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INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING
In de weideperiode, als de melkproduktie hoogis, slaat men dikwijls grote hoeveelheden boter op in koelhuizen, met het doel deze voorraden in de periode van lage
melkproduktie af te zetten. Deze voorraden zijn somtijds niet onaanzienlijk, zo
wareninfebr. '56,juni '58,sept. '60eninaug. '62resp.ca.20000, 18000, 18 000en
25000ton boter indekoelhuizen aanwezig.Deafzet inhet binnenland beweegtzich
in langzaam stijgende lijn, doch ligt ver beneden het niveau van dejaarlijkse produktie (fig. 1).
Fig. 1. De produktieen afzet van boter in dejaren 1952t/m 1960.
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Fig. 1. Production andsaleof butterintheyears 1952 upto 1960 inclusive.

Bijopslagvanboterinhetkoelhuisbijdevoorgeschreventemperatuurvan—10°C,
kunnen na verloopvan tijd in deboter smaakafwijkingen gaan optreden dieworden
gekarakteriseerd met de benamingen: vettig, spekkig en tranig, in deze volgorde
tevens aangevend eentoenemend organoleptisch onbehagen. Dezegebreken zijn van
oxidatieve aard, d.w.z. zijn het gevolgvan (chemische) oxidatieve omzettingen in de
boter.Gebrekenvanmicrobiologischeaardzijn,geziendelagebewaringstemperatuur,
van zeer geringeomvang.
Overhetalgemeentreedt het specifieke koelhuisgebrek pasopnaenkelemaanden,
meestalneemtmengedurende deeerstedriemaanden betrekkelijk weinig(oxidatie-)
gebreken waar. De intensiteit van de smaakafwijking neemt echter bij langdurige
bewaringgeleidelijk toe,hetgeenleidttoteenproduktdatvoordeconsumptieminder

1

of niet geschikt is. De frequentie waarmee dit gebrek optreedt is niet onaanzienlijk,
hetgeen blijkt uit de gegevens van tabel 1.
Tabel 1. De kwaliteit van koelhuisboter, ingeleverd bij het V.I.B., in dejaren 1957 t/m 1961, na
bewaring gedurende 4 maanden bij —10°C.
Jaar

Percentage in klasse*

Gekeurde hoeveelheid
kg

E

B

I

13 375850
4757 575
11837300
21752400

79,0
86,2
92,3
85,9

15,6
11,3
6,6
11,9

5,4
2,5
1,1
2,2

1957
1958
1960
1961
E = geen
B = lichte
I = ernstige

smaakgebreken

Table 1. Keepingquality of coldstored butter, delivered to the V.I.B., in the years 1957 to 1961
inclusive, after storagefor 4 monthsat —10°C.

Volgens het Zuivel-Kwaliteitscontrole-Bureau (Z.K.B.) behoorde in 1958 van de
bij de 4 maanden oude koelhuisboter waargenomen reuk- en smaakafwijkingen
82,6%totdegroepderoxidatiegebreken.Deconclusieuitdezegegevensluiddeterecht,
dat „verbetering van de duurzaamheid van boter in het koelhuis in de eerste plaats
zal kunnen worden verkregen door de oxidatiegebreken zoveelmogelijk te beperken
of te voorkomen".
Een groot aantal fabrieken produceert boter die ook na langdurige bewaring in
het koelhuis niet in kwaliteit achteruitgaat. Andere zuivelbedrijven daarentegen
hebben regelmatigte kampen met demoeilijkheid houdbare boter te bereiden.
Als belangrijkste oorzaak hiervoor moet worden genoemd de besmetting van
melk, room, of boter met koper. MULDER C.S. (1949) hebben er reedsjaren geleden
op gewezen, dat besmetting met koper een ongunstige invloed uitoefent op de duurzaamheid van boter. Volgens MENGER (1961) mag worden gesteld dat een radicale
verwijdering vanalleswatinhetbedrijf ookmaardegeringsteaanleidingzoukunnen
geven tot besmetting van boter met koper, ongetwijfeld zal leiden tot een sterk verbeterde duurzaamheid van de boter. Ook KEESTRA(1956) komt, op grond van keuringsresultatenvanboteruitdepraktijk, totdeconclusiedat,indiendeduurzaamheid
van koelhuisboter te wensen overlaat, dit bijna altijd moet worden toegeschreven
aaneenverhoogd kopergehaltevandeboter. Demaatregelendieindeloopderjaren
zijngenomenomdehoudbaarheidvankoelhuisboterteverbeteren,hadden,volkomen
terecht, in eerste instantie betrekking op het opsporen en elimineren van koperbesmetting in het zuivelbedrijf. In hoeverre dit resulteerde in verlaging van het kopergehaltevandeboter toont tabel2.Devervangingvan (onvoldoend)vertind koperen
materiaaldoorroestvrij staalheeft ongetwijfeld geleidtoteenaanmerkelijkeverlaging

