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STELLINGEN
Stelling 1: Het phosphaat in het caseinaatphosphaatcomplex van
melk is geen secundair phosphaat, geen tertiair phosphaat of hydroxyapatiet maar een complex phosphaat,
dateigenschappen bezit als een ionenuitwisselaar. (Dit
proefschrift).
Stelling 2: Bij het onderzoek naar de structuur van melk moet gebruikworden gemaakt van melk van individuele koeien.
(Lit. :De samenstellingvanNederlandse Melk, Mulder,
v.d.Have, Schipper 1959. Uitgave Laboratorium voor
Zuivelbereiding en Melkkunde van de Landbouwhogeschool).
Stelling 3: Een afdoende verbetering van de hygifinische kwaliteit
van de boerderijmelk zal praktisch alleen verkregen
kunnenworden, indienhet produceren van melk van uitgesproken slechte kwaliteit volkomen onrendabel wordt
gemaakt.
Stelling 4: Dehygie"nischekwaliteit vanboerderijmelk moet behalve
naar de uitslag van het laboratorium-onderzoek tevens
beoordeeldworden naar de omstandigheden, waaronder
de melk op de boerderij wordt gewonnen en bewaard.
Stelling 5: Hetverdientaanbevelingzodanigemaatregelen tenemen,
datantibioticabestemd voor de behandeling van rundvee
alleenbeschikbaar worden gesteld voorzien van een gekleurde verklikstof. Bovendien is erbehoefteaanwettelijke bepaling, waardoor het beschikbaar stellen ervan
aan banden gelegd wordt.
(AanbevelingInternationale Zuivelbond, Wenen, septem1960).
Stelling 6 Arbeidsparendemaatregelenmogen niet tot gevolg hebben, datgenoegengenomenwordtmeteengeringere kwaliteit van boerderijmelk.
Stelling 7; Hetgebruikvanmelkleidingenbiedt zeker op boerderijen
metminder dan twintig koeien thans nog geen financiele
voordelen.
Stelling 8: Ondanks de in Nederland over het algemeen goede gezondheid en goede voedingstoestand van schoolkinderen
ishetverstrekkenvanschoolmelkten zeerste aan te bevelen.
Stelling 9: Het is noodzakelijk, dat leerlingen reeds bij het lager
onderwijsmeervertrouwd worden gemaakt met eenvoudige hygifinische begrippen.
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INLEIDING
Op welke wijze men de caseinedeeltjes van de melk ook ophoopt,
hetzijdoor de melk te stremmen met leb, hetzij door haar te centrifugerenof te ultrafiltreren, altijd hoopt men met de caseine calciumenphosphorzuurm.ee op en wel in tamelijk constante verhoudingen. Caseinekomtdanook inmelk niet in zuivere toestand voor,
maar is altijd verbonden met calcium en phosphorzuur. De aard
van de verbinding is reeds lang een onderwerp van studie.
Hammersten (1879)-6envandeeersten, die zich erover uitsprakmeende, dat calciumcaseinaat als schutcolloid calciumphosphaat in
oplossinghoudt. Ooknunogzijn sommigeonderzoekersdeze mening
toegedaan. In de loop van de jaren werden echter nog een drietal
andere theorien ontwikkeld.
Volgenseen van deze theorign zou de "verbinding" -meestal aangeduid als het calciumcaseihaatphosphaatcomplex- bestaan uit
calciumcaseinaat, waaraancalciumphosphaat geadsorbeerd is, volgens een andere uit calciumcaseinaat, dat dubbelzouten heeft gevormd met calciumphosphaat. Ook werd de theorie opgesteld volgenswelkehet complex zou bestaan uit calciumcaseinaat met phosphorzuurionen geadsorbeerd aan de NH2 groepen en calciumionen
geadsorbeerd aan de COOH groepen.
Alscalciumphosphaat inhet complexvoorkomt, doet zich de vraag
voor, welk phosphaat aanwezig is. In oudere publicaties wordt wel
de mening verdedigd, dat alleen secundair phosphaat aanwezig is.
Inlatere wordt overhet algemeenaangenomen, dat e r tertiair phosphaat of een mengselvanveeltertiairphosphaatmet een weinig s e cundair in het complex voorkomt. In een enkele recente publicatie wordt gesproken over hydroxyepatiet.
Veel van de moeilijkheden bij het onderzoek worden veroorzaakt
door het in het complex aanwezige calcium. Dit is nl. niet langs
analytische weg te scheiden in bij het caseine behorend calcium en
door het phosphaat gebonden calcium.
Menheeft zijn toevlucht genomen tot allerlei veronderstellingen.
Nu eens wordt verondersteld, dat caseine in melk een constante
hoeveelheid calcium bindt en wordt de samenstelling van het phosphaat berekend, dan weer, dat de samenstelling van het phosphaat
constant is, zodat de hoeveelheid calcium doordecaseine gebonden,
kan worden berekend.
Zoalszalblijken zijn beide veronderstellingen niet voldoende gegrond. Bij het opstellen van de genoemde theorign zijn zij echter
van beslissende invloed geweest. Voor de juistheid van geen van
de theorign heeft men dan ook voldoende bewijzen.
Teneinde verwarringte voorkomenzullenbijde bespreking van literatuur en eigen onderzoek de volgende benamingen worden gebezigd.
Casetne:
het eiwit, dat bij aanzuren van melk tot pH 4, 6 - 4,7
daaruit neerslaat.

-14Casei'nephosphor:
Casei'necalcium:
Phosphaatphosphor:
Phosphaatcalcium:

66n van de bouwstenen van caseihe, in de
caseihe als een "ester" aanwezig, niet in
zuur oplosbaar.
calcium gebonden aan de zure groepen van
de caseine.
de anorganische phosphor van het complex,
in zuur oplosbaar.
calciumbehorendbij de phosphaatphosphor.

