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INLEIDING
In het Laboratorium voor Fysiologie der Dieren te Wageningen zijn verscheidene onderzoekingen uitgevoerd betreffende deschildklier bijhetrundvee.
Zo werd in 1950 een groot aantal schildklieren van nuchtere kalveren verzameld, afkomstig van slachthuizen uit het gehele land, welk materiaal bij
nadere bestudering duidelijke regionale verschillen vertoonde. Streken met een
relatief groot aantal histologisch meer-actieve klieren werden gevonden inhet
oosten deslands - deAchterhoek, Twente, zuid Limburg - entussen degrote
rivieren. Uit de genoemde streken waren ook enige zeer grote schildklieren
afkomstig.
De vraag rees nu of deze afwijkingen veroorzaakt worden door jodiumgebrekdanweldoor andere oorzaken,waarvan alsdebelangrijkste hetvoederen
van stoppelknollen in dewintermaanden genoemd is.Hiervoor washet nodig
dejodiumvoorziening vanhetveete bestuderen. Deveronderstelling werdgemaakt, dat omtrent dejodiumvoorziening vanhetmelkvee uitspraken zouden
kunnen worden gedaan doorjodiumbepalingen uittevoerenindemelk. Tevens
zou op deze wijze een bijdrage geleverd kunnen worden tot onze kennis omtrent dejodiumvoorziening vandebevolking, voor zover deze voorzieningvan
hetjodium indemelk afhankelijk is.
Aan dezejodiumanalyse enaandeinterpretatie vandeverkregen uitkomsten
is deze publikatie gewijd.
De schrijver dankt Prof. Dr.E.BROUWER voor hetvoorstellen vanhet onderwerp envoor zijn voortdurende belangstelling enhulp enDr.G. WIERTZ voor
velewaardevolle discussies.
Met grote dank zij tevens velerlei medewerking van andere zijde vermeld,
o.m. vanProf!Dr.J.P. WIBAUT enDr.T.J. DEBOER teAmsterdam door het
beschikbaar stellen vanenige organische preparaten, vande Directeur van het
R.I. Volksgezondheid te Utrecht door verstrekken van gegevens omtrent het
jodiumgehaltevanwatermonsters, vanIr.J. VANDEBRINKenIr. S.R. SIJBRANDIJ

te Arnhem door inlichtingen betreffende zuivelfabrieken en melkcontrole en
Ir. J.W. MINDERHOUD teWageningen door technische bijstand.
Veel zeer gewaardeerde medewerking werd ondervonden van Directeuren
van zuivelfabrieken door het invullen van enquêteformulieren en het bereiden
en verzenden van speciale melkmonsters, in hetbijzonder vande Heren L. DE
JONG enP. GOUDRIAAN te Wageningen.
Met erkentelijkheid zijtenslotte desteun vermeld, verleend door hoogleraren
en medewerkers van de laboratoria voor Veeteelt, Zuivelbereiding en MelkkundeenOrganische ScheikundevandeLandbouwhogeschool envandemedewerkersvanhetlaboratorium voor Fysiologie derDieren.

HOOFDSTUK I

DE UITSCHEIDING VAN JODIUM IN DE MELK
„Men tracht eikanderen wijs te maaken,alsof deZwitsers,die
volgens de hedendaagsche wijze van denken, alles beter weeten,
alleendewijsheidhadden, omhunVee,zoodikwerf zijgemolken
worden,wat (zee)zout tegeeven,enzekermengselaldaar bekend
onder den naam van GELECK..."
Petrus Camper„Lessenoverde Veesterfte", bh. 83; Leeuwarden,
1769.
§ 1. STRUMA EN JODIUM

Het is bekend, dat voor de goede werking van de schildklier jodium nodig is
en dat in de streken metjodiumgebrek zowel bij de mensen als bij het vee veelvuldig struma optreedt.
Wat de bevolking betreft, zijn in Nederland de eerste uitgebreide onderzoekingen verricht door BRAND, tijdens de mobilisatie van de eerste wereldoorlog;
het bleek toen dat ons land zeker niet struma-vrij genoemd kon worden. Men
had voordien eigenlijk stilzwijgend verondersteld dat ernstige gevallen van
schildklieraandoening, zoals b.v. in Zwitserland werden waargenomen, hier
niet voorkwamen, dat wellicht in het binnenland enige lichtere aandoeningen
konden optreden, maar dat hieraan nauwelijks enige betekenis moest worden
toegeschreven.
Omstreeks 1930iseengroot onderzoek uitgevoerd, waarbij demedische,chemische en geologische aspecten van het strumavraagstuk aan deorde kwamen.
Iedere maal alsmen depublikatie ter hand neemt, waarin deuitkomsten van dit
onderzoek zijn vastgelegd, („Het kropvraagstuk inNederland", Rapport van de
Nederlandsche Strumacommissie, uitgegeven door den Voorzitter van den
Gezondheidsraad, 1932)1, komt men opnieuw onder de indruk van de rijkdom
van het cijfermateriaal dat is verzameld en de grondigheid waarmede het is
bewerkt.Eenvan debelangrijkste uitkomstenwasdewaarnemingdatdestrumafrequentie bij de bevolking toenam, naarmate het drinkwater minder jodium
bevatte. In plaatsen met een voldoende hoogjodiumgehalte van het drinkwater
(b.v. Barendrecht) werd nagenoeg geen struma aangetroffen.
Het gevolg van het Rapport is geweest, dat nieuwe waarnemingen werden
verricht (Versl. Med. Volksgezondheid 1939, blz. 863-927; dissertatie STIBBE,
1938;dissertatieNOLST TRENITE, 1939;dissertatie PASMA, 1947)endateen aantal
maatregelen werd getroffen voor de profylaxe, waarbij vooral het toevoegen
vanjodide aan het leidingwater ineen aantal gemeenten een uniek en opmerkelijk experiment genoemd mag worden. Helaas is door de Duitse inval en de
bezetting veel van de vruchten van het met zorg opgebouwde werk verloren
1

Voortaan genoemd IeStrumarapport (1932).
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gegaan. Het isb.v.nietgoedmogelijk geweest, in allegevalleneen verantwoorde
conclusie op te stellen omtrent de verbetering van de gezondheidstoestand, die
door dejodiumtoevoeging verkregen was; hiervoor moet immers een voldoend
lange tijd verstrijken.
In 1941-1942 werd het natuurlijke jodiumgehalte van vele leidingwateren opnieuw bepaald (REITHC.S.); maar dit was ongeveer het laatste wat aan het
struma-onderzoek kon worden gedaan. Na de bevrijding zagmen zich voor de
taak gesteld geheel opnieuw te beginnen. Vanwege de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. is de strumafrequentie bij de bevolking onder leiding van PASMA systematisch onderzocht, waarbij men zich bediend heeft van internationaal aanvaarde maatstaven.
Intussen was in 1941 reeds besloten het jodiseren 1 van leidingwater niet opnieuw in te voeren, doch jodium toe te voegen aan het bakkerszout, hetgeen
economisch beter verantwoord is. In een beperkt aantal gemeenten werd van
1942-1944 deze vorm van profylaxe toegepast (REITH, 1946). Naarmate na de
oorlog het onderzoek van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. vorderde, werd
dejodisering van het bakkerszout voor steeds meer gemeenten wettelijk voorgeschreven (15). Nu zo langzamerhand een overzicht (PASMA, 1954; 1955) is
verkregen van het gehele land, weet men dat slechts enkele streken geheel kropvrij genoemd kunnen worden. In deze bedroevende toestand zal vermoedelijk
door dejodiumprofylaxe op den duur een grondige verandering komen.
Wat het rundvee betreft, dateren de systematische onderzoekingen in ons
land eigenlijk pas van de laatste tijd (E. BROUWER, G. WIERTZ). Wel was men
voordien, mede door het werk van de Strumacommissie, tot de overtuiging
gekomen dat extra jodiumtoevoer voor het vee hier en daar nodig was en had
men gebruik gemaakt van likstenen, die een geringe hoeveelheid kahumjodide
bevatten. In hoeverre het jodiumgehalte van de likstenen voldoende was om
profylactische werking uit te oefenen, was echter onbekend. Door het onderzoek van BROUWER en WIERTZ nu kwam vast te staan, dat na de oorlog schildklierafwijkingen bij het vee evenzeer voorkomen als bij mensen. De ernstigste
deficiëntieverschijnselen, zoals geboorte van weinig levensvatbare kalveren en
cretinisme, schijnen inons land niet ofalthans nietingrotemate voor te komen.
Er moet echter aandacht geschonken worden aan de mogelijkheid door een
betrekkelijk geringe uitgave voor jodiumtoevoeging aan het voeder, de eventuele economische gevolgen van de minder ernstige symptomen (achterblijven
bij de optimale groeien melkgift; verminderde vruchtbaarheid) op te heffen.
Nog tijdens de distributie van krachtvoer werden voorschriften van kracht,
waarbij de hoeveelheid jodiumzout werd vastgesteld, die door middel van het
mineralenmengsel aan het krachtvoer moest worden toegevoegd. Deze zgn.
„raamvoorschriften" zijn bij het opheffen van de rantsoenering omgezet in adviezen (247).Hopenlijk zaldetoevoegingvanjodium aan de mineralenmengsels
spoedig weer wettelijk verplicht worden gesteld. Het zou wenselijk zijn zich
daarbij opnieuw te beraden over de grootte van de toevoeging.
Het bevolkingsonderzoek werd meestal uitgevoerd door vaststelling van de
omvangvan de schildklier. Alsnl. door een of andere oorzaak, b.v. door onvoldoende aanvoer van jodium, de vorming van het schildklierhormoon te sterk
vertraagd wordt, treedt bijna altijd een reactie op, die zich, afgezien van andere
1
Mijnsinziensmoethetwoordjodisereninditverbanddevoorkeurhebbenbovenjoderen,
waarmede het invoeren van eenjodiumatoom in een molecule bedoeld wordt.

