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HOOFDSTUK I

INLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK
Het vitamine D neemt onder de vitamines een bijzondere plaats in doordat
het onder invloed van de ultraviolette stralen wordt gevormd. Dit heeft verschillendegevolgen.Indeeersteplaatsbrengtditmee,dat eenvitamine D-tekort
metdegevolgendaarvanineersteinstantieindewinterverwachtmogen worden,
aangezien de zon dan niet zo hoog boven de horizon komt, dat de ultraviolette
stralen het aardoppervlak bereiken. Bovendien verblijven de landbouwhuisdierendanindestalzondervanhetzonlicht tekunnen profiteren.
Een tweede gevolg is, dat de geologische ligging en het klimaattype een belangrijke invloed op de vitamine D-vorming uitoefenen. Reeds in het eind der
negentiende eeuwwerd vastgesteld, dat rachitis inEuropa enAmerika het meest
voorkwam in de gematigde luchtstreken (PALM, 1890). Derhalve mogen uitkomsten en conclusies betreffende de vitamine D-vorming en -vodrziening niet
overal zonder meer overgenomen worden, zodat de behoefte aan gegevens, die
ophet eigenland betrekkinghebben,zeergrootis.
In dit verband ging onze belangstelling om verschillende redenen uit naar de
voedingvan het rundvee. Bij dezelandbouwhuisdieren kunnen zich, evenals bij
de mens, rachitis en osteomalacie-achtige verschijnselen voordoen, die ook in
Nederlandzijn vastgesteld (WESTER, 1929,1931).
Uitvoerige onderzoekingen (BECHDEL CS., 1933; RUPEL C.S., 1933; GULLICKSONas., 1935; BECHTEL C.S., 1936a; BECHDEL C.S., 1938)hebben doen ziendat de
symptomen, veroorzaakt door vitamine D-tekort meestalbetrekking hebben op
een storing in de Ca- en P-stofwisseling, zoals afwijkende beenstanden, dikke
gewrichten, naar boven gekromde rug, langzame stijve gang, het moeilijk gaan
staan en gaan liggen en krampen. Vrijwel steeds worden gelijktijdig lage Ca- en
P- en hoge fosfatasegehaltes in het bloedserum waargenomen terwijl het beenasgehalte duidelijk te laag blijkt te zijn. COLOVOS C.S. (1951) hebben waargenomen, dat de eiwit- en energiestofwisseling bij kalveren door gebrek aan vitamineD ongunstigbei'nvloedzou worden.
De deficientieverschijnselen, diebij melkvee kunnen optreden tengevolge van
vitamine D-tekort, hebben eveneens betrekking op een abnormale Ca- en Pstofwisseling (WALLIS, 1938a, 1946). Bovendien is waargenomen, dat de bronst
achterwege blijft of dat de kalveren van deze dieren een geringe vitaliteit vertonen en dat de melkgift daalt. Omgekeerd mag uit het waarnemen van een of
meer van deze symptomen in de praktijk niet zonder meer tot een vitamine Dtekort worden besloten, aangezien de meeste niet specifiek zijn. Bovendien zijn
ze in de experimenten, beschreven in de aangehaalde literatuur kunstmatig op-
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gewekt oprantsoenen zonder vitamine D. Dergelijke ongecompliceerde gevallen
zullen in de praktijk niet gauw aangetroffen worden, zodat de deficientieverschijnselen zichminder duidelijk zullen voordoen (WALLIS, 1952).Pogingen om
dus een niet optimale vruchtbaarheid of melkproduktie (ABRAMS, 1952) of op
tetanie gelijkende ziektesymptomen (NEHLER, 1954) in verband te brengen met
een mogelijk vitamine D-tekort, dienen dan ook met enige reserve bezien te
worden.
Om zichnu eenindruk tevormenvan devitamine D-voorziening van rundvee
en tevens van de antirachitische werking van de ruwvoeders, kunnen voederproeven metdezedierenzelfuitgevoerdworden. Het bestekunnen hiervoor nog
niet volwassen dieren genomen worden, die tijdens deze proeven regelmatig
onderzocht moeten worden om na tegaan, of er symptomen optreden, welke op
eenvitamine D-tekort wijzen.
Aan deandere kant kan ook overgegaan worden tot het bepalen van vitamine
D-gehaltesvanruwvoeders.Omlangsdezewegechterietstekunnen zeggen omtrent devitamineD-voorziening vanrundvee, zalmen op dehoogte moeten zijn
van de behoefte. Voor kalveren is deze tamelijk goed bekend (HUFFMAN c.s.,
1935a; LONG c.s., 1936; BECHDEL C.S., 1938), voor melkkoeien nog maar bij
benadering (WALLIS, 1946),zodat verder onderzoek opditpunt gewenst is (Nat.
Res.Counc Rep.Nr 3,1950; GUILBERTC.S., 1951).
Er bestond voor ons een bijzondere overweging om deze laatste werkwijze te
kiezen. BROUWER C.S. hadden reeds in 1931 vastgesteld, dat goed gewonnen
Nederlands hooi en stro een niet onaanzienlijke hoeveelheid vitamine D bevatten. Er zijn echter sindsdien in Nederland methodes toegepast bij het verduurzamen van gras, die belangrijke gevolgen moeten hebben ten aanzien van het
vitamineD-gehaltedervoedermiddelen en het vitamine D-aanbod van rundvee.
Deze nieuwe methodes brengen namelijk mee, dat de invloed van het zonlicht
tijdens het conserveringsproces geringer wordt ofzelfs geheelwordt uitgesloten.
Voorheen toch was de hooibereiding vrijwel de enige methode, die voor het
conserveren van gras gebruikt werd. Het gras werd daarbij uitgespreid op het
land in de zon gedroogd, zodat er gunstiger voorwaarden bestonden voor de
vorming van het vitamine D. Geleidelijk is men ertoe overgegaan een deel van
het gras te ensileren en kunstmatig te drogen. Ook de hooibereiding heeft veranderingen ondergaan. Een zeer belangrijk percentage van het gras wordt thans
op ruiters gedroogd en hier en daar gaat men reeds over tot het winnen van
schuurhooi.
Een onderzoek van deze produkten leek dan ook zeker gewenst om het vermoeden, dat hierin lagere vitamine D-gehaltes voor zouden kunnen komen, te
toetsen.Deuitkomstenhiervan zijninzeer kortevormreedsgepubliceerd om de
Voorlichtingsdienst niet nodeloos lang op gegevens te laten wachten (WEITS,
1952a, 1953).
Hiermee had, zoals aanvankelijk ook de bedoeling was, dit onderzoek afgesloten kunnen worden. Tijdens het onderzoek van de monsters, die uit verschillende delen van het land verzameld waren bleek echter, dat de door ALLEMANN (1942) voor het bepalen van vitamine D-gehaltes in ruwvoeders uitgewerkte methode veranderd diende te worden, zodat hiervoor een verbeterde
werkwijze ontwikkeld moest worden.
Tenslotteleverdehet onderzoeknogeenandere,nietvermoedecomplicatie op
die tot de slotsom leidde, dat er in bepaalde ruwvoeders naast vitamine D eveneens een stof voor moet komen, diehet vitamine D tegenwerkt. Aangezien deze
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waarneming voor de voeding alsook voor de standaardisatie der vitamine Dbepalingen voldoende belangrijk werd geacht voor verder onderzoek, is ook
hieraandenodigeaandachtgeschonken.

HOOFDSTUK II
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van ruwvoeders. Dit werd anders, zodra men zijn toevlucht nam tot een gevoeliger criterium, namelijk de veranderingen die zich bij het verstrekken van vitamineD afspelen indetibiaeenfemora vanrachitischejonge ratten.
Zo konden STEENBOCK C.S. (1925) als eersten aantonen, dat de antirachitische
werking van hooi sterker is naarmate het langer in de zon heeft gelegen. Ongunstige weersomstandigheden verminderden deze werking merkbaar, zonder
ze evenwel geheelte doen verdwijnen. In vers gras vonden zij,na drogen buiten
toetreden vanhet zonlicht, geenvitamine D.
Later onderzochten HART C.S. (1929) monsters hooi, afkomstig uit Amerikaanse Staten, die sterk uiteenlopen in hoogteligging en klimaat. Ofschoon de
antirachitische werking van goed gewonnen hooi uit deze Staten niet veel verschilde, namen zij wederom waar, dat langere bestraling door het zonlicht een
sterkere antirachitische werkingaan het hooi verleende.
In Nederland onderzochten BROUWER c.s. (1931) onder andere het vitamine
D-gehalte van goed gewonnen hooi en stro en zij gingen tevens na, welke de invloed was van matige hooibroei. Zij kwamen tot de conclusie, dat goed gewonnen Nederlands hooi een niet onaanzienlijke hoeveelheid vitamine D bevat en
dat een matige broei het gehalte aan vitamine D niet belangrijk doet afnemen.
Verrassend waren deuitkomsten verkregen met stro. Het onderzoek van enkele
strosoorten, waaronder haver-,gerste-,tarwe-en groene erwtenstro,weesuit dat
ook goed gewonnen Nederlands stro een niet onaanzienlijke hoeveelheid vitamine D bevat. Dat de genezing, die zij bij rachitische ratten waarnamen, inderdaad aan hetvitamineD moestworden toegeschreven, toonden zijaan door aan
het rachitogene rattenvoer het etherextract van stro toe te voegen. Ook nu trad
genezing op.
SCHEUNERT C.S.(1931) onderzochten versgras en gingen inhet bijzonder na of
verschillende grassoorten in vitamine D-gehalte verschilden, alsook wat de invloed was van bemesting en grondsoort. Negen monsters vers gras, waaronder
timothee, Engels en Frans raaigras, bleken alle een antirachitische werking te
vertonen; het duidelijkst bleek dit bij kropaar en beemdgras. Andere monsters
van beidelaatstgenoemdegrassen bleken echter volkomen zonder enigewerking
te zijn. Daarom meenden zij, dat men van te voren niets kan zeggen over het
eventuele vitamine D-gehalte van vers gras. Bemesting met kunstmest had geen
invloed, de grondsoort misschien wel, ofschoon de aanwijzing hiervoor zeer
zwakwas.
In verband met de belangstelling, die ontstond voor het kunstmatig drogen
vanlucerne,ging RUSSELL(1930)nawat deinvloedhiervanwasophet caroteenen vitamine D-gehalte. Zijn waarneming, dat kunstmatig gedroogde lucerne
zeven maal zorijk aan caroteen was als hooi, heeft in Amerika de stoot gegeven
tot het in bedrijf stellenvanverschillende drogerijen. Het kunstmatig gedroogde
produkt bleek een geringe antirachitische werking te vertonen, welke overeenkwam met dievan vers gras,in diffuus daglicht binnenshuis gedroogd. Werd de
lucerne in de zon gedroogd, doch bij slecht weer en 's nachts tijdelijk binnengehaald,dan nam deantirachitischewerking toe.
Een onderzoek van SMITH c.s. (1933) leverde geen nieuwe gezichtspunten op.
Verse, in eendonkere ruimte gedroogde lucerne bleek geen spoor vitamine D te
bevatten. Eenmonster dattweedagenbuitenhad gelegen,vertoonde eenmatige,
een monster dat een week buiten had gelegen, een aanzienlijke antirachitische .
werking.
Hiervan afwijkende uitkomsten echter verkregen HODGSON c.s. (1934) met
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dienstbaar gemaakt aan het onderzoek™„ i> U ] t g e w e r k t e methodiek is later
Lang niet altijd evenwel heeft men er lich,^
^ a n d e r e v°edermiddelen.
methodiekzonder meergeschiktisvoor he?o n H . t V a n o v e r t u i gd of deze
bevattendevoedermiddelen. Erbestaat im™?? ° e k V a n c a l c i u m " e " fosforde genoemde mineralen en vitamine D E M ,efn n a u , w e wisselwerkingtussen
rachitis,zodatdevraagrijst ofmenbiihetv ; r f f , ? ° r k o m e n e n genezen van
eerder een „bruto genezing" tengevolee v ^ i, • V a n h o o i a a n r a "en niet
samendanweldegenezingtengevolgevaLn?Piw U m ' f o s f o r e n v i t a n »neD
vraagstukvan demethodiek vanvitamineS i , V l t a m m e D ^aarneemt.Het
zaldaarominhoofdstuk IIInognaderwordenbeztn 86 ""*ruwvoed ermiddelen
SCHEUNERTc.s.(1934)kondenin verselurPrn.
een monster kunstmatig gedroogdelucernevZT™ SlV-tah t,s ieneenDz aa
ntonenenin
hoeveelheid.Opruitersenindefon gedroo.dblfv? , U C C m ee 3e r g^nge
Le
droge stofte bevatten. SCHEUNERTC!^ menen d - ^ V e r s e l°°
Per k g
ucerne
vitammeD bevat, datvan enigv e r l i e f f i S S k S T V ^
«een
sprakekanzynendathetvitaminew f i ^ f ^ * dr1°g<*
dan
ook
geen
hchtontstaat.Ruiteren ofg e w o o n h o oZ0U
k nVl0 l0 ruh ve t T ^ i n v l o e d v a n **zongehaltegeenverschilmaken.
uiteindelijk vitamineD-

9 edeelteIi J khie rmeeinstrijdiseenm P dpH»r
bmtengewoonzonnigezomerinNoomegen on"!^ ? Y Gh He<h1934a
)>dienaeen
D-gehaltewas vanhooi,ruiterhooiS S S Z t T ^ ° o o g * * vitamine
unstmatiggedroogdgras.Zowelgewoon

56(1)

7

hooialsruiterhooibleken 1000i.e.vitamineDper kgtebevatten, terwijl dit van
kunstmatig gedroogd gras 6000 i.e. per kg bleektezijn. Het kunstmatig drogen
zou volgens hem dus gunstig zijn voor hetvitamine D-gehalte. Uiteen andere
mededeling van RYGH (1934b) blijkt echter, dateenzelfde monster kunstmatig
gedroogd gras maar 150i.e. vitamine Dperkg bevatte, hetgeen beter overeenkomtmet onzedenkbeelden omtrent dewijzewaarop vitamineD ontstaat.
WALLIS (1938) stelde zich de vraag hoe het staat met het vitamine D-gehalte
van blad en Stengel vanlucerne, omdat bijdehooiwinning tamelijk veel blad
verloren gaat. Lucerneblad nu bleek na drogen in de zonzesmaal zo veel
vitamine D tebevatten alsdeStengel, terwijl hetmonster alsgeheel ongeveer
6000i.e.per kg bevatte.
In het verslag van een voederproef, waarbij WALLIS (1939) onderzocht welk
percentage van het verstrektevitamineDindemelkovergaat, gaf hijop,dat het
hierbij gebruikte lucernehooi 1100i.e.per kgenhet prairiehooi 550i.e.per kg
bevatte.Van het vitamine D ging 1-2procent indemelk over, een percentage,
datvrijwel overeenkomt met hetgeen door andere onderzoekers is gevonden.
Een omvangrijk onderzoek over het vitamine D-gehalte van klaver is verricht
door ALLEMANN (1942) in Zwitserland. De praktische waarde ervan wordt
echter iets verminderd doordat hij uitsluitend werkte met het blad. Zijn werkis
niettemin van belang, omdat iets meer licht wordt geworpen op defactoren,die
van invloed zijn op het vitamine D-gehalte. De samenvattende tabel 1, ontleend
aanzijnwerk,geeft hiervaneen denkbeeld.
Verse klaver bleek een matige hoeveelheid vitamine D tebevatten, diedoor
TABEL 1.Vitamine D-gehalte van klaverblad, op verschillende manieren geconserveerd
(i.e./kg ds) (ALLEMANN, 1942).

VitaminDcontentof clover leaves curedindifferentways(i.u.lkg D.M.).
Vitamine D-gehalte
Vitamin D content
1. Verse klaver
Fresh
2. Verseklaver inschaduw gedroogd . . . .
Fresh,driedinthe shade
3. Als2)endaarna 30 min. bestraald door

% vermeerdering
resp. vermindering
% gainor loss

265
103

- 61,13

1495

+464,15

126

- 52,45

260

_

950

+259,49

1390

+424,52

855

+222,64

30

- 88,67

76

- 71,32

As 2), thenirradiatedfor30minbymercury
lamp
Frame-dried
5. Kunstmatig gedroogd
Artificially dried
6. InAlpen gedroogd op 564meter hoogte .
CuredinAlps, altitude564metres
As 6),altitude2064 metres
As 6), overheatedin haystack
Ensiled, AIV method
Ensiledwithcane sugar
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J afnam. De oorzaak hiervan is niet bekend

D a t d e be
balingd o o r z o n l i c h t , v o o r a l ^
"
a
et e
sterke vitamineD-vorminggepaard saaf hH kk w1 ? \ K ?f > ™t eenminder
toeneming van het vitamine DeehIT}
J t aarschijnlijk
op grond van de
durendeeenhalfu u i m Z Z ~ ! t Z t
^tailing m e t e e n kwiklampge-

wezendoor hetvitamineD - s e h a h e v S w b e t t r e k kme l l Je ke nstabiel
is, werd behooiber mati
hadgebroeid.Ditgehake
was
namellfk
n
l
TT*'
*?
S
§
A.I.V,zuur of megt K S n J T S S ^ T " ^ D a tni tnSktuaialne n umi et e*r s t
schadelijkis v o o r h e t v i t a m f S i ' b E ™ d e l T ^ f " ^ °
'
monsters in vergelijking met <£ a n £ v e rUel t*g a ln us tm *a t e^ ^ d e r i n S e k ^ d e
wordtdezeinvloed door deuitkomstoivan17*
8
naal. Overigens
vestigd.
uiiKomstenvanandereonderzoekers allerminstbeDe waarneming van ALLEMANNdat ma* P ,„ i,
. .
toonde, naarmate het afkomstlg was vfn e e i h ^ T ? t a m i n e D " g e h a l t e v e r "
door BIANCA (1952) niet bevestfgd worden Tn0 8 g d e g e n A1Penweide, kon
M » n d S k c « g B r i n g 4 e l u ) e v e c S i Z £ " n r f f a ? ^ A 1 P e n w e i d ^ vond hij
8
a f k D , n
BECKER(1943)verrichttee e n S t e K ? ^ ^ ^
» t « ^ dia1 D Hongari e
mineD-encaroteen-gehalte v J S ^ y S S ? ^
J °verhetvitam e r praktische opzel, omdat mi St a h e K
T ^ Zijn w e r k heeft een
verzamelde,diewerderlo n d e r z o l t t det i f j l ? J Z I* I a " d PraktiJMonsters
zaakwerdgevoederd. UithetgroteaantalLntt b e t r e f f e n d e hooiin hoofdduidelijk (tabel 2),dat het v i t f m i n e D S S * d a t , W e r d onderzocht bleek
bleek, dat vlinderbloemigen g e S ^ S S ? ^ ^ 1 ^ V a r i g r e n - Tev<™
D
grassen. BECKERzelfisvan mening dat dew - '
-bronnen waren dan
g Q a t d e wa
zyn'
argenomen gehaltes maar matig
TABEL 2. VitamineD-gehaltevanenigehooisoorten ,iP ,v

J??^TZ!^^^Z"££?>*"*•

"43)

Vitamine D-gehalte
Vitamin D content
Grashooi (Grass) . .
Lucernehooi (Lucerne) . .
Rode klaverhooi (Redclover)
Esparcettehooi (Sainfoin) .
T

I

77 (0-400)
227 (0-1400)
221 (0-1200)
(0-400)
i z120
u (.U-400)

Interessant l s eenpublikatie van WALLIS HQM\ : *
suggestiesbeyat omtrent devraaghoelucerne ^
\ AmQnka> dieeen aantal
hoogmogelykgehalteaancaroteenen2 ! e W . m o e t w °rden omeenzo
delucerneeerstenigeureninhetzwadte S ^
F " ' D a a r t o e dientmen
g g e nend a a r n a
wallen te harken. Hetcaroteenverliesisd a n l
« nietaltegrote
halteaanzienlijk stijgt. Het zou m o g e l i I Z ! T * ^ J 1 h e t v i t a m i n e D-gete b
meervitamineDteverkrijgen; ma£ d&S£™™™ot*°*
^ouden of
V a n h e t and
0 8
mine.Uitdegrafieken van WALLIS(fig n y J S " ? ? ^ *
<*evita<•S- y)blykt,dathetvitamineD-gehaltege-
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durende de eerste drie dagen slechts langzaam toenam en vrijwel in het geheel
niet steeg, wanneer de lucerne dadelijk in oppers werd gezet. Het keren van de
lucerne gaf uiteindelijk een extra winst van ongeveer 200 i.e. per kilogram.
WALLIS is van mening, dat zonlicht niet de enige factor kan zijn, die voor het
uiteindelijk vitamineD-gehaltevan belangis,aangezienpartijen hooi, gewonnen
onder overeenkomstige omstandigheden, sterk kunnen varieren in vitamine Dgehalte. Volgens zijn gegevens schommelt het gehalte van lucernehooi tussen
660-2200 i.e.per kilogram met een gemiddelde van 1100-1200i.e.per kilogram.
Lucernehooi wordt door hem als eenvan de beste natuurlijke vitamine D-bronnen beschouwd.
i.u. per
pound

i.u. per
pound
800

800

600

600

400

400

200

200

/

/

/

/

•

•

•

•
s

n

1
2
3
4
5
6
Gedroogd in zwaden (dagen)
Cured in swath

—

•

1

1

I

I

1 2
3 4
5
6
Gedroogd in wallen (dagen)
Cured in windrow(clays')

(days)

i.u.per
pound
800-

600
400

200

-*~"0

1
2
3
4
5
6
Gedroogd in oppers (dagen)

Cured in cock (clays)
FIG. 1.VitamineDinlucernehooi (WALLIS,1944).
Vitamin Din alfalfahay.
Een en ander brengt WALLIS (1946) nogmaals naar voren in een publikatie,
waarin hij tevens op grond van eigen waarnemingen tot een schatting komt van
devitamineD-behoefte van melkvee.

1
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HetverloopvanhetvitamineD-gehaltemetdetijd,gerekendvanhetmaaien
af, is eveneensnagegaan door NEWLANDER C.S. (1952).Aangezien zij niet vermeldenhoehetgewasnahetmaaienisbehandeld,ishet onmogelijk eenvergelijking temaken met dereedsgenoemdegegevensvan WALLIS(1944).In ieder
gevaldoendeuitkomsten duidelijk zien (tabel3),dat nahetmaaien eensterke
stijgingvanhetvitamineD-gehalteintreedt.
na het maaien (NEWLANDER, 1952).
TABEL 3. Ontstaan van vitamine D
Rate of vitaminDformation inhay.
Monsterneming
Sample collected

Maaidatum
Cut

Perceel
Lot No.

Gewas
Typeofcrop

1

Bromusgrasmetlucerne
Brome andalfalfa

28-6-'50, 7 uur

2

Lucerne 2esnee
Alfalfa, 2ndcutting

15-8-'50,7 uur

3

Bromus gras
Brome

21-6-'51, 13,30 uur

4

Lucerne
Alfalfa

21-6-'51, 13,30 uur

5

Bromusgras
Brome

ll-7-'51, 11 uur

28-6-'50, 7 uur
28-6-'50, 19uur
29-6-'50, 12uur
30-6-'50, 10uur
15-8-'50, 7 uur
16-8-'50, 11uur
17-8-'50, 16uur
21-6-'51, 13,30 uur
22-6-'51, 13,30 uur
24-6-'51, 12uur
21-6-'51, 13,30 uur
22-6-'51, 13,30 uur
24-6-'51, 12uur
ll-7-'51, 17 uur
13-7-'51, 13uur
13-7-'51, 17uur

i.e./kg
U.S.P.Ikg
110
200
<1000
1600
70
280
<2000
100
870
520
250
820
360
420
1190
2780

Nietgeheelduidelijk zijndevroegereresultaten van NEWLANDER(1948).De
uitkomsten van zijn onderzoek over 1946-1948 stemmen namelijk niet goed
overeen.DevitamineD-gehaltesvanhooi,bestaandeuit eenmengselvangras
envlinderbloemigen,datgedroogdwerdindezondanweltotschuurhooiwerd
verwerktofkunstmatigwerdgedroogd,zijnintabel4overgenomen.
TABEL 4. Vitamine D-gehaltevan hooi in i.e./kg (90 % ds) (NEWLANDER, 1948).
VitaminD insun-cured, barn-curedandartificially dried hays (i.u.jkg with 90%
D.M.).
Gras-lucernemengsel
Grass-alfalfa mixture
Hooi (in zon gedroogd). .
Sun-curedhay

1946
le monster 2e monster
1stsample 2ndsample

1948
le monster
1stsample

610

340

2000

1800

MAO

510

330

2330

2000

1500

1270

420

590

750

460

Barn-curedhay
Kunstmatig gedroogd . .
Artificiallydried

1947
le monster 2e monster
1stsample 2ndsample

Hethooihad steedstweedagenbuitengelegen,waarnahetvoldoendedroog
was om binnengehaald teworden.Het schuurhooihad slechts eendag ophet
veldgelegen,terwijlhetkunstmatiggedroogdegrasonmiddellijk nahetmaaien
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wasgedroogd. Tussenhet onderzoek vanheteersteenhettweedemonster was
steedscircaeenhalfjaar verlopen,zodat enigvitamineD-verliestijdens hetbewarenvanhooiwelwaarschijnlijk lijkt. Overigens doen deuitkomsten,evenals
enkele uit tabel 3,verschillende vragen rijzen. Zo valt het grote verschil ingehalteopvanhethooi,dat inverschillendejaren op overeenkomstigewijzewas
gewonnen. Dit zou misschien aan weersinvloeden toegeschreven kunnen worden.Zeervreemdechterishetmeerdantweemaalzohogegehalteinhetkunstmatiggedroogdeprodukt vergeleken met debeidehooisoorten in 1946.Ookis
hetvitamineD-gehaltevanhetindezongedroogdehooi,overdedriejarenvergeleken met dat van het schuurhooi nietzo sterk verschillend alsmen wellicht
zouverwachten.Hetverschiltengunstevanhethooidatindezonwasgedroogd,
isnamelijkofuitermategeringofnietaanwezig.Ditzoueengevolgkunnenzijn
vanhetfeit,dathetdrogenindezonnooitmeerdantweedagenheeft geduurd.
MOOREC.S.(1948)gingeninAmerikanaofingekuildelucerne,schuurhooien
gewoon hooi, eveneens uit lucerne bereid, kalveren, die binnen gehouden werden,tegenrachitiskondenbeschermen.Volgenshenwasditinderdaad mogelijk,
alvalthetop,datvrijveeldierendeaantekening„stijf"kregen,behalvedieinde
lucernehooi-groep. Bij debiologischebepaling van het vitamine D-gehalte van
hun ruwvoeders onderzochten zijofereenverbandbestondmetdehoeveelheid
zonlicht, uitgedrukt in gcal/cm2 (tabel 5).Dit verband leek ver te zoeken, wat
eigenlijkgeenverwonderinghoeft tewekken.Hetaantalgcal/cm2wordtbepaald
door de totale zonne-energie, waarvan het ultraviolet, dat uitsluitend het vitamine D vormt, slechts eengeringebijdrage levert van de orde van grootte van
eenprocent. Devermeldeuitkomstenzoudengevoeglijk daaraan toegeschreven
kunnenworden, datin het zonlicht sterk wisselendehoeveelheden ultraviolette
stralenvoorkomen,afhankelijkvandesamenstellingvandedampkring. MOORE,
c.s.zijnvanmening,datvers,groengrasgeenvitamineDbevat,maardatheterin
voor zou kunnen komen doordat er, door beschadiging of anderszins, afgestorven delen tussen zitten. In deze afgestorven, bruin gekleurde plantendelen
zouhetergosteroldandoorhetzonlichtomgezetkunnenwordeninvitamineD.
TABEL 5. Bestraling door zonlicht (ingcal/cm2) van lucerne enhet vitamine D-gehalteervan
in i.e./kg (MOORE C.S., 1948).
Exposure of forageto solar radiation {ingcal/cm*) and its vitaminD content in
i.u.lkg.
1945
Lucerne
Alfalfa