HOOFDSTUK I
LITERATUUR
Bij het onderzoek van het complex zijn in het verleden zeer uiteenlopende methoden toegepast. Meestal trachtte men het complex
af te scheiden en te analyseren.
Daartoe werd zowel gebruik gemaakt van filtreren als van centrifugeren en van stremmen met leb. Uit het verschil in samenstelling van melk en serum (centrifugaat, wei)poogde men de samenstellingvanhetcomplexte berekenen. Ook werden andere methoden o. a. de zgn. "Lingtitratie" gebruikt.
In het volgende wordt een kritisch overzicht gegeven van de toegepaste methoden en de daarmee bereikte resultaten.
1 . TITRATIEMETHODEN.

1.1. De methode Ling.
Dezgn. Lingtitratie is gebaseerd op de waarneming van Van - Slyke en Bosworth (lit. 89), dat de hoeveelheid loog, nodig voor het
titreren van melk tot het omslagpunt van phenolphtaleftie (pH ca
8,3) kleiner wordt, wanneer aan de melk een bepaalde hoeveelheidvaneen neutrale oplossingvankaliumoxalaat toegevoegd wordt.
Pyne en Ryan (lit. 74)en Pyne (lit. 70) kwamen tot de conclusie, dat
ditverschijnsel veroorzaakt werd doorde reactie vancolloidaal tertiair phosphaat uit he!- caseinaatphosphaatcomplex, schematisch
weergegeven als
Ca 3 (P0 4 ) 2 + 3K2 oxalaat — » K 3 P 0 4 + Caoxalaat
KOH K 2 HP0 4
Op deze theorie baseerde Ling (lit. 60) een methode ter bepaling
vandehoeveelheid colloidaal tertiair phosphaat. Uitgaande van dezelfdemelk.titreerdehij metloogtothetomslagpunt van phenolphtaleftie achtereenvolgens: de melk (Mx); de melk na toevoeging van
oxalaat (M 2 ), de uitdemelkdoor lebstremming verkregen wei (Wx)
en dezelfde wei na toevoeging van oxalaat (W2).
De bij titratie M 2 uit het colloidale phosphaat vrijgekomen hoeveelheid "alkali" (x) kon berekend worden uit de verschillen in de
bij de resp. titratie's benodigde hoeveelheden loog.
(Mx - M2) - (Wx - W2) =x
Indienhet colloidale phosphaat als Ca 3 (P0 4 ) 2 aanwezig was, zouden 2 mmol vrijgekomen KOH met 1 mmol colloidaal Ca 3 (P0 4 ) 2
overeen moeten stemmen. De uitkomsten van de titratie'somgerekend op mmol P 2 0 5 moesten dan overeenkomen met de langs
analytische weg bepaalde hoeveelheid colloidaal P 2 O5.
Lingvondeenvrij goede overeenstemming tussen beide waarden.
De analytisch bepaalde hoeveelheid P 2 0 5 was echter altijd even
groter dan de uit de titratie berekende. Hij schreef dit toe aan de

•16aanwezigheid van een weinig colloidaal magnesiumphosphaat, wat
niet met kaliumoxalaat reageert. E r zij hier echter reeds opgemerkt (zie hoofdstuk II), dat niet alleen magnesium maar ook citroenzuur in het complex voorkomt, zodat zijn verklaring te eenzijdig is.
Ling(lit.61)berekendem.b.v. demethodetevens.dat per g caseine inmelk 10 mg caseinecalcium gebonden zijn. Uit de resultaten
van zijn onderzoek concludeerde hij verder, dat er een physische
binding tussen de beide colloiden calciumphosphaat en calciumcaseinaatbestaat. De laatste opvatting werd door Eilers (lit. 21) bestreden op grond van resultaten verkregen uit proeven uitgevoerd
op dezelfde wijze als door Ling.
Ramsdellen Whittier (lit. 76) centrifugeerden het caseinaatphosphaat uit melk. Het verkregen gel werd, nadat het uitgewassen en
gedroogd was, gesuspendeerd in gedestilleerd water al of niet in
aanwezigheid van kaliumoxalaat. Bij de titratie van de suspensie
met loog tot pH 9,08 bleek de uit het complex door kaliumoxalaat
vrij gemaakte "alkali" overe6n te stemmen met die hoeveelheid,
welke uit Ca 3 (P0 4 ) 2 vrij zou kunnen komen.
Door de Ling titratie toe te passen op melk en op verhitte melk
vondVander Burg (lit. 9), dat bij verhitten van melk het colloidale
phosphaat (Ca 3 (P0 4 )2 )toenam, terwijl het caseihecalcium af nam.
Het isonbegrijpelijk, dat Vander Burg aan de resultaten verkregen
met deze methode enige waarde toekende, daar de grondgedachte
ervanvolkomen instrijd is met de door hem zelf ontwikkelde theorie overdeopbouwvanhet ccaseinaatphosphaatcomplex. (zie bladz.
21).
Hetheefteralleschijnvan, dat degenen, diede methode toegepast
hebben, veelal uit het oog verloren, dat niet de samenstelling van
het phosphaat als zodanig bepaald wordt maar slechts de hoeveelheid "alkali", welke vrij komt door dereactievanhet colloidale
phosphaat met oxalaat ;
Het is zeer goed mogelijk, dat ookbasischphosphaat (hydroxyapatiet)ofzuurphosphaat(secundairphosphaat) inhet complex voorkomt. Een soortgelijke veronderstelling werd ook reeds door ter
Horst (lit. 50) geuit.
Pyneen Ryan (lit. 75)bestreden deze veronderstelling echter. Zij
vondenbijtoepassingvandeLingtitratie meer Ca 3 (P0 4 ) 2 dan overfish kwammet de analytisch bepaalde hoeveelheid phosphaatphosphor.
Het door hen gevonden verschil schreven zij toe aan de gevolgde
methodiekenwelaaneennietvolledigtothetzelfde eindpunt titreren
van de melk en de wei.
Bijmelk zoutoteen hogere pH getitreerd en dientengevolge meer
loogverbruiktworden. Het blijft dan echter opmerkelijk, dat door
Ling juist het tegenovergestelde gevonden werd .
Indien Pyne en Ryan bij de Lingtitratie titreerden tot een hogere