5

6

56(4)

en betreurenswaardige symptomen, uit in het opzwellen van de schildklier (de
zgn.„krop").Tegelijkertijd wordt ook destructuur van de schildklier ingrijpend
gewijzigd. Van het laatste verschijnsel maakte b.v. STIBBEgebruik bij zijn histologische studies van de schildklier van gestorvenen in de omgeving van Groningen. WIERTZ onderzocht de kropziekte bij het vee eveneens histologisch,
vooral met gebruikmaking van schildklieren van geslachte kalveren. Deze zijn
in onbeperkt aantal te verkrijgen omdat bijna de helft van de pasgeboren kalveren direct na de geboorte geslacht wordt. Het is daarentegen niet goed mogelijk tot een overzicht te komen van de schildkliertoestand van het levendevee;
de schildklier is immers slechts zelden voelbaar.
Omtocheensystematisch overzicht teverkrijgen van detoestand inhet gehele
land, wat betreft het levende melkvee, hebben wij de geheel andere weg gekozen van bestudering der jodiumvoorziening. Wij willen in het volgende het
principe, waarop het verdere werk gegrondvest is, nader bespreken.
Allereerst willen wij onze gedachten laten gaan over het verband tussen
schildkliertoestand en jodiumvoorziening, In het voorgaande is reeds opgemerkt, dat in Nederland de kropfrequentie bij de bevolking afnam naarmate
het jodiumgehalte van het drinkwater hoger was; dit is echter niet overal het
geval. Eerst kon VON FELLENBERG (1938) in Blumenstein (Zwitserland) geen
verschil in jodiumgehalte vinden tussen het water van kroprijke en kroparme
gebieden.
Later kon men b.v. ook in Engeland (MURRAY e.a.) niet duidelijk een samenhang tussen de kropfrequentie en het jodiumgehalte constateren; andere factoren, b.v. de hardheid van het water, schenen meer invloed op de kropfrequentie uit te oefenen.
Door ander onderzoek is aangetoond dat kropziekte samenhangt met een
hoog fluoorgehalte van het water en van de voedingsmiddelen (BLUM; STEYN
e.a.). GOESJTSJIN vond inderdaad dat bij het toedienen van fluoorrijke voeding
aan konijnen, hetjodium uit de lichaamsweefsels en organen verdrongen werd.
Ook aan zwavel is strumogene werking toegeschreven (BLUM).
In de laatste jaren zijn vele strumogene organische stoffen gevonden, die in
staat zijn de vorming van schildklierhormoon ondanks voldoende aanvoer van
jodium te remmen en zelfs geheel stil te leggen. Dergelijke stoffen komen voor
in voedingsgewassen als kool, koolzaad en stoppelknollen (69). Waar veel van
deze gewassen gegeten of gevoederd worden, zou krop kunnen ontstaan, ook
bij overigens voldoende jodiumvoorziening. Het is echter te betwijfelen of de
invloed van de strumogene stoffen zichsterk kan latengelden omdat de gehalten
meestal laag zijn. Door koken worden bovendien de enzymen, die ze uit glycosidische binding moeten vrijmaken, ontleed, zodat zelfs in de gevallen dat een
grote hoeveelheid strumogene stof kan worden aangetoond, nog niets vast staat
omtrent de hoeveelheid vrije strumogene stof, die op de schildklier inwerkt.
Men kan veeleer opmerken dat voedingsmiddelen, waaraan een strumogene
werking wordt toegeschreven, dikwijls eenzodanig laagjodiumgehalte bezitten,
dat de waargenomen kropverschijnselen door eenvoudigjodiumgebrek kunnen
worden verklaard.
Een andere oorzaak van kropziekte zou in radio-activiteit gelegen zijn. Het
is vastgesteld, dat rhenium en astatium door de schildklier geaccumuleerd worden (RUGH; SHELLABARGER c.s.);voorts zou ook polonium worden opgenomen
(ROMELL). Astatium is het radioactieve element, dat in het periodiek systeem
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op de plaats van het „suprajodium" (LOTHAR MEYER) voorkomt en waaraan
jodium-achtige eigenschappen worden toegeschreven. Door de werking van de
a-straling nu, zou het de schildkliercellen beschadigen. Hetzelfde geldt voor het
polonium, dat ontstaat als vervalproduct van radon, dat ingeademd kan worden. In landen als Zwitserland en Zweden zou het radon door spleten uit de
bodem ontsnappen (ROMELL). Ook inrottingsslik (sapropeel) dat bij petroleumvelden voorkomt,zouzichgevaarüjke radio-activiteit hebben opgehoopt. Krop
zou dan ook samengaan met het voorkomen van aardolie (BERENCZI C.S.). Het
lijkt ons toe dat meestal de radonconcentraties zodanig laag zijn, dat wel zeer
lange tijd moet verlopen aleer een zodanige beschadiging van het schildklierweefsel optreedt, dat van struma gesproken kan worden, zelfs al zouden de
radio-actievevervalproducten vanhetradon selectief door deschildklier kunnen
worden opgenomen. Bij arbeiders in uranium-mijnen zijn inderdaad ernstige
stralingsziekten (o.a. longcarcinoom) opgemerkt, dietoegeschreven worden aan
de inademing van radon;van schildklieraandoeningen wordt echter niet gerept
(SULTZER c.s.). Wellicht is de aandacht nog te zeer gericht geweest op de uiterlijke verschijnselen.
Uit ander onderzoek isgebleken, dat na beschadiging van de schildküer door
een grote dosis astatium, bij apen kropverschijnselen en bij ratten op den duur
o.a. longcarcinomen ontstonden (HAMILTON e.a.).
Een kritisch onderzoek van de interessante hypothese omtrent radio-activiteitsinvloeden met proeven op langere termijn, is stellig gerechtvaardigd.
Vele andere hypothesen zijn in de loop van de tijd naar voren gebracht om
het ontstaan van krop te verklaren. Hiervoor zij verwezen naar de volgende
overzichtsartikelen: FERTMANN c.s., Iodine Facts, EICKHOFF.
GREENWALD (1946) ging zelfs zover de stelling te poneren dat nog nimmer
bevredigend isaangetoond dat dejodiumvoorziening debeslissendefactor isvoor
het ontstaan en voorkómen van krop.Inderdaad blijkt dat vele onderzoekingen
omtrent jodiumgehalten van voedingsmiddelen niet tegen kritiek bestand zijn,
vooral ten gevolge van onvoldoend gecontroleerde bepalingsmethoden.
Er moet nog worden opgemerkt dat de behoefte van het lichaam aan schildklierhormoon, dus aan jodium, niet onder alle omstandigheden hetzelfde is.
Door voedingmetzeerveeleiwit- en vetrijk materiaal en door „stress"factoren
(b.v. koude, ziekte, kopergebrek) zou spoedig krop kunnen optreden (MAAS,
v. D. BELT, MIGHORST, ERSHOFF).

