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Project: Ontwikkeling en verbetering van onderzoekme thoden voor melken zuivelprodukten .
Onde n-1erp: Ge latine in k1-1ark. Bepaling hydroxyprolinegehalte volgens
ISO 3LI96, t1eat an meat products - Dete rmination of
L(- )- hydroxyproline content (Reference met hod)

Doel:
Beldjken of de norm ISO 3496 geschikt i s voor de bepa ling va n
hydroxyproline in !mark.
Samenvatting:
De hoeveelheid hydroxyproline in kwark is een maat voor de hoeveelheid
gelatine. Bekeken is of met de me thode (ISO norm 3496) de toegevoegde
hoeveelheid ge latine ook teruggevond en 1wrdt. Ook is bekeken of de
aanwezighei d van SnClz tijde ns de hydrolysatie noodzakelijk is en of
de hydrolysatie niet korte r kan.
Conclusie:
De toegevoegde hoeveelhed en gelatine worden goed teruggevonden . Het
weglaten van SnClz tijdens de hydrolyse heeft zowel voor- als nadel en .
Ee n hydroly setijd van 3 uur is he t minimum.
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Inleiding:
Ten'lijl gelatine ongeveer 13% hydroxyproline bevat is het in melkeil'lit
vrijHel af1o1ezig . De hoeveelheid hyd roxyp roline in een monst e r kl-lark is
daarom bepalend voor de toegevoeede hoeveelheid gelatine. De I SO norm
schrijft de aanwezigheid va n SnClz tijdens de hydrolyse voor, terwijl
een ander voo rschrift (Beljaars Ware (n) Chemicus) 5 (1974) bij
dezelfde basismethode geen SnClz ge br uikt. De toeeevoegde SnClz moet
verderop in de bepa ling weer uit de oplossing verwijderd worden door
middel van precipitatie en filtratie . Dit kost een handeling meer en
een kans op fout en meer .
Resultaten:
Faktor gelatine: Eerst is geprobeerd om gela tinepoeder t e
hydrolyseren. Dit lukte niet, er traden erg grote duplo verschillen
op. Daarom is van een ge latin eoplossi ng in 1•7a ter van bekende concentratie het hydroxyprolinegchalte bepaald. Deze oplossing bevatte
3 , 055 gram ge latine/ 100 ml. Vocht in de gelatine 6 , 5% (Karl-Fischerme thode) .
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*) Indien het hydroly saat niet goed kookt, Horden te lage gehalten

gevond en.

**) Oude SnCl2 opl. gebruikt . Het hydro1ysaat werd niet zo mooi helder als
met e en verse oplossing.
Di scussie
De ISO norm geeft een nauwkeurigheid van de methode van 5% aan. De
teruggevonden hoeveelheid hydroxyproline (gelatine) ligt bij 16 uur
hydrolyseren gemiddeld op 100% met een afwijking binnen die 5%. Bij 3
uur hydrolyseren komt het teruggevonden percentage iets lager uit.
Blijkbaar is nog niet alles gehyd roleerd geweest. Er moet opgelet worden dat het hydroly saat ook inderdaad steeds kookt. Als de oplossing
bijv. door kookvertraging of door slecht kontakt van de kolf met de
kookplaat niet steeds kookt, komt het ge halte direkt ve e l t e l aag uit .
Of men al of niet SnClz wil gebruiken ligt aan de persoonlijke
voo rkeur van de onderzoeker. De eerste maal filtreren en uitwassen
gaat me t SnCl2 veel makkelijker, omdat he t monster vrijwel helder is .
Maar daarna

moet men €finmaal extra filtr e ren en uitwa s s en in plaats

van eenvoudig overpoel en.
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Verzendlijst: Direkteur, Oortwijn (3x) , Venema, Direktie VKA,
lee sportefe ui lle (Sx) , Normali satie , Projectheheer .