-17pH(pH8,5 - 9 , 0 0 , "verb'eterde Lingtitratie") berekenden zij evenwel, dat 93%van het phosphaat tertiair was.
1.2. De methode Pyne en Ryan.
De methode (lit. 75) is gebaseerd op de volgende redenering.
Wanneer kaliumoxalaat toegevoegd wordt aan melk komt e r "alkali" vrij hoofdzakelijk door omzetting van colloidaal caiciumphosphaat, maar ook, zij het in geringe mate, door de omzetting van
opgeloste zouten en door de omzetting van calciumcaseinaat.
Detotalehoeveelheidvrijkomend "alkali"kanbepaald worden door
demelk terug tetitreren tot de oorspronkelijke pH. Door deze hoeveelheid teverminderenmet dehoeveelheid nodig voor de omzetting
van de opgeloste zouten en van calciumcaseinaat kan de "alkali
vrij komend uit het colloidale phosphaat berekend worden.
De door de omzetting van de opgeloste zouten vrijkomende hoeveelheid"alkali"kanbepaald worden door de terugtitratie van wei,
waaraan kaliumoxalaat toegevoegd is.
Dehoeveelheid uit het calciumcaseinaat vrijkomend kan bepaald
worden door aaneen calciumcaseinaatoplossingmet een ionensterkte, overe"6nkomend met die van melk, evenveel kaliumoxalaat toe
te voegen als bij melk gebruikelijk is en de oplossing terug te titreren tot de pH van melk.
Doorgebruik temaken van de tabel van SQrensen voor phosphaatbuffers en de totale hoeveelheid colloidaal phosphaat te bepalen uit
het verschil in zuur oplosbaar phosphor van melk en melkdialysaat
kan de samenstelling van het colloidale phosphaat in de oorspronkelijke melk aanwezig berekend worden.
Wanneer de Lingtitratie, de verbeterde Lingtitratie of de door
hen ontworpen methode gebruikt werden bij dezelfde melk, vonden
zij resp. 103%, 93%en 88%tertiair phosphaat. In het laatste geval
zoude resterende 12%als secundair phosphaat in het complex aanwezig zijn.
Door Pyne en Ryan werd al opgemerkt, dat de methode niet geschikt is, indien de hoeveelheid caseinecalcium in melk niet dezelfde is als indecaseineoplossing. Indiende door hen bij de terugtitratie gevondenwaarde (0,055ml0, I N zuur/g caseine) vervangen
wordt door de door Sandelin (lit. 80) opgegevene (0,08 ml 0,1 N
zuur/g caseine) danwordt voorhet doorhen gegeven voorbeeld (2,8%
caseine) 73%tertiair phosphaat i.p.v. 80% gevonden.
In hoofdstuk IV en volgende zal worden aangetoond, dat de hoeveelheid calcium in melk aan caseine gebonden (caseinecalcium)
nietgelijkbehoeft te zijn aan die gebonden aan caseine in calcium«•
caseinaatoplossingen vandezelfde pH. Verder komt in het complex
magnesium en eitroenzuur voor (zie hoofdstuk II).
Hiermee werd door Pyne en Ryan geen rekening gehouden.
Evenhuisende Vries (lit.27)concludeerden, datnochde Lingtitratie noch de methode Pyne en Ryan voor het beoogde doel geschikt

-18is. Zij toetsten de methoden m.b.v. een kunstmatig bereide oplossing, welke colloidaal phosphaat bevatte. Deze werd verkregen
door melk aan te zuren tot pH 4,6, het neergeslagen caseine af te
filtreren en de zure "wei" vervolgens te neutraliseren met NaOH
tot de oorspronkelijke pH van de melk. Bij de neutralisatie sloeg
eenniet zuiver calciummagnesiumphosphaat neer met een molaire
Ca + Mg/P verhouding =1,60.
Metde Lingtitratie (eindpunt pH 9,00, potentiometrischbepaald)
werddoor hen minder phosphor in het neerslag teruggevonden dan
bij de analyse daarvan. Zij trokken uit deze resultaten de conclusie, datdeLingtitratie bij melk te lage waarden voor de phosphor
zou geven en dientegevolge te hoge verhoudingen mmol Ca + Mg /
mmol P. De methode Pyne en Ryan zou zeker te lage uitkomsten
geven.
EvenhuisendeVries verlorenweeruithetoog, dat de Lingtitratie
berustopde veronderstelling, dat uit 1 mmol colloidaal Ca 3 (P0 4 ) 2
2 mmol KOH vrijkomt. Indien in het complex secundair phosphaat
aanwezig is, zal er met deze titratie minder phosphor berekend
worden.
Verdermagniet zo maar aangenomen worden, dat de toestand in
melk dezelfde is als in de geneutraliseerde wei. In het neerslag
kan secundair phosphaat aanwezig geweest zijn, ondanks het feit,
dat daarin een verhouding Ca+Mg/P = 1,60werdgevonden. Evenhuis en de Vries vergatenn.l. de hoeveelheid citroenzuur in het
neerslag te bepalen. Dit is niet erg logisch, want het magnesium
werd wei bepaald. Het citroenzuur kan echter een belangrijke invloed hebben op de gevonden verhouding.
De analyse van het neerslag was bovendien zeer onvolledig. 2030% werd omschreven als onbekende stof (zie ook biz.27).
CONCLUSIE.
Indien de beide methoden kritisch beschouwd worden, blijft als
hetenige, datvaststaat over, dat door toevoeging van een neutrale
verzadigdekaliumoxalaatoplossing aan melk de pH daarvan stijgt.
Ditwijsterop, dat in het complex waarschijnlijk calciumphosphaat
als zodanigaanwezig isendatditphosphaat intotaal ineen basischer
vorm dan secundair phosphaat aanwezig zal zijn. Beide methoden
mogenechter niet zonder meer gebruikt worden voor een quantitatieve bepaling van het phosphaat.
Het is bekend, dat bij titraties van phosphorzuur met calciumhydroxyde de instelling van het evenwicht niet momentaan plaats
vindt. Het definitieve eindpunt wordt eerst na lange tijd bereikt.
Het is de vraag of bij de titratie's a i d e inde melkvoorkomende
opgeloste anorganische phosphor neergeslagen wordt, en of dit in
melk en wei in dezelfde mate het geval is. Door Boulet en Rose
(lit.7)werdaangetoond, dat inweiuitverse melk tot pH 10,00 phosphaatblijft precipiteren. Verderishet nietbekend of in wei en melk
6enzelfde phosphaat neerslaat. De aanwezigheid van caseine zou
het ontstaan van "tertiair" phosphaat kunnen bevorderen (Eilers
v
lit.21).