Wij behoeven ons voorlopig niet met deze moeilijkheden in te laten; in de
eerste plaats willen wij immers een overzicht krijgen van dejodiumtoevoer van
het melkvee. Slechts bij het zoeken naar een correlatie met kropcijfers zal men
zich moeten realiseren, dat behalve het jodium vele andere factoren werkzaam
kunnen zijn.
Het bepalen van de hoeveelheden jodium, die de koeien tot zich nemen, is
geen eenvoudige zaak. Wellicht zou men in de staltijd van alle boerderijen gegevens kunnen verkrijgen betreffende de hoeveelheden opgenomen voeder en
drinkwater van iedere koe, terwijl tegelijkertijd van alle voedermiddelen en
watersoorten monsters verzameld en op het jodiumgehalte onderzocht zouden
kunnen worden. In de weidetijd zou een dergelijk onderzoek nog meer voeten
in de aarde hebben, omdat de controle opdekoeienmoeilijker is. Bovendien is
er nog de complicatie, dat de hoeveelheid jodium, die uit de lucht kan worden
opgenomen, onbekend is.
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Een andere, bij vele voedselbestanddelen gebruikelijke wijze om zich op de
hoogte te stellen van de voedingstoestand der dieren, is de analyse van bloedmonsters. Door de hoeveelheid te bepalen van de stoffen, waaronder ook het
jodium, die in de bloedstroom circuleren, meent men inzicht te verkrijgen in de
mate waarin hetlichaam ermede „verzadigd" is.Individuelefactoren spelen ook
hier een grote rol; men zou dus van iedere streek vele tientallen bloedmonsters
moeten verzamelen. Het onderzoek zoubovendien enigemalen herhaald moeten
worden om toevallige en seizoensinvloeden uit te schakelen en dit levert wellicht
bezwaren op want het is een ervaringsfeit, dat de meeste boeren ongaarne zien,
dat van hun vee bloed wordt afgetapt.
Zijn er misschien gemakkelijk andere monsterste nemen dan bloedmonsters,
waaruit iets opgemaakt kan worden omtrent de jodiumpositie van het vee?
Inderdaad is dit het geval; behalve het bloed reageren immers nog andere
lichaamsstoffen, zoals faeces, urine,melken haar,opdeveranderingenindevoeding. Zo is voor het jodiumonderzoek bij de mens dikwijls de urine geanalyseerd. Deze bevat 70-80% van het jodium, dat bij jodiumevenwicht met het
voedselwordt opgenomen. Van de urineisechter niet gemakkelijk een representatief monster te verkrijgen, omdat de jodiumgehalten sterk aan verandering
onderhevig zijn. Men zou dus urine van een geheel etmaal moeten opvangen;
dit is bij het vroegere onderzoek ook meestal gedaan;maar het iszeer bewerkelijk (VON FELLENBERG, 1923C, 1924c, 1926; LUNDE, 1928; Ie Strumarapport
1932, blz. 208-9; TRIEBART 1932; HERCUSC.S. 1936). TRIEBART verzamelde in
navolging van professor B. C. P. JANSEN ook gemengde monsters, afkomstig
van een groot aantal personen.
Op voorstel van professor E. BROUWER zijn bij ons onderzoek melkmonsters
inbehandeling genomen.Voor hetverkrijgen vanmonsterskoemelkiseen aantal
zeer gunstige omstandigheden aanwezig.Op de boerderijen wordt allemelk verzameld en naar de zuivelfabrieken gebracht. Uitgezonderd hiervan is de melk
vandeeerstedagenna het kalven, dezgn. „biest", en de melk van zieke dieren;
juist hierin kan een sterk afwijkend jodiumgehalte voorkomen, waardoor men
gemakkelijk op een dwaalspoor zou kunnen worden gebracht. Ook wordt voor
eigen gebruik wel melk op de boerderijen achtergehouden, in sommige streken
wat meer dan in andere; er is echter geen reden, waarom deze melk sterk in
samenstelling zou afwijken van de rest. Over het geheel genomen, gaat ruim
80% naar de zuivelfabrieken; in 1953was het b.v. 83,6% (262). Aan de fabrieken komt meestal de melk van een beperkt gebied, waarin het vee onder dezelfde omstandigheden gehouden wordt. Het is dikwijls mogelijk een representatief monster te nemen van de gemengde melk van duizend of meer koeien.
Hierdoor wordt met een enkele monsterneming een groot aantal individuele
factoren uitgeschakeld; indien gewenst, is het gemakkelijk de monsterneming
te herhalen. Behalve een overzicht van de voedingstoestand van het vee krijgt
men tegelijkertijd een indruk van dejodiumhoeveelheden, welke aan de bevolking ten goede komen, die de melk nuttigt.
Het is eigenlijk verwonderlijk, dat nog nergens ter wereld het onderzoek van
de melk, zoals wij dat hier voorstellen, is aangevat. Wellicht is het te wijten aan
enige moeilijkheden, die er aan verbonden zijn. Zo weet men b.v. niet precies
hoe het verband is tussen de opgenomen hoeveelheid jodium en het jodiumgehalte van de melk. Wel isgebleken, dat toevoeging van een grote hoeveelheid
jodium aan het voeder, een belangrijke stijging van hetjodiumgehalte der melk
ten gevolge heeft. Het bereikte effect was echter in ieder experiment anders.

56(4)
Verder is b.v. de invloed van het ras niet onderzocht; omtrent de invloed van
de grootte van de melkproduktie heersen tegenstrijdige meningen. Het is dus
duidelijk, dat wij aan ons onderzoek enige studie vooraf dienen te laten gaan;
dit zal gedeeltelijk in de volgende paragraaf geschieden.
§ 2. D E BINDINGSTOESTAND VAN HET JODIUM EN DE NORMALE HOEVEELHEID IN
DE MELK

Door velen is aangetoond, dat het jodium in de melk van koeien, geiten en
ratten voor veruit het grootste gedeelte dialyseerbaar is (b.v. SCHARRER, 1929;
VERMET, HONOUR e.a.). De mededeling van VAN MIDDLESWORTH e.a. dat in
hondenmelk tot 30 % van hetjodium niet-dialyseerbaar zou zijn, en als dijoodtyrosine geïsoleerd kan worden, behoeft nog bevestiging. Wel staat vast, dat
zich in het melkvet enig jodium kan bevinden, dat aan vetzuren gebonden is.
De hoeveelheid hiervan, die meestal zeer gering is, kan door het toedienen van
gejodeerde vetzuren kunstmatig worden vergroot (SCHARRER, 1929).
In welke vorm het dialyseerbare jodium in de melk voorkomt, is strikt genomen nog niet uitgemaakt. Volgens SCHARRER (1929), zou het in kleine organische moleculen aanwezig zijn. Het waarschijnlijkst is echter dat het jodium
in de melk als jodide voorkomt, omdat het onmiddellijk door de schildklier
kan worden opgenomen, zoals slechts met jodide het geval is (COURRIER e.a.,
RUGH). Ook VERMETen GLASCOCK hadden deindruk, dat hetjodium in demelk
anorganisch is.
Voor de hoeveelheidjodium, die normaal in de melk voorkomt, worden uiteenlopende waarden'opgegeven. Zo vermeldden MASON e.a. een gehalte van
556[i.g per kg voor koemelk uit Galway (Ierland), terwijl volgens DRAGOMIROWA in een kroprijke en een kropvrije streek in Rusland gemiddeld 31 resp.
70[xgper kg droge stof voorkwam, dus ongeveer 4en 9\igper liter.
Volgens UNDERWOOD geeft 3 tot 7[xgper 100ml een goede voorstelling van
het gehalte, dat in verschillende delen van de wereld gevonden is in melk van
normale koeien, die geen extra toediening van jodium ontvangen hebben. Om
het gemiddelde is een grote individuele variatie van koe tot koe en van dag tot
dag (SCHWAIBOLD C.S., 1927; SCHARRER C.S., 1929; BLOM).

Opgemerkt moet nog worden, dat in enige voedingstabellen (248) zeer hoge
„normale" jodiumgehalten van de melkwordenvermeld, waarschijnlijk ten gevolge van systematische fouten in de bepaling.
§ 3. HET JODIUMGEHALTE IN DE VERSCHILLENDE LANDSTREKEN
SCHARRER c.s. (1928) vonden dat het jodiumgehalte van de koemelk in
streken, vlak bij de zee, 300tot 800 % hoger was dan dat in Beieren en Zwitserland. BURR trof in de omgeving van de Noord- en Oostzee gehalten aan, die
10 tot 13[igper 100ml waren, terwijl hij in de melk uit het binnenland van
Duitsland slechts 3figper 100ml kon aantonen. Een overzicht van soortgelijke
uitkomsten van enige andere onderzoekingen vindt men in artikelen van BALKS.
Ook in het Ie Strumarapport (1932),blz. 446, 451,werden enige malen hoge
gehalten vermeld van melkmonsters, die van het kustgebied afkomstig waren;
inhet algemeen echter washet gehalte daar niet sterk verschillend van dat in het
binnenland.
Door sommige onderzoekers isvastgesteld, dat er samenhang bestond tussen
het voorkomen van krop bij de bevolking en een laag natuurlijk jodiumgehalte
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van devoedingsmiddelen, o.a. dekoemelk, b.v.in Nieuw-Zeeland: HERCUS e s .
(1927b) en SHORE e s . Door anderen werd een dergelijk verband echter niet gevonden, b.v. in Engeland: ORRe.a. en YOUNG e.a. Uit het Ie Strumarapport

(1932), blz. 200, blijkt, dat er slechts een gering verschil van ± 1 5 % bestond
tussen het jodiumgehalte van de melk uit noord-Groningen (kroparm) en uit
het gebied tussen de grote rivieren, dat als kroprijk bekend stond. Bij Russische
onderzoekingen werd wel (KHAZAN) en niet (DRAGOMIROWA) een significante
correlatie tussen het jodiumgehalte van de voedingsmiddelen, waaronder de
melk, en de strumafrequentie opgemerkt.
In „IodineContentof Foods",eenuitgavevan het ChileanIodine Educational
Bureau (1952), is op blz. 4 een groot aantal uitkomsten van jodiumbepalingen
in koemelk bijeengebracht. Dit is uiteraard een heterogeen cijfermateriaal,
want niet alleen zijn uiteenlopende bepalingsmethoden gebruikt, maar bovendien zijn er getallen bij, die de uitkomst aangeven van de analyse van een enkel
monster, terwijl andere de gemiddelden van 20 of 45 waarnemingen zijn. Aan
de uitkomsten van de Nederlandse Strumacommissie, die eveneens in het overzichtzijn betrokken, ishetwelzeermoeilijk eenstatistischgewichttoete kennen,
omdat de bepalingen weliswaar in een enkel monster zijn uitgevoerd, doch voor
de gemengde melk van een groot aantal koeien gelden. Van de hieronder volgendejodiumgehalten van monsters uit kroprijke en kroparme gebieden uit de
jaren 1932 tot 1949 hebben wij een ruw gemiddelde berekend door alle uitkomsten als gelijkwaardig te beschouwen (tabel 1).
TABEL 1. Hetjodiumgehalte van koemelk, 1932-19491
Theiodine contentofcow'smilk1
(in[ig/1)
Kroprijk gebied(goitrous)
Gelderland . . . 272 2
Utrecht
22
Württemberg . . 26
Duitsland;
Hongarije;
Pees
37
Duitsland;
Glatz
8
Nederland; Rijn-Maas. . . . 20
Nw.-Zeeland Palmerston . . . 19
Siegen
30
Duitsland;
Wittgenstein . . . 35
Engeland;
Somerset(zomer) . 8
Somerset(winter) . 32
Zwitserland; Bern
18
(Nederland; Rivierengebied . . 25)3
(Rusland;
3)4
Ierland;
. 11
Tipperary .
Rusland;
. 37
Tadzhik .
Nederland;