Zonne-energie
Radiation
exposure

1946

Vitamine D
-gehalte
VitaminDcontent

Zonne-energie
Radiation
exposure

Vitamine D
-gehalte
VitaminDcontent

Kuilvoer . . .
Wiltedsilage

221

560

243

870

Schuurhooi . .
Barn-driedhay

522

470

541

580

Hooi . . . . .
'Field-curedhay

1350

970

1473

880

THOMAS c.s. (1951) hebben inderdaad kunnen bevestigen dat afgestorven
lucerneblad aanzienlijk meervitamine D bevat dan groen blad.In afgestorven
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verdordebladerenenStengels,inafstervendegeleeninvolkomengroenebladerenvondenzijachtereenvolgens5450,650enminderdan 73 i.e.vitamineDper
kilogram.Daarhetpercentageverdordbladtoenamnaarmatehetgroeistadium
vorderde, menenzij,dat het medehieraan toegeschreven moetworden, dat de
gewassenhogerevitamineD-gehaltesvertoonden,naarmateze in eenlatergroeistadium waren gemaaid. Dit werd door de volgende proeven nader bevestigd.
Veldjes van het perceel lucerne, waaruit ook debruine engelebladeren waren
verzameld,maaidenzij voor,tijdensennadebloei.Monstersvanhet onmiddellijk gedroogdegewas bleken achtereenvolgens 210, 320en 640i.e.'vitamine D
per kilogram te bevatten. Hun waarneming betreffende het hoge vitamine Dgehalte van afgestorven blad is in overeenstemming met die van BECHTEL c.s.
(1936b),diewaarnamen, dat de onderste bladeren van maisplanten, die op het
moment van inkuilen reeds verdord zijn, 5390i.e. per kilogram droge stof bevatten,debovenste,noggroenebladerendaarentegeneennietaantoonbarehoeveelheid.
TSCHERNIAKc.s. (1950) onderzochten in Zwitserland het vitamine D-gehalte
vaneengras-klaverbestand met 15 procent weidekruiden. Een deelvan hetgewaswerd onmiddellijk bij 50°Cgedroogd en alsvers produkt beschouwd. De
rest van hetzelfde perceel werd of kunstmatig gedroogd gedurende 30minuten
bij200-600°Cofingekuild,ineeneersteproefserie metA.I.V.-zuur,indetweedemet„Amasil".Indeeersteproefseriewerd hetgewasgemaaidvoor debloei,
indetweedetijdensdebloei(tabel6).
TABEL 6. Het vitamine D-gehaltevan een gras-klavenriengselin i.e./kgds(TSCHERNIAK C.S.,
1950).
ThevitaminD contentof agrass clovermixture (i.u.jkg D.M.).
Eerste serie
First series

VitamineD-gehalte
VitaminD content

Tweedeserie VitamineD-gehalte
Secondseries VitaminDcontent

460

340

Kunstmatig gedroogd .
Artificiallydried

460

360

Ingekuild
Ensiled

700

720

Fresh

Het kunstmatig drogen bleek,vergeleken met hetdrogenbij 50°C, geenvitamineD-verliesmeete brengen. Opvallend ishet sterk gestegen vitamine D-gehalteinhetingekuildeprodukt. Ditwasnietenkelverklaarbaar doorhetverlies
aan droge stof tijdens het inkuilproces. THOMAS C.S. (1951),die iets dergelijks
waarnamen, schreven hethieraan toe,dat bij hethooiwinnen verdord blad met
een hoog vitamine D-gehalte verloren gaat, hetgeen bij het inkuilen niet het
gevalis.
KEENER (1954),diein Amerika deinvloed van verschillende factoren op het
vitamine D-gehalte van ruwvoeders onderzocht, constateerde eveneens een
hogergehaltein geensileerdmateriaal,vergelekenmetdatvanhetverse produkt.
Alsmogelijke verklaringvoert hij hiervoor aan, dat tijdens het bewaren in de
silo een antivitamineD-factor afgebroken zou worden. In tabel 7iseen aantal
vanzijnuitkomstenvermeld.
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TABEL 7.Invloedvanenigefactoren op het vitamineD-gehaltein i.e./kg ds (KEENER, 1954).
VitaminD content of different speciesof forage as affected by curingtime and.
by method andlength ofstorage{drybasis).
Zw.
bast.kl.
Wiizevanconserveren. TiidstiDmonsterneminR. lesnee
Alsike
Method andstage of storage
clover
1st
cutting

Ladino- Ladinoklaver
klaver
le snee 2esnee
Ladino- Ladino'
clover
clover
1st
2nd
cutting
cutting

Rode
klaver
le snee
Red
clover
1st
cutting

Timothee
le snee
Timothy
1st
cutting

59

51

vers
green forage

op maaidatum, 7juli
when cut

51

51

voorgedroogde kuil
wilted silage

bij inkuilen, 8juli
when stored
bij opvoeren, 12 jan.
when fed

370

200

79

79

,330

460

398

169

schuurhooi
mow-cured hay

hooi
field-cured hay

449

na voordrogen, 9juli
when stored
na drogen, 10aug.
when dry
bij opvoeren, 12jan.
whenfed

429

414

154

161

418

515

279

249 '

499

499

249

161

bij binnenhalen,
10juli
when stored
bij opvoeren, 12jan.
when fed

429

728

165

229

319

849

249

180

Een zeer uitgebreid onderzoek over devitamine D-gehaltesvanruwvoedermiddelen isdoor WALLIS(1949a,c)verrichtin samenwerking met het AmerikaanseMinisterievanLandbouweneentientallandbouwproefstations,verspreid
over hetgehele land. Uit debetreffende Staten onderzocht hij monstersdie
representatief warenvoor dealdaarvoorkomendegewasseneninzwang zijnde
conserveringsmethodes.Devolledigelijst(WALLIScs.,1949)bevatdeuitkomsten
van65monsters,waarvaneenaantalvandebelangrijkstezijnvermeldintabel8.
Eenaantalconclusies,doorWALLIScs.opgrondvandezegehaltesgetrokken,
typerendeverwardetoestandophetgebiedvanonzehuidigekennisdervitamine
D-gehaltesvanruwvoedermiddelen:
1. Erbestaat eenzeersterkevariatiein devitamineD-gehaltes van ruwvoedermiddelen,dieindezongedroogdzijn.
2. Veelzonlicht tijdens dehooiwinning betekent nietsteeds een hoog vitamine
D-gehalteinhethooi.
3. Inhetalgemeen bestaat ergeen duidelijk verband tussen kwaliteit envitamineD-gehalte.
4. ErbestaatgeenverbandtussenhetvitamineD-gehalteendegewassoort.
5! Ruwvoedermiddelen, afkomstig uithet zuiden blijken geenhogere vitamine
D-gehaltestebezittendandieuithetnoorden.
6. Kunstmatig gedroogd gras en kunstmatig gedroogde lucerne bevatteneen
geringe,maartochduidelijkaantoonbarehoeveelheidvitamineD.
7. Het vitamine D-gehaltevanverse silagebedraagt ongeveer dehelft vandat
vankunstmatiggedroogdegewassen.
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TABEL 8. Het vitamine D-gehaltevan een aantal ruwvoedermiddelen (WALLISC.S., 1949).
Thevitamin D content of miscellaneous roughages.
VitamineD-gehalte (i.e./kg)
VitaminD content(i.u.jkg)

Soort
Typeofcrop

Aantal
Number ofsamples

Alleruwvoedermiddelen tesamen
Allroughages

65

119-3095

Lucernehooi
Alfalfa hay

12

141-2297

4

1098-1498

•4

1826-2662

4

968-1826

3

1496-2222

3

1826-2222

4

180-590

5

359-1498

4

134-231

Prairiehooi
Prairie hay
Timotheehooi
Timothyhay
Timothee-lucerne
Timothy-alfalfa mixture

.

Clover hay
Timothee-klaver .
Timothy-clover mixture
Alfalfameal
Soybean hay
Silage{wet basis)
4. SAMENVATTING VAN DE AANGEHAALDELITERATUUR

Het blijkt, dat devitamine D-gehaltesvan ruwvoedermiddelen sterk kunnen
varierenzonderdatdeoorzakendaarvansteedsaangewezenkunnenworden.De
uitkomsten, vermeld in tabel 5,zijn in dit opzichtweltyperend. Men krijgt de
indruk dat defactoren, diebij devitamine D-vorming eenrol spelen,nietvolledig bekend zijn. Wij zullen ze,voorzover wel bekend, daarom nogmaals beschouwen.
In deeerste plaats moet deinvloed van het zonlicht vermeld worden. Uit de
verzamelde gegevens wordt het wel duidelijk, dat de invloed hiervan over het
geheel genomen gunstig is. De lage graad van correlatie, gevonden tussen het
vitamineD-gehalteenhetaantalurenzonlicht ofdezonne-energieuitgedruktin
gcal per cm2, behoeft niet gezien te worden als een bewijs van het tegendeel,
evenmin als het zwakke verband tussen vitamine D-gehalte en geografische
ligging.Metdeinvloedvanhetzonlichthangtsamendeinvloedvandewijzevan
conserveren.Brengtdezemeedathetzonlichtkorterinwerktofminderdiepkan
doordringen,dankomtditmeestaltotuitingineenlagervitamineD-gehalte.
Deinvloedvanhetzonlichtwordtdoorkruistdooreenaantalanderefactoren,
zoals het groeistadium, de verhouding stengel-blad en het percentage verdord
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blad.HetvitamineD-gehaltewordthogernaarmatehetgewasineenlatergroeistadium wordt gemaaid. Dit hangt vermoedelijk samen met het toenemende
percentage aan bruin, afgestorven blad, dat bij bestraling sterk antirachitisch
wordt. De verhouding stengel-blad oefent echter juist een tegenovergesteld
effect uitomdatdeStengelmindervitamineDbevatdanhetblad.Naarmateeen
grasbestandouderwordt,neemthetpercentagebladafenditmoethetvitamine
D-gehalteweernadeligbeinvloeden.
Een ander, nogniet geheel opgehelderd vraagstuk vormt het vitamineD-gehaltevangrasvoordathetgemaaidis.Uitdeonderzoekingenhieromtrent blijkt,
dat vers gras aanzienlijk minder vitamine D bevat dan verwacht zou mogen
worden,ja dathetersomszelfsnietinaangetoond kanworden.Dathetinhooi
voorkomendevitamine Dvooreenaanzienlijk deeleerstna het tijdstip van het
maaienontstaat,iswelzeker,alkanernogverschilvanmeningbestaanoverde
vraagofditdirectgebeurtdanwelpasnaenkeledagen.
Ondanks hetfeit datereenaantalfactoren bekendis,dat ophetvitamineDgehalteeenzekereinvloed uitoefent, blijft desituatieverward. Dit heeft totgevolg,datbijhetwerkenmetgemiddeldegehaltessteedsdenodigereserveinacht
genomenmoetworden.
HOOFDSTUK III

. DE BEPALING VAN HET VITAMINE D
IN RUWVOEDERMIDDELEN
1. INLEIDING

'

'

Ofschoon er ophetgebiedvandechemischebepalingvan hetvitamine D de
laatste jaren goede vorderingen zijn gemaakt (DIEMAIR CS., 1953; WODSAK,
1953),kandezewerkwijzetochnogniettoegepastwordenbijhetonderzoekvan
elkvitamineD-bevattenduitgangsmateriaal.Ookbijhetonderzoekvanhooien
dergelijkedientvoorlopigdebiologischebepalingnoggebruiktteworden.
Na deze beperking blijft er nog een keus over, namelijk in welkevorm het
materiaal'aandeproefdieren moetwordenverstrekt.Ditvloeitvoortuitdeomstandigheid,datdekwantitatievebiologischebepalingvanhetvitamineDvooralin dejaren 1931-1933uitgewerkt isten behoeve van de sterktebepaling van
levertraan en synthetische vitamine D-preparaten, zodat het vitamine D der te
onderzoeken stoffen, evenals de vitamine D-standaard vrijwel steeds als olieoplossingen aan de proefdieren konden worden verstrekt (BILLS CS., 1931;
BOURDILLONcs., 1931;DYER, 1931;EVERSE, 1931).Ditheeft ertoegeleid,'datde
biologischebepalingsmethodezelfwelvolkomenisgestandaardiseerd enmende
richtlijnen hiervanindeverschillendehandboeken kanvinden (COWARD, 1947;
GYORGY, 1950-51), maar dat er geen dwingende voorschriften bestaan aangaandedewijzewaaropvoedings-envoedermiddelen,waarvanmenhetvitamine
D-gehaltewensttebepalen,aandeproefdieren verstrektmoetenworden..Toen
derhalve naderhand de behoefte gevoeld werd ook kwantitatieve vitamine Dbepalingen in dezematerialen uit tevoteren,sloot men aan bij eentweetal methoden,dievoorheenvoorhetkwalitatieveonderzoekopvitamineDwarengebruikt,namelijk :
a. hetmengenvaneenbepaaldpercentagevanhetteonderzoekenvoedseldoor
hetrachitogenegrondrantsoenderratten(mengmethode)en
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b. het vervaardigen van eenextract met behulp van een oplosmiddel voor vet en
het opnemenhiervanin olie(extractiemethode).
Beide methoden, maar vooral de mengmethode, zijn gebruikt voor de
bepaling van vitamine D-gehaltes in hooi. Om evenwel een keus mogelijk te
maken,dienen devoor- ennadelenvanbeidenader beziente worden.
2 . DE MENGMETHODE

Depromoter vandemengmethode is WALLIS(1935,1938a, b).De aantrekkelijkheid van deze methode ligtin de eenvoud ervan. Een bepaald percentage gemalen hooi wordt gemengd met een bekende hoeveelheid grondvoer waarvan
verwacht mag worden, dat het gedurende de proefperiode dagelijks geheel door
de proefdieren wordt opgegeten. Wei moeten er voorzorgen getroffen worden,
datmethetvoernietgemorst kan worden.
Een groot bezwaar van deze methode is echter, dat er behalve vitamine D
tevensgrotere of kleinere hoeveelheden organisch en anorganisch materiaal aan
het grondvoer, in dit geval het rachitogene STEENBOCK-voer nr 2965, worden
toegevoegd. Mogelijk kan hier geen ernstig bezwaar tegen ingebracht worden,
zolang het om geringe percentages gaat. In extreme gevallen, wanneer het vitamine D-gehaltevan het te onderzoeken materiaal minder dan 100 i.e. per kilogramdrogestofbedraagt,moetditpercentageechterweltot ongeveer25procent
worden opgevoerd (SMITH C.S., 1933). De vraag rijst of in dergelijke gevallen
werkelijk het gehalte aan vitamine D wordt bepaald dan wel een bruto vitamine
D-werking.
Wat de betekenis van de organische stoffen in dit opzicht betreft heeft men
vastgesteld, dat derachitogene werking van derantsoenen wordt verzwakt door
het toevoegen van lactose (OUTHOUSE C.S., 1933; SUNDERLIN, 1933) en van vet
(JONES, 1940; BOOTH C.S., 1942; BUNKFELDT C.S., 1943).In deruwvoeders komen
dezeverbindingen echter niet of slechtsin geringeconcentratie voor, zodat Meruit nauwelijks een argument tegen de mengmethode is te putten. Mogelijk geldt
hetzelfde voor de ruwe celstof van het hooi; maar gezien de invloed van deze
stof opderesorptie van calcium enfosfor (MAYNARD, 1947)zouaan ditpunt bij
demengmethode enigeaandacht geschonkenmoeten worden.
Dit laatste geldt zeer zeker voor deminerale bestanddelen, vooral calcium en
fosfor, die met het ruwvoeder door het rachitogene voer worden gemengd. Het
rachitogene karakter van het STEENBOCK-voer nr 2965 wordt, behalve door de
afwezigheid van vitamine D, in hoofdzaak bepaald door de erin voorkomende
Ca/P-verhouding, diebijna 5 :1 bedraagt. Verder is hetfosforgehalte weliswaar
bevredigend, namelijk ca 0,25 procent, maar dit element komt voor een aanzienlijk deel alsfytaat voor, waardoor het minder goed resorbeerbaar is (BRUCE
c.s., 1934b; KRIEGER c.s., 1940).
In tabel 9 is aangegeven welke veranderingen deze waar'den ondergaan door
het toevoegen aan het STEENBOCK-voer nr 2965 van 25 procent droge stof van
weidegras (BRANDSMA, 1954), kunstmatig gedroogd gras ('t HART, 1944-1945),
weidehooi (KOENRAADT, 1931-1933 uit BROUWER c.s., 1953) en klaverhooi
(LEIGNES BAKHOVEN, 1951),allesvan gemiddeldesamenstelling.
Om te kunnen beoordelen in hoeverre deze veranderingen van belang zijn
voor degraad van rachitis, welkebij proefratten op dezerantsoenen ontstaat en
voor dematevangenezingtengevolgevan hetverstrekken vanvitamine D, werd
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TABEL 9. Invloed van het toevoegen van hooi e.d. op Ca, P en Ca/P-verhouding.
Effect oftheaddition ofhayetc. onthe CaandP contentof theSteenbock2965diet.
Toevoegsel (25 %) (Addition)

Ca (%)

P (%)

Ca/P

Geen
None

1,20

0,25

4,8

Weidegras
Grass

1,07

0,29

3,7

Kunstmatig gedroogd gras . . . .
Artificiallydriedgrass

1,06

0,29

3,7

1,04

0,26

4,0

1,33

0,26

5,1

Grass hay
Clover hay

de literatuur op dit punt nageslagen. Hierbij werd alleen maar aandacht geschonken aan die onderzoekingen, waarbij degenoemdewaarden niet altever
van diein het STEENBOCK-voerafweken. Dit hield bij voorbeeld in, dat de uitkomstenvan GROENEVELD(1932),dieookduidelijk deinteractietussencalcium,
fosfor envitamine D teziengaven, in het huidige gevalniet gebruikt mochten
worden, omer eenconclusie optebaseren. Hij pastenamelijk in overeenstemmingmet het eigenlijke doelvan zijn onderzoek, niet deextreme waarden toe,
welketabel9tezien geeft.
Voorhetbeoprdelenvanhetthansaandeordegesteldevraagstukkunnenwel
de uitkomsten van Mc COLLUM C.S. (1921) dienen. Zij vonden, dat een Ca/Pverhouding gelijk aan 4, ernstige rachitis deed ontstaan, terwijl zich bij een
Ca/P-verhoudinggelijkaan3 slechtseenmatigerachitisontwikkelde,telkensop
eenrantsoenmet0,3procentP.DitkomtovereenmetdeuitkomstenvanBROWN
c.s. (1932),die eveneens met behulp van ratten drie rantsoenen onderzochten,
allemet0,25procent P,maarmetCa/P-verhoudingen gelijk aan 3-4en6.Deze
verhoudingen warenduidelijk vaninvloed opdebeenasgehaltes,die achtereenvolgens45,3-44 en42procent blekentebedragen. Dezetendens konrontgenologischwordenbevestigd.
SOHLc.s.(1932)verminderden deCa/P-verhouding vanhun proefrantsoenen
voorrattenvan4tot3,5.Beoordeeldaandehandvanhetrontgenbeeldbleekdit
een duidelijke vermindering van de rachitisverwekkende eigenschap van de
voederstebetekenen,watooktotuitingkwamindebeenasgehaltes.
De uitkomsten van BETHKE C.S. (1932) zijn vollediger in die zin, dat hieruit
bleek, dat niet alleen de graad van rachitis invloed van de Ca/P-verhouding
onderging,maar ookderesponswanneervitamineDwerdverstrekt. BijeenPgehaltevan0,36procentverminderdenzijdeCa/P-verhoudingvan5 via4tot3.
Zonder vitamine D-toediening bedroegen de beenasgehaltes achtereenvolgens
22,6-23,6 en 32,2 procent; werd wel vitamine D verstrekt, dan bedroegen ze
50,8-51,3en54,4procent.
QUERIDO(1935)koos eenenigszinsandereproefopzet. Hij hieldde Ca/P-verhouding van zijn proefvoeders voor ratten constant op 4 maar varieerde de
absolute hoeveelheden Ca en P, zodat de hoeveelheden P in vier rantsoenen
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achtereenvolgens 0,24-0,28-0,35 en 0,40 procent bedroegen. Hierbij bleek dat
ook de absolute hoeveelheden calcium en fosfor van belang zijn, want met het
voer met 0,40 procent P ontstond geen rachitis, met de andere voeders wel. In
deze laatste gevallen was de genezende werking van het vitamine D bovendien
beternaarmatedehoeveelheden calciumenfosfor inderantsoenen groter waren.
Tot analoge uitkomsten waren SHERMAN C.S. (1921) reeds eerder gekomen, hetgeendoor LILLY C.S.(1935)nogweerwerd bevestigd.
Ook de uitkomsten van proeven van BRUCE C.S. (1934a), O'BRIEN C.S. (1939)
en COWARD C.S.(1940)wijzen duidelijk op eeninteractie tussen demineralen Ca
en P en hetvitamine D. Dezewisselwerking maakt, dat debepalingvan het vitamine D-gehalte in sommige voedings- en voedermiddelen veel te hoge uitkomstenkangeven (MORGAREIDGE C.S., 1938).
Alvorens de hier weergegeven uitkomsten in verband te brengen met de
waarden van tabel 9 dient nog aan een laatste punt herinnerd te worden. Er
werd reeds opmerkzaam op gemaakt, dat het fosfor in het STEENBOCK-rantsoen
voor het grootste deel voorkomt als fytinezuur en daardoor minder goed door
de rat wordt geresorbeerd, zelfs wanneer vitamine D wordt verstrekt (BRUCE
c.s., 1934b; BOUTWELL C.S., 1946; SPITZER C.S., 1948). In gras- en klaverhooi
komt echter praktisch geen fytinezuur voor (BECKER, 1950), zodat het niet onwaarschijnlijk is, dat door het toevoegen van hooi aan het STEENBOCK-rantsoen
de hoeveelheid resorbeerbaar fosfor toeneemt, hetgeen voor een kwantitatieve
bepalingvanhetvitamineD storend zou kunnen werken.
Uit degegevensvan tabel 9blijkt nu, dat door het toevoegen van gras of hooi
de Ca/P-verhouding in het algemeen wordt verminderd. De veranderingen die
optreden zijn zodanig, dat ze, gezien in het licht van de geciteerde literatuur,
zekerniet zonderinvloed opdebepaling vanhet vitamine D geacht mogen worden. Hieruit moeten dus ernstige bedenkingen tegen de mengmethode geput
worden. Het valt daarom op, dat deze methode nog nooit kritisch onderzocht
is. Men heeft er zonder meer mee volstaan het te onderzoeken materiaal, zoals
hooi (WALLIS, 1938b), lever en bloedserum (HIBBS c.s., 1946; EATON c.s., 1947
a, b) door het rachitogene voer te mengen, terwijl de in olie opgeloste vitamine
D-standaard afzonderlijk aan de dieren der standaardgroepen werd verstrekt.
Daardoor ishetnietaltijd zeker,datdegevondenvitamineD-werking inderdaad
alleen maar aan vitamine D moet worden toegeschreven dan wel aan een combinatievanvitamineD, calciumenfosfor. In deloop derjarenishieropdan ook
wel gewezen (Mc COLLUM c.s., 1922; BETHKE, C.S., 1932). Het is derhalve niet
vreemd, dat herhaaldelijk aanbevolen is in deze gevallen niet het materiaal als
zodanig te gebruiken maar het met behulp van een vet-oplossend middel verkregen extract (BILLS, 1947; COWARD, 1947; GYORGY, 1950).
3. DE EXTRACTIEMETHODE

Het aantrekkelijke van de extractiemethode is, dat het te onderzoeken materiaal uiteindelijk aan de proefratten wordt verstrekt in een vorm, die overeenkomt met dewijze, waarop dit ook met devitamine D-standaard gebeurt. Hierdoorworden debezwarenvan demengmethode weliswaar ondervangen maar in
plaats daarvan rijzen er weer andere problemen. Zo dient men zich er van te
overtuigen of bij de thans noodzakelijke bewerkingvan het materiaal, zoals
drogen en extraheren, geen vitamine D wordt afgebroken en of de extractie wel
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volledigis.De samenstellingvan hetruwvetvan groenvoeders en hooiisnu eenmaal zeer ingewikkeld en voor de extractie ervan bestaat eigenlijk geen geheel
bevredigende methode (CAMPEN C.S., 1954). Men heeft hieiaan bij het toepassen
van deextractiemethode nietsteedsvoldoende aandacht geschonken.
Zo extraheerden ZUCKER C.S.(1923) eenzelfde monster plantaardig materiaal
achtereenvolgens met verschillende oplosmiddelen voor vet, daarbij de verwachtinguitsprekend, dat dezewerkwijze eenvolledige extractie gaf. Voorts bepaalden TSCHERNIAK C.S. (1951) en EWER (1951) vitamine D-gehaltes door van
het etherextract uit tegaan, vanwelkewerkwijze RYGH (1950)zich eveneens een
enthousiast voorstander toonde. Tenslotte meent ook NOBILE (1954) dat het
vitamine D-gehalte van voedermiddelen bepaald kan worden, door van een
extract uitte gaan.
ALLEMANN (1942) echter heeft de extractiemethode uitvoerig bestudeerd. Op
grond van zijn proeven kwam hij tot de slotsom, dat het voordrogen van plantaardig materiaal bij 50°C aan de lucht geen vitamine D-verlies geeft en dat dit
evenmin het gevalisbij deextractiemet ether. Bovendien bleek de extractie volledigtezijn, wanneer hiervoor ether werd gebruikt. Hiermee scheendus de basis
gelegd te zijn voor het toepassen van de extractiemethode ter bepaling van het
vitamine D-gehalte van ruwvoeders. Het valt echter op, dat ALLEMANN'S uitkomsten verkregen zijn met een betrekkelijk gering aantal proefratten en dat zij
o.i. somsietwatvluchtigzijn geinterpreteerd.
Op grond van deze discussie over de meng- en de extractiemethode werd in
beginsel besloten van de laatste werkwijze gebruik te maken. Toch leek het gewenst het definitieve besluit nog van enkele eigen experimenten te laten afhangen. Hiertoe bestond zeer zeker aanleiding omdat tegenover de uitkomsten
van ALLEMANN (1942) de mededeling van BROUWER (1932) staat, dat het in
tapioca aanwezige vitamine D door een intensieve extractie met ether nagenoeg
niet werd verwijderd. Eenzelfde mening is WALLIS (1949b) toegedaan ten aanzienvan hooi.
4. EXPERIMENTEEL GEDEELTE

Het werdvan belanggeacht eendrietalvragente bezien:
1. Kan demengmethodetehogeuitkomsten geven?
2. Gaat erbij deextractiemethode tengevolgevandebewerkingvanhet monster
vitamineD verloren?
3. Wordt hetvitamineD bijdeextractiemethode volledig geextraheerd?
Om op vraag no 1eenantwoord tekunnen geven, is enigemalen een hoeveelheidverasthooiaanhet STEENBOCK-voertoegevoegd enaanenigegroepen ratten
verstrekt. De as correspondeerde ongeveer met de hoeveelheid hooi, die voor
vitamine D-bepalingen gebruikt moet worden.Doordat in de hooimonsters Caen P-bepalingen waren uitgevoerd, kon uitgerekend worden hoeveel van beide
mineralen per 100 gram voer werd toegevoegd. Naast dit voer werd aan de
ratten een bekende hoeveelheid vitamine D verstrekt, zodat uit een vergelijking
met standaard groepen, die naast het ongewijzigde STEENBOCK-voer dezelfde
hoeveelheid vitamine D ontvingen, nagegaan kon worden hoeveel vitamine D
werd teruggevonden. Eenmaalzijn inplaatsvanhooiasgroterehoeveelheden Ca
en P als anorganische zouten aan het STEENBOCK-voer toegevoegd. De uitkomstenzijn samengevat intabel10.
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TABEL 10.De interactie tussen Ca, P en vitamine D.
Theinteraction betweenCa,P andvitamin D.
Proef nr
Exp. no.