Tabel 2. Gemiddeld kopergehalte van de Nederlandse boter in de jaren 1946 t/m 1961.
DoorhetZ.K.B.
Jaar

gesteldenormvan

Kopergehalte
1/V— 31/X

1/XI—30/IV

i"g/kg

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

250
235
205
155
145
110
100
85
85
85
75
65
60
55
50
50

—
—
—
—
—
—
—
—
—
110
90
80
70
70
70
70

—
—
—
—
—
—
—
—
—
150
130
120
100
100
100
100

Table 2. Averagecoppercontentof Dutchbutterintheyears 1946 to 1961inclusive.

van het kopergehalte van deboter. Devraag kan echter wordengesteld ofhiermede
degrenswaarde isbereikt. Gezienhetfeit datvelebedrijven in staatzijn (goedhoudbare) boter te produceren met een kopergehalte van 10-20/*g/kg, moet hierop een
ontkennend antwoord worden gegeven.
Een tweede reden is dat Nederlandse boter wordt bereid uit krachtig gezuurde
room (pH ± 4,6). Koelhuisgebreken worden slechts zelden waargenomen in boter
die is bereid uit zoete room. Daar zowel de binnen- als buitenlandse consument de
uit gezuurde room bereide, hoog aromatische boter prefereert boven zoete boter, is
het zuren van deroom eentechnische noodzakelijkheid.
Als derde oorzaak kan worden genoemd de vooruitgang die werd geboekt op
bacteriologisch terrein. Verbetering van de microbiologische kwaliteit van boter
gaat nl. veelal gepaard met een vermindering van de houdbaarheid in chemisch opzicht. Volgens HIETARANTA (1949) wordt door bacteriele groei de redoxpotentiaal
verlaagd, waardoor het milieu minder geschikt wordt voor de ontwikkeling van
oxidatievegebreken. Vandaar dat in sommige landen het toevoegen van gistculturen
wordt gepropageerd (MASEK c.s., 1956; KOTOVA, 1959).
Alsvierde reden kunnen worden aangemerkt dein deloop derjaren ontwikkelde
technische verbeteringen in het bereidingsproces. Hierbij moet speciaal worden gedacht aan de verbeterde kneedtechniek met behulp van moderne (roestvrij stalen)
karnen. Ten einde microbiologische invloeden zoveel mogelijk uit te schakelen
wordtgestreefd naar eenzeerfijne vochtverdeling,waardoor echterde houdbaarheid

in chemischopzichtvermindert. Debeterevochtverdeling resulteert ineen sterkvergroot oppervlak van de waterdruppels; op de katalyse van de chemische readies
die in het grensvlak vet/water optreden wordt hierdoor invloed uitgeoefend.
De in het voorgaande genoemde oorzaken zijn min of meer ervaringsfeiten. Over
de wetenschappelijke achtergrond is echter nog niet veelbekend, ondanks de grote
hoeveelheidliteratuur dieoverdit onderwerpisverschenen.Ongetwijfeld isdekennis
overdeoptredendeprocessenverdiept,desondanksblijkt hetnogsteedsniet mogelijk
debelangrijkste factoren dieinvloed uitoefenen opdehoudbaarheid vanboterinhet
koelhuis(kopergehalte, pH) tot een afgerond geheelte verenigen. Een antwoord op
de zeer praktische vraag of men het gedrag van boter in het koelhuis van te voren
kan voorspellen, kan nogniet metzekerheid worden gegeven.
Er is echter, gezien de economische importantie, voldoende reden het probleem
nogmaals te onderzoeken. Daarbij zal de aandacht voornamelijk moeten worden
gericht op de wijze waarop het koper in de boter en de pH van het boterserum
invloeduitoefenen ophetontstaanvanditgebrek.Dezetweefactoren bepalenimmers
grotendeels de houdbaarheid van boter in het koelhuis. Zoals reeds is opgemerkt
komt het gebrek traniginzoete boterzelden voor endoet een besmetting met koper
degevoeligheidvanboteruitgezuurderoomvoorhetontstaanvaneentranigesmaak
sterktoenemen.Desmaakstoffen diebotertranigdoenworden behorentot degroep
van de zg. carbonylverbindingen, die ontstaan door oxidatieve omzettingen in
onverzadigde vetzuren. Deze onverzadigde vetzuren zijn gelocaliseerd, zowel in
detriglyceridenvanhetbotervetalsindefosfatiden welkezichvooreengrootgedeelte
in het oppervlaktelaagje van de melkvetbolletjes bevinden. Beide fracties kunnen
worden beschouwd alspotentielebronnen vandedoor autoxidatie ontstanereuk-en
smaakstoffen.
Het doel van dit onderzoek was de oorzaak van het ontstaan van het koelhuisgebrekoptesporen,eenmogehjke samenhangtevindentussendehiervoorgenoemde
factoren en de houdbaarheid, en na te gaan in hoeverre technische maatregelen bij
de boterbereiding zouden kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering van koelhuisboter.