-19DoorPyneen Ryan (lit. 75) is niet voldoende weerlegd, dat eventueel inhetcomplex aanwezigsecundairphosphaatgeea rol zal spelen bij de Lingtitratie.
Door hen werd een mogelijke foutenbron van deze titratie aan de
reeds bekende toegevoegd. Titreren tot pH 9,00 ondervangt het
doorBoulet en Rose geopperde bezwaar niet. De methode Pyne en
Ryan is gebaseerd op te veel veronderstellingen.
Metde titraties zal altijd een uitkomst gevonden worden, die ongeveer overeenstemt met de verwachte. Dit des te meer, indien
alleenmetgemiddelden van een aantal proeven rekening wordt gehouden (zie hoofdstuk II). De methoden verschaffen verder geen
voldoende basis voorberekeningvandehoeveelheid caseinecalcium.
Afdoende argumentenvoor de wijze, waarop calciumphosphaat aan
calciumcaseinaatgebondenis, kunnendoorde toepassing ervan niet
gevonden worden.
1.3. De methode S5rensen( de formoltitratie).
Meermalen gebruikt voor het bepalen van het eiwitgehalte van
melk isdeze titratie door Pyne (lit. 69en 70)en Van der Burg (lit.9)
betrokken inhetonderzoekvan het caseinaatphosphaatcomplex. De
bijhunonderzoek verkregen resultaten werden gebruikt als argument tengunste vanbepaaldebindingen vanhetphosphaat aan caseine.
DoorKometiani (lit. 55)werd gevonden,dat deformoltiter van melk
naverhittenhogerwasdane r voor. Bij het verhitten werd de caseine echter niet gehydrolyseerd, daar het aantal aminogroepen bepaaldvolgensdemethode vanVanSlyke(lit.88) constant bleef.Kometiani schreef de verhoging gedeeltelijk toe aan de afsplitsing van
calcium van de carboxylgroepen van caseine.
Pyne (lit. 69)namwaar, datdeformoltiter van melk ongeveer 11%
toenam, indien van tevoren door toevoeging van kaliumoxalaat het
calciumgeprecipiteerdwerd. Bijkunstmatigecomplexen van caseinewerdhetzelfde waargenomen, bij gelatinecomplexenechter niet.
Dereactievegroepenvande caseine zouden door calciumphosphaat
geblokkeerd zijn, echter vrij komen, indien het calcium onttrokken
werd. HetdoorKometianienhemzelf gevondene deed Pyne veronderstellen, datcalciumphosphaat met calciumcaseinaat een dubbelzoutvormt. Alsverder argument voordezeopvattingvoerdehij aan,
datdoorGyorgi (lit.37)waargenomen werd, daLde hoeveelheid opgelost anorganischphosphortoenam, wanneermelkbij constante pH
onder inwerkingvanpancreasenzymtegenwatergedialyseerd werd.
Detotalehoeveelheid anorganische phosphor nam daarbij niet toe.
Als struktuurvoorhetdubbelzoutwerddoor Pyne de volgende schematische voorstelling gegeven.
(COOH)k
R-(COOH|Ca)m
^(COOCaP0 4 Ca)n
Het iseenvoudig deze theorie te weerleggen, want niet het aantal
(NH2Lv
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vrijkomende carboxylgroepen is maatgevend voor het gebruik van
NaOHbijdetweede titratie (Kometiani, Pyne) maar het aantal NH2
groepen, waaraanformaline gebondenwordt. (Harris, lit. 38, 39,40
Van der Burg, lit. 9).
Van der Burg (lit. 9) vond, dat tijdens het zuur worden van met
zuursel geente melk het aantal getitreerde aminogroepen toenam,
totdateenzuurtegraadvan 27,8 ml 0,1 n loog/100 ml bereikt was.
De formoltiter bleef daarna gelijk. Alle phosphaat zou dan van de
caseineafgesplitstzijn. VolgensLing (lit. 61)was dit laatste echter
het geval bij 75 ml 0,1 n/100 ml.
Het isnietwaarschijnlijk,dathetgrote verschil alleen toegeschrevenmoetworden aande door Ling gevolgde methode (Lingtitratie).
Tegenoverde waarnemingenvanVander Burg staan die van Schober en Fricker (lit. 84). De formoltiter van melk veranderde bij
hunonderzoekniet, wanneerdemelkgeent werd met een "normaal"
zuursel. Ook sterilisatie zou geen merkbare invloed uitoefenen.
Het isookwel begrijpelijk, dat de formoltiter van melk niet verandertdoor aanzuren alleen. Als al het phosphaat al opgelost wordt
(zieookhoofdstuk III)zalbijhet uitvoeren vande formoltitratie door
het vooraf neutraliseren met loog weer phosphaat aan de caseine
gebonden kunnen worden op dezelfde wijze, als het oorspronkelijk
aanwezig was.
Mede op grond van het bovenstaande (zieverderblz. 27)was Van
der Burg van mening, dat in het caseinaatphosphaatcomplex phosphorzure ionen aan de NH2 groepen van het aminozuur lysine geadsorbeerd zoudenzijn. Het doorKometianigevondene zoueen sterk
argument ten gunste van Van der Burg kunnen zijn (ter Horst lit.
50), daarde Van Slyke titratie in een sterk zuur milieu, de Sorensentitratie daarentegen in een zwak alkalisch milieu plaats vindt.
Doorverhittingzoudendephosphorzure ionen van de NH„ groepen
afgesplitst kunnenworden, waardoor deze toegankelijk zouden zijn
voorformaldehyde. Echterhet VanSlyke getal bepaald door Kometiani, datgroter zou moeten zijn dan de formoltiter, was aanzienlijk kleiner.
Alseenondersteuningvoor zijn zienswijze zag Van der Burg ook
het feit, dat formaline gedeeltelijk de adsorbtie verhinderde van
calciumcaseinaat aan calciumphosphaat. Hij nam nl. waar, dat,
wanneer
aan calciumcaseinaatoplossingen resp. toegevoegd werdenl 0 "tertiair" calciumphosphaat, 2° "tertiair*' calciumphosphaat
enformaline, 3° formaline en na drie uur "tertiair" calciumphosphaat, bijgelijkepH per g Ca 3 (P0 4 ) 2 resp. 158, 162 en 80 mg caseine geadsorbeerd werden. Ookalbumine zougeadsorbeerd worden
en de tijd speelde een rol.
Het is echter niet duidelijk, waarom deze verminderde adsorbtie van calciumcaseinaat aan calciumphosphaat een argument oplevert voor de door hem veronderstelde adsorbtie van phosphorzuunonen aande NH2 groepen van caseine