CaenPtoegevoegdper 100gSTEENBOCK-voer
CaandP added/100gdiet

vanvit.D teruggevonden (%)
vitaminD recovery (%)

1

69mg Ca en 39mg P alshooias
69 „ „and 39 „ „ ashayash

131

2

71mg Ca en 38mg P als hooias
71 „ „and 38 „ „ as hayash

100

3

146mg Ca en 26mg P als hooias
146 „ „and 26 ,, „ ashayash

115

4

260 mg Ca en 240 mg P als anorg. zouten
260 „ „and240 „ „ asinorg. salts

190

Uit dezegegevens blijkt, dat men er ernstig rekening meemoet houden, dat
metdemengmethodetehogegehaltesgevondenkunnenworden.Deuitkomsten
onderstrependebezwaren,dieopgrondvandeliteratuur,geciteerdin hoofstuk
III.2,tegendemengmethodezijningebracht.
Devraag oferbij deextractiemethodevitamine D verloren kan gaantengevolgevan debewerkingbetreft in eersteinstantie mogelijke verliezen tijdens de
extractiezelfenhetdaaropvolgendafdestilleren vandeether omhetruwvetaldusinhandentekrijgen.Aandevoorafgaande bewerking,dieslechtshetmalen
endrogen van demonsters inhield omdit in een geschiktetoestand te brengen
voor deextractie,isgeenverdereaandacht geschonken. Het drogen geschiedde
namelijk ineenvacuumexsiccator bovensilicagel,zodat enigvitamineD-verlies
tijdensditonderdeelvandebewerkingnietaannemelijk is.Omechterdeinvloed
vandevrijwel steedsvierdagen durende extractienategaaniseenvitamineDolievan bekende sterkte vier dagen in het donker met peroxyd-vrije ether aan
eenopstijgendekoelerverwarmd.Dealdusbehandeldeoliewerdin vergelijking
metdebij-20°Cbewaardeoorspronkelijke olieoplossingmetbehulpvanrachitischeratten in drie doseringen onderzocht, waarbij degenezingvan de dieren
werdbeoordeeld aan dehand van dedoor EVERSE(1931)ontworpen schaal.De
uitkomstenzijnvermeldintabel11.
TABEL 11. De invloed van koken op het vitamine D.
Theinfluence of boilingon vitamin D.
Dosis {Daily dose)
0,15
0,30
0,60

Gemiddelde genezing {Average healing)
Onbehandelde D-olie
VerwarmdeD-olie
Untreatedoil
Heatedoil
0,91
2,36
4,50

1,40
2,45
4,65

Uit tabel 11blijkt dat door detoegepaste behandeling geenvitamine D verlorenisgegaan.Wijhebbennuaangenomen,alisditstriktgenomennietgeoorloofd, dat ook bij de extractie van plantaardig materiaal geen vitamine D gedestrueerdzalworden.
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Omnategaanofdeextractiemetethervolledigisenomnogmaalsderolvan
demineralencalciumenfosfor tekunnenvaststellen,zijntweemonstershooiop
verschillendemanieren onderzocht. Daarvoor werd aaneengroep ratten dagelijkseengeringehoeveelheidhooiverstrekt,gemengddoorhetrachitogenevoer.
Eentweedegroepkreegper oshetetherextract van eenzelfde hoeveelheid hooi,
opgenomen inarachisolie. Een derdegroep kreegditzelfde extract met daarenboven deasvanhetgeextraheerde hooidoor hetvoer.Van de controlegroepen
kreeg groep vier geextraheerd hooi door het voer, groepvijf dehooias, terwijl
groep zes slechts het rachitogene voer kreeg. De uitkomsten van deze proeven
komenvoorintabel12.
TABEL 12.Vergelijking van demeng-met de extractiemethode.
Comparison of differentmethodsfor thedetermination of vitaminD.
Methode {Method)
1. Hooi
Hay
Hay fat
Hayfat+hay ash
Ether-extractedhay
hay ash
6. EnkelSTEENBocK-voer
OnlySteenbockdiet

Genezing{healing)
monster 1{sample 1)
monster 2 {sample 2)
2,2

3,4

1,1

2,1

2,1

3,1

0,4

1,0

0,4

0,1

0

0

Uit devergelijking van groep 1 met groep 3envan groep 4met groep 5kan
opgemaaktwordenofdeextractievolledigisgeweestenzondervitamineD-verliesgepaard is gegaan. Op grond van het onderzoek van monster een schijnen
dezevrageninpositievezinbeantwoordtemogenworden;maarzewordenniet
bevredigend bevestigd door deuitkomsten van monster twee. Hier kan echter
aan toegevoegd worden, dat het verschil tussen de groepen 1en 3in dit geval
nietsignificantwas.
Derol van demineralen komttot uiting bij het vergelijken van groep 2met
groep3.Ookhieruitblijkt weerdatdecombinatievanvitamineDenmineralen
tot eentehogeuitkomst leidt,terwijl deinvloed van demineralen alleen blijkt
uithetvergelijkenvangroep5metgroep6.
De uitkomsten van de orienterende proeven thans overziend, leek het wel
duidelijk, datdemengmethodeniettoegepastkonwordenvoordebepalingvan
het vitamine D-gehaltevanruwvoeders. Dezeconclusiewerd nog ondersteund
door de vroeger aangehaalde literatuur. Derhalve werd besloten de extractiemethodetoetepassenvoorhetonderzoekvandehooimonsters,dieuitdepraktijk verzameld waren. Daarbij werden aanvankelijk echter in iedereproef twee
controlegroepen ingeschakeld, waaraan achtereenvolgens het geextraheerde
hooi en hooias door het STEENBOCK-voer werden verstrekt. Deze maatregel
bleekniet overbodig,want bijhet toenemenvan het aantal gegevensbleek, dat
van de ratten waaraan geextraheerd hooi werd verstrekt, procentsgewijs meer
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dieren enige genezing te zien gaven dan van de ratten die hooias kregen. Dit
vormdewederomeenaanwijzing,datdeextractiemetethernietafdoende isom
hetvitamineDvolledigteextraherenendatditvraagstukopnieuwbezienmoest
worden. Tijdens het reeds uitgevoerde onderzoek van een aantal praktijkmonsterswasernogeentweedeaanleidinggevondenomdemethodenaderteonderzoeken;bijditonderzoekwasnamelijk onverwachteennieuwprobleemgerezen
(WEITS, 1952b),waaropindithoofdstuk nogteruggekomenzalworden.
Deextractieisopnieuwbeziendoorreedseerdergeextraheerd hooinogmaals
gedurendevierdagenmetetherteextraheren.Enigszinstegendeverwachtingin
bleek dittweedeextract geenantirachitische werkingmeertebezitten. In overeenstemming hiermee was de vitamine D-werking van het tweemaal geextraheerdehooionveranderd gebleven.EendeelvanhetvitamineDscheendusniet
zonder meer extraheerbaar te zijn. Misschien hebben wij hier te doen met een
chemischebinding.
Om dit te kunnen constateren werd tweemaal geextraheerd hooi behandeld
metalcoholischeloog,zoalsditookinzwangisbijenkelemodificatiesvancaroteenbepalingen (GYORGY,1950-51).Hetbleekbijherhaling,datopdezewijzena
verzepen, nog een antirachitisch werkzaam extract met behulp van petroleumetherverkregenkonworden.Deuitkomstenvaneenmonster, dat opdezewijze
isonderzocht,zijnsamengevatintabel13.
TABEL 13. Antirachitische werking van verschillende hooiextracten.
Antirachitic activity of hay extracts and residues at different stages of the
extractionprocedure.
Behandeling{Treatmentofsample)

Antirachitische werking (i.e./kg hooi)
Antirachitic activity (i.u.jkg hay)

1. Eenmaal geextraheerd hooi gemengd door
STEENBOCK-VOer

H.R. after 1stetherextraction(a) mixedwithD
2. Tweede etherextract van zelfde monster . . .
2ndetherextract of(a)
3. Als1.na tweede ether extractie
.
H.R. after 2nd ether extraction mixed with D
4. Petroleumetherextractvan 1,na loogbehandeling
Pet. ether extract of (a)after alkali-treatment
5. Zelfde als4, herhaling met een ander monster
As (4), replication withanothersample
6. Het residu van 4 en 5 gemengd door STEENBocK-voer
Residuesfrom (4)and(5)mixedwithD
H.R. = hay residue; D = Steenbockdiet.

235
0
215
195
135
0

Dezeuitkomsten doen duidelijk zien, dat eenintensieve extractie met ether
niet voldoendeis om hetvitamine D geheeluit hooi teverwijderen. In dit verbandisdeopmerkingvanWODSAK(1953)vanbelangdatvitamineD gebonden
aan eiwit of lecithine voor zou kunnen komen. Hij was namelijk in staat het
vitamineD geheelvrij temakendoor plantaardig materiaal metpancreatine te
behandelen.
TenslotteishetvitamineD-gehaltenoginvijf monsters opper- en ruiterhooi
uitZuid-Hollandenin eenmonster kunstmatiggedroogd gras opdetweeverschillendemanierenbepaald. Enerzijds werd het materiaal dusalszodanig met
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ethergeextraheerd, anderzijds werdheteenuurmet 10%alcoholischeloogaan
een opstijgende koeler gekookt en daarna met petroleumether geextraheerd.
Volledigheidshalve moet worden vermeld, dat de langsbeide wegen verkregen
extracten gechromatografeerd zijn, waarbij het vitamine D uit de monsters
verdergezuiverdwerd.Deuitkomstenzijnvermeldintabel14.
TABEL14.VitamineD-gehaltevanhooi,bepaaldoptweemanieren(i.e./kgds).
VitaminD contentof haydeterminedintwoways(i.u.jkgdry matter).
Etherextract
Ether extract

Provincie
Province

Gehalte
/.u. vit.D
583
1497
. 775
790
241
495

Gelderland
Z. Holland

>>
J;

,»

Betrouwbaarheidsgrenzenin%
(P = 0,05)
Fiduciallimits
69-134
79-131
71-137
69-150
60-122
76-127

Petroleumetherextract na
loogbehandeling
Petroleumether extract after
alkali-treatment
BetrouwbaarGehalte
|heidsgrenzen in%
(P=0,05)
i.u. vit. D
Fiduciallimits
857
1800
1100
825
445
689

74-130
74-153
73-136
68-154
63-138
73-132

Ook uit degegevens van tabel 14blijkt, dat dereedsmin of meer gangbare
extractiemethode metether nietmeergebruikt kanworden, omdatzetot waardenleidt,diegemiddeldruim20procenttelaagzijn.
Het tweedeprobleem, waarvan hierboven sprake was, betrof het volgende.
Aangezien de hooimonsters vrijwel steeds in twee verschillende doseringen en
dusniet,zoalsgebruikelijk is,ineenenkeledoseringwerdenonderzocht,washet
mogelijkbehalvederegressielijn vandevitamineD-standaard, ookdievan het
onderzochte hooi te construeren. Het bleek nu, dat de regressielijnen van de
hooimonstersregelmatigeenhellingvertoonden,diegeringerwasdandievande>
gelijktijdig bepaalderegressielijnen van devitamineD-standaard. Ofschoon dit
verschilinhelling,berekendvoordeafzonderlijke proevenstatistischnietsignificantwas, bleek toch wel uit de regelmaat waarmee dit verschijnsel zich herhaalde, dat de richtingscoefficienten van deregressielijnen vandevitamineDstandaard tot eenanderepopulatie behoorden dan dievan de hooi-regressielijnen(tabel15).
TABEL 15.Helling van de regressielijnen voor vitamine D-standaard en hooivet.
Slopeof vitaminD standardandhayfat regression lines.
Helling(Slope)
Standaard (Standard)
Hooivet (Hay fat)
3,87
6,12
5,31
5,31
6,10
4,07
6,56
6,56
5,27
5,21

1,46
1,99
2,99
2,99
4,32
3,16
3,46
7,65
2,09
3,62

Verschil(Difference)
-2,41
-4,13
-2,32
-2,32
-1,78
-0,91
-3,10
+ 1,09
-3,18
-1.59
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Vooral bij de microbiologische bepaling van B-vitamines heeft men met dit
verschijnsel veelvuldigtemakengehad enin dedesbetreffende literatuur wordt
hetaangeduidmet„drift" (GYORGY,1950-51).Analytischgezienbrengtditverschilinhellingtussenbeideregressielijnen metzichmee,dat nietgesproken kan
worden van het vitaminegehalte van het onderzochte materiaal, aangezien de
uitkomst afhankelijk blijkt te zijn van de dosering. Dit wordt toegelicht door
fig. 2, die deuitslag weergeeft van het onderzoek van een monster kunstmatig
gedroogd gras,welkonderzoek uitgevoerdwerdindriedoseringen. Hetgrasvet
was bovendien verzeept en de onverzeepbare fractie behandeldmet digitonine.
Genezing
Healing

02

0.4

0.6

0.8
Log dosis
Log dose
FIG. 2. Verschil inhellingtussen deregressielijnen vanvitamine D-standaard en grasvet.
Differencein slopebetweenvitaminD andgrassfat regression lines.
VitamineD-gehalteopgrondvanlaagste,middelsteenhoogste dosis:675,440en315i.e./kgds.
VitaminD contentbasedonlower,middleandhighergrassfat dose: 675,440and315i.u.jkg
dry matter.

Het hier weergegeven verschijnsel heeft verschillende aspecten. Aangezien
thansdemethode aan deordeis,zalslechtsdeanalytische kant worden bezien.
Hetfysiologische probleem,dat er ook achter schuilt, komtinde hoofdstukken
VenVIaandeorde.Analytischgezienwerduithetverschilinhellingbesloten,
dat het ruwvet van de onderzochte monsters een storende stof moest bevatten,
diederhalveverwijderd diendeteworden.Dewerkingvandezestof zoutengevolgehebben,dat hetbepaaldevitamineD-gehaltelagerwasdanhet werkelijke
gehalte.Deverwijderingvandezestofzoumoetenmeebrengen:
1. hetverschilinhellingzouopgehevenmoetenworden.
2. degevondenvitamineD-gehalteszoudenhogermoetenzijn.
Aangeziendeeerstgenoemdevoorwaarde eenmoeihjk hanteerbaar criterium
is, doordat regressiecoefficienten bij biologische bepalingen met een relatief
grotemiddelbarefout beheptzijn,isvooraldetweedevoorwaardealscriterium
gebruikt.
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Het verschilinhellingdeed zichniet alleenvoor, wanneer hetruwvet aan de
proefratten werd verstrekt, maar eveneens wanneer de onverzeepbare fractie
hiervoor werd gebruikt.Verzepen van het ruwvet gedurende eenuur met 10%
alcoholische loog bleek niet gepaard te gaan met enig vitamine D-verlies. De
onverzeepbare fractie was dus geschikt als uitgangsmateriaal voor een verder
gaandezuiveringvanhetvitamineD.Omdittebereikenwerd dezeonverzeepbarefractie gechromatografeerd. Hierbij konmetvruchtgebruikgemaakt wordenvandeervaringwaarover menomtrent hetchromatograferen vanvitamine
D ophetAnalytischLaboratorium vanPhilips-RoxaneN.V.teWeespbeschikte. Aan dit laboratorium betuigen wij onze grote erkentelijkheid voor de verleendehulp.
Voordechromatografiewerdeenzuilgebruiktvan2,5 X14,5cmmeteeninhoud van ca 60gram A1203. Dejuiste activiteit van het A1203werd verkregen
door het drieuur teverhitten bij 500°C,waarna hetwerd afgekoeld in eenexsiccator boven chloorcalcium. Aan een afgewogen hoeveelheid van dit geactiveerde A1203werd 5procent water toegevoegd enhiermeewerd geschud tot er
geenkluitjes meerinvoorkwamen. Uiteenzuilvan dezeactiviteit kanvitamine
Dgeelueerdwordenmetpetroleumether, die0,5procentabsoluteethanolbevat,
zoalsmetcalciferolisgecontroleerd.Bijhetzoekenvandegeschiktecombinatie
vande activiteitvanhetadsorbensendesamenstellingvandeelutievloeistof is
gebruik gemaakt vandezgn.„schudproef",dieuitgewerktisopbovengenoemd
laboratoriumenwaaroverbinnenkorteenpublikatieverschijnt (VANDIJK CS.).
Uitorienterendeproevenbleek,datdecarotenen reedsgeelueerdwordenmet
petroleumether alleenendat,omeenaantalcarotenoi'denteelueren,petroleumether met een hoger percentage dan 0,5procent absolute ethanol nodig is.Op
dezewijzebiedteenzuilvandeopgegevenafmetingen enactiviteit demogelijkheidhetvitamineDvaneenaantalandereverbindingenaftezonderen.
Vervolgensisvaneenaantalmonstershooienkunstmatig gedroogd grashet
vitamineD-gehaltemetenzonderchromatografiebepaald(tabel16).
De hooimonsters 2, 3 en 4 waren afkomstig van hetzelfde perceel en de
datum van maaien was voor alle drie dezelfde. Monster 2 was opperhooi,
TABEL 16.De invloedvan chromatografie op het vitamine D-gehalte(i.e./kg ds).
Influenceof chromatography onvitaminD content(i.u./kg dry matter).
Hooi (hay)

1
2
3
4
Kunstm. gedr. gras
Artificially driedgrass
1

Vitamine D-gehalte (VitaminD content)
zonder chromatografie
me( chromatografie
before chromatography
afterchromatography
1375
1090
1090
1005

1420
1025
1070
955

270
375
345

595
630
450
600
760
1790
315
230

~

2
3
4
5

555
1150
175
145
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monster 3driepootruiterhooi enmonster 4dakruiterhooi. Enige invloed van
de chromatografie komt praktischniettotuitinginde uitkomstenvandehooimonsters, daarentegen welindievan het kunstmatig gedroogde gras.
Deinvloedvandechromatografie opderichtingscoefficienten zoubeoordeeld
kunnen wordenopgrondvandegegevensvantabel 16,alsdemonstershiervan
in twee doseringen onderzocht waren.Ditisechter niet het geval geweest.De
monstersvantabel 14kunnen hiervoortotopzekerehoogteweldienen.Zoals
gezegdwerdenvandezemonsters tweeextracten bereid.Het enewaseenetherextractuithet materiaal alszodanig,welkextract naderhandwasverzeept,het
anderewaseenpetroleumetherextract,verkregenuithetmateriaalnabehandelen
metloog.Beideextractenvandezemonsterszijn gechromatografeerd enintwee
doseringen onderzocht, zodat derichtingscoefficienten vandebeide hooi-regressielijnen vergeleken kunnen worden met dievan debijbehorende vitamine
D-standaardlijnen(tabel17).
TABEL 17.D einvloed vanchromatografie op de richtingscoefficient.
The influence of chromatography onthe slope of regression lines.
bstandaard

betherextract

t>petroleumetherextract

3,32
3,32
4,38
4,49
4,49
3,69

3,16
3,16
4,75
4,55
3,92
5,52

4,32
3,33
3,79
6,02
5,59
5,35

Wanneerhetbeeldvandezetabelvergelekenwordtmetdatvantabel 15,dan
ishetwelduidelijk, datdechromatografie inderdaad deverwachteinvloedopde
richtingscoefficient van dehooi-regressielijnen uitoefent. Intabel 17overheerst
namelijk zeker niet detendens zoalsintabel 15het gevalis,dat dezegroepregressielijnen minder steil verloopt dandievandevitamine D-standaard.Op
grond van deuitkomsten van detabellen 16en17magde gevolgtrekking dan
ookwelgemaakt worden,dat dechromatografie destorende stofverwijdeiten
dusinhetvoorschrift vandevitamineD-bepalingenopgenomendientteworden.
5. UITEINDELIJK VOORSCHRIFT VOOR DE BEPALING VAN HET VITAMINEDINRUWVOEDERS

Eenmonsterhooiwordt,tezamenmet500ml 10procentigealcoholischeloog
per 100gramhooiineenerlenmeyergebrachtenopeenwaterbadgedurendeeen
uurgekooktaaneenopstijgendekoeler.Deverzeeptemassawordtafgekoeld en
gefiltreerd op een buchnertrechter. Het filtraat wordt overgebracht ineen
scheitrechter enhetresidu datophet filter achterblijft wordt gewassenmet
petroleumether. Hiermee wordt doorgegaan totdewasvloeistof een bleekgele
kleur aanneemt,diebij verderwassenniet meerafneemt. Dealcoholischeloog
indescheitrechterwordteveneenstothetzelfdeeindpuntuitgeschud. Voor beide
bewerkingen gezamenlijk isruim 1 literpetroleumether per 100gram materiaal
nodig.
Dezeoplossing,diedeonverzeepbarefractie vanhethooivetbevat,wordtmet
water gewassen totdat ditniet meer alkalisch reageert envervolgens gedroogd

56(1)
met Na2S04. Na filtreren en naspoelen wordt de petroleumether onder doorleidenvanN2 afgedestilleerd.
Dealdusverkregenonverzeepbarefractiewordtgechromatografeerd overeen
zuilvan2,5 X 14,5cm,inhoudendeca60gramA1203,waarvandeactiviteit op
de,inhoofdstuk III.4aangegevenwijzeisingesteld.Dekolomkangevuldworden door „insneeuwen" of aanstampen. De onverzeepbare fractie wordt met
behulpvaneenweinigpetroleumetheropdekolomgebrachtdievantevorenmet
dezevloeistofbevochtigdmoetzijn.
Decaroteenfractie wordt geelueerd met petroleumether, waarvoor ca 150ml
nodigis.MetN2-overdrukwordtdedoorloopsnelheidingesteldopongeveereen
druppelperseconde.Vervolgenswordtdecaroteno'idfractie, diehetvitamineD
bevatendieuittweebandenbestaat,geelueerdmetpetroleumether waaraan 0,5
procent absolute ethanol is toegevoegd. Hiervoor is ongeveer 300 ml nodig.
Dezefractiewordtafzonderlijk opgevangen.
Dezecarotenoiid-vitamineD-fractie wordtweeringedampt onder doorleiden
van N2 enopgelost inolie,waarbij ietsverwarmd moet worden. In dezevorm
kanhetvitamineDuithetteonderzoekenmateiiaalaandeproefratten verstrekt
worden.
6. DE BIOLOGISCHE BEPALING VAN HET VITAMINE D

Tot nu toe is het vraagstuk behandeld, hoe het monster chemisch bewerkt
moet worden omhet geschikt temaken voor het daarop volgende biologische
onderzoek. Er kan van afgezien worden dit deelvan debepaling te bespreken,
aangezien heteenreedsjaren bestaandegestandaardiseerdewerkwijze is,waarvoor alle details in de bestaande handboeken te vinden zijn (COWARD, 1947;
GYORGY, 1950-51). In het huidige onderzoek is de curatieve rontgenmethode
toegepast,zoalsdieinNederlanddoor EVERSE(1931)isuitgewerktendiegeheel
aansluitbijdeinternationaalgebruikelijkewerkwijze.
ErissteedsgebruikgemaaktvanhetrachitogeneSTEENBOCK-voernr2965.De
voorbereidingsperiode, gedurende welkederachitis zich ontwikkelde, bedroeg
drieweken,dedaaropvolgendeproefperiode tweeweken.Alsregelbestondende
groepen uit 10-11ratten. Degraad van rachitis aan heteind van devoorbereidingsperiode,evenalsdegenezingaanheteindvandeproefperiode werdvastgestelddoor hetvervaardigen vanrontgenfoto's vanderechter tibiae.Dieren, die
gedurendedeproefperiode ingewichtafnamen, werdennietmeegerekend.
Voor deberekeningvandevitamineD-gehaltesendebijbehorende betrouwbaarheidsgrenzen zijnaardezojuist aangehaaldehandboeken verwezenofnaar
deuitvoerigeverhandelinghieromtrent, voorkomend indebeschrijving van de
BritseStandaardMethode(B.S.I.Spec.No. 911,1940).
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HOOFDSTUK IV

DE VITAMINE D-WERKING
VAN EEN AANTAL NEDERLANDSE RUWVOEDERS
1. DE VITAMINED-WERKING

• Indejaren 1950-1954isvan43monstersNederlandseruwvoedersdevitamine
D-werkingbepaald.Hieronderbevondenzich:
7monsters kunstmatig gedroogd gras
5
, ingekuild voorjaarsgras
4
, ingekuild najaarsgras
2
, ingekuilde stoppelknollen metloof
2
, ingekuild najaarsgras na voordrogen
1
,
schuurhooi
8
,
ruiterhooi
9
,
opperhooi
Aangezien degehaltes met de ongewijzigde extractiemethode verkregen zijn,
waarbijdushetetherextractzonder toepassen vaneenbehandelingmetloogop
zijn antirachitische werking werd onderzocht, zijn ze telaag. Er dient een correctie op toegepast te worden om ze voor praktisch gebruik hanteerbaar te
maken.Dezecorrectieismogelijk opgrond van degegevensvantabel 14,waar
denietgewijzigde methodevergelekenismet deverbeterde.Dewaarden, voorkomendindetabellen 18-21zijn dusgecorrigeerd door vermenigvuldiging met
defactor 1,3,ditintegenstellingmetdereedsgepubliceerdeuitkomsten (WEITS,
1952a, 1953). Deze correctie omvat dus niet deverhoging, welkede uitkomst
door chromatografie nogweertezien geeft (tabel 16).Zuiver analytisch gezien
zouditwelnodigzijnomhettotalevitamineD-gehaltetekennen.Steltmenzich
echter op eenvoedingsfysiologisch standpunt, dan heeft waarschijnlijk niet dit
totalevitamine D-gehalte, maarjuist devitamine D-werking, welkenog wordt
uitgeoefend bijaanwezigheidvande„antivitamineD-factor",demeestebetekenis.Dewaarden,voorkomendindetabellen 18-21moetendusinditlichtgezien
worden enerzaldaaromniet deaanduiding vitamineD-gehalte maar vitamine
D-werkingaan gegevenworden.DevitamineD-werkingvanhet kunstmatiggedroogde gras isvermeld in tabel 18, die van de verschillende kuilvoeders in
tabel 19,dievanhetruiter-enschuurhooiintabel20endievanhetopperhooiin
tabel 21. Bij het berekenen van de gemiddelde waarden is monster 6a bij het
opperhooi weggelaten, omdat dit een in deijskast bewaard duplicaat was van
hetindehooibergbewaardemonster6.Demonsters 16en17vanhetruiterhooi
zijn gemiddeld en als een enkelmonster gerekend, omdat zij uit hetzelfde uitgangsmateriaalwaren bereid.Aangezien degemiddeldewaardevan het ruiterhooiverdersterkwerdverhoogd doordebijzonder sterkewerkingvanmonster
12,ishetgemiddeldevanhetruiterhooi ooknogzondergebruikmakingvan dit
monster berekend. Het verdient aanbeveling in depraktijk te rekenen met dit
laatste,lageregemiddelde.Bijhetkunstmatiggedroogdegrasisditzelfdegedaan
tenaanzienvanmonster23enzijn demonsters 21,21aen21bgemiddeld enals
eenenkelmonstergerekend.
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TABEL 18. Vitamine D-werking van kunstmatig gedroogd gras (i.e./kg ds).
VitaminD activity of artificially driedgrass (i.u.Ikg D.A/.).
Monster
Sample no.