HOOFDSTUK I

ENKELE BESCHOUWINGEN
OVER DE OXIDATIEGEBREKEN VAN BOTER
1. ALGEMEEN OVERZICHT

De reuk- en smaakgebreken die zich tijdens koelhuisopslag van boter ontwikkelen
worden algemeen aangeduid als: vettig, spekkig, olieachtig, tranig, (vissig) en talkig.
Deze volgorde is er in grote trekken zowel een van chronologische opeenvolging als
van toenemend organoleptischonbehagen.Tranigheidishettypische gebrekvan koelhuisboter. De smaak doet denken aan traanolie van walvisspek envertoont veel overeenkomst met die van levertraan. In de Angelsaksische landen noemt men dit gebrek
„fishy", hetgeen niet juist is. De vissige smaak die bij boter kan voorkomen kan
misschien het beste worden vergeleken met die van zoute koelhuisharing.
ROGERS (1914) wees er reeds op dat het ontstaan van koelhuisgebreken het gevolg
isvan oxidatieprocessen diezelfs bij zeerlagetemperatuur plaatshebben en die vrijwel
uitsluitend optreden indien de pH van de boter voldoende laagis.
De oorspronkelijke verklaring (SUPPLEE, 1919), dat de koelhuisgebreken zouden
ontstaan door vorming van trimethylamine of trimethylamineoxide uit lecithine of
betaine van veevoederbestanddelen wordt als afgedaan beschouwd. De theorie van
DAVIESen MATTICK (1928)vormdede overgang naar eenmoderner inzicht: trimethylamine of trimethylamineoxide zou onder invloed van koper kunnen worden gevormd
door inwerking van vetperoxiden op lecithine. In latere onderzoekingen van DAVIES
en GILL (1936) wordt geponeerd dat verbindingen van aminen met onverzadigde vetzuren organoleptisch van betekenis zijn. Sindsdien heeft echter langzamerhand de
overtuiging veld gewonnen, dat normale autoxidatieprodukten van onverzadigde
vetzuren de oorzaak zijn van het ontstaan van koelhuisgebreken.
Algemeen wordt nu in dit opzicht het werk van MOHR en ARBES (1939) en speciaal
dat van VAN DER WAARDEN (1944, 1947) van doorslaggevende betekenis geacht. Het
gelukte de eerstgenoemde onderzoekers niet om tranig botervet door extractie met
zuur volledig van het smaakgebrek te bevrijden. Toevoeging van trimethylamineoxide gaf wel een afwijkende smaak, maar deze was niet vergelijkbaar met het specifieke koelhuisgebrek. Volgens hen zou n6ch het botervet, n6ch het boterserum bij
opslagin het koelhuis tranig worden. De aandacht werd hierdoor welin het bijzonder
gericht ophetgrensvlak serum/vet alsoorzaak vanhet ontstaan van koelhuisgebreken
(MOHR, 1940). VAN DER WAARDEN constateerde dat de tranige, c.q. vissige reuk of
smaak zich concentreerde in de vetfase. De smaak was niet uitschudbaar met zuur en
een hoogvacuiimconcentraatvan tranigbotervet waspraktisch N-vrij. De hoeveelheid
N in een concentraat van 1000 g vet van tranige boter (waarbij het vet smaakloos

