrag til menneskets daglige jodtilforsel. 
The British Medical Association anbefaler daglig jodbehov for voksne til minst 100 ug, 
for barn og gravide og diende kvinner minst 150 ug. På grunn av kroppens totale 
jodomsetningsrate regnes imidlertid det optimale behov for voksne å ligge mellom 1 1 ' 
og 357 ug/dag (8). 

Staveland konkluderer i sin rapport (6) med at jodinnholc1 i. i melk fra de undersøkte 
norske meierier lå godt over de internasjonalt oppgitte r.<>• iialverdier for jod i melk. 
Samtidig påviser han en betydelig årstidsvariasjon, med Ii/.yere vinterverdier og lavere 
sommerverdier. Disse kjennsgjerningene har naturligvis også betydning for jodinn-
holdet i norske oster. Jodverdier i melk er gjengitt i *u'> :1I 5.1. 

Det synes imidlertid klart at melk, ost og andre r Keproduktcr bidrar med en bety
delig del av det daglige jodbehov for befolkninge-i -Vorge. 
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LANOSWOuElmNEFORINelOKT.NOV.OES.MN.FEI.MAII.AFK 1241 i M» 

LANOUNDOEL lEITESESONB MUN. JUL. AUG. SEM I.H ± |,K 

ÅRSMIDDEL. KVST (VADSI. IOD* . FLOW, IERDEN) IMI ± 1.M 

ARSMIOOE L. INNLAND (IARDUFOSS. BIRDS, LILLESTRØM, VAO») 1,13 ± 2.W 

Tabell 5.1 Jed i melk angitt i lig/100 ml 
Verdienc cr hentet fra (6). 

6 KONKLUSJON 

Jodinnholdet i ost er undcrsokt fra 14 forskjelligt incicricr , Norge. Det ble foretatt 
analyser av 4 prover av Norvegia, 7 av G-35 Gudbrandsdalsost, 2 av Fløtemysost og 1 
prove av Hvit Geitost. 

Det er ikkc påvist noen vesentlig forskjell i jodverdienc mellom prover fra kyst og 
innland eller sor og nord i landet. 

Analyscne viser at to av de mest konsumerte np:ske ostetypene, G-35 og Norvegia, 
representerer et betydelig bidrag til befolkningen? daglige jodbchov. 

På grunn av ulik fordeling av meikens totale jodinnhold mellom forskjellige protein-
fraksjoner, synes imidlertid G-35 og Fløtemysost å inncholde betydelig sterre jod-
mengder enn N< 
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