•21EvenhuisendeVries (lit. 23)waren vanmening, dat veranderingen
indeformoltiter niet toegeschrevenkondenworden aan het opheffen
van een chemische band tussen calciumphosphaat en calciumcaseinaat.
Deveranderingnaverhitten zou veroorzaakt worden door omzetting van het calciumphosphaat. De lagere formoltiters van melk,
waaraangeen oxalaat toegevoegd was, door het langzame precipiteren van calciumphosphaat tijdens het toevoegen van NaOH bij de
eerste titratie, gevolgddoor een gedeeltelijk oplossen daarvan tijdens het toevoegen van de formaline.
Indienvoldoendelang bij de laatste titratie gewacht werd, meenden zij geen verschil te vinden (zie ook bladzijdel31). Ook zij namenwaar, dat aanzuren van melk de formoltiter ongewijzigd liet.
(zie vorige bladzijde.)
CONCLUSIE.
Hoewel aangenomen kanworden, datde aanwezigheidvan calciumphosphaat inhet complexbij deformoltitratie een zekere rol spee.lt,
isnoch door Pyne noch door Van der Burg voldoende aangetoond,
dat dit zijn oorzaak zouvinden ineen chemische bindingvan calciumphosphaat aancaleiumcaseinaat. HetdoorEvenhuisen de Vries gevondene zou erop kunnen wijzen, dat deze binding niet bestaat. De
eigenschappen vancalciumphosphaat zullen van invloed kunnen zijn
bij de titratie (zie hoofdstuk III en IV.)
2 . DE METHODE VAN DER BURG.

2 . 1 . Het onderzoek van Van der Burg. (lit. 9 en 10)
Inde samenvattingvanzijn werkgeeft Van der Burg zijn opvatting
over het caseinaatphosphaatcomplex als volgt weer:
Inmelkkomtcaseine voor als een calciumzout,dat een hoeveelheid calcium en P 0 4 inoplossing houdt. De molaire verhouding van
dit Ca en PO4 varieert, is gemiddeld echter 1, 50. Calcium wordt
chemischgebondenaan het organische phosphaat van de caseine in
eendaarmee aequivalente hoeveelheid en vormt zodoende calciumcaseinaat. Slechtsde vrije amino- en carboxylgroepen blijven over
als ladingscentra, waaraan calcium en anorganisch P 0 4 gebonden
zoudenkunnenworden. Uit de formoltiters verkregen na verhitting
van melk zowel als na oxalaat toevoeging blijkt, dat de positieve
aminogroepen vanlysine een rol spelen bij de binding van de negatieve phosphorzuurgroepen.
Voorhetcalcium blijven dus alleen de negatieve carboxylgroepen
over. Bij het verhitten van melk worden calcium en phosphorzure
ionenvan het caseine afgesplitst, welke in het serum precipiteren
alsCa 3 (P0 4 )2 enindie toestandaan het caseine geadsorbeerd worden of schematisch:
Ca =P 0 4