Kroparm gebied(nongoitrous)
Drenthe . . . .
28 2
F r i e s l a n d . . . . 462
Groningen . . .
44a
Zeeland . . . .
48%
Nrd.-Groningen. 29
46
Zuid-Afrika; Transvaal . . .
Nw.-Zeeland; Nw Plymouth .
50
A r n s b e r g . . . . 63
Duitsland;
Munster . . . .
29
Suffolk (zomer) .
8
Engeland;
Suffolk (winter) .
38 3
(Nederland; Nrd.-Groningen . 29) 4
6) 4
(Rusland;
(Ierland;
Galway . . . . 556)
35
Ierland;
Leix
36
Mayo
Nederland;

Gemiddeldevan 14uitkomsten
Gemiddeldevan 13uitkomsten
24 ± 10,1
38 ± 13,6
Average
Average
1
"...it may besaidthatingeneral, resultspublishedby experiencedworkersfrom 1932onwards
arelikely to bemorereliable thanthosepublishedprior to that time" (98).
2
Hetgemiddeldevanzomer-enwintergehalte.
3
Deze getallen, afkomstig van RIETSEMA, zijn citaten uit het Ie Strumarapport.
4
Desterk afwijkende uiterstewaarden zijnweggelaten indeberekening. Theextremeshave
beendisregarded.
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Tegendegevolgdemethodevan berekenenzijn zonder twijfel bezwareninte
brengen. Toch geven de uitkomsten naar onze mening een vrij goede indruk
van de te verwachten situatie. Deze is, dat er mogelijk enig verschil bestaat
tussen hetjodiumgehalte van demelk in kroprijke enkroparme streken, doch
dat dit door allerlei bijkomstige factoren gemakkelijk verdoezeld wordt.
In belangrijke mate is ongetwijfeld debepalingsmethodiek verantwoordelijk
voor de waargenomen tegenstrijdigheden. Zoveel mogelijk hebben wij ons al
aan debepalingsfouten trachten te onttrekkendoorbijdeberekening alleen de
literatuur na 1932te beschouwen enteuitzonderlijke uitkomsten wegtelaten.
Een niet te verwaarlozen factor is ook deinvloed van dejaargetijden. Over
hetbestaandaarvanisgroteeenstemmigheidbijdeonderzoekers,maar omtrent
derichtingwaarin deinvloed wordt uitgeoefend, bestaat verschilvan mening.
Hierop zullen wij in § 5bnader ingaan. Vooral zijn het echter de individuele
factoren, zoals melkgift en lactatiestadium waarover wij in § 5anog komen
te spreken, dieeenduidelijk onderscheid tussen hetjodiumgehalte dermelkuit
kroparme en kroprijke streken in dewegstaan.
Niet alleen kunnen door degenoemdefactoren bestaandeverschillenworden
verdoezeld, maar het is ook mogelijk, dat verschillen worden geschapen, die
niet reëel zijn, vooral bij een gering aantal waarnemingen. Men zou derhalve
kunnen gaan menen, dat de waargenomen verhoging van het jodiumgehalte
der melk door extrajodiumtoevoer op fantasie berust. Dit willen wij nu in de
volgende paragraaf onderzoeken.
TABEL2. Voederproeven metjodium
Feeding-trialswith iodine

Naam vande
onderzoeker(s)

Orrc.s.
(1926)
Rasche
(1926)
Monroe
(1928)
Scharrer es. (1928)
Erf
(1930)
Krauss es. (1930)
Corrie
(1933)
Blom
(1934b)
Hanford es. (1934)
McHargue (1934)
Lundee.a. (1936)
Blaxter (1945,1952)
Bartlett
(1949)
Scharrer es. 2 (1927)
2
Weiser es.
(1930)
Courth2
(1931)
2
Vermet
(1939)

Jodiumgehalte dermelk
Gevoederde1
hoeveelheid Normaal
Na de gift
(mg/dag)
(W5/100
(Hg/100ml)
ml)
180
382-765
765
459
499
76,5
76,5
76,5
50;250
76,5
1000
580;2880
1000;1750
7,5
40
765

4-7
1

33

2-7
1,2-3,7
3
3-4
1,5
1,5

1-10
212
33,3
50
70
51-107
82-961;727-2756
40
323
84; 204
125;168

1,0

73 (top)

0,9

558(top)
±2500

1

Stijging
(factor)

Jodiumin
demelk
(% van
dosis)

6
10
50

11
0,2
4,6
0,6
5,4
9,2

18
13
100
60; 140
100

1
Alsvergelijking diene, dat volgens onzeschatting in Nederland normaal 2tot 20mg per
dag met devoeding wordt opgenomen (ziehoofdstuk VI).
2
Dezevoederproeven zijn uitgevoerd met geiten.
3
In 24uur.
4
In48uur.

2-26
4,1
4-5

6 3 10 4
18-30
40-50
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§ 4 . DE STIJGING VAN HET JODIUMGEHALTE DER MELK DOOR EXTRA TOEVOER
VAN JODIUM

Bij de voederproeven werd het jodium meestal in anorganische vorm, als
jodide, verstrekt. Enige waarnemingen uit de literatuur zijn in tabel 2 samengebracht.
Behalve de onderzoekers, die in de tabel zijn genoemd, hebben nog vele anderen de uitkomsten van voederproeven vermeld; wij noemen slechts de publikaties van PFEIFFER (1932), SCHARRER e.a. (1933), REMINGTON c.s. (1934),
M C H A R G (1935), MATTHEWS e.a. (1939), MEYER e.a. (1940), CHANEY C.S. (1943)

en SALTER (1950). Allen hebben opgemerkt, dat door toedienen van betrekkelijk
grote hoeveelheden jodium een duidelijke stijging van het jodiumgehalte der
melk verkregen k a n worden. In rattenmelk vond R U G H van een kleine dosis
radio-actief jodium tenminste 1 0 %terug. O o k COURRIER e.a., H O N O U R e.a. en
GLASCOCK vonden, dat veel radio-actief jodide in de melk overging.
Uit de getallen van de tabel blijkt weldat de stijging van het jodiumgehalte
der melk zeer verschillend is. Hiervoor zijn twee verklaringen naar voren gekomen:
1. de aard van het gevoederde jodium (anorganisch of organisch gebonden)
zou invloed hebben (b.v. PFEIFFER, 1932)en
2. bij gelijkblijvende jodiumaanvoer zou des zomers veel minder jodium in de
melk uitgescheiden worden dan 's winters (HANFORD e.a.).
Zelf willen wij hier nogeen derde verklaring aan toevoegen :
3. de uitvoering vande proeven iszeer verschillend.
Wij zullen trachten de argumentatie vanhet derde punt te ontwikkelen door
de eerstgenoemde twee oorzaken van variatie kritisch te beschouwen.
D e overweging van PFEIFFER isvoor onsvanbelang; immers, alsde bindingstoestand van hetjodium inderdaad een grote invloed heeft op de uitscheiding
in de melk, dan kan men door het vergelijken van dejodiumgehalten van verschillende melkmonsters geen uitspraak doen omtrent de jodiumvoorziening,
tenzij men er zeker van is dat het melkvee, waarvan men de voedingstoestand
vergelijkt, het jodium in dezelfde bindingsvormen tot zich neemt. D i t laatste
zou (alweer volgens PFEIFFER) dikwijls niet het geval zijn.
De redenering van PFEIFFER nu is zeer zwak. Hij neemt aan dat er een groot
verschil bestaat indebindingsvorm, waarin hetjodium in hetvoeder voorkomt.
Daarbij zouhetzgn. „organisch gebonden" jodium, datb.v. verkregen kan worden door radijsjes te bemesten met jodide (PFEIFFER c.s., 1929), de voorkeur
verdienen omdat het reeds in een toestand gebracht is,diehet lichaam gemakkelijk k a n omzetten. Latere proeven hebben echter uitgewezen, dat het jodium
in groenten en gras ten minste voor een groot gedeelte, en waarschijnlijk zelfs
geheel, alsanorganisch jodide voorkomt (zieb.v. LEBLOND). Zelfs alzouer iets
organisch gebonden zijn, dan moet toch aangenomen worden dat deze fractie
vooral zeer klein is,alsmeteengrote hoeveelheid jodide is bemest (zoals bij de
radijsjes hetgeval was). Hetfeit nu dat PFEIFFER dit „organisch" jodium in de
melk terugvindt als gejodeerd eiwit, stelt de techniek van zijn scheiding ineen
twijfelachtig licht.
Ook in het drinkwater komt het meeste (REITH, 1933), zo niet al het jodium