Provincie
Province

Maand
Month

Vit. D-werking
Vit. D activity

19
20
21
21a1)
21b1)
22
23
24
25

Gelderland

aug. 1951
„ 1951
sept. 1951
„ 1952
„ 1952
juni 1953
sept. 1953
„ 1953
,, 1953

69
398
487
348
448
721
1495
227
188

>>
,,
,,
,,

Friesland
>s

504(338)2

Gemiddeld(Average)
x
)
2

Zelfde monsters als21(Samesamples as21)
) Zonder monster 23(Without sample 23)

TABEL 19.Vitamine D-werking van ingekuild gras (i.e./kg).
Vitamin D activityofdifferenttypesofgrasssilage (i.u.jkg).
Ingekuild voorjaarsgras (1951) (Grass, madeinthespring 1951)

"1
s

Provincie
Province

Maand
Month

3

26
27
28
29
30

Gelderland
N.Holland
»»
N.Brabant

Gemiddeld (Average) .

mei

Vit. D-werking
Vit. D activity
indsCD.M.) invers(wetbasis)
395
geen (nil)
200
407
534
307

97
47
73
135

melasse-Hardeland
melasse
melasse-Hardeland
koud-warm
melasse-Hardeland

3,9
4,15
4,25
4,9
3,9

A.I.V.-zuur
bieten-Hardeland
warm
warm

4,9
4,0
5,0
5,8

297

Ingekuild voorgedroogd najaarsgras (1951) (Wilted, madeintheautumn 1951)
35 I Friesland I sept.
I
364
I 162
I voorgedroogd
36 N.Holland
„
282
- | • . |
Gemiddeld(Average)

5,6
5,9

323

Ingekuilde stoppelknollen (1951) (Turnip silage, madeintheautumn1951)
37 I N.Brabant I oktober I geeri (nil)
I
I lupine-stoppelkn.
3g
»
seen (nil)
\
\ stoppelknollen
Gemiddeld (Average) .

PH

70

Ingekuild najaarsgras (1951) (Grass, madeintheautumn 1951)
166
52
juli-aug.
31
Friesland
272
58
sept.
32
435
N.Holland
33
>>
317
73
aug.-sept.
34
Friesland
Gemiddeld(Average)

Methode
Method

I 4,1
| 4,0
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TABEL 20. Vitamine D-werking van ruiter- en schuurhooi (i.e./kg ds).
Vitamin D activityofframe-driedandbarn-curedhay {i.u.fkg D.M.),
Monster
Sample No.
10
11
12
13
14
15
16 x)

Vit.D-werking Betrouwbaarheidsgrenzen in %
Vit. D activity
Fiducial limits (P = 0,05)

Provincie
Province

Maand
Month

Gelderland
Limburg

juni1950
„ 1950
„ 1950
„ 1951
mei-jan. 1951
juni1951
„ 1953
.. 1953

Gelderland
Friesland
Gelderland

n1)

»

693
324
2159
351
435
295
1417
1306

Gemiddeld {Average)

803 (576) 2)

Schuurhooi {Barn-curedhay)
18
I Groningen Imei-sept.19521

253

79-131
65-135
69-179
50-151
72-129
73-127

*) Identieke monsters {Identicalsamples).
2
) Zonder monster 12{Withoutsample12).
TABEL 21. Vitamine D-werking van opperhooi (i.e./kg ds).
VitaminD activity of hay curedin windrows andcocks {i.u.jkg D.M.).
Monster
Sample No.

1
2
3
4
5
6
6a
7
8
9

Gelderland
Friesland
Limburg
Friesland
Gelderland

Vit.D-werking
Vit. D activity

Maand
Month

Provincie
Province

juni

1950
1950
mei-jun. 1950
juni
1950
1950
1950

n

>>

Gemiddeld {Average)
*) zonder monster 6a {without sample 6a)

1951
1951
1953

1451
425
564
459
348
1357
1810
1072
1787
1417

Betrouwbaarheidsgrenzen
in%
(P = 0,05)
Fiducial limits
74-154
64-136
67-136
64-137
64-137
72-153
74-165
75-133

987!)

Alvorens de gemiddelde waarden onderling te vergelijken, moet enige aandachtaandezegemiddeldenzelfwordengeschonken.Vooraluitdegegevens van
het kunstmatig gedroogde gras,hetruiter- enhet opperhooi blijkt, dat dewerkingderafzonderlijke monsterssterkkanvarieren.Aangezienhethier praktijkmonsters betreft, waarvan de gegevens omtrent de omstandigheden tijdens de
hooiwinning driekwartjaar later werden opgevraagd, washet nietmogelijk de
werking met het aantal uren zonlicht en dgl. in verband te brengen. Een afdoendeverklaringvoordewaargenomenvariatiekandanooknietgegevenworden. Aan de andere kant moet bedacht worden, dat volgens de betrouwbaar-
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heidsberekening een afwijking vanongeveer 30procentinbeiderichtingen zeer
goed mogelijk is.In eenenkelgevalzou dit eenverklaring kunnen geven voor
een bijzonder hoge,respectievelijk lagevitamineD-werking, al ontbreekt hiervooruiteraardiederbewijs.Eenenkelemaallijkthetmogelijk eenlagevitamine
D-werking inhooiinverband tebrengenmethet feit, dat er tijdens dewinning
weiniginhethooiisgewerktdanwelmetintensievehooibroei.
Wanneer thans deverschillendegroepen monsters worden bezien,danwillen
wij dit doen aan de hand van de hoeveelheid zonlicht, waarvan de gewassen
hebben kunnen profiteren. In de monsters van de stoppelknollenkuilen, bestaande uit knollen met blad, komt geen aantoonbare hoeveelheid vitamine D
voor (tabel 19).Gezienhetfeit, dat dezekuilenvoor eengroot deelbestaan uit
ondergrondse plantendelen, waarin geenvitamine D verwacht mag worden en
verder overwegende dat dezeknollen groeien in de nazomer, wanneer de antirachitischewerkingvanhetzonlichtsterkisverminderd,behoeft de afwezigheid
vaneenvitamineD-werkingindezemonstersgeenverwondenngtewekken.
Devoor- ennaiaarskuilen verschillen onderling niet in vitamine D-werking,
zelfs niet als het voorgedroogde kuilen betreft (tabel 19).Aangezien het by de
beidevoorgedroogde kuilen gingomgrasdat bij hetvoordrogen ongeveervier
dagenbij droog,zonnigweerophetlandhadgelegen zoudituitgelegdkunnen
worden als een aanwijzing, dat deantirachitischewerkingvan het zonlicht gedurendeeindaugustusenSeptemberniethoogmeeraangeslagenmagworden.
Deuitkomstenvandeverschillendekuilenhggen,onafhankelijk vandewerkwijze, vrijwel steeds tussen 200-400 i.e. per kg droge stof. Aangezien er geen
duidelijkverbandblijkttebestaanmetdepH,doetditvermoedendajookhotal
of niet geslaagd zijn van de kuil geen ingnjpende mvloed op het vitamme Dgehalteuitoeffnt. DeinvloedvanhetinkuilprocesophetvitamineD-gehakevan
het uitgangsmateriaal kan uit de huidige gegevens met worden afgeleidOp
grondvaneenvergelijking vandevitamineD-werkingvankuilgrasmetdievan
kunsJmariggedrofgd grat waartussen een onbetekenend verschil bestaat, zou
ml«SdLain
tebesluiten, dat door hetinkuilen weimgof geenvitamine p
^ o S ^ t X t o a H r t u k IIisreedsmeegedeelddat ALLEMANN(1942)vond,
Tatinkuifenui erStschadelijk voorhetvitamineDzouzijn,terwyl TSCHERNIAK
cs 0950) THOMAScs. (195 1) en KBENER(1954)juist eenstigingvan het vitamneD-gehaltetenopzichtevandatvanhetuitgangsmateriaalwaarnamen
DevitamineD.we?kingvandemonsterskunstmatiggedroogd grasvertonen
een beeld dat veel overeenkomst vertoont met dat van de kuilmonsters. Ook
hierS k t eenminimum-gehaltevan 200-400i.e. per kilogram droge stof veelal
welItLkerd Eefenkelemaalbhjkteenduidelijk hogergehaltevoortekomen
S t o t o S f f S oorzaakvoor opgegevenkanworden. Monster23b.v.isafSmstig van een partij kunstmatiggedroogd gras,dieeindSeptembergemaaid
^ I S S ^ v S i ^ s t ofversweidegrasvitamineDbevat.Naaat
f ^ t v ^ t e n Sinerindeliteratuurverschillendegegevenstevinden,die
ffSESSS
^ Sn\aderebestuderingvandezeuitkomstenvielhet
S n ^ ^ S v S gras,
d

^

^

^

8
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vaneenhoeveelheidversgrasdehelftonmiddellijk in eendroogstoof bij 60°Cgedroogd en de andere helft in een donkere ruimte uitgespreid. De eerstgenoemde
helft werd hier na drogen eveneens neergelegd. Bovendien werd gelijktijdigmet
het groene grasblad een hoeveelheid afgestorven, bruin blad van hetzelfde perceelverzameld.DevitamineD-werkingisvermeldintabel22.
TABEL 22.Vitamine D-werking van groen en bruin grasblad (i.e./kg ds).
VitaminD activityofgreenandbrown grassleaves(i.u.jkg D.M.).
Groen blad, direct gedroogd {Green leaves, driedimmediately) . . . .

390

Groen blad, verwelkt {Green leaves,driedina dark room)

406
1651

Het denkbeeld, dat door het langzaam drogen binnenshuis vitamine D afgebroken zou worden, wordt door deze uitkomst niet ondersteund. Detegenstrijdigheid in de literatuur is hiermee dus niet opgelost. De aanzienlijke vitamine
D-werking van het bruine blad kan echter geheel of gedeeltelijk verantwoordelijkzijnvoordevitamineD-werkingvan „vers"grasendeherhaaldelijk waargenomen verschillen in gehalte. De waarneming dat bruin blad aanzienlijk meer
vitamine D bevat dan groen blad, is ook reeds gepubliceerd (BECHTEL C.S., 1936;
NEWLANDER, 1948; THOMAS C.S., 1951; GRANT, 1951).

De vitamine D-werking, aangetroffen in de hooimonsters, doet duidelijk de
invloed van het zonlicht zien. Wanneer de uitkomsten van ingekuild en van
kunstmatig gedroogd gras als een groep worden gezien en bovendien als representatiefvoor dievan vers grasworden beschouwd, danzou dezeinvloed van
het zonlicht neerkomen op een stijging van devitamine D-werking met 100-200
procent.
Belangwekkend isdevraag naar het mogelijke verschilinvitamine D-werking
tussen ruiterhooi en opperhooi. Verwacht werd, dat de werking van ruiterhooi
aanzienlijk geringer zou zijn dan dievan opperhooi. ALLEMANN (1942)nam b.v.
waar, dat ruiterhooi niet alleen minder vitamine D bevat dan opperhooi, maar
zelfs nog 50 procent minder dan het verse gras waaruit het bereid was. In het
huidige onderzoek bleek dit mee te vallen. Bij het ruiteren wordt ongetwijfeld
vitamineD gevormd. Het ruiterhooi bevattenl.gemiddeldaanzienlijk meer vitamineD dan kunstmatig gedroogd gras.Dooreengenomenwasdewerking echter
geringer dan dievan het opperhooi.
'
Er is reeds gewezen op de aanzienlijke spreiding in de uitkomsten der hooimonsters,zodat de vergelijking van de gemiddelde waarden weinig betrouwbaar
is. Ofschoon er weleen aantal onderzoekingen uitgevoerd is,waarin werd nagegaan inwelkemate devitamine D-werkinginhet gemaaidegewasna het maaien
toeneemt (WALLIS, 1944; NEWLANDER c.s., 1952)enwelkefactoren er opvan invloed zijn (ALLEMANN, 1942; THOMAS, 1951; KEENER, 1954), is het nog niet
mogelijk devitamineD-werking vanhooi tevoorspellen of te correleren met een
eenvoudig tebepalen grootheid.
Wanneer de vitamine D-werking van de Nederlandse hooimonsters vergelekenwordt met debuitenlandsecijfers, voorkoniendinhoofdstuk II. 3,dan valt
de uitslag niet tegen. Weliswaar vermelden WALLIS c.s. (1949) hogere gehaltes
in grashooi, maar overigens zijn de Nederlandse gehaltes vergelijkbaar met de
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door NEWLANDER (1948)en MOORE C.S. (1948)vastgestelde waarden, terwijl ze
dievan BECKER(1943)envan KEENER(1954)overtreffen. Hierbij moetdannog
bedacht worden, dat dezojuist geciteerde buitenlandse cijfers waarschijnlijk te
hoogzijn, aangeziendezelaatstevrijwelzekermetbehulpvandemengmethode
zijnbepaald.
Behalvegrasengrasproduktenzijnookenigemonstersstroonderzocht. Daar
achteraf bleek,datdedoseringenervanindeverschillendeproevenmindergunstiggekozenwaren,kunnengeenuitkomstenvermeldworden.Weibleek,datde
antirachitische werkingvandestromonsters niet onderdeed voor dievan hooi.
Ditisinovereenstemmingmetwatdoor BROUWERC.S.(1931)hieromtrent reeds
was waargenomen. Hetlijkt derhalvewelzeerwaarschijnlijk, datookstrovoor
de vitamine D-voorziening gedurende de winter een waardevol voedermiddel
kanzijn.
Wanneer de vitamine D-werking van de verschillende groepen ruwvoedermiddelenuitdetabellen 18-21metelkaarwordtvergeleken, danwordt hetvermoedenbevestigd,datopperhooidegunstigstevitamineD-bronvormtendatde
andere voedermiddelen, zoals ruiter- en schuurhooi, alsook kunstmatig gedroogdeningekuildgrashierbijgemiddeldachterblijven. Naarmatehetaandeel
vanopperhooiinhetstalrantsoen afneemt endatvandeandereprodukten toeneemt,ontstaatduseenongunstigetendensindevitamineD-voorziening.Indit
verbandishetteleurstellend,datdegehaltesvandebeidevoordroogkuilen zich
niet gunstig onderscheiden van de overige kuilmonsters. Het ging hier echter
slechtsomtweemonsters.
2 . DEVITAMINE D-VOORZIENINGVANHERKAUWERS INNEDERLAND

NahetvoorgaandeiseenbelangrijkevraaghoehetinNederland staatmetde
vitamine D-voorziening van kalveren enkoeien.In deinleidingwerd reedsgezegd,datduidelijkerachitischeverschijnselen bijkalverenwelvoorkomen,maar
ditisnietdikwijlshetgeval.Hieruitvolgtdusnietdatdevitamine D-voorziening
vanhetrundsteedsvoldoendeverzekerdis.Daaromwillenwijthansaanboden
behoefte tegenover elkaar stellen en daarbij tevens delichaamsreserve in onze
beschouwingenbetrekken.
Uithetonderzoekvaneenaantalleversvankalverenbenedeneenjaar (EATON
c.s., 1947a;b; NEWLANDER C.S., 1950)isgebleken, dat dezereserve0,1-0,2i.e.
per gram verse lever bedraagt. Aangezien delever van een kalf ongeveer 900
gramweegt, komtdit overeenmet90-180i.e.vitamineD. Dit duidt erwelop,
datdetotalelichaamsreservenietgrootkanzijn,omdatdezereservezichhoofdzakelijkindeleverbevindt.Wijdienenerderhalvevanuittegaandathetvoider
volledigindevitamineD-behoefte vanhetkalf moetvoorzien. Cijfers hieromtrentzijnweergegevenintabel23,waarvanfig.3degrafischeweergavevormt.
Hetgewichtvan dedierenenvanhethooizijn ontleend aan LENKEIT(1953),
dehoeveelheidvoilemelkaanhetvlugschrift voordeLandbouwNr 36(IWEMA,
1953) Hetopfokkenvankalveren".BijtoepassenvanhetinditVlugschrift opgenomenschemaAwordt290kgvoilemelkperkalfverstrekt.Alsvetgehalteis
3,60procentaangehouden.Voordeopfokvankalverenisditnjkehjk hoog;het
isechtertegenwoordigalseenaannemelijkgemiddeldetebeschouwenvanNederlandsemelk AlsvitamineD-gehaltevanhetmelkvetinwintermelkisgerekend
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TABEL 23. VitamineD-opname van kalveren in hooi en voile melk.
Daily vitaminD intake by calvesfrom hay and wholemilk compared with the
recommendedallowance.
Leeftiid
(weken)
Age
(wks)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gewicht
(kg)
Wt.(Jig)
42
49
53
59
65
70
76
82
88
94
100
106
112
118
125

Voederopname
Voilemelk Hooi
(kg)
(g)
Daily intake
Milk (0 Hay (g)
4
5
6
5
5
4
4
2
2
1
1

-

50
50
100
100
150
200
300
300
350
400
500
600
700
800
900

Vitamine D ( .e.)
Melk
Hooi
Totaal
Vitamin D (/. H.)
Milk | Hay
Total
13
16
19
16
16
13
13
6
6
3
3

-

42
42
84
84
126
168
252
252
294
336
419
503
587
671
755

55
58
103
100
142
181
265
258
300
339
422
503
587
671
755

Vitamine D-norm
Vitamin D allowance
N.R.C. THOMAS
(1950)
(1952)
374
436
471
524
578
622
675
729
782
835
889
942
995
1050
1110

140
163
177
197
217
233
254
274
294
314
334
354
374
394
416

0,09i.e.pergramvet (GRIJNSC.S. 1934).Dezewaardekomtgoedovereenmet een
eigen waarneming, van 0,12 i.e. in februari-melk. Als vitamine D-werking van
hooiishetgemiddelde van de monsters in tabel21aangehouden, nl. 839i.e. per
kghooi met 85procent droge stof.
De vitamine D-norm is ontleend aan „National Research Council Report 3,
Recommended Nutrient Allowances for Dairy Cattle" (1950). Deze norm, berustend op proeven van BECHDEL c.s. (1938), bedraagt 400i.e. per 45 kg levend
gewicht. Deze hoeveelheid isformeel gezien tehoog, aangezien het rantsoen van
BECHDEL teweinig fosfor bevatte. Hierdoor namen de dieren ongeveer 2,5 gram
fosfor op per 45 kg levend gewicht bij een Ca/P-verhouding van ongeveer 3 : 1 .
Derhalve is in tabel 23 en fig. 3 eveneens als norm opgenomen de hoeveelheid
van 150i.e.per 45kglevend gewicht. Dezeis ontleend aan proeven van THOMAS
(1952). Voor de praktische veevoeding ligt deze hoeveelheid mogelijk aan de
krappe kant, omdat een goede calcium- en fosforvoorziening vereist was om
moeilijkheden tevoorkomen. Men krijgt deindruk, dat dezehoeveelheid om als
norm aanbevolen te mogen worden, een toeslag als veiligheidsmarge behoeft.
Voor praktische doeleinden kan bij dehuidige stand onzer kennis derhalve aangenomen worden, dat de vitamine D-behoefte van kalveren tussen 150 en 400
i.e.per 45kglevend gewicht ligt.
Uit fig. 3wordt het nu duidelijk, dat de hoeveelheid vitamine D die met voile
melk en hooi wordt verstrekt, de eerste maanden onvoldoende is, omdat de
voile melk slechts een geringe bijdrage levert. Eerst wanneer voldoende hooi
wordt opgenomen wordt hettekort geringer.
Voor volwassen rundvee is het vraagstuk van de vitamine D-voorziening
moeilijker tebeoordelen. In deeersteplaats schijnen volwassen dieren lange tijd
weerstand te bieden aan een vitamine D-deficientie. Bij de proeven van WALLIS
(1946) duurde het nl. niet minder dan 6-10 maanden alvorens melkkoeien, op
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stalgehoudenopeenpraktischvitamineD-loosrantsoen,duidelijkesymptomen
van vitamine D-tekort te zien gaven. Naarmate de melkproduktie hoger was,
tradendesymptomeneerder op.Hieruitvloeitdusvoort,datuitde afwezigheid
vanklinischwaarneembarevitamineD-deficientieverschijnselen, zoalsdiedoor
i.e. VitamineD
i.u.Vitamin D
1100

Nat. Res.Counc.(}950)

900
Opname
Intake

700

Thomas 0952)

u

2 4

6

8 10 12

14 16
Leeftijd Cweken)
Age
Cweeks)

FIG 3 De vitamine D-voorziening van kalveren vergeleken met de norm.
' VitaminD intake of calves incomparison withtherecommendedallowance.
WALLIS (1946) zijn beschreven, niet mag worden besloten tot een voldoende
V

°£de?wfede plaatsmoetrekeninggehoudenwordenmetdemogelijkheid,dat.
de volwassen dieren gedurende de weidetijd een ruime lichaamsreserve opbouwen (MORRISON, 1948),waaruit gedurende de daaropvolgende stalpenode
geput kan worden. Dit houdt in dat het nog geenszms ernstig behoeft te zijn
wanneer de vitamine D-voorziening iets beneden de aanbevolen hoeveelheid
ll§

In dederdeplaatsbestaatergeenofficiele normvoordevitamine D-behoefte
vanvolwassenkoeien.Deweinigebeschikbaregegevenswyzenopeenminimum
behoefte vanongeveer 1000i.e.per 100kglevendgewicht.Welkedeinvloedvan
de produktie is?stoat in het geheel niet [vast. WALLIS (1946) suggereert dat
12000-15000 i.e.vitamine D per daghet praktisch minimum zou moeten zijn
V

°Omeve^wewS'dertekomenmethetvraagstukvandevitamineD-voorziening
van het melkveewashet gewenst de beschikking te krijgen over gegevens omtrentdelichaamsreserve.Daartoeisvanzeskoeien,waarvandneinhetvoorjaar
en drfe m het najaar werden geslacht, het vitamine D-gehaltevan delever bepaald.Deuitkomstenkomenvoorintabel24.
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TABEL 24. Het vitamine D-gehalte van enkele koeienlevers (i.e./g verse lever).
VitaminD contentof liversof cows (i.u.\gfresh liver).
voorjaar (spring)
najaar (autumn) .

Lever 1
„ 2
,> 3
,. 1
„ 2
„ 3

ten hoogste 0.03
„
„ 0,03
„ 0,03
„ 0,07
.,
., 0,07
„
„ 0,11

Aangezien het gewicht van een runderlever vers ongeveer acht kg bedraagt,
lijkt het op grond van dit geringe aantal gegevens onwaarschijnlijk, dat volwassen dieren over een aanzienlijke lichaamsreserve beschikken. Hierop wijst
ook het relatief geringevitamineD-gehalte vanwintermelkvergeleken met dat
vanzomermelk (GRIJNSc.s., 1934),aldient toegegeven teworden, dat dit geen
overtuigendargumentis.
In ieder geval lijkt het gewenst bij de vitamine D-voorziening van melkvee
gedurendedestaltijd nietteveelopdereservesterekenen.Vooreenbeoordelen
van de situatie zou voor de behoefte aangehouden kunnen worden 5000-7000
i.e.perdag(WALLIS, 1946),voordevitamineD-werkingvanhooi839i.e.perkg
(tabel21),terwijl stro hieraan gelijk gesteld kan worden. Voor devitamine Dwerkingvankuilgras,zoalshetwordtgevoerd,kanaangehoudenworden70i.e.
perkg(tabel19)envoorhetkunstmatiggedroogde gras350i.e.perkg(tabel18).
Aandehandvanaanbevolenvoorbeeldrantsoenen (VERHOEVENc.s.,1955)blijkt,
dat op deweidebedrijven met 8-10 kghooi gemiddeld meer dan 6000i.e. vitamine D verstrekt zou worden. Hierbij komt dan nog de bijdrage van het ingekuilde gras, het kunstmatig gedroogde gras en het stro, zodat de totale voorziening boven 7000i.e. vitamine D uit zou komen. Bij het verstrekken van de
voorbeeldrantsoenen is de gemiddelde voorziening op deze bedrijven dus wel
bevredigend,maarooknietmeer.
Opdegemengdebedrijvenindezandstrekenlijktdetoestandmindergunstig,
aangezien hier minder hooi wordt verstrekt. Andere produkten, zoals voederbieten en hun afvallen, stoppelknollen, nemen een ruimere plaats in de rantsoenen in.Voordegemengdebedrijven opdekleikan noghet suikerbietenkop
en-bladgenoemdworden.Overhetgeheelgenomenzijndezeproduktenarmaan
vitamineD, zodat zein dit opzicht het hooinietkunnen vervangen. Deze vermindering kan alleen opgevangen worden door het verstrekken van stro, en
waarschijnlijk ook welvan kaf. Slaagt men er echter in de hoeveelheden hooi
met stro en eventueel kaf op een niveau van 8-10 kg te houden, dan ligt de
situatie niet ongunstiger dan op de weidebedrijven, aangezien de vitamineDopnameook dan gemiddeld op ruim 6000i.e.vitamine D per daggeschatmag
worden.
Uitdezebecijferingen blijkt dathooi,verstrekt inhoeveelheden welkein ons
land gebruikelijk zijn, tochzeker 800i.e.vitamineD per kilogram luchtdroge
stofmoetbevattenomaaneenwaarschijnlijk nietruimgesteldenormtekunnen
voldoen.Geziendeonbekendeinvloedvandemelkproduktieopdebehoeftezou
hetmisschiengewenstzijn, dat dezewaardeietshoger lag,b.v.in debuurt van
1000i.e. per kilogram. Uit de grote variatie, die in de uitkomsten voorkomt
volgt,datmenhieraanopvelebedrijven niettoekomt,waardannogaantoegevoegdkan worden,dat voor debeoordelingvan desituatiegebruik gemaakt is
vandevitamineD-werkingvanopperhooiennietvanruiterhooi.
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Omnuhet gemiddeld aanbod teverhogen, zouheteenteverdedigen maatregelzijn, dedierenindestaltijd extravitamineDteverschaffen, ookalishetde
vraag ofhier directwaarneembaregunstigegevolgenuitvoortvloeien. ABRAMS
(1952)isvanmeningdatditlaatsteinEngelandophetpuntvandemelkproduktieenvruchtbaarheidwelhetgevalzouzijn.Aandeanderekanthebbenproeven
met melkkoeien ditechter niettezien gegeven (HORN, 1934a, b; KRAUSS C.S.,
1939; ARCHIBALDC.S.,1943).
HOOFDSTUK V