R C

^<PO4)Y

^ C a )X
Bij zijn onderzoekmaakteVander Burg gebruik van de door Guittonneau (lit. 36) waargenomen eigenschap van bepaalde micro-or-
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ganismen calciumphosphaat aan de melk te onttrekken, wanneer
zij daar tezamen mee verhit worden. Van der Burg gebruikte met
zuur uitgewassen engeneutraliseerde gistsuspensie's. De hoeveelheidcalciumphosphaat, welkeprecipiteerde op de gistcellen, bleek
evenredigmetdeduurvanverhitten. Inhet serum zou echter steeds
eenbepaaldehoeveelheid calcium enphosphorzuur inoplossing blijven. E r moest dus aanvulling vanuit het caseinaatphosphaatcom plexplaatsvinden. Bijverhittingzonder gistcellen zouhet calciumphosphaat neerslaan op de caseine.
Wanneer van te voren zonder gist verhitte melk opnieuw vernit
werd met gist, werd slechts weinig phosphaat op de gist afgezet.
Voorhetverhittenzou het phosphaatcalcium en de phosphaatphosphor dan ook in een andere toestand aanwezig zijn dan er na.
Derechtevenredigheidtussende verhittingsduur en het neerslaan
vancalciumphosphaatbleekbij verhitten van melk zonder gist niet
te bestaan. Het op de caseine precipiterende phosphaat zou het in
oplossing gaan vanuit de oorspronkelijke toestand tegengaan.
E r is reeds op gewezen (bladz. 21), dat de verhoogde formoltiter
gevondennaverhitten vanmelkgeenvoldoendebewijs oplevert voor
dedoorVander Burgveronderstelde verbreking van een chemische
band tussen phosphaationen en caseine.
De door Van der Burg waargenomen verminderde adsorbtie van
calciumcaseinaat aancalciumphosphaat (lit. 10)bijhogerepHlevert
geenenkelbewijsvoordedoorhem veronderstelde "adsorbtie" van
calcium-en phosphaationen (zieook bladz. 20). Zijn veronderstelling, datbijhogerepHdeCOOH-groepengeinactiveerdzouden worden en dat daardoor een vermindering van adsorbtie zou optreden
isniet erg aannemelijk. Zeer terecht werd door ter Horst (lit. 50)
opgemerkt, datdit eerder voor de NH2 groepen van lysine te ver-wachten zou zijn. Volgens haar zou de verminderde adsorbtie bij
hogerepHeerder toe te schrijven zijn aan de toename van de d i s persiteit van caseine.
Evenhuis en de Vries (lit.27) namen de verminderde adsorbtie
waar zowel voor caseine als voor wei-eiwitten en concludeerden,
datnochdeverklaringvanVander Burgnochdie van ter Horst juist
was.
Naaronzemeningishetzeer goed mogelijk, dat de verminderde
adsorbtie toegeschreven moetworden aaneenverandering in eigenschappen van het phosphaat bij hogere pH (zie hoofdstuk III).
Volgens Van der Burg zou verder door de caseinephosphor een
aequivalentehoeveelheid calciumgebondenworden. Dezemening is
slechtsgegrondophetfeit, datdooranderen (Lehman (lit. 59) Soldner (lit;.92),PalmerenRichardson (lit.66), Ling (lit. 61), Richmond
(lit.78)\geschrevenwerd,datbijpH6,70 in verse melk 10,4; 11,0;
10, 5; 10,1; en 10 mg per g caseine voorkomt. Deze hoeveelheid
is inderdaad ongeveer aequivalent met de caseinephosphor
Dezelfde veronderstelling was al eerder geuit door de Kadt en
van Mmnen (lit.54).
Vander Burgtrachttehaar aannemelijk temaken. De polariseer-
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baarheidvandephosphorzuurgroepenvande caseine is veel groter
dandievande COOHgroepen, terwijl het dubbelgeladen calciumion
sterkpolariserend werkt. Volgens fillers (lit.21) komt de sterkte
vande zuurgroepen van de caseinephosphor ongeveer over66n met
die van de primaire en secundaire van phosphorzuur, welke resp.
eenpKwaardehebben van 2,3 en 6, 5. De caseinephosphor zal dan
ook inmelkgemakkelijk zouten met calciumkunnen vormen. Echter
ookdeCOOHgroepenkunnenditdoen, terwijl in de volgende hoofdstukken (hoofdstuklVen V) zal worden aangetoond, dat de in de l i teratuur opgegeven waarde voor het caseinecalcium niet juist is.
DoordeLingtitratie toe te passen op met gist en zonder gist verhitte melk (zie bladzj.6) vond Vander Burg, dat ook het caseinecalcium (hier wordt daarmee alleen het calcium gebonden aan de
phosphorgroepenvande caseine bedoeld) bij aanwezigheid van gist
gedeeltelijkafgesplitst wordt. Bijmelk zonder gist zou de hoeveelheidervangelijkblijven. Hetcalcium"geadsorbeerd" aan de COOH
groepen zousneller inoplossinggaan. Door Ling (lit.61) werd 66nzelfde verschil gevonden tussen caseinecalcium en het op andere
wijze in het complex voorkomende calcium (phosphaatcalcium).