56(4)
(eigen experimenten, ongepubliceerd), anorganisch voor. Men mag dus aannemen, dat het veehetjodium praktisch steeds in dezelfde vorm en wel overwegend alsjodide tot zich neemt. Volledigheidshalve zij nogvermeld datin de
bladeren van enige zeewiersoorten, naast een grote hoeveelheid jodide, ook
enig mono- endijood-tyrosine isaangetoond (SCOTT); zeewier is echter, althans
in onsland, geen gebruikelijk veevoeder.
Bij een nauwkeurige studie van de uitkomsten van HANFORD e.a. blijkt dat
hun verklaring eveneens onvoldoende is.
Nadat bij vroeger onderzoek in de Verenigde Staten gebleken was dat het
jodiumgehalte dermelkdeszomerslagerwasdan in dewinter (REMINGTON c.s.),
hebben HANFORD e.a. nagegaan of dit het gevolg wasvan de slechte grasgroei
tijdens de zomermaanden in de prairiegebieden dan welvan de temperatuursverschillen. Een aantal groepen koeien werd gedurende eenjaar op stal gehouden, zodat deovergangvanstalnaar weidewasuitgeschakeld endaarbij werden
zij zodanig gevoederd, datdejodiumaanvoer gelijk bleef.Hetbleeknudatinde
zomer veelminder vanhettoegevoegdejodium indemelk werd teruggevonden
dan in de winter.
Niet alleen verzuimden HANFORD c.s. echter om de data van de vroegere
proefnemingen op te sporen, maar bovendien zijn hun eigen proeven methun
stelling in tegenspraak.
Behalveindezomermaanden, werd echter ookindewinterinenkele gevallen
een laag percentage vanhetjodium uitgescheiden; ditkomt pasgoed tot uiting
als men twee van de gegeven figuren naast elkaar legt. Een ander nadeel van
het werk van HANFORD C.S. is, dat de jodiumgehalten slechts gedurende een
enkeljaar gevolgd zijn. Hierdoor ishet onmogelijk na te gaan ofwellicht door
bijzondere omstandigheden eenstoringisopgetreden. Overigenszijn degroepen
koeien, waarvan dejodiumbalans is opgemaakt, vermoedelijk te klein vanomvang geweest, zodat de individuele variatie veel invloed heeft kunnen doen
gelden. Deze variatie toch is zeer groot, getuige de uitkomsten van de latere
experimenten van MEYER e.a. (1940). Uit de gegevens van MEYER e.a. kan men

de percentages nl. berekenen, diedoor deverschillende koeien vanhethet toegevoegde jodium in de melk werden uitgescheiden. Deze zijn sterk schommelend; zowelindezomer alsindewinter komenindezelfde stalnaast elkaar hoge
en lage percentages voor.
Hier moet worden opgemerkt, datwij niet twijfelen aanhet voorkomen van
lage jodiumgehalten in de zomermelk, dat HANFORD e.a. bij grote kudden
koeien in de Verenigde Staten hebben waargenomen. Wij trekken alleen de
verklaring in twijfel, diezij gegeven hebben.
Tegen hetvergelijken vandeuitkomsten vanandere voederproeven dieinde
literatuur beschreven zijn, kunnen dezelfde bezwaren worden aangevoerd, die
wij hier ontwikkeld hebben endieer opneerkomen, datdewijze van uitvoeren
der proeven te grote invloed heeft gehad op deuitkomsten. Naar onze mening
zijn de voornaamste tekortkomingen: gebruik van een onbetrouwbare bepalingsmethode, vooral bijdeoudere proeven;tekorte duur vandeproef; onvoldoende controle op de voedering en op het toegevoegde jodium bij langere
proeven; wisselende tijdsduur tussen jodium-toedienen en melken; te kleine
groepen endaardoor tegrote invloedvanindividuele factoren. Hierdoor isnaar
onze meningeengoedevergelijking vandeuitkomsten onmogelijk, dieverschillende onderzoekers metvoedering vandezelfde dosisjodium waarnamen.
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Daarentegen zijn wel goed te vergelijken de uitkomsten van dezelfde onderzoeker bij voedering van verschillende hoeveelhedenjodium. Men mag immers
aannemen, dat daarbij onder gelijkblijvende omstandigheden is gewerkt. Zo
beschikken wij over kwantitatieve gegevens van BLAXTER en van BARTLETT.

0.0 0.3 0.6 OS 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3j0

FIG. 1. Verband tussen de gevoederde hoeveelheidjodium en het gehalte der melk, ontleend
aan gegevens van BLAXTER, 1952.

Therelationbetweenthelevelofiodineingestionandthemilkiodinecontent,accordingto
BLAXTER, 1952.

Hun proeven werden resp. uitgevoerd met gejodeerde ardeïne en gejodeerde
caseïne, waarin zoals bekend een groot deel van het toegevoegdejodium (waarschijnlijk meer dan de helft) als, anorganisch, jodide voorkomt. Uit figuur 1,
die wij naar aanleiding van de uitkomsten hebben geconstrueerd, blijkt duidelijk, dat het verband tussen de toegediende dosis en hetjodiumgehalte der melk
bij kleine doseringen ongeveer lineair is, maar bij grotere doseringen naar beneden afbuigt. Men krijgt de indruk, dat in evenwichtstoestanden bij normale,
„fysiologische" doseringen (2-20 mg,zieHoofdstuk VI) het jodiumgehalte van
de melk ongeveer evenredig is aan de hoeveelheid jodium van het voedsel.
Bij een snelle verandering van de jodiumaanvoer blijft de verandering van
het gehalte der melk achter. Volgens ESPE zou eerst na 30 dagen van constante
voedering zich het jodiumgehalte aangepast hebben bij een nieuwe toestand
van verhoogdejodiumvoorziening. Daarentegen zou bij ophouden van de extra
jodiumtoediening in 3 tot 4 dagen het oude peil weer zijn bereikt. Deze uitkomsten vertonen een merkwaardige tegenstrijdigheid, want als een dosis na 3
tot 4 dagen geen nawerking meer heeft, is niet goed in te zien waarom bij dagelijkse voedering na 3 tot 4 dagen geen jodiumevenwicht zal optreden. Het is
echter de vraag of de nauwkeurigheid van de bepaling toestaat dergelijke termijnen op de dag af te bepalen; de nawerking zou dus langer kunnen zijn dan
3 tot 4 dagen. Volgens proefnemingen van GLASCOCK zou na een injectie met
radio-actief jodium, in de melk op de 15edag nog 0,5% van de maximale activiteit voorkomen, die op de eerste dag werd bereikt. Hieruit kan worden bere-

56(4)

15

kend,datin7dagen90% van hetjodium isuitgescheiden, dusdatomgekeerd
na 7dagelijkse injecties metradio-actiefjodium deactiviteitindemelkminder
dan 10%vanhet„plafond" verwijderd zalzijn. Dit geldt voor zeer kleinehoeveelhedenjodium, dieaan delichaamsvoorraad praktisch nietstoevoegen.
Jodium gehalte
der melk

NormaaL,
gehalte'

FIG. 2. Voederproef met 100mgjodium per dag.
Feedingtrialwith100 mgofiodineaday

Zelfvoerdenwijenigeproevenuitomnategaanhoelanghetduurt, voordat
een nieuwe evenwichtstoestand metgrotere hoeveelheden jodium wordtbereikt. De uitkomsten vanonze voederproef zijn weergegeven infiguur2en in
detabel3.
TABEL 3. Voederproef met 100mgjodium per dag

Ourfeeding trial
Jodiumgehalte dermelk
(infxg/lOOml)

Ie dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
1

februari '53

juni'53

2,4; 2,5; 2, 3
43; 46
62; 73
78; 79
87: 90
95 (morgenmelk)

(5,9) 1
38,6
57
60
67

Enigedagen hiervóór 2à3.

Inditgevalwerd hetjodiumindevorm van KJtoegediend, opgelost inhet
drinkwater, desavondsjuistnahetmelken.Degetallenvandeeerstevijf dagen
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geven dejodiumgehalten indeavondmelk weer. De koe Zwartschoft I had gekalfd innovember 1952; de melkgift was beide malen ongeveer 10 1.
Uit dewaarnemingen hebbenwij berekend, dat na 5dagen het jodiumgehalte
der melk niet meer noemenswaard, nl. minder dan 5%, kanstijgen.
Men zietdatvoederproeven metjodiumtochenigetijd moetenworden voortgezet opdat eentoestand vanevenwicht intreedt. Wellicht ishetniet in acht
nemen van deze voorwaarde één van deoorzaken van deslechte overeenstemming tussen deuitkomsten vandeverschillende proeven, dieinde literatuur
zijn beschreven.
In onzeproef laghetjodiumgehalte van de melk tenslotte aanmerkelijk hoger
dan BARTLETT en BLAXTER bij eenzelfde dosis hebben waargenomen. Deoorzaak hiervan mag niet gezocht worden indeaard van hetgevoederde jodium
(gejodeerd eiwit dan weljodide) voordat is komen vast te staan, dat de proeven
vergelijkbaar zijn uitgevoerd. Dit iswaarschijnlijk niet het geval.Zo hebben wij
b.v. geen monster genomen van het gehele melkmaal, doch alleen van de eerste
stralen, zulks om verontreiniging te voorkomen. Volgens onze later uitgevoerde
proeven (Hoofdstuk IV) ishet jodiumgehalte van deeerste stralen gemiddeld
ongeveer 20% hoger dan dat van het gehelemelkmaal; het verschil bleek echter
zeer variabel te zijn.
Uit de uitkomsten van onze voederproef met 100mgjodium hebben wij berekend, dat op den duur ongeveer 10% van het extra toegediendejodium inde
melk komt. Uit gegevens van MEYER e.a. volgt, datonder de omstandigheden
van hun proeven, ook bij kleinere doseringen rond 10% van deuitgescheiden
hoeveelheid indemelk voorkwam (tabel 4).