LITERATUUROVERZICHT OVER DE FACTOREN,
DIE HETVITAMINE D TEGENWERKEN
1. INLEIDING

Inhoofdstuk III.4isreedsgewezenophetnietevenwijdigzijnvanderegressielijnenvanvitamineD-standaard enhooiveteneveneensopdegevolgendaarvaninanalytischopzicht.Ditverschijnselheeftechtereveneenseen fysiologische
zijde. Erwerd namelijk alsmeestvoor dehand liggend vermoeden uit afgeleid
dat degenezing vanderachitische ratten door dehoogste hooidosering lager
wasdanopgrondvandegenezingvandelaagstedoseringverwachtmochtworden.Aangezien bijdebepalingen steedsuitgegaanwerdvanhetruwvetvanhet
hooi, werd hierin deaanwezigheid vermoedvaneen factor, diehetvitamineD
tegenwerkt. Zonder dathier nogverdereassociaties aanvastgeknoopt werden,
is deze factor voorlopig „antivitamine D-factor" genoemd. Ditvermoeden is
ooknoglangseenanderewegaaneenonderzoekonderworpen,zoalsinhoofdstuk VInader uiteengezetzalworden. Aangezien ookproeven zijn gewijdaan
hetophelderenvandeidentiteitvandezeantivitamineD-factor (hoofdstuk VI),
isdeliteratuurhiervooreveneensbestudeerd.
2 . FACTORENDIEDEWERKING VAN HETVITAMINEDTEGENGAAN

Hetfeit, datdeantivitamineD-factor inether oplosbaar moetzijn, schakelde
reeds direct eenaantal bekende mogelijkheden uit.HARRIS (1948) heeft er een
vijftal opgesomd,waaronderfytaat, dezuur/base-endeCa/P-verhouding,waarvandeinvloed opdeantirachitischewerkingvanhetvitamineDvaststaat,maar
dieinhethuidigegevalomdebovengenoemderedengeenrolgespeeld kunnen
hebben.Hetzelfde geldtvooroxaalzuureneenaantalelementen,zoalsSrenBe,
waarvan derachitisverwekkendewerkingeveneensvaststaat.Naastdegenoemdefactoren komenerindeliteratuurnogenkele,minofmeerge'isoleerdstaande
mededelingenvoor oververbindingen,dieafbreukzoudendoenaandewerking
vanhetvitamineD.
COPPENS c.s. (1933) en METZ c.s.(1934) meenden metbehulp vanin vitro
proeven in longweefsel eenenzym aangetoond tehebben, dathetvitamine D
vernietigtdanwelinactiveert.Ookhetbloedzouditvermogenbezitten;inlever
enandereorganenzouditenzymdaarentegennietaantoonbaar zijn.Aangezien
zoweltegendevitamineD-bepalingen,alsooktegendeingrepen,diede onderzoekers op het ge'isoleerde weefsel toepasten, ernstige bezwaren aangevoerd
kunnenworden,dientmenbevestigingvanhunuitkomstenaftewachten.
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CHARPY C.S. (1947) hebben waargenomen, dat cysteine de toxische werking
tegengaat van grote doses vitamine D, toegepast ter bestrijding van bepaalde
vormen van tuberculose. Dit wordt aan de hand van de ziektegeschiedenissen
van driepatienten gedemonstreerd. Devraagisechtergewettigd ofhierin plaats
van eenvitamineD-antagonisme nieteenvitamineD-afbraakinhetspelgeweest
kan zijn door dezeerreactieve SH-groep vanhet cysteine, temeer omdat ook de
werking van het vitamine D op het tuberculeuze proces teloor scheen te gaan.
Gezien detendens chronische arthritismet hogevitamine D-doses tegaan behandelen en het vermoeden dat deze kwaal iets te maken zou kunnen hebben
metdegeslachtshormonen, bestudeerden NORMANc.s.(1948)hetverband tussen
de werking van het vitamine D enerzijds en van het testosteron en oestradiol
anderzijds op de calcium-fosforstofwisseling. Oestradiol, naast vitamine D verstrekt, bleek het beenasgehalte van rachitische ratten nog te verhogen, terwijl
testosteron het verlaagde en het nauwer worden van de rachitische metafyse
onder invloed van vitamine D vertraagde. Zij kenden dit mannelijke geslachtshormoon dan ook een rachitogene werking toe. Het belangwekkende van deze
waarneming, die min of meer overeenkomt met de uitkomsten van GARDNER
(1943)isdaaringelegen,dat hieraaneen structuuranalogiegedacht kan worden.
Ditvermoeden is uitgesproken door ANDERSONc.s.(1954),dieredenen vonden
om aan te nemen, dat er een antagonisme zou bestaan tussen vitamine D en
cortison. Zij baseerden dit op hun waarnemingen dat cortison het calciumgehalte van het bloed verlaagt bij patienten die hypercalcemie vertoonden tengevolgevan sarcoiiden. FREEDMAN(1954)heeft echterernstigekritiek uitgeoefend
op hun veronderstelling van een algemeen antagonisme of van een rachitogene
werkingvan cortison. Weiwilhij de mogelijkheid openhouden voor een lokaal
antagonisme, b.v. bij de terugresorptie van aminozuren inde niertubuli.
MOTJRIQUAND (1923)nam waar dat de levensduur van cavia's op een onevenwichtig rantsoen van enkel gerst en citroensap nog aanmerkelijk werd bekort,
wanneer zij bovendien nog 2,5 ml levertraan per dag en per dier ontvingen. Een
kenmerkend gevolg van deze levertraantoediening was een verminderde weerstand van de pijpbeenderen tegen breuk. Werd het voer evenwichtig gemaakt
door het toevoegen van hooi, dan bleef deze beenafwijking uit. Na in 1948 kennis gekregen te hebben van het bestaan van antivitamines, sprak MOTJRIQUAND
(1949)hetvermoedenuit,daterinlevertraaneenantivitamineDvoorzou kunnen
komen.Aangezien levertraan tamelijk veelvitamineAbevat,zouechterde vraag
moetenrijzen oferniet eerder aan eenhypervitaminose Agedachtmoet worden.
Ook BRION C.S. (1951) kwamen tot de opvatting dat in levertraan een stof
moet voorkomen, die de werking van het vitamine D tegengaat. Deze uitspraak
isgebaseerd op de uitkomsten, verkregen bij de opfok van een aantal biggen uit
eenworp. Devierdoor hengevormde groepen waren derhalveklein(2-3 biggen
pergroep)enhetaanvangsgewicht dergroepenverschildeteveel(8,4 tot 13,2kg).
Het verschil in groeisnelheid, waarop BRION c.s. hun opinie baseerden evenals
hunuitspraak, dathetvitamineD 3beterwerkzaamzouzijn danhetvitamine D 2 ,
zouden door dit grote verschil in aanvangsgewicht zeer goed verklaard kunnen
worden.
CHEVALLIER C.S. (1950, 1952) hebben melding gemaakt van een in vet oplosbare factor, die de toxische werking van een zeer hoge vitamine D-dosis bij
cavia's tegenging. Deze factor bleek voor te komen in de vetzuurfractie van het
door hen gebruikte voer. De factor bleek niet identiek te kunnen zijn met vitamineA ofE.
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MOLLGAARD(1943)nam toevallig waar, dat het dagelijks verstrekken van een
geringehoeveelheidNa 2 Saanvarkensernstigerachitis tengevolgehad, doordat
de resorptie van calcium, fosfor en magnesium er sterk door verminderd werd.
Vitamine D verhinderde derachitogeneinvloedvanhetsulfide-ion geheel.

Naast deze, min of meer geisoleerd staande mededelingen betreffende factoren, diehet vitamine D tegenwerken,maakt deliteratuur nog meldingvan een
drietalfactoren, waaraan dezelfde werkingtoegekend zoumoetenwordenen die
bij herhaling het onderwerp vanernstig onderzoek zijn geweest. Aansluitend bij
de mededelingen van MOURIQUAND (1949) en BRION CS. (1951), dat levertraan
een stof bevat, die het vitamine D tegenwerkt, delen GOUNELLE CS. (1951a) en
zijn medewerkers (TEULON cs., 1951a)mede, dat vitamine A-rijke levertraan de
toxische werking van een hogevitamine D-dosis bij ratten tegenging. De ratten
bleven langer inleven,namen minder in gewicht af envertoonden eenlager calciumgehalte van het nierweefsel wanneer behalve een toxische dosis vitamine D
tevens levertraan werd verstrekt. Dit effect deed zich zowel voor wanneer de
levertraan per osalswanneerzijparenteraalwerd toegediend.
Anderzijds vondenzij (TEULONcs., 1951b),dat devitamineD-intoxicatie niet
van invloed was op dematewaarin hetverstrektevitamine A in deleversvan de
proefdieren werd opgeslagen. Debeschermendewerking,die levertraan tegen de
vitamine D-vergiftiging uitoefende, bleek niet parallel te lopen met de hoeveelheidvitamineAindelever(GOUNELLECS., 1951b).Minofmeerhiermeein overeenstemming vonden zij (GOUNELLE CS., 1952) op grond van proeven met synthetisch vitamine A, dat de beschermende werking van levertraan niet aan het
daarin voorkomende vitamine A toegeschreven mocht worden. Ook olijfolie
bleek geen beschermende werking uit te oefenen. De vitamine D-intoxicatie had
ook geen invloed op de reservevorming van het verstrekte synthetisch vitamine
A in de lever, zoals dit ook reeds met levertraan was vastgesteld (TEULON cs.,
1952).
Uit het geheel van deze uitkomsten trekken GOUNELLE CS. de conclusie, dat
levertraan een werking bezit, diedegevolgenvan een toxischevitamine D-dosis
tegengaat. Tegen deze interpretatie kan echter bezwaar gemaakt worden. Herhaaldelijk komen in hun proefverslagen uitkomsten voor, die volkomen afwijkend zijn ofdieinonvoldoendematedoorcontroleproeven gesteund worden.
Aangezien aandezeafwijkende uitkomstenweinigaandacht isgeschonken, dient
bovengenoemde slotsom over de werking van levertraan met enige reserve te
worden bezien.
Interessant is de waarneming van BRAUDE c s . (1943) in Engeland, dat acht
procent biergist, als eiwitbron opgenomen in varkensvoeder, rachitis veroorzaakte. Ofschoon menin Duitsland reedsovereenuitgebreideervaring beschikte over voedergist (Torula utilis)als eiwitbronvoorvarkens (BUNGER, 1939),is
daar voorzover ons bekend nooit melding van rachitische verschijnselen gemaakt, niettegenstaandeer eveneens hoge doseringen zijn toegepast.
Het ontstaan van rachitis als gevolg van het verstrekken van een vrij grote
hoeveelheid biergist kon geremd worden door het kalkgehalte van het voer te
verhogen en deze ziekte kon geheel voorkomen of zelfs genezen worden door
het geven van levertraan. Aanvankelijk werdhetvoormogelijkgehouden dat de
rachitogene werkingvan debiergistveroorzaaktzouwordendoorde sterke verandering die het teweegbrengt in de verhouding tussen de gehaltes aan calcium
en resorbeerbaar fosfor in het voer. Proefnemingen met anorganisch fosfaat
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(BRAUDE c.s., 1944) toonden echter aan, dat de oorzaak hierin niet gelegen was.
De waarneming van HOKF-J0RGENSEN (1947) dat biergist in vitro de werking

van fytase verminderde, zodat toegevoegd fytaat in geringere mate werd gesplitst,isaanleidinggeweest omdezemogelijkheid aan dehand vanproeven met
varkens te toetsen. BRAUDE C.S. (1948) waren echter niet in staat deze waarneming bij varkens tebevestigen, evenmin alsbij proeven in vitro. Dit laatste is
nogbevestigd door proeven invitro van DE M A N (1948)envan HOFF-JORGENSEN
zelf(1948).
In een beknopt overzicht betreffende de rachitogene werking van biergist
komen BRAUDE C.S. (1949) tot de slotsom, dat er nog geen afdoende verklaring
voor gegeven kan worden. Dat biergist niettemin met goed gevolg als eiwitbron
gebruikt kan worden, mits van de aanvang af levertraan wordt verstrekt, was
reedsuitproevenvan WORDEN (1943)gebleken.Inmiddelsworden deproeven in
Engeland nog steeds voortgezet.
Eveneens belangwekkend is het werk, dat in Nieuw-Zeeland werd verricht
aangaande de oorzaak van de aldaar geconstateerde rachitogene werking van
groenvoeders. Men was er aldaar mee vertrouwd gera'akt, dat gedurende de
wintermaanden bij schapen af en toe slechtegroei, een stijve gang en soms zelfs
verlammingen voorkwamen, in het bijzonder wanneer de dieren graasden op
groene haver. FITCH (1943) kwam op grond van gedegen onderzoek tot de opvatting, dat het hier echte rachitis betrof. Aangezien de kalk- en fosforzuurgehaltes van de groenvoeders als voldoende beschouwd konden worden en de genoemde afwijkingen vooral in de wintermaanden voorkwamen, neigt FITCH
(1943)eraarzelend toevitamineD-tekort alsde oorzaak tebeschouwen.•
Nadat deze diagnose gesteld was,werd in de volgendejaren getracht rachitis
bij schapen op te wekken door ze gedurende de winter op groene haver te laten
grazen,hetgeenna enigemislukkingen pasna driejaren het gewenstegevolg had
(FITCH c.s., 1944).Het verstrekken van levertraan bleek weliswaar voldoende te
zijn om de groeistoornis op te heffen, maar niettemin werd bij pathologischanatomisch onderzoek lichte rachitis geconstateerd. Het verstrekken van beendermeel had vrijwel geen invloed. FITCH C.S. (1944) menen de rachitis dan ook
niet uitsluitend aan vitamine D-tekort te mogen toeschrijven, maar zij houden
rekening met de mogelijkheid, dat er in groenvoeders een factor voorkomt, die
defosforstofwisseling ongunstig bei'nvloedt.
Dit vermoeden wordt versterkt door de uitkomsten van naderhand uitgevoerdevergelijkende proeven met schapen (EWER C.S., 1948)omtrent derachitogenewerkingvan verschillende gewassen,waarbij bovendien deinvloed van een
vitamine D-stoot werd onderzocht. Bij herhaling bleek nu, dat groene haver en
gerst en in geringere mate ook Italiaans raaigras een duidelijk rachitogene werking uitoefenden. De andere gewassen zoals knollenblad en mergkool veroorzaakten nauwelijks enige stoornis. De kalk- en fosforzuurgehaltes der gewassen
konden hiervoor geenszins verantwoordelijk gesteld worden. Bij het grazen op
groene haver en gerst kon men de rachitis voorkomen en zelfs genezen en de
groeiverbeteren door het verstrekken van25mg, dus 1.000.000i.e.,vitamine D.
Het verstrekken van krijt had geen enkel effect. Voorts bleek er een duidelijke
positieve correlatie te bestaan tussen gunstige weersomstandigheden die een
rijkelijke groeivan degewassen ten gevolgehadden en het ontstaan van rachitis.
Eveneens bestond er een positieve correlatie tussen de hypofosfatemie en de
graad vanderachitis.
EWER (1949)isopgrond van dezeervaringen vanmening,dat de belangrijkste
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factorvoorhetontstaanvan de rachitiseenonbekendestofmoetzyn dievooral
voorkomtingroenegraangewassen en eenongunstigeinvloedheeft opde fosfor-
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staande in gewichtsvermindering, kalkafzetting in de zachte weefsels en sterfte,
kon voorkomen(THOENES, 1931,1935;JUSATZ, 1933;GROS-SELBECK, 1935). Dit
is eveneens vastgesteld door MORGAN C.S. (1937, 1941), HENDRIKS C.S. (1947) en
door MATZKO C.S. (1951).Afgezien van net feit, dat niet al deze onderzoekingen
overtuigend zijn, moet niet uit het oog verloren worden, dat vrijwel nooit gewerkt is met zuiver vitamine A maar met vitamine A-rijke traansoorten. Het is
dan ook nietgerechtvaardigd hetwaargenomen effect zonder meeraan vitamine
A toe te schrijven. Het onomstotelijk bewijs, dat een niet altegrote hoeveelheid
vitamineA detoxischewerkingvanvitamineD kan verminderen, iso.i.dan ook
nogniet geleverd.
BOMSKOVc.s.(1933)benaderden hetvraagstuk van dewisselwerkingtussen de
beidevitamineslangseenandereweg,door deinvloed van eentoxische hoeveelheid vitamineA opdewerkingvanhetvitamineD tebestuderen. Ookzij komen
tot de opvatting, dat het vitamine A een werking heeft, die antagonistisch is ten
opzichte van die van het vitamine D. Aanwijzingen voor een antagonisme in
tegenovergestelde richting, nl. voor het tegengaan van de toxische werking van
het vitamine A door vitamine D zijn toentertijd niet gepubliceerd. De uitkomsten van proeven van VEDDER c.s. (1938) kunnen moeilijk als zodanig worden
geiinterpreteerd.
Het vraagstuk van een mogelijke wisselwerking tussen devitamines A en D is
eveneens bestudeerd onder toepassing van meer fysiologische doseringen. Ten
dele werden dezeproeven opgezet met een praktischdoel, nl. om na te gaan of
de uitkomst van biologische vitamine D-bepalingen in levertraan en dergelijke
afhankelijk isvan de hoeveelheid vitamineA. Door het vitamine A zou de groei
van de proefdieren wellicht versneld worden, waarvan een geringere uitwerking
vanhet vitamineD hetgevolgzoukunnen zijn.
Dit vraagstuk is bestudeerd door BACHARACH c.s. (1931). Aan ratten, gehouden op het STEENBOCK-rantsoennr 2965,verstrekten zij per dier en per dag
eengramverserodewortel.Ditbleekgeeninvloed opdegroeinochophet beenasgehalte der ratten uit te oefenen, vergeleken met de overeenkomstige criteria
van controledieren.
COWARD C.S. (1932, 1947) hebben getracht het vitamine D op grond van de
groeibevorderende werking te bepalen. De uitkomst bleek door vitamine A beinvloed te kunnen worden. Zij stelden zich nu de vraag of dit verklaarbaar was
op grond van een correlatie tussen beide vitamines. Hun uitgangspunt moet
echter onjuist genoemd worden, omdat de groeicijfers, welke met elkaar vergeleken werden, niet van dezelfde, maar van verschillende proeven stamden;
bovendien bestond bij deze verschillende proeven niet steeds de zekerheid, dat
voldoende provitamine A was verstrekt om de groeibevorderende werking van
hetvitamineD mogelijk temaken.
Voorts hebben TABOR C.S.(1936)uitvoerigbestudeerd ofhet toevoegen van 22
resp. 90i.e.caroteen per gram STEENBOCK-voernr 2965,van invloed was op het
rachitogeen karakter van dit voer en op de genezing van de rachitis, wanneer
vitamine D werd verstrekt. De hoogste caroteendosis leidde tot een ernstiger
mate van rachitis en tot een geringere genezing. De uitkomsten, bereikt met de
lageredosering,waren echterminder duidelijk.
De uitkomsten van EMERIQUE (1937) kunnen in zoverre geacht worden in
overeenstemmingtezijn met dievan TABOR C.S.(1936),dat zijvan meningis, dat
dedoor haar bij cavia's veroorzaakte rachitis toegeschreven zou moeten worden
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aandespinaziediezijaanhetrachitogenevoervandedierentoevoegdeomeen
overmaatcaroteenteverstrekken.
LECOQ(1940)vondeenbevestigingvandezeuitkomstwanneerhijversespinaziemet hetrachitogenevoerverstrekteennietwanneer hij gebruikmaaktevan
gedroogde spinazie,dieoverigensweleengoedecaroteenbron bleektezijn. Hij
bestrijdt dan ook de gevolgtrekking van EMERIQUE (1937), dat de rachitis der
cavia'saanhetcaroteentoegeschrevenzoumoetenworden.
Voortbouwend op eigenwerktoonden JAVILLIER en EMERIQUE(1941) echter
aan, dat 60-300 gamma caroteen per rat per dag, verstrekt naast een minder
rachitogenemodificatievanhet SiEENBOCK-rantsoennr 2965,het ontstaan van
rachitisindehandwerkte.
BRUCE CS. (1938) daarentegen konden geeninvloed van eenovermaat caroteen op deuitkomstenvanbiologischevitamine D-bepalingenmet ratten vaststellen en evenmin van eenvitamine D-overmaat op die van biologische vitamineA-bepalingen.Zijkomendan ooktot deslotsom,datbijbiologischevitamineA-enD-bepalingen geenrekeningmetditvraagstuk gehoudenbehoeft te
wordenendatmenerslechtsvoordienttezorgen,dathetgrondrantsoenervoldoendevanbevat,natuurlijkmetuitzonderingvanhettebepalenvitamine.
Ook SCHEUNERT (1940)kon,profylactisch werkend,geeninvloedvan 10-100
gammacaroteenper dagvaststellen opdedosisvitamineD,diejuistvoldoende
wasomrattentegenrachitistebeschermen.
GRANT (1953)tenslottekwamweertot uitkomsten, analoog aan dievan TABORcs. (1936)en JAVILLIER(1941).Opgrondvanproevenmetratten kwam hij
namelijk eveneenstotdeslotsom,datmatigehoeveelhedencaroteenenvitamine
AhetvitamineDtegenwerken,zodathijmeenthetcaroteentemoeten identificerenmetdedoorEWER(1944)ingroenehaverwaargenomenrachitogenefactor.
Deconclusie,waartoe COWARD(1947)inhaar handboek overdebiologische
bepalingvanvitamineskomt,namelijkdatgeenaandachtgeschonkenbehoeft te
worden aan eenovermaat van devitaminesin hetgrondvoer, maar dat mener
slechts voor dient tezorgen dat er tenminstevoldoende hoeveelheden in voorkomen,lijkt thans opgrondvandezojuist besprokentegenstrijdige uitkomsten
nietgeheelverantwoord.
OokhetbeeldvandehypervitaminoseAgeeft geenbeslissingtenaanzienvan
dezojuistbeschrevencontroverse.Wijzienervanafdeliteratuurhieroveraante
halen,omdatkortgeledenenkeleuitvoerigeenrijkgedocumenteerdeoverzichten
over hypervitaminose Abij mens en dier zijn verschenen (KLEIN OBBINK cs.,
1953; NIEMAN cs., 1954; WOLBACH, 1954).Hieruit blijkt weliswaar duidelijk,
dat vitamine Avan invloed is op deprocessen der beenvorming,maar tevens,
dat degevolgenvan eentoxischedosisvitamineAindit opzicht allerminstmet
rachitis betiteld mogen worden. Wanneer men de processen in de epifysairschijven van rachitische ratten (DODDS CS., 1934)vergelijkt met die bij hypervitaminoseA(WOLBACH, 1947),danishetniettoelaatbaar devitaminesAenD
als antagonisten in dewarezinvanhetwoord tebeschouwen.Bijvitamine Dtekort toch ziet men een vertraging van het verbeningsproces. De volgroeide
kraakbeencellen in de epifysairschijven worden niet meer of onvoldoende en
onregelmatig verwijderd, zodat een brede, onregelmatige kraakbeenzone ontstaat. Niettemin wordt een zekere hoeveelheid beenweefsel gevormd, echter
minder dan normaal enbovendien neemt het niet of onvoldoende kalkzouten
op.Zoontstaateenzonevanosteo'idweefsel,diemetdekraakbeenzone bijdraagt

44

56(1)

tot degrotebreedte der epifysairschijven in hetrontgenbeeld. Bijhypervitaminose A daarentegen is het verbeningsproces juist versneld, zodat de epifysairschijvendunnerwordenenzichvroegtijdigsluiten.
Ookindeoverigedelenderbottenveroorzaakteengrotehoeveelheidvitamine
Aeenduidelijkeversnellingvandebeenvormingsprocessen. Resorptieenappositie verlopen sneller, waardoor diafyse en cortex dunner worden, terwijl de
structuur van hetnieuwgevormdebeenweefsel nietnormaalis. Ditleidt echter
niettot eenverlagingvanhet beenasgehalte (MOOREc.s., 1945; RODAHL,1950),
zodat ook in dit opzicht niet van een antagonisme tussen devitamines A en D
gesprokenkanworden.
Uithetbovenstaandezijn naaronzemeningdrieaanwijzingen teputtenvoor
hetverderonderzoeknaardeantivitamineD-factor inNederlandshooi.
Gezien dedoor NORMAN C.S. (1948)geconstateerde rachitogene werking van
testosteronenhetdoorANDERSONc.s.(1954)verondersteldeantagonismetussen
vitamineDencortison,zoumenkunnenzoekennaar deaanwezigheid vandeze
ofvanverwantestoffeninhethooi,temeeromdatenkeleverwantestoffeninderdaad in planten voorkomen,.bijvoorbeeld oestrogenen injong gras en stoffen
met corticosteroid werkingin saponinen. Verder kan verband gezocht worden
met derachitogenefactor, door BRAUDEc.s.(1943)vastgesteld inbiergist. Nog
meervoordehandliggendwashetechter,verbandtezoekenmetdedoor FITCH
c.s. (1944) in groene haver waargenomen rachitogene factor, welke volgens
GRANT (1953)identiek zou zijn met caroteen. Aangezien onze eigen onderzoekingen, welkein hoofdstuk VIzijn beschreven, ons op hetzelfde spoor hadden
gebracht, leek het in de eerste plaats aangewezen de slotsom van GRANT te
toetsen.
HOOFDSTUK VI

EXPERIMENTEEL GEDEELTE OVER DE IDENTITEIT
VAN DE ANTIVITAMINE D-FACTOR
1. INLEIDING

In hoofdstuk III. 4werd er reeds op gewezen, dat de regressielijnen van de
vitamine D-standaard en van het hooivet niet parallel bleken te zijn (fig. 2).
Voorts is in het genoemde hoofdstuk de ontwikkeling van een methode beschrevenomhetanalytischeprobleem,dathieruitvoortvloeide,optelossen.Op
defysiologische kantvanditverschijnselisnadei ingegaaninhoofdstuk V.1.
Het niet evenwijdig lopen van beide regressielijnen is echter een lastig criterium enbovendieneenwankelebasisvoordeopvattingdathiereenantivitamine
D-factor inhet spelzouzijn. Erkan nl.eentechnische oorzaak schuilen achter
hetnietevenwijdigzijnvantweeregressielijnen. Ineenanderverband ishierop
ookreedsgewezen door VAN ALBADAc.s.(1951).Het S-vormigverloop van de
volledigbepaalderegressielijn,diehetverbandtussenlogdosisvitamineDende
genezing aangeeft, ishiervan de oorzaak. Omhet probleem van het niet evenwijdig zijn zo zuiver mogelijk te stellen, zijn dan ook in tabel 15 slechts die
richtingscoefficienten opgenomen,waarvan het duidelijk wasdat het onderling
verschil niet aan een technische oorzaak toegeschreven kon worden. De gege-
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vens van monsters waarvan het evident was, dat ze in een te lage of te hoge
doseringwarenonderzocht,werdenderhalvenietopgenomen.
Niettemin werd het gewenstgeachtomooknoglangseenanderewegaan te
tonen, dat het verschil in helling aan een storende factor toegeschreven moet
worden alvorens overtegaantot eenverder onderzoekaangaandedeidentiteit
hiervan.
2. EXPERIMENTAL GEDEELTE

Aanhooivetwaarvanhetvitamine^e^
bepaald »erd, is voor een andere g , W - f ™ ^ "

epe„ t o „

nagegaan

stenvandezeproevenzijnsamengevatintabelZD.