achterbleef) bedroeg minder dan 8 fig. Dit komt overeen met een gehalte aan trimethylamineoxide dat lager is dan 0,04 mg/kg boter. Het concentraat bevatte echter
wel carbonylverbindingen. De peroxiden zelf bleken geen smaak of reuk te bezitten.
Inmiddels had GREENBANK (1949) een theorie ontwikkeld, die in de eerste plaats
was bestemd voor de verklaring van het ontstaan van oxidatiegebreken in melk; toch
werd er veelal een wijdere strekking aan toegekend. Volgens hem zou oxidatiesmaak
ontstaan door de milde oxidatie van in kleine hoeveelheden aanwezige melkbestanddelen en zou een sterkere oxidatie de gevormde smaakstoffen verder oxideren tot
smaakloze verbindingen. VAN DER WAARDEN constateerde bij koelhuisopslag van
boter een zoneverschuiving van lage organoleptische waardering van buiten naar
binnen en leidde hieruit een hypothese af, die veelweg heeft van dievan GREENBANK.
De peroxiden die zich bij opslag van boter vormen, oxideren eenin beperkte hoeveelheid voorkomend bestanddeel Btot de smaakstof (BO)' en geleidelijk aan verder tot
een smaakloze verbinding (BO)". Uit de peroxiden en stof Bworden, aldus VAN DER
WAARDEN, smaakstoffen gevormd, terwijl de in het grensvlak uit triglyceriden en/of
fosfatiden gevormde peroxiden in het vet diffunderen. Volgens zijn onderzoekingen
zou het gebrek tranig dus ontstaan door oxidatieprocessen in het serum of aan de
grensvlakken van serum en vet.
Het staat vast dat botervet veel beter houdbaar is dan boter. Waterstofionen,
natriumchloride en koper, waarvan wordt aangenomen dat ze het ontstaan van
koelhuisgebreken bevorderen, bevinden zich of in het serum, 6f in het grensvlak
serum/vet.
Volgens LING (1946) moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de
in het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes aanwezige fosfatiden verantwoordelijk
zijn voor deinitiele ontwikkeling vanhet oxidatieproces. De tranige smaak tengevolge
van een zich voortzettende oxidatie zou dan een climax zijn van een systeem van
kettingreacties dat aanvangt bij de fosfatiden.
Uit experimenten van TOLLENAAR (1953)met antioxidanten isgebleken dat in boter
met hogere gallaten, geen correlatie bestaat tussen het peroxidegetal van het vet en de
organoleptische kwaliteit van de boter. Volgens hem zou de ontwikkeling van het
gebrek tranig in koelhuisboter worden veroorzaakt door oxidatieprocessen aan het
grensvlakvet/serum,waarbij door oxidatievantriglyceridenen/offosfatiden carbonylverbindingen wordengevormd diedetranigesmaakveroorzaken. Inboterzonder deze
gallatentreedteengekoppelde oxidatie opmethetbotervet,waardoor de ontwikkeling
van smaakgebreken endestijgingvanhet peroxidegetal gelijke tred houden. Wordt nu
een in vet oplosbaar antioxidant (bijv. dodecylgallaat) toegevoegd, dan wordt de
vetoxidatie geremd, het gebrek tranig ontwikkelt zich echter normaal. Na toevoeging
van tetraethylthiuramdisulfide, waardoor o.a. het in het grensvlak vet/serum aanwezigekoper wordtverplaatst naar devetfase, komt deprimaire oxidatie nietop gang.
De ontwikkeling van het gebrek tranig vindt nu niet plaats. Als gevolg daarvan blijft
ook de secundaire oxidatie van het vet achterwege.
MULDER C.S. (1947) bestudeerden het ontstaan van het gebrek metaalsmaak in

boter. Dit gebrek bleek te kunnen worden veroorzaakt door oxidatie van het vet of
van devetachtigeverbindingen inderoom. Gezien degroteinvloed van de zuurheidsgraadvan deroom envaninwater oplosbare antioxidanten (bijv. hydrochinon), lijkt
het waarschijnlijk dat het oxidatieproces zich vooral op de grens van de vetfase van
de room afspeelt. Uit voortgezette onderzoekingen van MULDER en KLEIKAMP(1947),
waarin tevens het ontstaan van het gebrek tranig werd bestudeerd, kan de conclusie
worden getrokken dat de aanwezigheid van het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes
essentieel isvoor het ontstaan van een tranige smaak.
TOLLENAAR (1953) bereidde boter uit botervet geemulgeerd in ondermelk en kwam
tot de conclusie dat in dergehjke boter, waarin het membraan van de nieuw gevormde
vetbolletjes niet meer de oorspronkelijke samenstelling bezit, het gebrek tranig niet
optrad.
Uit de gerefereerde onderzoekingen blijkt dat de gedachten vooral worden bepaald
bij het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes als bron van het gebrek tranig.