TABEL4. Gemiddeldejodium-uitscheiding van een groep melkkoeien1
Meaniodineexcretionofagroupofcows(calculatedfrom experimentsby MEYERe.a.)
Uitgescheiden hoeveelheid (inmgper dag)

Gemiddeld gehalte
(content)

Maand
Urine
December2 . . .
Februari2 . . . .
Augustus3. . . .

Melk

4,1 (24%) 1,9(11%)
1,0(17%) 0 , 4 ( 7 % )
10,7(38%) 2,2(8%)

Faeces

Totaal

Melk
((xg/lOOml)

Urine
(mg/D

10,9(64%)
4,3 (74%)
15,5 (54%)

16,9
5,8
28,5

22
4,7
25

0,38
0,20
0,33

Berekend uit gegevens van MEYER e.a.

Groepen van 12koeien.
Groep van 6koeien.

Uit de verdere gegevens van MEYER e.a. blijkt, datsommige koeien een zeer
slecht sluitendejodiumbalans hadden, zodat de gemiddelde jodiumuitscheiding
niet overeenstemde met de gemiddelde -opneming. Dit is niet goed teverklaren
aangezien devoederproeven lange tijd waren uitgevoerd, vóórdat deuitscheiding en opneming werden vastgesteld. Vermoedelijk ligt de oorzaak in systematische fouten bij dejodiumbepaling, die b.v. tot uiting komen in het onwaarschijnlijk hogejodiumgehalte van demelk. Niettemin menen wij dat de hoeveelheid jodium in de melk mag worden vergeleken metde totale uitgescheiden
hoeveelheid. Men ziet dandat in de melk een vrij constante fractie is overgegaan endatvanalle gegeven cijfers hetjodiumgehalte der melknogde beste
weerspiegeling isvandetotale uitgescheiden hoeveelheid. Opmerkelijk is dat
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in de urine een fractie werd uitgescheiden, die veel kleiner is d a n bij de mens.
D e individuele variatie van alle afzonderlijk door MEYER e.a. vermelde hoeveelheden is zeer groot, zodat het geen zin heeft, hier verder o p in te gaan. Het
uitvoeren vanvoederproeven metjodium in „fysiologische" hoeveelheden, blijkt
wel zeer moeilijk.
Resumerend menen wij te mogen zeggen, dat dejodiumaanvoer met de voeding zonder twijfel wordt weerspiegeld in hetjodiumgehalte dermelk. Wij hebben
ons afgevraagd opwelke wijze deweerspiegeling zóscherp gemaakt kan worden,
d a t men uit de jodiumafscheiding in de melk iets k a n afleiden betreffende de
hoeveelheid opgenomen jodium. Hiervoor ishet nodig, deinvloed vande complicerende individuele factoren te beschouwen.
§ 5. COMPLICERENDEFACTOREN

a. De invloed vanhet voortschrijden der lactatie
Bij gelijkblijvende voeding zalhetjodiumgehalte der melk van dezelfde koe
niet constant zijn, maar in deloop vaneenlactatieperiode hoge enlage waarden
aannemen. Volgens de meeste onderzoekers bevat colostrum van zoogdieren
veel meer jodium d a n de eigenlijke melk (moedermelk: MAURER c.s. 1926,
E L M E R c . s . 1934, geitenmelk: C O U R T H 1931, koemelk: H E R C U S C . S . 1927a,
KIEFERLE e.a. 1927, M I E T H K E C.S. 1932, LEIPERT 1934, L E W I S C.S. 1953, D A V I D O W

C.S. 1953).Hetisbekend datin hetbloed aan heteinde vandezwangerschap een
hoog jodiumgehalte voorkomt (b.v. LEWIS C.S., PHATAK e.a.) en dat dit enkele
dagen n a de partus tot normale proporties is teruggelopen. Tevens is de melkproduktie in de eerste dagen nog niet groot; het is derhalve zeer aannemelijk,
dat hetjodiumgehalte d a n hoog is.
Toch zijn er onderzoekers, die verklaren dat colostrum minder jodium zou
bevatten d a n latere melk (PATNAIK, SALTER). UNDERWOOD heeft echter beslist
ongelijk als hij in zijn overzichtsartikel schrijft: " I n the milk of all species
studied the bulk of evidence suggests that the iodine content of colostrum is
lower than that of true milk, which contrasts greatly with the position in all
other trace-elements studied."
Mogelijk zijn de lage uitkomsten van sommige onderzoekers veroorzaakt
door onvolledige destructie tijdens de bepaling; er moet bij colostrum immers
veel meer organische stof gedestrueerd worden d a n bij melk, zodat meer destructiemiddel (b.v. chroomzuur) nodig is.O o kzoudeoorzaak gelegen kunnen
zijn in eenzekere mate van spraakverwarring; men noemt immers ook de koemelk van drie dagen na hetkalven n o gcolostrum. Hiervan ishet jodiumgehalte
volgens alle onderzoekers laag. Eenmaal vonden wij zelfs eenzeer laag jodiumgehalte, terwijl in colostrum van de eerste dageenzeer hoog gehalte was waargenomen en later hetgehalte weer steeg. Tenslotte isnogmogelijk, datde lengte
van de periode dan droogstaan, die aan het kalven voorafgaat, van invloed is
op hetjodiumgehalte van het colostrum (MIETHKE c.s.). Hierdoor zouden dus
in verschillende landen, afhankelijk van het plaatselijk gebruik, verschillende
jodiumgehalten in het colostrum kunnen voorkomen.
Betreffende hetverder verloop vande lactatieperiode zijn er weinig gegevens.
Volgens DAVIDOW C.S. daalt hetjodiumgehalte regelmatig tot 5 dagen voor het
einde van de lactatieperiode, diein Rusland van 290tot 320 dagen zou duren.
Volgens HANFORD C.S.echter zijn er aanwijzingen om aante nemen datin de
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latere melk meer jodium wordt afgescheiden dan in de eerste weken van de
lactatie.
Verder kan men uit jodiumgehalten, die eigenlijk met een ander doel zijn
gepubliceerd (MEYER e.a.), afleiden dat tijdens het middenstadium van de lactatieperiode hetjodiumgehalte der melk weinig verandert. Vanhet gehalteder
melk die de laatste dagen der lactatie wordt geproduceerd, is voor zover wij
hebben kunnen nagaan, geen enkel gegeven bekend. Volgens onze eigen experimenten kunnen dan vrij hoge jodiumgehalten voorkomen (zieHoofdstuk IV).
Om tot een definitieve uitspraak te komen betreffende de invloed van het
lactatiestadium zoueengroot aantal proeven genomen moeten worden. Uitde
enkele gegevens dietotnutoe metdatdoelzijn gepubliceerd (b.v. HERCUS c.s.,
1927b; 3gevallen) kangeen duidelijk beeld worden verkregen.
Een grote complicatie wordt ondervonden door de veranderingen van het
jodiumgehalte, veroorzaakt door bronst en door allerlei ziekteverschijnselen
(KIEFERLE e.a., 1927). Bijziekte,b.v.mond-en klauwzeer, kanhetjodiumgehalte
plotselingeensterke stijging ondergaan (tot10maaldeoorspronkelijke waarde),
die waarschijnlijk hetgevolg isvaneen stijging vanhetjodiumgehalte vanhet
bloed. Bij bronst zou de stijging een dag aanhouden en maximaal 100% bedragen.
Door nudegemengde melk vaneengroot aantal koeien te onderzoekenzou
men dergelijke variaties kunnen uitsluiten. Danzalmenechter minder gemakkelijk nog iets kunnen waarnemen van de veranderingen ten gevolge vanhet
lactatiestadium, omdat te verwachten is, dat in een grote groep koeien vele
lactatiestadia over elkander vallen.
b. Deinvloed van hetjaargetijde
De jodiumbepalingen van gemengde melk, waarvan sprake is in het Ie
Strumarapport (1932) geven over hetalgemeen hogere uitkomsten alsde monsterneming heeft plaats gevondeninhetzomerseizoen, danwanneer demonsters
in de winter genomen zijn. In de latere literatuur vindt men de onderstaande
getallen (blz. 482)dikwijls aangehaald (tabel5).
TABEL5. Jodiumgehaltedermelk (in(j.g/1)
Iodine contentofmilk according tothe Dutch
Struma Commission(1932)
Winter

Zomer

Kroparm: Friesland
non goitrous Groningen
Drenthe

42
39
26

50
49
31

Kroprijk:
goitrous

15
19

30
35

Utrecht
Gelderland

De literatuurbespreking, dieeveneens in hetRapport voorkomt (blz.476) is hiermedein
overeenstemming:
„VON FELLENBERG (1923)isvanmening,dathetjodiumgehaltevanmelken melkproducten
zeerafhankelijk isvandelandstreekenvanhetjaargetijde.
Tegen heteindevandenwinter isditgehalte opzijn laagst om daarna indelente, onder
invloed vanhetjonge gras,sneltoetenemen.
Uit debepalingenvan SCHARRERen SCHWAIBOLD(1927)blijkt eveneens,datinhet voorjaar
dehoeveelheidjodium inmelk toeneemt.
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NIKLAS, SCHWAIBOLD en SCHARRER(1926)leiden uit hun onderzoek af, dat ook geitenmelk

belangrijke schommelingeninhetjodiumgehaltevertoont (8tot 148 [*g)endatditgehalteover
het algemeen afneemt indemaanden Augustus en September.
KIEFERLE enmedewerkers teWeihenstephan (1927) hebben hetbestaan vandeze seizoenfactor kunnen bevestigen.Eenaantal koeien vertoonde bijwintervoer (hooi,maisenkoeken)
cijfers tusschen 16en28,gemiddeld 24,entijdenshetweideninmidden Mei 24tot36,gemiddeld30.
HERCUS enROBERTS (1927) hebben daarentegen geen invloed vanhetjaargetijde kunnen
vaststellen."