Dosering per dag
Dailydose
1. Extract van 0,6 ghooi
Extract of0.6 g hay .
2. Als1 met 0,30 i.e. vitamine D
As 1 with 0.30i.u. vitaminP
3. Extract van 0,6 ghooi
Extract of 0.6g hay
.
4. Als 3met 0,30 i.e. vitamine D
As 3 with 0.30i.u. vitamin V
5. Extract van 0,4 ghooi
Extract of 0.4 ghay
.
6. Als 5met 0,40 i.e. vitamine U . • ••
As 5 with0.40i.u. vitaminD
7. Als 5met 0,40 i.e. vitamineD 8 uu f later
As 5 with 0.40 i.u.vitaminD8hourslater

Extra verstrekt (i.e.) Teruggevonden (%)
Recovered(%)
VitaminDgiven(i.u.)

4,2

79

4,2

73

5,6

65

5,6
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A, w bestaanvan devermoedefactor duswelaanOok langs dezewegf « d t t J f 1 J g S ^ l l tabel25blijkt, dathetantagomsnemelijkgemaakt.Uitdelaatstnrtkoj™tv
v e m i n d e r d e r e s o r p t l e ofdoor
tischeeffect nietverklaard ^ ^ S S J S t e r i n g s k a i i a a L Eenenanderisreed
destructievanhet^ ^ ^ J ^ m s ^ S l b ) , omdatgebleken.was,dathet
neergelegd ineenkorte^ " ^ ^ K i w o e t e B (FITCHC.S., 1944)op,labovraaistukvanderachrtogeneW
ratoriumschaaldoor GRANT(1951)orvryw
^ ^ d e n k b e e l d a neen
Nadataldusop tween j n j a g ^ was> i s v e r d er gewerkt aan de
antivitamine D-factor in h o w g ^ ^ J e e n i n e t h e r, maar ook in pet ozmvering van deze factor. ^l^tTzZ
envoortekomenindeonverzeepbare
leumetter(kp40-60°C)oplosbaartezijn^
m a t i g g e d r 0 0 g d e gras nlgefractie van het hooi. Wanneer he.hooio
ethe ^
t daarna
exttaheerd
werd
met
p
e
t
*
^
metalcoholischeloogwerdverzeepieu
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werd gebruikt, dan bleef het verschil in helling der regressielijnen bestaan. Een
proef met kunstmatig gedroogd gras, waarvan de uitkomst is weer gegeven in
fig.2,ishiereenvoorbeeld van.
In dit stadium van het onderzoek werd gedacht aan de mogelijkheid, dat de
factor een sterol zou kunnen zijn naar aanleiding van de structuuranalogie, die
bij verschillende B-vitamines tot antagonismen leidt (WILLIAMS C.S., 1950). Ook
voor enkele der in vet oplosbare vitamines bestaan aanwijzingen omtrent antivitamine-werkingdoor overeenkomst in structuur (MEUNIER, 1952). Voorts is,
wat het vitamine D betreft, in hoofdstuk Vreeds gewezen op demededeling van
NORMAN c.s. (1948)dat het testosteron een antagonistische werking zou hebben
ten opzichte van het vitamine D en van een analoge mededeling van ANDERSON
c.s. (1954) ten aanzien van het corticosteron. Nu komen er in het plantenrijk
verschillende sterolen voor, de zogenaamde fytosterolen, en verder ontstaat er
uit ergosterol onder invloed van ultraviolette stralen naast vitamine D een reeks
andere verwante verbindingen. Van enkele hiervan is het reeds bekend, dat zij
farmacologisch niet onwerkzaam zijn (ROSENBERG, 1945).
Om de invloed van fytosterolen na te gaan zijn zeverwijderd door de onverzeepbare fractie van hooivet tebehandelen met digitonine.
Daartoe werd de onverzeepbare fractie van 150gram droge stof van hooi opgelost in 12,5ml absolute alcohol. Aannemende dat het fytosterolgehalte in de
droge stof van het hooi 0,04 procent bedroeg (ALLEMANN, 1942), werd uitgerekend hoeveel digitonine ongeveer gebruikt moest worden. Digitonine geeft
met niet omgezette sterolen een additieprodukt, waarin de sterol-digitonineverhouding 1 : 3bedraagt. Om zeker te zijn dat alle fytosterol zou worden gebonden, is een vijfvoudige hoeveelheid digitonine gebruikt. Een oplossing van
300 mg digitonine in 10ml absolute alcohol en 3 ml water werd tot koken gebracht. Hetzelfde werd gedaan met de oplossing van de onverzeepbare fractie.
Beide oplossingen werden warm bijeen gebracht endirect afgekoeld, waarna het
mengsel een uur bleef staan. Daarna werd het in een scheitrechter gebracht
onder toevoegen van 50 ml half verzadigde keukenzoutoplossing. Het mengsel
werd met ongeveer 40 ml ether uitgeschud en dit werd herhaald tot de ether
kleurloos was. De etherische oplossing werd nog weer gewassen met water,
boven Na 2 S0 4gedroogd en gefiltreerd. De ether werd onder doorleiden van N 2
afgedestilleerd en het residu, opgenomen in arachisolie, aan deproefratten verstrekt.
Het onderzoek van dealdus behandelde onverzeepbare fractie van het ruwvet
van kunstmatig gedroogd gras toonde aan, dat de antivitamine D-factor geen
digitoniseerbaar fytosterol kon zijn. Het verschilinhellingtussen de regressielijn
van standaard engrasvet bleef namelijk bestaan (fig.2).
Om na te gaan of de gezochte factor wellicht voorkwam in de reeks sterolen,
die naast het vitamine D bij bestraling uit ergosterol ontstaan, zijn enige malen
oplossingen van vitamine D 2 met daarnaast een overmaat van deze nevenproduktenmetratten onderzocht. Uithetverloopderregressielijnen vielafteleiden,
dat de antivitamine D-factor niet identiek kan zijn met een der nevenprodukten
dieuitergosterol ontstaan.
Ofschoon het gebied der sterolen door deze proeven allerminst geheel was
onderzocht, werd het toch duidelijk, dat systematisch verder gewerkt moest
worden met het vet zelf. Allereerst werd het echter wenselijk geacht om te zien
naar eenander uitgangsmateriaalvoor dit onderzoek. Om verschillende redenen
viel de keus op melkvet. Om na te kunnen gaan of melkvet een aanmerkelijke
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hoeveelheid antivitamine D-factor bevat, zijn in drie proeven zes monsters
melkvetbiologisch onderzochtzonder enmeteenbekendevitamineD-toeslag.
Deuitkomstenzijnvermeldintabel26.
TABEL 26. Onderzoek van melkvet alsbron van deantivitamine D-factor.
Test of milkfat for antivitamin Dfactoractivity.
Dosisper dag
Dailydose ofmilkfat

Proef nr
Exp. no.

2
3

melkvet 10,2ml
j0 2 n
20,2 „
2 0,2 „
" 3 0 2
" 3Q2 ',',
4 0,2 „
•' 4 0 ' )2 (>
" 5o'8 „

"

.
+ 0,30 i.e. vitamineD
. _.
+ 0,30 i.e.vitamine D
30 J e

+ O. - - vitamine D
. ^.
+ o,30 i.e.vitamine D
+ 0,30 i.e.vitamine D

60',5?r, + 0,30i.e. vitamineD

Van vitamine D
teruggevonden (%)
Recovery of
vitamin D (%)

77-103
60-86
78-103
54-80
121-154
71-92

11 • „rnwp1 steeds in een te kleine hoeveelheid
Aangezien de monsters melkvet vnwel^ * £ *
daarva.fl s l e c h t s d o o r
onderzocht bleken te zijn, kon het vitammeD gen
t
van het
extrapolatie berekend ™ g % ^ ™ ^ £ ^
™? a l ? a S i S
teruggevonden vitamine D berekena. *
h l t e i n h e t v e t a ls zodanig.
uitgegaan van het door extrapolatie &™™™^
a a n g e n omen, dat het vet
Voor de berekeningvan hetJ ^ S S v L deoverweging,dat dit
alszodanig geenvitamineDbevat,<i^rmj s
v i t a m i n e D . g e h a l t e wm
gehalte
in
elk
geval
zeer
8
«
»
«
«
^
S
S
t
,
i
»
h
r
t
percentage
hetvetvrijwelzekertussenbeidegehaltesiniig , ^
^ teruggevonden
hoog De paren

vitamine D in het eerstegevalteteagenm
^ ^ betrouwbaarheidsgetallen in de laatste kolom van t a t , e ' Z D
v v e r k e iij k teruggevonden pergrenzen voor almagwelg ^ g d worfen, daUw* w
centagetussendebeidewaardeninmoetngg ^ ^ ^ e e n g u n s t i g u itgangsUit de gegevens van tabel 26,blyktm
^ ^ Qp
.
d
materiaalvoor deantivitamine D-factor ga w o f d e g e z o c h t e f a c t o r e r
uitkomsten moethetzelfsnogw^Q
vrjag 8? overeenkomstige proeven een party
welin voorkomt.Inmiddels a s / c X!l° e e r geschiktuitgangsmateriaalvoor
kunstmatiggedroogdgrasgevonden dieeen s
^ h o o f d z a a k v e r d e r geverder onderzoek bleek te zijn enhiermeeisaa
werkt.
iwpt waswelduidelijkgeworden dat hetvoor
u t
Uit het onderzoek van het m ^ f X J e V tewordenvanhetvitamineDverder onderzoekgewenstwas omonafhanKe J
^ moge iij kh eid geyonden
gehalte van het uitgangsmatenaaL Dit hieio^
e D . f a c t o r v a n dkaar te
moest worden om het vitamine^E e1dea
e z e f a c t o r voorZ oumoeten
scheiden.Indatgevalzoudeverkregenst^,w
meteenbekende hoe.
komen, biologisch onderzocht W n ^ r d e n
^ ^ ^ d e ^ RU
veelheid vitamine D. Dit scheeneen^ S u ^ o f h et toevoegen van een
gevolgde, waarbij de hellingen van regressieij
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vitamineD-toeslagaanhetnogvitamineD-bevattend uitgangsmateriaalbestudeerdwerden.
Derhalve is getracht de onverzeepbare fractie van grasvet met behulp van
chromatografie in een aantal andere fracties te splitsen om deantivitamine Dfactor zozuivermogelijkenzonderenigvitamineDernaastinhandentekrijgen.
Dedoelstellingishierdusruimerdaninhoofdstuk III.4,waarheterslechtsom
ginghetvitamineDzelfverdertezuiveren.Aangezienhetnietbekendwas,hoe
dezeonbekendefactor zichopdekolomzougedragen,wasdezeverder gaande
indelingin fracties eigenlijk geheelwillekeurig.Derhalve werd bij de scheiding
afgegaan op een aantal oranje-gele banden, die achtereenvolgens door de verschillendeelueervloeistoffen vandezuilwerdenverwijderd. Hetantwoord opde
vraagofdegekozenindelinggelukkigwasgeweest,moestgegevenwordendoor
de uitkomsten van rattenproeven, waarin iedere fractie tezamen met een bekendehoeveelheid vitamine D werdverstrekt. Het enigehouvast was,dat verwachtmochtworden, dat hetvitamineD van dekolom, zoalsdiein hoofdstuk
III. 4 reeds beschreven is geelueerd zou worden door petroleumether met 0,5
procent absoluteethanol.Opgrondvaneenorienterende chromatografie-proef
metdeonverzeepbarefractievangrasvetwerdenalselueervloeistoffen gebruikt:
1. petroleumether(kp40-60°C),waarmeeeenbandwerdgeelueerd(fractie1),
2. petroleumether met0,5procentabsoluteethanol,waarmeetweebandenkort
naelkaarwerdengeelueerd(fracties2en3),
3. petroleumether met2procentabsoluteethanol,waarmeeeenband werdgeelueerd(fractie4),
4. absolute ethanol, waarmee het overgebleven gele pigment werd geelueerd
(fractie5).
Iederefractie werdtenbehoevevanhetbiologisch onderzoek tot droogingedampt onderdoorleidenvanN2,gewogenenvervolgensopgenomeninarachisolie.Aan de dieren der proefgroepen werd daarenboven een hoeveelheid vitamineD verstrekt, gelijk aan demiddelste dosering van een serievan drie standaarddoses, dieeveneensiniedereproef werd opgenomen.Deuitkomsten van
het biologisch onderzoek van een aantal gechromatografeerde monsters zijn
samengevatintabel27.
Deuitkomstenvanproefnr 1 gavengeenduidehjkeaanwijzingen. Deindruk
werd gewekt, dat defracties 2en4indifferent waren, dat zedus noch hetvitamine D noch de antivitamine D-factor bevatten. Aangezien verwacht mocht
worden, dat het vitamine D voor zou komen in fractie 2 of 3, beide geelueerd
doorpetroleumethermet0,5procentabsoluteethanol,zouaandegeringeovermaatvitamineD,teruggevondennaastfractie 3,enigebetekenistoegekend kunnenworden.Dithieldtegelijkertijd in,datdegezochtefactor mogelijkin fractie
1of5voorzoukunnenkomen.
Omeenduidelijker beeldtekrijgenishetonderzoekherhaaldmeteengrotere
hoeveelheid van het reeds enige malen genoemde kunstmatig gedroogde gras.
Aangezienfractie4inheteersteonderzoekindifferent leek,zijndefracties4en5
nusamenopgevangenenonderzocht.
Uit degegevens van proef nr 2bleek tamelijk duidelijk, dat het vitamine D
nietin eenenkelefractie voorkwam,maarverdeeld wasoverdefracties 2en3,
omdat naast beideaanmerkelijk meer vitamine D werd teruggevonden dan de
extragift van0,30i.e.vitamineD perdag.Omdatdit ook bleekuit deuitkom-
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TABEL27.De invloedvan grasvet-fracties op extra verstrekt vitamineD (0,30 i.e.per dag).
Recovery of 0.30i.u.vitamin Dgiven daily with differentfractionsofgrassfat.
Proef nr 1
Exp. no.1

Gewicht (% vanonverzeepbare fractie)
Wt. of fraction (% of
uns.fr.) ^ _

Dosisperdaginggras
(ds)
.
J
Dailyfractiondose ing
grass (Z>.M.)_

Van vitamine D teruggevonden (%)
Vitamin D recovered (%)

Materiaal 0,8984gonverzeepbarefractie van 168gsnijhaver.
Unsaponifiablefraction ofthefat ofgreen oats.
Fractie1
„ 2
„ 3
„ '4
.. 5
Proef nr 2
Exp. no.2
Fractie1
2
3
4+5
Proef nr 3
' Exp. no.3

Proef nr 4
Exp. no.4
Fractie1
„ 2+3
• „ 4+5
Proef nr 5
Exp.no. 5
Fractie1
„ 2+3
4+5

95,5
98,0
109,0
100,5
91,5

10,8
42,6
14,9
8,8
5,1
Materiaal 3,5858gonverzeepbare
Unsaponifiablefraction of thejat

fractievan272gkunstmatiggedroogdgras.
of artificially driedgrass.
102
150
296
76

7,1
23,1
22,4
14,9

fractievan547gkunstmatig gedroogdgras.
Materiaal 6,2120gonverzeepbare of artificially driedgrass.
Unsaponifiablefraction of thefat
59
3,5
217
3,5
310
1,0
97
3,5
Materiaal 9,0229gonverzeepbare
Unsaponifiablefraction of the fiat

fractievan 825gkunstmatiggedroogdgras.
of artificially driedgrass.
64(49)
255
113

5,9
60,4
25,4
Materiaal 6,1237g° n v e r f f ^
Unsaponifiablefraction of thefat

fractievan549gkunstmatiggedroogdgras.
of artificially driedgrass.
_ _
3,5
3,5

54
78

" fie fracties 2 en 3daarna niet meer gesten van de volgende proef nr 3,zyn.ae
^ ^ e e a v o u d i g ) omdat
scheiden opgevangen. Eenvolmaaktscneiu• *^
kekhetopgrondVande
beidefracties vlaknaelkaarwordengeeiueer •
de
h t ef a c t o r m
uitkomstvanfractie 4+ 5vanproefm:2aannem
dezelaatstegecombineerdefractiezouvoorKo
^h h t
werd
Omdat deze aanwijzing niet voldoendeb e t r o ^ ^ ^ ^ ^
^ 3
derzoek met een nog grotere hoev*™™r^ h i e r i n g e e n bevestiginggevonden
uitkomst hiervan was verrassend, a ^ J e z ^ T h a n s l e e k h eterveelop,datde
werdvoorhetzojuistuitgesprokenverm° e d ^ w
t s l e c h t s 5 9 procent van
antivitamineD-factor voorkwaminfractie 1, wa
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het gelijktijdig verstrekte vitaminsD teruggevonden werd, terwijl degecombineerdefractie4+ 5indifferent leek.
Ditmaaktehetnoodzakelijk hetonderzoeknogmaalsteherhaleninproefnr
4.Deuitkomstenhiervanwarengeheelinovereenstemmingmetdievanproefnr
3. Fractie 4 + 5bleek ook mi indifferent, fractie 1daarentegen scheen degezochte factor weer te bevatten. Indien alleratten van de groep, waaraan deze
fractie werd verstrekt, in de beoordeling van de uitkomst werden opgenomen,
werd 64procent van het extra verstrekte vitamine D teruggevonden. Een der
rattenwasechterdoorenkeleanderevandezegroepopgevreten,waardoor verwachtmochtworden,datdezedierenbetergenezenwarendanandershetgeval
zou zijn geweest. Werden deze dieren niet meegerekend, dan werd slechts 49
procentvanhetverstrektevitamineDteruggevonden.
Tegenoverdeuitkomstenvandeproevendrieenvier,dieeropduiddendatde
antivitamine D-factor in fractie 1voor moest komen, stond de uitkomst van
proefnr2,waaruitgeconcludeerdzoumoetenworden,dathetnietdezefractie 1
maar4+ 5waswaarindefactor gezochtdiendeteworden. Nu stond ons nog
eendrietal fracties, namelijk 1,2 + 3en4 + 5ter beschikking, die gelijktijdig
met dievan deafwijkende proef nr 2waren vervaardigd. Dezezijn nog onderzochtinproefnr 5.Omdathetineersteinstantiegingomdeuitkomsten vande
fracties 1en van 4 + 5,is alleen naast dezefracties een bekende hoeveelheid
vitamineDverstrekt.
Deuitkomsten vanproefnr 5wareninzoverrenietideaal,dathetextra ver-

400
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460
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GoLfLengte (fn/rrpt*d
Wave-length
FIG. 4. Absorptiespectrum in petroleumether van fractie 1van grasvet.
Absorptionspectruminpetroleumetheroffraction Jisolatedfrom grassfat bychromatography.
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strektevitamineD naastgeendertweefracties geheelwerdteruggevonden.Het
kort l e S a t e e r d naaft fractie 1,wasechterveruithetgrootst.Inledergeva
w e l d i X m s t , thansmetdezefractie ™ ^ ^ « ™ % £ g ^
2enzijslootgeheelaanbijdievandeproevennr3 ennr4 A l l e ^ ^ ° ^

voor,watwelhetgevalwasindefracties 2+ 3enin4+ D.
In deze fase van het eigen onderzoek verscheen ^ ^ g v a j GjjjJT
(1953), dat de rachitogene ^
™ ^ ™ ^ ^ ^ ^ z o u * d f c
Zeelandrachitisveroorzaakt,i d e n t i e k z o u z i n m e t ^ ^ ^ 7 m aarmocht
waargoedinovereenstemmingzijnmet^ i f ™ " * ? ^ ™ ^ omdat in
op grond hiervan toch niet ^ . ^ E ^ i k l n i c d e r
fractie 1 ook nogwelandereverbmdingenzouden » ™
gevalwaservoldoendeaanleidingomdeinvloedvancaroteenenv
dewerkingvanhetvitamineDnategaan.
HOOFDSTUK VII

ONDERZOEK »AAR DE WISSELWERKI.KTTUSSEN VITAMINE D
EN CAROTEEN (VITAMINE A)
1. EXPERIMENTEEL GEDEELTE

Bijhet onderzoeknaarde
^ ^ ^ S ^ ^ i ^ ^
(vitamineA)leekhetgewenstde^ ™ S ? m V t » onderzoeken.
gehoudenophetn ^ t o g e n e ^ o ^ j S ^ ^
^
^
Aangezien dit rantsoen voor 76procentmidgi e
gebruiken van dit voer
voor de hand liggend dat de slechte groe
^ e ' n moetwordenJndien
wordtwaargenomen,aanvitamineA-teJconiog
A echter sneUer
deproefdieren door het verstrekken van careteen o^v ^ ^ ^
^ ^
zouden groeien, dan zou men k u n n e p n J X m i n e D-dosisgeringerzouworden
groei de antirachitischewerkingvan^ ^ S ^ w o r d e n e n daterderhalve
danwanneergeencaroteenofvitamine>*v^trekU*.v a n e e n v i t a m i n e A-tekort.
inwezen geen sprake isvan eenantagomsme,m
g n o p h e t rach itogene
12 r
S
Daarom is aan enkele groepen van ^ c ' h b e t a . c a r o t e e n perdagenper
voer, gedurende 20dagen 3-5g a m m a ^ 1 * £ X y a n contro legroepen Omde
dierverstrekt enwerd degroeiv e r 8 e l f^ p 1 rL e V e e lheid caroteennatekunnen
beweerderachitogeneinvloedvaneeng ™ t e r ^ . c a r o t e e n p e r dagenperdiervergaan,werdaananderegroepen75gaimmaMI
^ d ed i e r e n
„e
strekt.Omdeinvloeddaarvanvasttekunnenste
^ ^ r6ntgenfoto s
groepen het asgehalte van het echter ^emur bep
^ ^
van
van het proximale einde van derech^ t l b l ^v e
ks ,i? aange duid zullen wordezeproeven, dieinhetvervolgmet„eerstepro
den,zijnsamengevatintabel28.
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TABEL 28.De invloed van caroteen op de groei en het geraamte
Theinfluence of caroteneongrowthandskeleton of rats.
Dosis (y)
Dailydose(y)

Gewicht (g)
Weight(g)

Beenas (%)
Boneash (%)

Rontgenbeeld
X-ray picture

Proef nr
Exp. no.

Groep
Group

1

1
2
3

0
3.
75

53,9
55,6
53,6

31,5
30,6
30,0

\ geen verschil met1
| nodifferencewith1

2A

1
2
3
1
2

0
5
75
0
75 •

53,1
52,9
50,7
57,5
54,5

28,4
27,4 .
28,5
31,5
31,5

\ geen verschil met 1
j nodifferencewith1

2B

geen verschil met 1
nodifferencewith1

Degewichtsverschillen,gevondeninproef 1,warengeringenniet significant.
Hetzelfde geldtvoor debeenasgehaltes. Ook debreedtevan demetafyse opde
rontgenfoto wasnietverschillend. Dezeproef isherhaald,waarbij aan degroep
2vijfinplaatsvandriegammacaroteenperdagwerdverstrektter voorziening
indedagelijksebehoefte.Verderisdezetweedeproefintweedelengesplitst.Het
zou namelijk denkbaar zijn, dat het rachitogene STEENBOCK-rantsoen zelfeen
dusdanig sterke rachitisverwekkendewerkingheeft, dat een extra bijdrage van
eengrotehoeveelheidcaroteen niettotuitingkan komen.Daaromisinproef2
B een minder sterk rachitogene modificatie van het STEENBOCK-voergebruikt.
Het percentage geslibd krijt was hierin nl. verminderd tot 2,5 procent. Om de
kwaliteit van het eiwit iets te verbeteren werd er bovendien 5procent bloedfibrineinopgenomentenkostevaneenevengrotehoeveelheidtarwegluten.
Ook in deproef 2A bleek een geringe hoeveelheid caroteen de groei niet te
versnellen,terwijlvaneenrachitogenewerkingvaneenaanzienlijke hoeveelheid
caroteen evenminiets bleek. Dat het rantsoen van proef 2Binderdaad minder
sterkrachitogeenwas,kwamtotuitingindeenigszinshogerebeenasgehaltesen
de smalleremetafyses. Uit deuitkomsten van dezeproeven moet welbesloten
worden, dat onder degegeven omstandigheden caroteen geen invloed heeft op
degroeiengeenrachitogenewerkingontvouwt.
DewisselwerkingtussenhetvitamineDencaroteen(vitamineA)isverderbestudeerd aan de hand van een tweede reeks proeven met ratten, waarbij een
proefopzet werdgekozen dieingrotelijnen overeenstemde metdievan curatief
uitgevoerdevitamineD-bepalingen.Aandriegroepenvan 10rachitische ratten
werden drie verschillende vitamine D-doses verstrekt, opklimmend in de verhouding1:2 :4.Aaneenandereseriegroepenwerdendezezelfdehoeveelheden
vitamineDverstrektmetdaarnaast eengelijk blijvende hoeveelheid synthetisch
beta-caroteen ofsynthetischvitamineA-palmitaat.Eenderdeserierattenkreeg
naastdedrievitamineD-standaarddoseringen eendubbelehoeveelheidcaroteen
ofvitamineA.Dezeopzetwordt ookindefarmacologie bij hetbestuderenvan
antagonismenaanbevolen (ARIENS, 1954). Opdezewijzezijndrieproevenuitgevoerdmetcaroteen endriemetvitamineA.Deuitkomsten ervanzijn samengevatintabel29.
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TABEL 29.Het antagonisme tussen vitamine D en caroteen (vitamine A).
The antagonism betweenvitaminD andcarotene (vitaminA).
Caroteen
(Y per dag)

Daily doseof
caroteneinV

Genezing door vitamine D
Healing caused by vitaminD
(i. u.per diem)

Van vitamineD
teruggevonden(%)
Vitamin Drecovered (%)

Betrouwbaarheidsgrenzen
in%(P=0,05)
Fiducial limits

0
10
20

0,15i.e.
1,00
1,70
1,30

0,30 i.e.
2,65
2,65
2,70

0,6Ci.e.
4,10
3,85
3,85

Naast 10gamma108,3
Naast 20gamma101,8

85,7-137,5
80,5-128,9

0
43,5
87

0,10i.e.
2,00
1,50
1,39

0,20 i.e.
2,83
2,44 .
2,44

0,40 i.e.
4,22
3,83
3,33

Naast 43,5gamma 76,1
Naast 87 gamma 66,8

57,9-98,3
50,3-86,3

0
65,25
130,5

0,10 i.e.
1,90
1,75
1,45

0,20 i.e.
3,30
2,40
2,60

0,40i.e.
4,60
3,75
3,50

Naast 65,25gamma 67,7
Naast 130,5gamma 63,0

51,1-87,2
47,3-81,3

Naast 200 i.e.79,5
Naast 400 i.e.77,4

59,3-104,8
57,6-102,0

Naast 400i.e. 75,2
Naast 800i.e. 70,5

54,1-101,8
50,4- 95,5

VitamineA
(i. e.per dag)
Daily dose of
vitamin A
(ini. u.)

Genezing door vitamine D
Healing caused by vitaminD
(i. u.perdiem)

0
200
400

0,15 i.e.
2.75
2,06
1,85
0,15 i.e.

0,30 i.e.
3,89
3,20
3,06
0,30 i.e.