Het door Vander Burg gevonden verschil in gedrag van aan caseinephosphor gebonden en op andere wijze in het complex aanwezige calcium ismoeilijk te verklaren uit de voorstelling, welke hij
had van de opbouw van het complex.
Zowelhet calcium gebonden aan de phosphorzuurgroepen als dat
aandeCOOH groepen zal daaraan gebonden zijn zoals bij een normaalzout. Erkan danooknochvan aanCOOH groepen geadsorbeerd
calciumnochvan aanvrije aminogroepen "geadsorbeerde" P 0 4 ionengesprokenworden. Degevormde zouten zullen zeer weinig gedissocieerdmoetenzijn, daar anders onmiddellijk onopgelost calciumphosphaat gevormd wordt (zie hoofdstuk V). Het lijkt echter
niet ergwaarschijnlijk, dat dergelijke zouten slecht gedissocieerd
zijn.
Mochten al phosphaationen geadsorbeerd zijn, dan zullen dit bij
de pH van melk zeker geen POJ-ionen zijn maar HPO^ionen. E r
isdegedachte geopperd, dat aan de vrije aminogroepen van de caseine CaPOJ-ionen gebonden zouden zijn.
Het bestaan daarvan is verondersteld door Greenwald (lit. 34).
Indienhet totaalvanargumentendoorVander Burg aangevoerd als
bewijs voor zijn opvatting kritisch wordt beschouwd, blijkt dus,dat
geen enkelbewijs voorde juistheid van deze opvatting geleverd is.
2.2. Het onderzoek van Evenhuis en de Vries,
DoorEvenhuisende Vries (lit.22,23, 24,25)worden uitmetdezelfdemethode uitgevoerde proeven geheel andere conclusies getrokken.
Zij vonden, dat behalve op gistcellen calciumphosphaat ook kon
precipiteren opandere stoffen enveronderstelden, dat bij verhitten
van melk een herkristallisatie van calciumphosphaat plaatsvindt.
Deze kristallisatie zou bevorderd worden door op de gist aanwezige kristallisatiecentra.
Phosphaat neergeslagen op gist bij hogere temperatuur zou gro-
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verzijnendaardoorminder snel oplossen dan het op het oppervlak
vancaseine zeerfijnverdeelde calciumphosphaat. Op gist geprecipiteerdphosphaatbleeknl. evenalsphosphaat neergeslagen na verhittenvanweislechtszeerlangzaamop te lossen, zelfs wanneer de
pHtot4,7verlaagdwerd. Zij veronderstelden, datookhet phosphaat
aanwezig op de caseine na verhitten moeilijker op zou lossen.
Hetcaseinecalciumvan melk zou bij verhitten eveneens voor een
groot deelafgesplitst worden en uitgewisseld tegen natrium en kalium. Melk verhit met gist en daarna gecentrifugeerd met een supercentrifugebleek n.l. meer caseine te bevatten dan melk op dezelfde manier behandeld zonder gist. De hoeveelheid calcium en
magnesium indeoorspronkelijke melkwasechter dezelfde. De deeltjesgrootte van de caseine zou afnemen.
Evenhuisende Vries (lit.24) kwamen tot de mening, dat in rauwe
melkeenmengselvanphosphaten inhetcomplexaanwezig is, waarvande samenstellingnogal zou kunnen varieren. Zij argumenteerdendezeopvattingdoorerop tewijzen, datdoorverschillende onderzoekerszeervarierende uitkomstenverkregen werden voor de molaire verhoudingCa/Pvanhetphosphaatbij verschillende monsters
melk. (DeKadtenvanMinnen1,25-1,78 (lit. 54), van Slyke en Bosworth1,17-2, 07(lit.90))endatdoor Gericke (lit. 32) werd gevonden, dat bij de bereiding van secundair phosphaat hydroxyapatiet
ontstaan kan, terwijl bij verhitten van secundair phosphaat eveneens hydroxyapatiet precipiteert en monocalciumphosphaat in oplossinggaat. VerderwerdendoorD'AnsenKnutter (lit.2) geen aanwijzingengevonden voorhet ontstaan van tertiair calciumphosphaat
tussen CaHP0 4 2H 2 0 en apatiet.
Hetmengsel van phosphaten zou bij verhitten, afhankelijk van de
verhittingstemperatuurenduur, minof meervolledigomgezet worden in hydroxyapatiet.
Hiermeewasinovereenstemming, dathetphosphaat bij hun proevenneergeslagen opdegistcellen een molaire verhouding Ca + Mg/
P = 1,66had. De door Van der Burg gevonden verhouding 1, 50 zou
door het niet bepalen van magnesium verklaard worden. Bij hun
verderonderzoek(ziebladz. 27)kwamenEvenhuis en de Vries echter terug van deze opvatting over de toestand in rauwe melk.
CONCLUSIE.
Het is mogelijk, dat bij verhitten herkristallisatie van het phosphaatopkan treden. Het is bekend, dat calciumphosphaat met een
molaireverhoudingCa/P tussen 1,00 en 1,50 bij verhitten omgezet
kan worden in hydroxyapatiet (CarlstrOm lit. 12). In rauwe melk
zouaancaseine zeergoed een phosphaat gebonden kunnen zijn, dat
na verhitten een andere samenstelling krijgt. Daarmee zouden de
waarnemingen van Van der Burg te verklaren zijn
DoorhetonderzoekvanEvenhuis en de Vries komt de theorie van
Van der Burg op nog lossere schroeven te staan dan al het geval
WAS,