Men krijgt uitdeze beschouwing deindruk, dathet,althans inEuropa, in de
staltijd minder goed gesteld ismetdejodiumvoorziening vanhetveedaninhet
voorjaar, wanneer hetjonge gras wordt gegeten.
Het indevolgende hoofdstukken tebeschrijven onderzoek heeft echtertot
geheel andere uitkomsten gevoerd; over het algemeen zijn juist de gehaltenin
de staltijd hoger dan indeweidetijd. Ditheeft ons ertoe gebracht de oudere
literatuur dieinhetIe Strumarapport wordt aangehaald, ookzelf te raadplegen.
Wij kwamen daarbij totdeslotsom datvaneen stijging vanhetjodiumgehalte
bij deovergang van stal naar weide niets met zekerheid werd bewezen. VON
FELLENBERG en KIEFERLE vonden weliswaar eengeringe stijging tussen half
maart enhalf mei, maar hiermede isniet aangetoond, datdeze stijging bij de
overgang vanstal naar weide heeft plaats gevonden; zijzouookdaarvóór reeds
haar beslag gekregen kunnen hebben. Inderdaad zagen SCHARRER CS. reedsin
februari eensterke stijging, dus nog tijdens destaltijd. Indezomer vonden
NIKLAS e.a. lagere gehalten dan inhet voorjaar ; deze daling vond dus in de
weideperiode plaats. In december (dusin destaltijd) was het jodiumgehalte
hoger daninde nazomer (SCHARRER CS.), zodat zeker niet magworden vastgesteld, dathetgehalte indeweidetijd het hoogstis.
Tenslotte is hetonjuist, dat HERCUS c s . geen invloed vanhet jaargetijde
hebben waargenomen. Zij hebben slechts opgemerkt, datdeveranderingen die
zij waarnamen, waarschijnlijk aandeinvloed vanhetkalven moesten worden
toegeschreven.
Omdat hetniet goed mogelijk is,bijonsonderzoek een eventuele zuivere
seizoenfactor, b.v.tengevolge vantemperatuursveranderingen, geheel tescheiden van deandere invloeden (gehalteverandering vandevoedermiddelenen
tijdstip van het kalven), willen wij hier niet een dergelijk onderscheid maken.
Onder seizoenfactor verstaan wij daarom elke verandering, diezich inhet
jodiumgehalte vandemengmelk vaneenaantal koeien methetverstrijken van
dejaargetijden voordoet.
Het bestaan vaneenzodanig gedefinieerde seizoenfactor isniet instrijd met
de conclusie van HERCUS CS.
Overigensishet onwaarschijnlijk, datbehalvehetkalvengeenanderefactor ophetjodiumgehaltevandemelkzouinwerken,zoalsHERCUS CS.ineengevalmeendengevondentehebben.
Men bedenkedathetjodiumgehalteinhetgrastothettienvoudigekanstijgen, zoals HERCUS
en ROBERTSzelf aangeven. Eendergelijke variatieis,ookinhetlicht vanonze tegenwoordige
kennis bezien, niet onwaarschijnlijk. BRANDSMA b.v.vond eenaanzienlijke variatie methet
groeistadium vanhetgrasindegehalten aanenigeandere bestanddelen.

Wat dezojuist aangehaalde getallen vanhet Ie Strumarapport betreft, hierbij
merktedeCommissie op,dathetnuttig zouzijn „het onderzoek derzomermonsters teherhalen, waarbij deze binnen eenkorte tijd genomen moeten zijn,om
de invloed vandejaargetijden uittesluiten" (blz. 482).
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Echter ookdewintermonsters zijn door deKropcommissie niet ineenkort
tijdperk verzameld;deuitersten zijn:8januari teUtrecht en28 april te Zwolle
(blz.481).
Allestezamen genomen ismen allerminst gerechtigd een oordeel opde cijfers
vandeKropcommissie tebaseren omtrent „het" gehalte van zomer- enwintermelk.
Wij vestigen nogdeaandacht opdeuitkomsten vanjodiumanalyse inmelkmonsters vanzuivelfabrieken, welke eveneensinhetRapport (blz. 189)zijn vermeld. Deze monsters werden alle indeeerste helft van augustus verzameld.De
uitkomsten (hier vermeld in tabel 58)dieduseengoede indruk geven van het
gehalte in augustus, zijn opvallend laag alsmenze vergelijkt metde„zomergetallen"uithetIe Strumarapport, diehier intabel 5zijn weergegeven. Zijzijn
zelfs lager dande „wintergetallen" uit dezelfde tabel. Hiervoor wordt in het
Rapport geen verklaring gegeven.
Men kan dus opmerken, datvolgens hetIe Strumarapport inaugustus zowel
hoge alslagejodiumgehalten indekoemelk voorkomen.
YOUNG e.a. (1936) vonden bij hun onderzoek van de gemengde melk van
enige tientallen boerderijen zowelinhetkroprijke Somerset alsinhet kropvrije
Suffolk in dewinter duidelijk hogere jodiumgehalten vande melk, daninde
zomer.Wijgevenhieronder eenbeknopt overzichtvanhun uitkomsten (tabel6).
TABEL 6. Uitkomsten van YOUNG e.a. (1936)

Results from theEnglish Goiter Investigation, 1936 (averages)

Graafschap
County

Jin
water
(in(xg/l)

kropbij
kinderen
goiter

Winteronderzoek van
demelk

Zomeronderzoek van de
melk

gehalte
datum

(in[ig/

gehalte
datum

100ml)
Somerset

2,9

56%

15-22dec.

3,2

Suffolk

8,2

3%

1- 8febr.

3,8

(in [ig/

100 ml)
26mei- 7juni
16juni-26juni

0,83
0,76

Menziet, dat demonsterneming aan deeisvoldoet, ineenkort tijdperk plaats
tehebben gevonden. Helaas ishetnietmogelijk geweest omSuffolk en Somerset
tegelijkertijd tebemonsteren, zodat degetallen vandetwee gebieden onderling
niet goed vergelijkbaar zijn. Welkan menmetenige zekerheid besluiten, dat
het gehalte indetweede helft vandecember ongeveer vier maal zo hoog was
als inhetbegin van juni endathetgehalte inhetbegin vanfebruari ongeveer
vijf maal zo hoog was alsindetweede helft vanjuni. Deafzonderlijke jodiumgehalten, waarvan in hetbovenstaande overzichtje alleen degemiddelden zijn
medegedeeld, vertonen echter eenbelangrijke spreiding, vooral in het winterseizoen.
SUPPLÉE (1930) vond vanmei totenmetseptember eengemiddeld jodiumgehalte vanmelkpoeder uitdeomgeving vanNew York van 145[Ag/kgen van
Wisconsin van 704jj.g/kg. Van november totmaart waren de overeenkomstige
gehalten 67en961^.g/kg.
Met een verbeterde bepalingsmethode echter vonden REMINGTON en SUPPLÉE
later (1934) indezomer steeds lagere gehalten daninde winter.
MATTHEWS e.a. (1939) merkten op, datindevoorzomer eninhetbeginvan
de herfst lagejodiumgehalten indemelk voorkwamen.
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DAVIDOWC.S. (1953) vonden in stalmelk gemiddeld 1 | maal zoveel jodium
als in weidemelk. De monsters waren zowel van afzonderlijke koeien als van
gehele kudden. Helaas is ons omtrent de data van monsterneming niets bekend.
Verder heeft men zich bij de latere onderzoekingen opvallend weinig om de
verandering van het jodiumgehalte van koemelk met het jaargetijde bekommerd. In allerleitabellen ziet men getallen voor hetjodiumgehalte van koemelk,
eventueel noggesplitst naarjodiumrijke enjodiumarme streken, maar men gaat
voorbij aan de grote variaties, die in de loop van het jaargetijde kunnen voorkomen. Het inrekening brengen van de seizoensvariatie isniettemin van belang
voor de menselijke voeding. Wij komen hierop in Hoofdstuk VI terug.
§ 6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Het is gebleken dat in Nederland bij het vee struma voorkomt, evenals bij
de mensen (§1). Bij het bevolkingsonderzoek van omstreeks 1930 werd de
oorzaak gezocht in een te geringe hoeveelheid jodium in het drinkwater en het
voedsel. Dit is in overeenstemming met de opvatting van vele onderzoekers in
andere landen. Daarnaast zijn er uit het buitenland echter gevallen bekend,
waarin werd vastgesteld dat het percentage strumagevallen van plaats tot plaats
varieerde, terwijl dejodiumgehalten vanvoedsel en drinkwater ongeveer gelijk
bleven. Verder is bij voederproeven aangetoond dat ook bij normale voorziening met jodium, door inwerking van bepaalde stoffen uit het rantsoen, toch
krop veroorzaakt kan worden. Er is zelfs beweerd, dat het jodium geen factor
van betekenis voor de genese van de struma zou zijn.
Wij zullen in de volgende hoofdstukken nagaan, in hoeverre struma bij het
vee in Nederland het gevolg is van jodiumgebrek.
Om de hoeveelheden door het vee opgenomen jodium te vergelijken, hebben
wijjodiumbepalingen in de melk uitgevoerd. Behalve deopgenomenhoeveelheid
jodium oefenen echter ook nog enige andere factoren invloed op het jodiumgehalte van de melk uit, zoals het lactatiestadium, de erfelijke aanleg, bronst en
ziekte. Omtrent de bijdrage van ieder van deze factoren is weinig bekend
(§4, §5a);vast staat echter wel, dat in bepaalde gevallen een grote verandering
van hetjodiumgehalte der melk kan resulteren. In Hoofdstuk IVzullen wij onze
eigen waarnemingen van de invloed der individuele factoren bespreken. De
invloed van enige andere factoren, zoals de bindingstoestand van hetjodium in
het voeder (§4), zal daarentegen naar onze mening doorgaans niet merkbaar
tot uiting komen.
Als men de invloed van de individuele factoren tracht uit te schakelen door
de melk van grote groepen koeien te analyseren, blijft er van de variatie een
rest-component over, die tezamen met het veranderende jodiumgehalte van de
voedermiddelen (en mogelijk met de invloed van de temperatuur) aanleiding
geeft tot het ontstaan van deseizoensvariatie. Ook omtrent deze seizoensvariatie
van het jodiumgehalte van de gemengde melk van grote groepen koeien is nog
weinig onderzoek verricht (§5b).Men zal niettemin met de invloed ervan rekening moeten houden bij het vergelijken van jodiumgehalten van melkmonsters
uit verschillende streken (zie Hoofdstuk V). Het is mogelijk, dat bij vroegere
onderzoekingen de verschillen in jodiumgehalte der melk van kroparme en
kroprijke streken nodeloos zijn verdoezeld, doordat de seizoensvariatie niet of
te weinig in aanmerking is genomen.
Wij hebben ook nog opgemerkt (§2, §3, § 4, §5a) dat de bepalingsmethode