0
400
800

2,80
2,30
1,95

4,45
3,95
3,65

0
800

0,60i.e.
5,10
5,05
5,20
0,60 i.e.
6,22
5,20
5,40

0,075i.e. 0,15i.e. 0,30 i.e. 0,60 i.e.
1,10
2,40
4,20 6,15
0,05
1,70
3,15 5,45

P = 0,01
Naast 800 i.e.69,9

54,5-89,6

Zonder uitzondering bleek, datderegressielijnen vandevitamine D-standaardgroepenenvanstandaardgroepenmetdeverschillendehoeveelhedencaroteen ofvitamine Aals rechtlijnig enparallel beschouwd mochten worden.De
beidelijnen, betrekkinghebbendeopdelaatsteproefvantabel29enuitgevoerd
metvierdoseringen,komenvoorinfig.5.
Het was dusmogelijk opdenormale wijze devitamine D-activiteit te berekenen van deverschillende vitamine D-caroteen- envitamine D-vitamineAmengsels,zodatberekendkonwordenhoeveelvitamineDvandeverstrektehoeveelheid werd teruggevonden zoalsintabel 29isvermeld. Uit dezeuitkomsten
blijkt nudatbijniettekleinehoeveelhedencaroteenenvitamineAmindervitamineDteruggevonden wordt dan verstrekt isendatdit verschil toeneemt met
stijgendehoeveelhedencaroteenenvitamineA.Diteffect konnietverklaardworden uiteen verschil ingroeisnelheid. Ineersteinstantie schijnendeuitkomsten
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vandezetweedeproefreeks duseenbevestigingtevormenvoordebeweringvan
GRANT(1953)datcaroteeneenrachitogenewerkingheeft. Bijhetbesprekender
uitkomstenzalechterblijken, datdewisselwerkingwaarschijnlijk gecompliceerderis.
Genezing
HeaLing

0.8
Log dosis
Log dose
•) en van vitamineD-standaardmet800

FIG. 5. Regressielijn van vitamineD-standaard(•
i.e. vitamine A per dag (o o).
Regressionlineof vitaminDstandard^
•)andof vitaminDstandardwithadailydose
of 800i.u.vitaminA (p o).

IndederdeplaatsishetantagonismetussenvitamineDencaroteen(vitamine
A) bestudeerd met drieparen lammeren, dieop het moment dat zein deproef
werdenbetrokken,tweewekenoudwaren.Aaneenlamvaniederpaarwerdgedurende zeven weken extra vitamine A verstrekt. Aangezien de geboortedata
van het eerste paar en de beide andere sterk uiteen liepen, is de proef met het
eerstepaar beeindigd op 22maart, voor dat degrasgroei opgangkwam.Deze
dieren zijn dan ook slechts af en toe overdag buiten geweest, wanneer ergeen
sneeuwlag. Aan hetbetreffende lamvanditeerstepaar werdhetvitamineAin
olietoegediend.
Debeideandereparenwarenlatergeboren,zodatdeproefmetdezedierentot
3mei 1955duurde. Dezedieren zijn veelmeer buiten geweest,ook 's nachtsen
hebben dus van de grasgroei kunnen profiteren. Aan de betreffende lammeren
van dit tweede enderdepaar werd het vitamine Ain een met water mengbare
vormtoegediend.
Moest dehelekoppel vanwege ongunstig weer, in het bijzonder voor degeboortevandebeidelaatsteparenlammerentoendeproefmetheteerstepaar al
begonnenwas, binnengehoudenworden,danwerdeneiwitrijkerundveebrokken
en hooi tot verzadigingverstrekt. Dezebrokken bevatten toegevoegd vitamine
Denwerdenookdoordelammerenvanheteerstepaaropgenomen
De hoeveelheid vitamine A die aan een lam van ieder paar werd verstrekt
kwam overeen met honderd maal de behoefte. Als basis hiervoor werd aangehouden de minimum-behoefte van 25 i.e. per kilogram lichaamsgewicht, VCTmenigvuldigd met de factor vijf (HART, 1940). Per dag werden dus gegeven
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12.500 i.e. vitamine A per kilogram. De factor honderd was gebaseerd op de
overweging, dat koeien met voorjaarsgras dagelijks ongeveer honderd maal
meer caroteen opnemen dan de voorgeschreven hoeveelheid bedraagt. Bij een
grasopnamevan 15kilogramdrogestofmeteencaroteengehaltevan500mgper
kilogram droge stof zou 7,5 gram caroteen opgenomen worden, terwijl debehoefte ongeveer75mgperdagbedraagt.Daarenbovenontvingenalledierennog
eenzekerehoeveelheidcaroteenuitweidegras.
EensperweekwerdendelammerengewogenenwerddevitamineA-dosisop
grond van het gewichtvoor devolgendeweek vastgesteld. Regelmatig werden
rontgenfoto's gemaakt van hetproximale eindevanradiusenulna, waarbij de
pootzowerdgehouden,datbeidebeenderen naastelkaar ophetbeeldkwamen
(THOMASC.S., 1954).Aanhet eindvandeproef isinhetbloedserumhetgehalte
aanCaenanorganischPinduplobepaald.
De vitamine A-gift had geenwaarneembare invloed op degroei. Bij het beoordelenvanderontgenfoto's werdgeletopdebreedtevandecalciumvrijezone
tussenepi-endiafysevandeulnaenopdematewaarindezesmallerwerdbijhet
ouder worden der dieren. Er kon op dit punt geen verschil gevonden worden
tussen delammeren diewelendiegeenvitamineAkregen.Ookhettotaalbeeld
van derontgenfoto's leverde geen duidelijke aanwijzingen op dat deontwikkelingvanhetgeraamtedoorhetvitamineAmerkbaarnadeelondervond.Ditviel
evenminafteleidenuithetuiterlijkengedragvandedieren.
Deuitkomstenvanhetbloedonderzoekkomenvoorintabel30.Delammeren
vandeparen 1,2en3,waaraanvitamineAverstrektis,zijnmetAaangegeven.
TABEL 30. Het Ca- en P-gehaltevan bloedserum bij vitamineA-toediening.
The influence of largedoses of vitamin A on CaandP contentof thebloodserum
ofIambs.
Nr
No.
1
1A
2
2A
3
3A
x
) In simplo.

Ras en geslacht
Breedandsex
Fries

ooi

Texelaar „
„
ram
001

Gehalte {content) (mg %)
Fosfor
Calcium
13,0
11,9
12,5
12,6 *)
11,8
11,5

9,0
8,9
10,4
8,5
12,7
9,1

In deeersteplaats valt het op,dat alle gehaltes,in hetbijzonder dievan het
fosfor, aan de hoge kant zijn. Als normaal traject voor het calciumgehalte in
bloedserum wordt beschouwd 9-12 mg procent, voor fosfor 3-9 mg procent
(DUKES, 1947).Mogelijk kunnendehogegehaltesverklaardwordenuithet feit,
dathethierjonge,nogmaartweemaandenoudedieren betrof. Een invloed van
hetvitamineAophetcalciumgehaltevanhetbloedserumblijktnietduidelijk. De
verschillen zijn maar gering. Ditzelfde kan niet gezegd worden van de fosforgehaltes.DezezijnbijdevitamineA-lammerensteedslagerdanbijdecontroledieren,alishetverschilbijheteerstepaarminimaal.Bijdeparen2en3daarentegenishetverschilzeerduidelijk.
Gezien het beperkte aantal waarnemingenendereedsgenoemdeverschillen
tussen paar 1 endebeideandere, kunnen deuitkomsten sleqhtsals eenvingerwijzing gezien worden, zodat geen vaststaande conclusies getrokken kunnen

56

56(1)

worden. Niettemin doenzijvermoeden, dat eengrote hoeveelheid vitamineA
geeninvloed uitoefent opdegroei enhet calciumgehaltevanhet bloedserum,
maarwelophetfosforgehalte hiervan.DitisinovereenstemmingmetdeNieuwzeelandseervaringenvanEWER(1950).DatmeninNieuw-Zeelandindepraktijk
moeilijkheden van rachitische aard ondervindt, diein Nederland ondanks de
eveneens aanzienlijke caroteenopneming uitblijven, valt mogelijk teverklaren
uit hetniveau vandefosforgehaltes inhetbloed. Uitgegevens van EWER C.S.
(1948)enEWER(1950)blijktdatdezegehaltesmeestal4-6mgprocentbedragen,
zodat eenverminderinghiervantengevolgevanhetopnemenvanveelcaroteen
aldaar eerder kanleidentothypofosfatemie metdegevolgen daarvan. Dedoor
onswaargenomengehaltes liggen zoalsgezegdhoger, zodat zeookbij eenvermindering met2-3mgprocent, nogvoldoende hoog zijn om rachitischeverschijnselentevoorkomen.
2 . BESPREKINGDERUITKOMSTEN

Wat deuitkomsten betreft staan deeersteproefreeks (tabel28)endetweede
(tabel 29),beide uitgevoerd met ratten, scherp tegenover elkaar. In de eerste
reeks kon geen rachitogene werking van caroteen vastgesteld worden, in de
tweedewerdaandeantirachitischewerkingvanhetvitamineDduidelijkafbreuk
gedaan, zowel door caroteen als vitamine A. Het is niet duidelijk, hoe deze
tegenstrijdigheid verklaard moet worden, ondankshetfeit datbelangrijkeverschillenindeopzetvanbeideproefreeksen bestaan.Indiencaroteendewerking
vanhetvitamineDbijdegenezingvanrachitischeratten vermindert, zoalsuit
deuitkomstenvandetweedeproefreeks duidelijk isgebleken,danzouverwacht
mogenworden,dathetbijeengezonderat,waaraaneenrachitogeenvoerwordt
verstrekt,dezichontwikkelenderachitisverergert.Ditklemtdestemeer,omdat
inproef2B (tabel28)vaneenvoergebruikgemaaktis,waarvanderachitogene
werking verzwakt was. Niettegenstaande deze niet maximale rachitogene werkingvanhetvoer zelf,bleef eentoeneming vandegraad vanrachitis doorhet
verstrekkenvan75gammacaroteengeheeluit.
Tussen debeideproefreeksen bestaat verder nogditverschil,datindeeerste
reeksgeenvitamineDisgebruikt, terwijlhetverstrekken vanvitamineDinde
tweedeproefreeks eenwezenlijk onderdeelvandeproefopzet vormde.Om een
verklaringvoordegenoemdetegenstrijdigheid tekunnenvinden,zouhetaanbeveling verdienen bijeenherhaling vanproeven volgens deopzet vandeeerste
proefreeks, derachitogenewerkingvanhetvoernietalleenteverminderen door
hetgebruikenvaneenminderrachitogenemodificatieervan,maarookdoorhet
verstrekkenvanvitamineD,zodat deproevenhetkarakter zouden krijgenvan
eenvitamineD-bepalingvolgenshetpreventieveprincipe.Hetisnietuitgesloten
datalduseenbeterebasisvoordebestuderingvandewisselwerkingtussenvitamineDencaroteenzouzijnverkregen.
Voortsdienteropgewezenteworden,datdehoeveelheid caroteen, diebij de
eersteproefreeksca7,5mgperkgdrogestofvanhetvoederbedroeg, aanzienlijk
minderisdandoorkoeienenschapenmetvoorjaarsgras wordtopgenomen.Dit
zoueenverklaringkunnenzijnvoorhetfeit, datindezeproefreeks geeninvloed
van hetverstrekken van 75gamma caroteen perdagwaargenomen werd. De
tegenstrijdigheid tussendeeersteendetweedeproefreeks kanhieruitechterniet
verklaardworden.
Uitdegegevensvandetweedeproefreeks blijkt,datonderdeomstandigheden
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van deze proeven zowelcaroteen alsvitamineA het vitamine D tegenwerken.
Hieruit zou dusbesloten kunnenworden,dathetvraagstukvan derachitogene
werking van bepaalde groenvoeders is opgelost. Er isechter in hoofdstuk V.3
reedsop gewezen,dathetopgrondvan deverschijnselen, optredend bijhypervitaminoseA,moeilijkaantenemenvalt,datcaroteenenvitamineAeenrachitogenewerkinguitoefenen,tenzijmenaanneemt,datergeengradueel,maareen
principledverschilbestaattussendewerkingvaneenonfysiologischgroteeneen
toxische hoeveelheid vitamine D, hetgeen nietwaarschijnlijk klinkt. WOLBACH
c.s.(1949)delenzelfsmee,dateengrotehoeveelheidvitamineA,toegediendaan
rachitischeratten, eensnelherstelvanderachitischeafwijkingen inde metafyse
inleidt, zodat de vormverandering welke de kraakbeencellen in de epifysairschijven ondergaan,alsmededeafzettingvankalkzouten,weerminofmeernormaalgaanverlopen.
Verderishetbevreemdend,dateeneventuelerachitogenewerkingvancaroteen
alleeninNieuw-Zeelandonderpraktijkomstandigheden totduidelijkwaarneembarerachitisleidtenditelders,bijvoorbeeld inNederland,nognooitiswaargenomen.NederlandligtverdervandeevenaarverwijderddanNieuw-Zeeland,de
vitamine D-voorziening langsnatuurlijkewegzalhier duszeker niet gunstiger
zijn, zodat een rachitogene werking van caroteen zich hier zou kunnen openbaren, want ook in Nederland nemen dedieren gedurendeenigetijd enwelin
het bijzonder gedurende het voorjaar aanzienlijk meercaroteen op dan debehoefte bedraagt.Aan deanderekantverschillen deomstandigheden inNieuwZeeland enNederland zoveel,datmoeilijkheden diealdaar ontstaan, hier nog
nietvoorbehoeventekomen.
Tenslotte is het denkbeeld, omcaroteen alsderachitogene factorvangroenvoeders te beschouwen niet goed in overeenstemming te brengen met de gegevens,dietijdenshetonderzoekvandehooimonsterswerdenverkregen(hoofdstuk III. 4). Dit onderzoek leverde de eerste aanwijzing voor het bestaan van
dezefactor opendeinvloedervankontoenreedsbegrootwordenopeenverlies
aanvitamineD-werkingvan20-50% (WEITS, 1952). Derattenkregenechterbij
dit onderzoekper daghetetherextract vanca0,5gdrogestofvanhooi,datten
hoogste 10gammacaroteenbevatkanhebben (BROUWERC.S., 1941). Inditlicht
gezien valt de uitwerking van de aanzienlijk grotere hoeveelheden caroteen en
vitamineA,/oals dieintabel29enfig. 6isweergegeven,tegen.Hetisdan ook
bijna niet denkbaar, dat het bij hooi waargenomen effect door caroteen alleen
veroorzaaktkanzijn.
Op de abscis zijn de hoeveelheden vitamine A dan wel caroteen, die in de
proevenvandetweedeproefreeksnaasthetvitamineDzijnverstrekt,thansbeide
ininternationaleeenhedenuitgezet.OpdeordinaatishetpercentagevitamineD
uitgezet,datwerdteruggevonden.Infig.6komentweedingennaarvoren.Inde
eersteplaatsschijnt ereengrenstebestaanvoordeantagonistischeinvloedvan
vitamineAencaroteen,zodatdewerkingvanhetvitamineDslechtstotruim50
procent verminderd kan worden. Dit houdt dusin, dat deantirachitische werkingvaneenmengselvanvitamineDencaroteen(vitamineA)nietomzoukunnen slaan in een rachitogene werking. Wel zou het denkbaar zijn dat bij een
nauwelijksvoldoendevitamineD-gift dewerkingvandezegeringehoeveelheid
door deantagonistischewerkingvan caroteen ofvitamineAzover verminderd
zou kunnen worden, dat dit eenmildegraad vanrachitistengevolgeheeft. Dit
karakter draagt derachitogene werking van groenvoeders, zoals dezedoor de

57

56(1)

58

Nieuwzeelandse onderzoekers wordt beschreven, echter beslist niet. Dezewerkingiszo uitgesproken, dat dievan een grote hoeveelheid vitamine D er door
wordt doorbroken. Zo delen FITCH C.S. (1944) mee, dat rachitis bij schapen,
grazend op groene haver, niet geheel voorkomen kon worden, wanneer in de
Vitamine D-activiteit
Vitamin Dactivity

Vitamine A
Caroteen

0

200

400

600

800

i.e.Vitamine A(Caroteen)
i.u.Vitamin A (Carotene)
FIG. 6. Percentage vitamine D teruggevonden naast toenemende hoeveelheden caroteen en
vitamine A.
PercentagevitaminDrecoverywithincreasingintakesofcaroteneandvitamineA.

vormvanlevertraan ongeveer300i.e.vitamineDperdagwerdenverstrekt,wat
voordezedierenongeveertweemaaldebehoefte betekende.Eenstootdosisvan
eenmiljoen eenhedenvitamineD,inhetbeginvandewinterverstrekt, waswel
voldoendeomrachitisbijlammerentevoorkomen (EWER, 1948);maarditwas
niet het gevalwanneer 500.000i.e. werden verstrekt (EWER, 1950).Werd geen
vitamineDextragegeven,dan ontwikkeldezichduidelijkerachitis,ofschoon de
lammeren met de snijhaver een hoeveelheid vitamine D opnamen, die de bebehoefte vijf maal overtrof. Hieruit moet welbesloten worden, dat de rachitogenewerkingvan groenvoeders een geheelander karakter draagt dan de antagonistische werking van caroteen (vitamine A), zoals deze in fig. 6 tot uiting
komt.Er moetechter ookinditverband opgewezenworden, dat aanderatten
naar verhouding niet die hoeveelheid caroteen (vitamine A) werd toegediend,
welkeschapen enkoeienmetvoorjaarsgras opnemen.Devraagkandusgesteld
worden,hoedecurvesinfig.6doorlopenwanneerhogeredosescaroteenofvitamineAwordengegeven.
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Een andere merkwaardigheid die opvalt bij het bestuderen van fig. 6 is, dat
caroteen, uitgedrukt in internationale eenheden, een sterkere antagonistische
werking schijnt uit te oefenen dan vitamine A. Uiteraard dient de vraag gesteld
teworden ofditverschilsignificant is.Indien ditwelhetgevalzoublijken te zijn,
dan isdezesterkerewerking moeilijk in overeenstemmingtebrengen met degedachtengang, dat het caroteen pas na omzetting in vitamine A antagonistisch
werkzaamis.
Al deze bedenkingen maken het moeilijk caroteen of vitamine A zelf als de
rachitogenefactor vangroenvoederstebeschouwen,alkannietontkend worden,
dat grote hoeveelheden, verstrekt aan rachitische ratten, de werking van het
vitamineD tegengaan (tweede proefreeks).
Tenslotte kan de vraag nog gesteld worden, hoe het antagonisme tot stand
komt. Niettegenstaande het feit, dat zojuist nog enige twijfel uitgesproken isbetreffende deidentiteit van derachitogenefactor, bestaan er enkele aanwijzingen,
die doen vermoeden, dat het antagonisme via de fosforstofwisseling tot stand
komt. Hierop is reeds gewezen door FITCH c.s. (1944) bij hun proeven over de
rachitogene werking van groenvoer en het is herhaald door EWER (1950). Het
. bleek hun nl. dat eenvan de opvallende gevolgen van het voederen van rachitogene snijhaver aan schapen bestond in het optreden van hypofosfatemie, terwijl
het calciumgehaltevan het bloedserum weinig of niet veranderde. Dezelfde tendenskwamin onzeproef met dedrieparenlammerentot uiting,waarvan de uitkomsten reedsintabel30zijn vermeld.
Voorts vonden Ross c.s. (1948) een lager gehalte aan anorganisch P in het
bloedserumvaneengroepvaarzen,waaraan dagelijks ruim 100.000i.e. vitamine
A werden verstrekt, vergeleken met dat van een controlegroep. Zij wensten aan
dit significante verschil geen gevolgtrekkingen vast te knopen, omdat ook aan
hetbeginvan deproefreeds eengeringverschiltennadelevandeproefgroep bestond.
Ross c.s. (1949) stelden vast dat ook omgekeerd het verstrekken van extra
fosfaat aankoeien,vaarzenenkalverenineenfosforarme streekleiddetot lagere
caroteengehaltes in het bloedserum vergeleken met de gehaltes bij dieren, waaraan geenfosfaat werdbijgevoerd. Ditzelfdewerdbijhetcaroteengehaltevan het
bloed van koeien waargenomen door THOMAS C.S. (1953), zonder dat veranderingen geconstateerd konden worden in het vitamine A-gehalte van het bloedserum.
Ookbij stierennamenzijwaar (GALLUPc.s., 1953),dat ereennegatievecorrelatie bestond tussen het anorganisch fosfaat- en caroteengehalte van het bloedserum, zonder dat ook hier van een invloed op het vitamine A-gehalte van het
bloedserum gesproken kon worden. Dit laatste konden zij echter niet bevestigen
in proeven met lammeren. Het verstrekken van extra fosfaat leidde hier inderdaad tot lagere vitamine A-gehaltes in het bloedserum. Het caroteengehalte
werdnietbepaald, zodat eenvergelijking opditpuntnietmogelijkis.
Hun uitkomsten met lammeren kunnen in overeenstemming zijn met die van
KLOSTERMAN c.s. (1952), die bij ratten en schapen eveneens het verband tussen
anorganisch fosfaat en vitamine A onderzochten. Een laag fosforgehalte in het
voerleiddeinhunproevensteedstot eenhogervitamineA-gehalteindelevervan
ratten. Bij schapen bestond er een significante negatieve correlatie tussen het
fosfor- envitamineA-gehaltevanhet bloedserum.
Ofschoon de uitkomsten van deze proeven niet in alle opzichten met elkaar
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overeenstemmen, waartoe mogelijk bijdraagt het feit, dat ze met verschillende
diersoorten uitgevoerdzijn, krijgt men niettemin deindruk, dat hetfosfaat, althans bij rundvee van invloed is op decaroteenstofwisseling in diezin, dat de
omzetting ervan tot vitamine A bij fosforarmoede wordt belemmerd. Dit zou
namelijk afgeleid kunnen worden uit het hogere caroteengehalte in het bloedserumbijfosforgebrek. Voordezeveronderstellingisechtergeensteuntevinden
waar het lammeren en ratten betreft, gezien de lagere vitamine A-gehaltes in
lever en bloedserum bij het verstrekken van meer fosfaat. Behalve deze tegenstrijdigheid, diehetalmoeilijkmaaktdezeuitkomstenopenigerleiwijzeinverband tebrengen met het antagonisme tussen vitamine D encaroteen (vitamine
A), komt nog de omstandigheid dat de wisselwerking tussen caroteen envitamineAenerzijds enfosfor anderzijds indezojuist aangehaalde onderzoekingen
ineersteinstantiebestudeerdismetfosfor alsonafhankelijk veranderlijke. Hierbijwerdenderhalvedegevolgenvanveranderingen derfosforvoorziening opde
caroteen- envitamineA-stofwisseling bestudeerd. Ookalzou men dusgerechtigdzijnaantenemen,dateenlaagfosforgehalte inhetbloedserumleidttoteen
hoogcaroteengehalte, dan mag hieruit nog niet worden afgeleid, dat een hoog
caroteengehalteinhetbloedserum eenlaagfosforgehalte meebrengt omdaaruit
hetantagonismetussencaroteen(vitamineA)envitamineDteverklaren.Hetis
dusbelangwekkend omtewetenwelkegevolgeneenhogedosiscaroteen ofvitamineA meebrengt voor hetfosformetabolisme. Hierover bestaat eenbeknopte
mededelingvan MADDOCKC.S. (1950),welkebehelstdathetverstrekkenvaneen
toxische dosis vitamine A aan rachitische ratten de fosforuitscheiding via de
urine sterk deed toenemen. Gelijktijdig werd deN-balans echter ook negatief,
evenalsdecalciumbalans.Inditverbandishetmisschienvanbelangoptemerken,datdebevorderingvandeterugresorptievanhetfosfaat door deniertubuli
door sommigen als een van defuncties van het vitamine D wordt beschouwd
(HARRISONc.s.,1941).
Ofschoondezegezamenlijkegegevenshetdenkbaarmaken,dathetantagonismetussenvitamineDencaroteen(vitamineA)totstandkomtviade fosforstofwisseling,leverenzehiervoor noggeenszinsvoldoendebewijs.Daartoezou het
nodig zijn de invloed van het vitamine A en zijn moederstoffen op het fosformetabolismeveeluitvoerigertebestuderen.
3 . THEORETISCHEBESCHOUWINGEN OVER HET ANTAGONISMETUSSENVITAMINED
EN CAROTEEN (VITAMINE A )

Deopzetvandeproevendertweedeproefreeks waszodaniggekozen,datverwachtwerdietstekunnenzeggenomtrenthetwezenvanhetantagonismetussen
vitamine D encaroteen (vitamine A).Hoewel hieromtrent in het onderstaande
inderdaad ietsgezegdzalworden,dientniettemintenaanzienvandehiernavolgende beschouwingen enigvoorbehoud gemaakt te worden. Bij deze beschouwingenisgebruikgemaaktvantheorieen (WORK C.S., 1948; WILLIAMS C.S., 1950;
WOOLLEY, 1952),dievoorsommigemetabolietenenhunantimetabolieten,zoals
bijvoorbeelddeB-vitaminesenhunantagonisten, welvaststaan, ofalthansmet
deuitkomstenvanproevenovereenblijkentestemmen,maardievoorhetonderhavigegevalnogalshypothesen beschouwd moetenworden. Dit wordt veroorzaakt door deleemte,dieer bestaat aangaande defysiologische chemievan de
vitaminesAenD.
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De antagonismen, zoals hierboven bedoeld, worden onderscheiden in twee
hoofdgroepen, namelijk:

bondenwordenaaneenzelfdeplaatsvaneenreceptormoleculeR,byvoorbedd
eenenzym dat de omzettingvan M bewerkstelligt In ^ ^ . J ^ t n T toM
waarinMen AgebondenaanRvoorkomenbepaald
/*^J£g1~lSSr
tratieverhouding M/A. De antagonistischewerking ^ ± ^ ' ^ ^ 1
dezeverhouding bepaald. Overeenkomstinstructuur speeltby dezeantagonis
meneenbijzonder groterol.