1,206 1661
h
^ verhitten
^ r i l f ^ 6van
^ een andere
' ' d a ' dise dan
toestand
het
melk
die ervan
na.het phosphaat voor

-253 . DEMETHODE WAARBIJ GEBRUIK GEMAAKT WORDT VAN HET VERSCHIL IN SAMENSTELLINGTUSSENMELKENULTRAFILTRAAT(RESP. WEI, DIALYSAATEN CENTRIFUGAAT).

E r is opgemerkt (biz13) dat het caseinaatphosphaatcomplex door
ultrafiltratie, lebstremmingof centrifugeren uit melk te verwijderen is. Indienhetcalcium-en phosphorgehalte voor en na de verwijderingervan bepaald wordt, bestaat in principe de mogelijkheid
het calcium- enphosphorgehalte vanhet complex teberekenen. Door
veelmelk tegeneenklein volume water Jte dialyseren zou e^nzelfde
mogelijkheid verkregen worden na analyse van de melk en het dialysaat.
Een voorwaarde voor de juistheid van de berekening is echter,
dat tijdens de bewerkingen geen verschuivingen in de oorspronkelijkeverdeling vanhet calcium en phosphorgehalte van het complex
optreden. Verderdienencorrectiefactorengebruikt teworden, teneindedeverkregen volumina ultrafiltraat etc. in overggnstemming
te doen zijn met de in de berekening betrokken hoeveelheid melkserum.
Hoewel van vrijwel alle genoemde hulpvloeistoffen gebruik gemaakt is, wordt in de literatuur weinig aandacht besteed aan de
vraag, welke er van werkelijk met melkserum overeenstemt. In
hoofdstuk II zal hierop ingegaan worden.
Bijdemethoden wordt in de melk al het calcium bepaald evenals
in de gebruikte hulpvloeistof. Het in de laatste vloeistof gevonden
calciumwordtna correctie van het volume van deze vloeistof voor
d e t . o . v . melkserum eruit verwijderde bestanddelen afgetrokken
van de hoeveelheid in de melk. De hoeveelheid calcium van het
complex is dan bekend.
Het gehalte aan phosphaatphosphor van het complex kan op verschillende manieren gevonden worden. Phosphor komt in de melk
in vier vormen voor n . l . als:
a. colloidaal caseinephosphor, • niet oplosbaar in trichloorazijnzuur.
b. colloidaal phosphaatphosphor, evenals
c. opgelost anorganisch phosphor wel oplosbaar in trichloorazijnzuur.
d. opgelostorganischphosphor,gedeeltelijk oplosbaar in trichloorazijnzuurmaarbijde phosphorbepaling als zodanig slechts mee
bepaald, indien de organische stof gedestrueerd wordt.
Doordehoeveelheid phosphor gevonden inhet trichloor azijnzuurserum van melk te verminderen met die uit trichloorazijnzuurserum van de hulpvloeistof is de phosphaatphosphorhoeveelheid te
vinden {(2+ 3 + 4) - (3 +4)}.
Doormelkte verassen en in de as phosphor te bepalen vindt men
het totaalphosphorgehalte van melk. In de hulpvloeistof kan op d e zelfde wijze de totale opgeloste phosphor bepaald worden.
Sommige onderzoekers hebben alleen het totaal phosphorgehalte
bepaald en de hoeveelheid opgeloste phosphor, waardoor de colloidale phosphor bekend wordt.
De phosphaatphosphor wordt dan gevonden door in caseine een
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constante hoeveelheid caseinephosphor te veronderstellen. (Van
Slyke en Bosworth). Anderen bepaalden alleen de zuur oplosbare
phosphor in melk en hulpvloeistof.
Zijn zowel het colloidale calcium als de phosphaatphosphor bekend, danwordt voorde verdeling van het calcium gebruik gemaakt
vandiverse veronderstellingen. Men stelt dan of het caseinecalcium per g caseine constant en berekend de samenstelling van het
phosphaatof menveronderstelt eenconstante samenstelling van het
phosphaatenberekentdehoeveelheid caseinecalcium per g. caseine.
3.1. Onderzoekingen waarbij ultrafiltraat gebruikt werd.
3 . 1 . 1 . Het onderzoek van Van Slyke en Bosworth.
VanSlykeenBosworth (lit. 89)bepaalden van melk van individuele
koeienen van het ultrafiltraat daarvan het totale calcium en phosphorgehalte. Zonder op het ultrafiltraat een volumecorrectie toe
tepassenwerdhet colloidale calcium en de colloidale phosphor berekend. Zij veronderstelden, dat caseine 0, 71% caseinephosphor
bevat. De na aftrekken van deze caseinephosphor overblijvende
hoeveelheid phosphor werd gerekend phosphaatphosphor te zijn.
Deverhoudingcaseinephosphor/phosphaatphosphor bleek niet constant te zijn, waaruit zij merkwaardigerwijze concludeerden, dat
calciumphosphaat niet chemisch gebonden kon zijn.
Hetcaseinecalcium stelden zij gelijk aan de hoeveelheid nodigom
caseine teneutraliseren t.o.v. phenolphtalgine (0,90 m aeq/g caseine). De gemiddelde verhouding C a / P in het phosphaat daarna
berekendkwamovereen met die van secundair phosphaat. De verhoudingen berekend voor de afzonderlijke monsters varieerden
echter belangrijk.
Zoals door hen zelf later reeds werd opgemerkt (lit. 91) komt in
caseine niet 0, 71%maar 0, 85%caseinephosphor voor. Bij de berekeningen werddus te veel phosphaatphosphor gevonden. De hoeveelheid caseinecalcium was eveneens te hoog. Het basebindend
vermogenvancaseine bijpH8, 3 - 8,4(omslagpunt phenolphtaleihe)
is aanmerkelijk groter dan bij pH 6, 7 (de pH van melk).
De analyseuitkomsten van Van Slyke en Bosworth werden door
Eilers (lit.21) gebruikt voor een herberekening, waarbij voor het
caseinephosphor0,85%van de caseine en voor het caseinecalcium
bijpH6, 70,75maeq. per g caseine verondersteld werd. De laatste waarde werd afgeleid uit de door Hoffman en Gortner (lit. 48)
uitgevoerde potentiometrische titraties van caseine met calciumhydroxyde. Op deze wijze werd gevonden, dat het phosphaat als
tertiairphosphaataanwezigmoestzijn, hoewelook dan grote afwijkingen daarvan bij de individuele monsters gevonden werden.
Er zouookzuurderphosphaat voorkunnenkomen (secundair phosphaat) of de caseine zou minder calcium dan de veronderstelde
hoeveelheid binden.
Ookdoor Van der Burg werd een herberekening met de door Van
Slyke en Bosworth bepaalde waarde uitgevoerd, waarbij eveneens
het caseinephosphor op 0,85% gesteld werd. Het caseinecalcium