21

22

56(4)

oorzaak isgeweest van veeltegenstrijdigheid. Daarom zullen wij in de volgende
hoofdstukken aan de techniek en de betrouwbaarheid van de jodiumbepaling
veel aandacht moeten besteden.
HOOFDSTUK II

DE METHODE VAN JODIUM BEPALEN
§ 1. DOELSTELLING

Geen enkele tot dusver beschreven jodiumbepaling is universeel; d.w.z. er is
geen methode waarmede gemeten kan worden ongeacht de omstandigheden
en de vorm, waarin het jodium voorkomt. Daarom moeten tevoren altijd de
gunstige omstandigheden worden geschapen, die voor het meten nodig zijn.
Behalve deeigenlijke meetmethoden zullen wij hier dan ook moeten bespreken:
de werkwijzen voor het verwijderen van storende organische en anorganische
stoffen en het overbrengen van hetjodium in de vereiste toestand. Het spreekt
vanzelf, dat deze werkwijzen afhankelijk zijn van de aard van de te analyseren
stof en van de specifieke eisen van de meetmethode.
Volgens de literatuuropgaven, die in het vorige hoofdstuk zijn vermeld,
worden in melk hoeveelheden jodium aangetroffen van de orde van 1 [ig per
100ml. Hoe groot, vragen wij ons af, zijn de hoeveelheden waarvan de bepaling
nog met een redelijke zekerheid kan worden uitgevoerd?
Bij een beschouwing van de literatuur blijkt, dat er bepalingswijzen zijn,
waarbij van0,2 tot 5figjodium inmelk kan worden gemeten met een bepalingsfout van 10%. Als men niet te dicht bij de onderste grens wil meten, zal men
voor een enkelvoudige bepaling dus licht 50ml melk nodig hebben. Volgens de
literatuur zijn er ook bepalingswijzen met groter gevoeligheid, waarmede tot
minder dan 0,01 [xgjodium nogvrij nauwkeurig gemeten kan worden. De vraag
rijst of deze ook voor melk kunnen worden aangewend.
In de volgende paragraaf willen wij trachten tot een overzicht te komen van
de meetmethoden, die een zo groot mogelijke gevoeligheid bezitten en die voor
de bepaling van jodium in melk in aanmerking genomen kunnen worden.
Daarna zullen de werkwijzen besproken worden, die voor de afscheiding en
omzetting van het jodium vereist zijn. Tenslotte zullen wij een verantwoorde
keuze trachten te doen en de door ons gevolgde methoden zo nauwgezet mogelijk bestuderen.
§ 2. BESPREKING VAN DE LITERATUUR

a. De meetmethoden
Hoewel bij het uitvoeren van een bepaling de voorbewerking het eerst geschiedt, willen wij toch onze bespreking aanvangen met de meetmethoden, die
immers bepalen hoeveel stof in bewerking genomen moet worden en de aard
van de voorbehandeling vastleggen.
Veel van de oudere meetmethoden vindt men voortreffelijk beschreven en
besproken in de dissertatie van REITH (1929). Wij hebben er ons toe bepaald
gegevens te verzamelen omtrent de oudere werkwijzen, die naar ons oordeel
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karakteristiek zijn en hiermede hebben wij de methoden vergeleken, die sinds
de dissertatievan REITH ontwikkeldzijn.
In devolgendetabel is een opsomminggegeven van de bedoeldebepalingswijzen. Terwille van het overzicht zijn de bijzonderheden voorlopig slechts
schematischweergegeven.
TABEL7. De methoden, geschikt om sporen jodium te meten en enige onderzoekers die ze
hebben toegepast
Areviewonthemethodsofdetermination
Principe
Titratie met thio
(visueel)
ld. (potentiometrisch)
ld. (depolarisatiestroom)
ld.metAgNOs (potentiometrisch)
ld. met bromaat
(potentiometrisch)

Naam van de
onderzoeker(s)

Kleinste meetbare
hoeveelheidx
(in(xg)

Bijzondere
voorwaarden

Von Fellenberg
(1923b, 1924a, 1938)
Reith (1929-37)
Brattonc.s.(1938)
Ehmert(1949)

0,2-0,5

Afwezigheid van ox. en
red. stoffen

Paal (1935-6)
Flatt (1934)

0,2
0,2
Zeer klein2
1
1 ± 0,01

ld.
Afwezigheid van sporen
metalen
Afwezigheid van Cl en
Br
Afwezigheid van ox. en
red. stoffen

Polarografie

Godfrey e.a. (1951)

0,5

Fotometrie (van het
complexmet stijfsel)
(Starch)
Id. met KJ

Talbot e.a. (1944)
Houston (1950)

0,1
0,25

ld.
ld.

Custerc.s.(1949)
Ovenstonc.s.(1951)

0,2
0,4

ld.
ld.

Radioactiviteit
(na oxideren en toevoegen van radio-actief jodide)

Raben (1950)

Zeer klein2

ld.

Emissiespectrografie

Gatterer (1951)

Zeer klein

Kostbare apparatuur

Katalyse van de reactie
tussen Ce>ve n As™
ld.tussenFemennitriet

Sandellen Kolthoff
(1934-7)
Iwasakie.a. (1953)

0,01

Ongeveer dezelfde
als vorige
ld. andere methoden
Lundgren (1937)
Onbekend
1
Tenzij anders aangegeven, met een fout van 10%.
1
Lowestlevelofperformance, ingeneralwith a 10%error.
2
In principe gelijk aan of kleiner dan 10-6jxg.

Afwezigheid van andere
katalysatoren
ld.
ld.

Opgemerkt moet worden, dat dit overzicht van de gevoeligheden van de
methodennietgeschiktisomereen oordeel optegrondvesten omtrent debetrouwbaarheid vaniederemethode in het algemeen.Welmagmenaannemen,
dat verscheidene onderzoekers hun best gedaan hebben om hun eigen meetmethodezogevoeligmogelijk temaken(zoalsb.v.inhogemategeschiedismet
dethio-titratie);aan deanderekant staathetvast,dat b.v.deelektrometrische
methoden een veel grotere gevoeligheid kunnen verkrijgen dan hier is aangegeven; dikwijls is men echter niet verder gegaan dan de onzuiverheden inde
reagentia toestaan (b.v.het voorkomenvan een spoortjejodaat (BRATTONc.s.)
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in Jodide, waardoor altijd wat vrij jodium kan ontstaan). Voor het praktische
gebruik mogen wij dus wel zeggen dat kleinere hoeveelheden jodium dan hier
zijn aangegeven, niet goed gemeten kunnen worden.
In de tabel zijn echter volledigheidshalve ook enige methoden vermeld, die
nog in het geheel niet voor praktisch gebruik zijn aangewend; de kleinste meetbare hoeveelheid jodium is in deze gevallen dan ook niet met een getal aangegeven. Wij hebben deze methoden alleen vermeld omdat zulke uiterst kleine
hoeveelhedenjodium ermedegemeten kunnen worden. Daarom ishet mogelijk,
dat zein de toekomst van groot belang kunnen worden. De bedoelde methoden
zijn:
1. Demetingvandepolarisatiestromenvolgens EHMERT.Hieropzullen wij bij het
bespreken van de elektrische meetmethoden nog nader ingaan.
2. De emissiespectrografievolgens GATTERER. De spectrografische bepaling van
jodium kan slechts onder bijzondere omstandigheden plaats vinden. Hier
wordt de asvan de substraten, waarin hetjodium zichin de vorm van jodide
bevindt, of in sommige gevallen een organische jodiumverbinding (KELLER
es.), ineengeëvacueerde ruimte binnen eenhoogfrequent veldgebracht. Aan
dit veld wordt de grote aanslagenergie onttrokken, die voor de ionisatie van