^ Z ! T ^ ^ r Z Z

i

^ ^ A-rsibelfbon^ ^

worsen aan het m e t a b o l i e t - r e c e p t o r c o m p ^
werkzaamwordt gemaakt.DematewaarinAz«*bmdt a ^ h g compie
^
wordtbepaalddoordeconcentratevan^, zodathetantagonistsettect
vandezeconcentratieafhankelijkis.
• or ,„_- „__Vatiatiesmoeelijk
Dezeeenvoudigeindelingiszekermet v d J J j ^ ^ ^ S ^ S U t
beidetypes antagonismen met enkele^ ^ fb ^ S o ^p v Sa t gt m ^g nietin
tenworden ombepaaldeafwijkingen, diemet ° ^ ^
overeenstemmingwarentebrengen,^ J ^ ^ S t Z ^ a ^ vanuitgeBij eencompetatief antagomsmemoet er bhjkens;hetvoorg
u
A
gaanworden,dat devolgendereactiestussen*e*botetAf f
^ .
enerzijdsmetreceptorRanderzijdsmogelykzyn(WILLIAMSC.S., I » )
M + RZMR
A+RZAR
Detotalehoeveelheidreceptoren[RT]kandusvoorgesteldwordendoor
[RT]= [R]+{MR]+ WBij het toepassen van de wet der ^ ^ ^ ^ ^ S Z S S door KM [MR]/[M],waarbij KM>** ™T^]\TRWAW],
waarbij ^ de
receptorcomplexvoorstelt, en [ ^ / ° f n t f ^ b X ^ o m p l e x is.Hierbij moet
evenwichtsconstante van het receptor-antimeabohet co P
^
hoog
dan verondersteld worden, dat de ^ ^ f S ^ i U d e n aandetotale
t.o.v. [MR] en [MA], zodatze,ynjwelgehjkSggMg* y o o r d e t o t a l e hoeveeltoegevoegde hoeveelheden [M] en [A]. De uitaruKiu g
heidreceptorenwordtdusnu

Dit kan herleid worden tot
[MR]=
„ »•tw substraatvormt,evenredig
Nu ishet effect E van de ^^XT^ZI^MT^HABUS
c.s., 1913),
met de hoeveelheid receptor-metabohetcomplex [MAJ
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Voorts ishetmaximale effect evenredig met [RT] aangezien [MR] bij een hoge
metabolietconcentratiehiertoenadert.Dit geeft
E=c

[MR] enEmax = c [RT] en
E_max _^ 1RT\
E
[MR]

K

=

M I y i KM\A1
[M]~ r ^ KA [M]

(1)

Voor een niet-competatief antagonisme is het uitgangspunt iets anders, aangezienhierdevolgendereactiesmogelijk zijn:

M + RZMR
A + MRZ AMR.
De totale hoeveelheid receptoren is in dit geval dus
[RT] = [R]+ [MR] + [AMR].
Op analoge wijze als dit voor het competatieve antagonisme is gedaan, kan
hieruit afgeleid wordendat
[MR] =

• [RT]
KM , ! + [A]
[M]
KAMR

waarbij KAMR de evenwichtsconstante van het antimetaboliet-metabolietreceptorcomplex voorstelt.
Hieruit volgtdat
Emax_ [RT\ __ KM
E
[MR]
[M] ^

[A]
~*~ KAMR'

.
K}

De formules (1)en (2)maken het mogelijk het verband te bestuderen tussen
het effect .E'endehoeveelheid metaboliet [M].Hetiseveneens mogelijk ditzelfde
na te gaan wanneer naast toenemende hoeveelheden metaboliet een constante
hoeveelheid antimetaboliet aanwezigis.Ditiszowelvooreencompetatiefalsvoor
eenniet-competatiefantagonismeweergegeveninfig. 7. Indeze figuur is telkens
het honderdvoudige van de reciproke waarde van

m x

" uitgezet, dus - = — •
E

Emax

Omdat het hier slechts gaat om de weergave van het beginsel, zijn bij deberekening willekeurigewaarden voor dedissociatieconstanten indeformules 1 en
2 gesubstitueerd. Voor dehoeveelheid metaboliet [M],welke opde abscis logarithmisch isuitgezet, zijn deinfig.7aangegeven hoeveelheden gebruikt. Aangezien bij afwezigheid van antimetaboliet de term met [A] in de formules 1en 2
wegvalt,bestaaterinditgevalgeenverschiltussenheteffect E en [M]bijdetwee
types antagonismen. Men zou de aldus verkregen kromme 1de standaardlijn
kunnen noemen. Voor beidetypes antagonismen ishetverband tussen het effect
en [M]verder noguitgerekend bij aanwezigheid vaneen constante hoeveelheid
antimetaboliet en het dubbele ervan. Voor een competatief antagonisme geeft
dit resp.dekrommen 2en 3,voor eenniet-competatief antagonisme delijnen 4
en5 (ARIENSas., 1955).
De opzet vandekrommen infig.7endewijze waarop zezijn afgebeeld, zijn
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geheel in overeenstemming met de uitvoering van de rattenproeven van de
tweedeproefreeks (hoofdstuk VII. 1),waarvanfig.5 eenvoorbeeld geeft. In fig.
5isopdeabscisdelogdosisvitamineDuitgezeteninfig.7delogdosismetaboliet,terwijlopdeordinaatvanfig.5degenezingisuitgezeteninfig.7hetrelatief
Effect
100%=E

2~8 2~6 2~4 2" 2 2° 2 2 2 4 2 6 2 8
Log.antimetaboLiet cone.
Log.antimetabolite cone.
IO. 7. Competatief en niet-competatief antagonisme zonder antimetaboliet (kromme 1).
Competitiveandnoncompetitiveantagonism withoutantimetabolite {curveI).
Competatief antagonisme met tweeverschillende hoeveelheden antimetaboliet (krommen 2 en 3).
Competitiveantagonism withtwodifferentamountsofantimetabolite {curves2and3).
Niet-competatief antagonisme met twee verschillende hoeveelheden antimetaboliet
(krommen 4 en 5).
Noncompetitiveantagonismwithtwodifferentamountsofantimetabolite{curves4and5).

effect vandemetabolietdosis.Hetverschiltussenbeidefigurenbestaathierin,dat
infig.5deinvloed van slechts een constante hoeveelheid antimetaboliet (vitamineA)isweergegeveneninfig.7deinvloedvantweehoeveelheden (krommen
2en3).Verderzijninfig.7deberekendekrommendoorgetrokkentotbuitenhet
bij benaderingrechtecentraledeel.Infig.5kon ditnietgedaan worden, omdat
bijbiologischebepalingenalleenmaarophetrechtetrajectwordtgewerkt.
Uithet evenwijdig verloopvan debeidelijnen in dezelaatstgenoemdefiguur
moet,opgrondvaneenvergelijking metdebeideinfig.7grafisch weergegeven
mogelijkheden, de conclusie getrokken worden, dat het bij de wisselwerking
tussen hetvitamine D encaroteen (vitamineA)gaat omeencompetatief antagonisme.
Datdezetyperingvanhetgenoemdeantagonismeechtermisschiennietgeheel
juistis,kanblijken uitdevolgendeoverwegingen.Infig.7zijnvooreencompetatief antagonisme slechts drie gevallen weergegeven, namelijk het verband
zonder metaboliet (standaardkromme), diemet een bepaalde hoeveelheid anti-

64

56(1)

metaboliet (kromme 2)en diemet het dubbele ervan (kromme 3).Het spreekt
vanzelf,datditaantalgevallenverderuitgebreidhadkunnenwordendoorsteeds
groterehoeveelhedenantimetaboliet [A]informule 1 tesubstitueren.Daardoor
zoueengrotereserie,steedsmeernaarrechtsverschuivendekrommenverkregen
zijn.Bijhogereconcentratiesvertonendelijnenbijiederevolgendeverdubbeling
van [A],horizontaalgemeten,eenconstantinterval.Nukanvaniederekromme,
voorstellendheteffect vaneenreeksmetaboliethoeveelheden meteenconstante
hoeveelheid antimetaboliet een bepaalde metabolietwerking afgeleid worden,
zoalsookbijdebiologischevitamineD-bepalingeninhooiuitdepositievande
regressielijnen ten opzichtevanderegressielijn vandevitamineD-standaard tot
een zekere vitamine D-werking kan worden besloten. De maatstaf hiervoor
vormt de antilogarithme van de horizontale afstand tussen de regressielijnen
(COWARD, 1947;B.S.I.Spec.No.911,1949).
Wanneer een dergelijke berekening wordt uitgevoerd voor een competatief
antagonisme,danzouditbijvoorbeeld gedaankunnenworden opdatpuntvan
deordinaatwaarvoorheteffect E50procentvanEmax bedraagt, zodat formule
1 wordt
KM

[M] +

, i i KM M _ ~
+
KA [M] ~ l-

/,S
(3j

Dat het inderdaad geoorloofd isdit willekeurig niveau—m"x—2 te kiezen
E
voor het bepalen van de horizontale afstanden, dus van metabolietwerkingen,
vloeitvoortuithetfeit datdekrommen 1,2en3door verschuivinginhorizontalerichting in elkaar overgaan. Tussen demetabolietdosis [MJ namelijk, die
bij aanwezigheid van eenhoeveelheid antimetaboliet [1,4]eenzelfde effect geeft
alsdemetabolietdosis [M2]bijaanwezigheidvaneenhoeveelheid antimetaboliet
[2A],bestaatdebetrekking
KM I < , KM W-A\ _ KM , •, , KM [2A]
[MJ "*" ^ KA [MJ
[M2] t l + ^ [Ma] '
Hieruit volgt dat
[MJ _KA + [IA]
[M2] KA + [2A] '
zodatdehorizontaleafstandtussenlog[M2]- log[MJ gelijkisaan
llA]
log(l+
)•
8
^ ^KA +[1A]

Hieruit blijkt, dat dezehorizontale afstand bijgelijkblijvende [A]onafhankelijkisvan [M]enderhalveblijkens (1)ookv a n — ~ . Dekrommengaandusbij
E
horizontaleverschuivinginelkaarover.
Substitueert men nu in formule 3bepaalde, met de factor tweetoenemende
waardenvoor [A], danwordendebijbehorendewaardenvan [M] gevonden,die
eenhalfmaximaal effect geven.Wanneer zonder metaboliet wordt gewerkt, kan
opovereenkomstigewijze [M]van kromme 1 (Mstandaard) gevonden worden,
waarvoor eveneens geldt dat ^ ? = 2. Nu geeft hetverschillogMlA - log
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Mstandaardde horizontaleafstand aantussen de standaardkromme en de lijn die
verkregen wordt, wanneer naast iedere standaarddosering een hoeveelheid [IA]
antimetaboliet voorkomt en eveneens log M2A - log ^fstandaard de afstand
tussen beide krommen, wanneer van een hoeveelheid [2A]antimetaboliet uitgegaan is. Derhalve kan uit
M \A

M 2A
en
M standaard
M standaard
voor beide gevallen de metabolietwerking berekend worden, wanneer naast bekende hoeveelheden metaboliet een hoeveelheid [IA] resp. [2A] antimetaboliet
voorkomt. Onder aanname van KM = 1en KA = 1, 5, 10en 20is ditvoor toenemendehoeveelheden [A]uitgerekend endeberekendewerkingof „metabolietgehaltes" zijn in fig. 8 uitgezet tegen de hoeveelheid antimetaboliet, zodat de
krommen 1,2, 3resp.4ontstonden. Door behalveKA = 1 eveneensde waarden
5, 10en20te gebruiken, zijn antagonismenin ogenschouwgenomen, waarbij de
invloed van de antimetaboliet ten opzichte van de metaboliet steeds zwakker
werd, zoals ook uit de liggingvan de vier krommen onderling afgeleid kan worden. Dit berust hierop, dat minder [AR] aanwezigis,naarmate KA groter wordt.
Derhalve bestaat er een volledige overeenstemming tussen de wijze waarop de
krommen van fig. 8zijn berekend en de manier waarop die van fig. 6op grond
van deuitkomsten vandetweedeproefreeks (tabel29)zijn ontstaan.
Metaboliet
activiteit
Metabolite
activity
100%

12 16 20 24 28 32
AntimetaboLiet ooncentratie
Antimetabolite concentration
FIG. 8. Metabolietwerking bij competatief antagonisme naast toenemendehoeveelhedenantimetaboliet.
Recoveryofmetaboliteactivityincompetitiveantagonismwithincreasingintakesofantimetabolite.
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Inderdaadbestaaterovereenkomsttussenhetverloopderkrommenvancaroteen envitamineAinfig.6endetheoretisch afgeleidevoorbeeldeninfig.8.Geheel bevredigend is deze overeenkomst echter niet. Bij een zuiver competatief
antagonisme kan dewerking van demetaboliet door eentoenemende hoeveelheid antimetaboliet geheel te niet gedaan worden. Bij welke antimetaboliethoeveelheidditplaatsvindt,hangtafvande„affiniteit" tussenantimetaboliet A
enreceptormoleculeR,d.i.vandewaardevanKA,zoalsuitfig.8blijkt.
Hetverloopderkrommeninfig.6doetechtervermoeden,datdewerkingvan
vitamine D door stijgende hoeveelheden caroteen (vitamine A) slechts tot een
limietvanongeveer50procentverminderdkanworden.Omditmetmeerzekerheidtekunnenzeggen,zoudeantagonistischeinvloedvannoggroteredosesvitamineAbeproefd moetenworden.Daaromishetbeter,voorlopigeennietalte
grote betekenis toe te kennen aan het vermeende verscb.il in het verloop der
krommenvandefiguren6en8.
Op grond van de thans ter beschikking staande gegevens ishet derhalve het
meest voor de hand liggend het antagonisme tussen caroteen (vitamine A) en
vitamineDcompetatief tenoemenendebeidelaatstgenoemdeverbindingen als
slechtszwakkeantagonistenvanhetvitamineDtebeschouwen.
Een zekereterughoudendheid is ook hieromwenselijk, omdatin het huidige
gevalnietisgewerktmeteengeisoleerdenzymdatslechtsdeinonderzoekzijnde
omzetting kan bewerkstelligen, maarmetlevendedieren.Er dient dan ookernstigrekeninggehoudentewordenmetdemogelijkheid, dathetbijhetantagonismetussencaroteen(vitamineA)envitamineDnietgaatomeenenkelenzymdat
geremdwordt,maar omeensamengestelder biologischproces,waarvanexperimentedslechtshetuiteindelijkeresultaataandehandvanverschillendedoseringen bestudeerd is.In een dergelijk situatie kunnen afwijkingen van de theorie
verwacht worden, zoals ook het bestuderen van antagonismen met behulp van
bacteriesuspensiesheeftgeleerd.
Er blijft dus,zoweltenaanzienvanhetantagonismetussencaroteen(vitamine
A)envitamineDalsookwathetwezenervanbetreft, eenaantalduisterepunten
over.Dathetantagonismenietaltijdaantoonbaaris,zouverklaardkunnenwordenuithetcompetatievekarakter ervan.Ditkantoegelichtwordenaandehand
vanfig.7.Deinvloedvandeantimetaboliet, inonsgevalduscaroteen (vitamine
A), wordt slechts merkbaar onder bepaalde omstandigheden, namelijk bij een
niet al te ruim aanbod van metaboliet (vitamine D), gepaard gaande met een.
zekereovermaat aan antimetaboliet (caroteen,vitamineA).Ditisdushetgeval
op het centrale rechte deel van de krommen 2 en 3. Wordt het metaboliet(vitamineD-)aanbodruimer,danontstaandevoorwaardendie gelden voor het
bovenstedeelvandegenoemdekrommen,waardeverticaleafstanden tussende
verschillende lijnen, d.w.z. deverschillen in werking van eenzelfde metabolietdosis zonder en met toenemende hoeveelheden antimetaboliet, vrijwel geheel
verdwijnen.
Zoweltenaanzienvanhetwezenvanhetantagonismealsookwatdeidentiteit
van de antagonist betreft, blijven nog vragen over. In niet mindere mategeldt
dit debetekenisvan hetantagonismevoor deveevoeding.Onwillekeurig dringt
zichdevraagopinhoeverredegrotecaroteenopneming methet voorjaarsgras,
wanneerdevitamineD-voorziening door hetzonlichtnognietmaximaalis,nadeligegevolgenkanhebben.Inhethuidigestadiumvanhetonderzoekishetontoelaatbaar eenverband teleggen tussen deafwijkingen diezichbij melkveein
hetbeginvandeweidetijd voordoen endeovermaatcaroteendiedanwordtop-
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genomen,welkelaatstehoeveelheid,zoalsreedsisopgemerkt,ongeveerovereenkomtmethethonderdvoudigevanhetgeendenorm voorschrijft.
Zo zouhetaantal vragen nogtevermeerderenzijn. Allestezamen genomen
mag wel worden besloten, dathet huidige onderzoek uitbreiding nodig heeft,
zowelindebreedtealsindediepte.
SAMENVATTING

Inhoofdstuk Iiseropgewezendatdebehoeftegrootisomtenaanzienvanhet
vitamine D over eigen waarnemingen te beschikken. Een onderzoek naar de
vitamine D-werking van Nederlandse ruwvoedermiddelen werd derhalve om
verschillenderedenenvanbetekenisgeacht.
Om eenindruk tekrijgen vandestand vanzaken hieromtrent inhetbuitenlandisinhoofdstuk IIeenoverzicht gegevenvandeliteratuur aangaandevitamineD-gehaltesinruwvoedermiddelen.
In hoofdstuk III zijn aandehand vandeliteratuur debeide methodesbesproken, dievoor hetbepalen vanvitamine D-gehaltes in ruwvoedermiddelen
wordentoegepast. Hetvermoeden,datdemengmethode,waarbijhethooidoor
het rachitogene voer wordt gemengd, tot te hoge uitkomsten kanleiden,kon
experimenteel bevestigd worden. Deze methode is veelvuldig toegepast door
WALLIS(1935, 1938a, b).

Derhalve is,na enkele orienterende proeven deextractiemethode gebruikt,'
zoalsdiemededoor ALLEMANN(1942)isuitgewerkt.Hetbleekechtertijdenshet
onderzoek vaneenserieruwvoedermiddelen, datbijdezemethodehetvitamine
D nietvolledigmetether uithetteonderzoeken materiaal werd geextraheerd.
Dit waswelhetgeval, wanneer hethooi eerst meteenloogoplossing gekookt
werd,waarnahetvitamineDovergebrachtkonwordeninpetroleumether.Dein
dezezingewijzigde extractiemethode bleekhogereuitkomsten tegevendan die
vanALLEMANN(1942).
VervolgenswerddemethodenogverdergewijzigddoorhetvitamineD,voorkomend in deonverzeepbare fractie vangrasvet verder tezuiveren doorchromatografie. Deaanleiding hiervoor vormdedewaarneming,datbijdebiologischebepalingvanhetvitamineD,deregressielijn vandevitamine D-standaard
vrijwel steedseengrotere helling bleektevertonen dandievandeonderzochte
stof.Ditkonverklaardwordendooringrasenhooieenstofteveronderstellen,
diehetvitamineDtegenwerkt („antivitamine D-factor"). Dezekondoorchromatografie verwijderd worden, watbleek uithetwegvallen vanhetverschilin
hellingderregressielijnen enhethogeruitvallenvandevitamineD-gehaltes.
Het biologisch deeldervitamine D-bepalingen werd uitgevoerd volgenshet
curatieveprincipemetrachitischejongeratten. Hetcriterium voordegenezing
vormden derontgenologisch waarneembare veranderingen dietengevolgevan
het toedienen vanvitamine D in demetafyse vanhetproximale eind vande
rechtertibiaontstonden.
In hoofdstuk IViseenoverzicht gegeven vandegevonden vitamineD-werking der monsters (tabellen 18-21). In ingekuilde stoppelknollen kon geen
vitamineDaangetoondworden,iningekuildgrasgemiddeld300i.e.perkgdroge
stof,inkunstmatiggedroogdgras500i.e.;zondermeerekenenvaneenbijzonder
hogeuitkomstwasdewerkingechterongeveergelijkaandievaningekuildgras.
DevitamineD-werkingvanopperhooibedroeggemiddeldbijna 1000i.e. perkg
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droge stof, van ruiterhooi 800,zonder meerekenen van een bijzonder hoge
waardeechter 575i.e.perkgdrogestof.Strois,watdevitamineD-werkingbetreft, waarschijnlijk ongeveergelijkwaardig metopperhooi.
Dezeuitkomsten vormdeneenbevestiging voor het vermoeden,dateen verminderingvandeinvloedvanhetzonlichtlagerevitamineD-gehaltesmeebrengt.
Aan dehand vandezeuitkomsten iseenbeschouwing gegeven over devitamineD-voorziening van kalveren enmelkvee. Kalveren krijgen metvoilemelk
enhooideeerstemaandennadegeboorteteweinigvitamineD.Gemiddeldkan
devoorzieningvanmelkveejuistvoldoendezijnindienhetstalrantsoen 8-10kg
opperhooi bevatofevenveelhooi + stro.Door degrotevariatieindevitamine
D-werkingvanhooizalditechter opveelbedrijven niethetgevalzijn,terwijlde
vitamine D-voorziening inongunstige zinwordt beiinvloedwanneer hetopperhooiinhetstalrantsoen geheeloftendelewordt vervangen door produkten als
ruiterhooieningekuildgras.
Inhoofdstuk Viseenoverzichtgegevenvandeliteratuurbetreifende factoren,
diehetvitamineDtegenwerken. Hierover blekenverschillendeminofmeerop
zichzelfstaandemededelingentebestaan.
In hoofdstuk VIisheteigen werk beschreven, datverricht isomtrent de ophelderingvandeidentiteit vandeingras enhooi waargenomen „antivitamine
D-factor". Dewerkinghiervankonopverschillendemanierenaangetoond worden.Deaanwezigheid ervaninmelkvetkonnietmetvoldoendezekerheid vastgesteldworden,welechterinkunstmatiggedroogdgras.Defactor konvanvitamine D afgescheiden enverder gezuiverd worden met behulp vanchromatografie.Erbleekeenbetrekkingtebestaantussencaroteenendeze„antivitamine
D-factor",zonderdathetnogmogelijkwastebesluiten,datdezestoffen identiek
zijn.
In hoofdstuk VIIzijn derattenproeven beschreven, dieuitgevoerd zijnmet
synthetisch beta-caroteen en synthetisch vitamine A. Het bleek dat dezeverbindingen derachitis bijratten, gezet opeenrachitogeen rantsoen, niet deden
toenemen. Daarentegen kon wel herhaaldelijk waargenomen worden, datin
curatieveproevendewerkingvan hetvitamineDzoweldoor caroteen alsdoor
vitamineAverminderd werd.Hiervoor washetnodigeenonfysiologisch grote,
maarallerminsttoxischehoeveelheidcaroteen(vitamineA)tegeven.
BijlammerenbleekeenhoeveelheidvitamineA,diededagelijksebehoefte 100
maalovertrofendiegedurendezevenwekenwerdverstrekt, aanleidingtegeven
toteendalingvanhetP-gehalteinhetbloedserum.
Opgrondvandeexperimentelegegevenslijkthetwaarschijnlijk, dathetantagonismeeen competatief karakter draagt endatcaroteen envitamineAslechts
alszwakkeantagonistenvanhetvitamineDtebeschouwenzijn.
SUMMARY

InchapterIitispointed outthat,ineverycountry,itisimportanttohaveinformation relating vitamin D to animal nutrition, including, for example,the
vitaminDcontent ofroughages.Theimportance ofgeographical position,and
hencetheintensityoftheultraviolet raysofthesunonvitaminDformation,is
stressed. Aninvestigation into thevitamin Dcontent ofDutchroughageswas,
therefore,consideredimportant,particularlyassomemodernmethodsofcuring
reducethetimeofexposuretosunlight.
A review oftheliterature onthevitamin D content of roughages in other
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countriesisgiveninchapter II.Thevitamin Dcontent offresh grassappears to
belowwhilethat of hayishigh.Themarked variationsinthevaluesgiven for
haycannotbeentirelyexplainedbydifferences intimeofcuring.Itisconsidered
probable that allfactors which,together with sunlight,influence thevitamin D
contentofroughagesarenotyetknown.
In chapter III,from theliterature to hand, thetwomethods for determining
the vitamin D content of roughages are discussed. It is concluded that the
„mixingmethod", thathasoften beenusedbyWallis(1935; 1938a,b),inwhich
thehayismixedwiththerachitogenicdietmightgivehighresultsbecauseofthe
amounts of Ca and P contributed by the sample. This has been confirmed experimentally(Table 10).After somepreliminarytrials(Tables 11,12)the„etherextractionmethod",whichhasbeenextensivelystudiedbyAllemann(1942)was
chosen.-During the assay of a number of hay samples,however, itwas evident
that vitamin D wasincompletely extracted withethylether.Bytreating thehay
with 10% KOH the vitamin could be completely concentrated in petroleum
ether(Table 13).Thismodified extractionproceduregavehigherresultsthanthe
method ofAllemann(Table14).
Subsequentlythemethod wasfurther modified bypurifying thevitamin Din
the unsaponifiable fraction of hay fat by chromatography. This was donebecause,in thebiological determination ofvitamin D,theregressionlinesfor the
vitamin D standard had much larger slopes than those for the hayfat (Fig.2,
Table 15).This could be explained by assuming that grass and hay contain a
factor antagonistic to vitamin D. This factor could be removed by chromatographyonaluminawithpetroleumether;thevitaminDcontainingfraction was
removedonlyafter theapplication ofpetroleumethercontaining0.5%ethanol.
Removal ofthefactor wasconfirmed bythedisappearanceofthedifferences in
the slopes(Table 17)and bytheincreaseinvitamin Dpotency after chromatography(Table 16).ThecurativeX-raymethodwasusedfor allvitaminDdeterminations.
In chapter IV the results obtained for Dutch roughages are discussed. No
vitaminDcouldbedetectedin „turnipsafterstubble"ensiledtogetherwiththeir
leaves(Table 19).Grasssilagecontained, ontheaverage,300i.u.vitamin D/Kg
D.M.(Table19)andartificially driedgrass 500i.u. (Table 18);if oneveryhigh
valueisomittedfrom thelattergroup,however,grasssilageandartificially dried
grasshadaboutthesamepotency.Haycuredinwindrowsandcockscontained
1000i.u.vitaminD/KgD.M.(Table21)andframe-dried hay575i.u., or800i.u.
if one very high value is included (Table 20). Straw is probably the same as
windrowhay.
Thesefindingsconfirm theconclusion that hays oflower vitamin D potency
resultfrom reducedexposureto sunlightduringcuring.Althoughthe difference
between windrow and frame-dried hay is significant, it is not as great as was
anticipatedfrom asurveyoftheliterature.
Theintake ofvitamin D bycalvesanddairycowsduringwinter isestimated
from theseresults.Itisconsidered that, onadiet ofmilkand hay,calvesdonot
get sufficient vitamin D during thefirstthreemonths after birth (Fig. 3,Table
23); for cows the intake isprobablyjust sufficient if the daily ration contains
8-10Kgwindrowhayorhayandstraw.OwingtothegreatvariationinthevitaminDcontentofhays,intakeofthevitamin maynotbeadequateonallfarms.
Moreover,theintakewillbedecreasedifpart ofthewindrowhayisreplacedby
frame-dried orbarn-curedhayorbygrasssilage.
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In chapter Va survey is given ofthe literature dealing with factors which
antagonisevitaminD;itturnedoutthatseveralpublicationsexistonthissubject.
In chapter VIourownattempts toelucidate theidentity ofthe vitaminD
inhibiting factor arereported. Itsexistance could bedemonstrated in different
ways (Fig. 2,Tables 15,25).Artificially dried grass wasapotent source ofthe
factor but itspresenceinmilkfatcould not bedefinitely established (Table26).
Asalreadymentionedthefactor couldbeseparatedfrom vitaminDbychromatography (Table 27). Although identification wasnotpossiblearelationship
appeared toexistbetweenthisfactor andcarotene (Fig. 4).
Experiments,with rats,totest theinhibiting effect ofsyntheticcarotene and
vitaminApalmitateonvitaminD aredescribedinchapter VII. Itappeared that
thesecompounds did notincreasethedegreeofricketswhennewlyweaned rats
weregiventherachitogenicdiet(Table28). Ontheother handitwasrepeatedly
observedincurativeexperiments,that bothcaroteneand vitaminAdiminished
the degree ofhealing that occurred when vitamin Dalone was given (Fig.6,
Table29).Toobtainameasurable degreeofinhibitionitwasnot necessaryto
givetoxicamountsofcaroteneorvitaminA, 100-800i.u.dailybeing sufficient.
In thecurative experiments with rats, theregression lines ofthe vitaminD
standard alone orwith increasing amounts ofcarotene orvitamin Awere
parallel(Fig. 5)anditissuggestedthattheantagonismisofacompetitivenature,
bothcaroteneandvitaminAbeingweakantagonistsonly.
Inexperimentswithlambsadailydoseofonehundred timesthenormalvitaminArequirementhad,after sevenweeks,noeffect ontheblood serumcalcium
butcausedaloweringoftheseruminorganicphosphorus(Table30).
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