2. TRIGLYCERIDEN EN/OF FOSFATIDEN ALS OORZAAK VAN HET ONTSTAAN VAN
KOELHUISGEBREKEN

De onverzadigde vetzuren in boter, waaruit door oxidatie smaakstoffen (carbonylverbindingen) worden gevormd die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van het
gebrek tranig, zijn gelocaliseerd in het botervet en in defosfatiden. Zowelde triglyceriden alsdefosfatiden kunnen in principe worden beschouwd alspotentiele bron voor
het ontstaan van koelhuisgebreken. In het onderstaande is hieraan nader aandacht
besteed.

2.1. Tryglyceriden
Van de totale hoeveelheid vet in de melk komt ca. 99% voor in de vorm van triglyceriden, die als vetbolletjes zijn gedispergeerd in het melkplasma. Boter bestaat
voor minstens 80% uit botervet (triglyceriden), de vetfasen in boter nemen dus procentueel de belangrijkste plaats in. Het aantal combinaties met glycerol dat men zich
van de vetzuren kan denken is zeer groot. Waarschijnlijk komen er zo goed als geen
enkelvoudige vetten met drie gelijke vetzuurresten in het melkvet voor. Men neemt
aan dat de verschillende vetzuren in het melkvet tamelijk gelijkmatig over de triglyceriden zijn verdeeld.
De vetzuren in melkvet zijn niet altijd in dezelfde verhouding aanwezig. Dit blijkt
o.m. uit de schommelingen die verschillende kengetallen ondergaan (bijv. RMW,
Polenske en joodadditiegetal). Behalve verzadigde vetzuren komen in het melkvet
ook varierende hoeveelheden onverzadigde vetzuren voor. Zo heeft zomer-(weide-)
boter een meer onverzadigd karakter dan winter-(stal-) boter.

STADHOUDERS en MULDER (1955, 1956) bestudeerden uitvoerig de samenstelling
vandeonverzadigdevetzurenvanbotervet.Intabel3isdedoorhengevondenmolaire
samenstelling van dezevetzuren samengevat.
Tabel 3. Molaire samenstelling van de vetzuren van botervet (joodgetal van het vet: 32,1-46,6).
Vetzuren
Verzadigd
Monoeen
Geconjugeerd (vnl.dieen)
Dieen
\
Trieen > nietgeconjugeerd
Tetraeen )

%
57,6-81,8
23,7-36,3
0,53-2,49
0,64-1,46
0,35-0,71
0,24-0,52

Table 3. Molarcompositionof thefatty acidsofbutterfat (iodineadditionnumberof the fat:
32,1-^6,6).

Uit hun onderzoekingeniskomenvast testaandatbotervetindezomerveelmeer
geconjugeerde, tweevoudig onverzadigde vetzuren bevat dan in de winter en dat het
omgekeerdegeldt voor de hoeveelheid niet-geconjugeerde, tweevoudig onverzadigde
vetzuren. De hoeveelheid drievoudig onverzadigde vetzuren vertoont voor en na
isomerisatie een klein verschil tussen zomer- en winterwaarden. In de winter is het
gehaltelagerdanindezomer.Vandeviervoudigonverzadigdevetzurenvielomtrent
eenverschiltussen zomer-enwinterwaarden weinigmet zekerheidtezeggen.
Vanzelfsprekend heeft men getracht verband te leggen tussen het gehalte aan
onverzadigde vetzuren van het botervet en de gevoeligheidvan boter voor oxidatie.
STEBNITZ en SOMMER(1957) constateerden dat er een groot verschil in gevoeligheid
voor oxidatie bestond tussen verschillende botervetten. Vet van zomerboter zou
gevoeligerzijndandatvanwinterboter. Erzoueenlineairverband bestaantussenhet
gehalteaanlinolzuurendestabiliteit vanhetvet.
GUNSTONEen HILDITCH(1945)wijzen op de snelheidwaarmede linol- enlinoleenzuur oxideren. De gevormde hydroperoxiden zouden de oxidatie van oliezuur
katalyseren.Volgens HOLMANen ELMER(1917)zou desnelheidwaarmeeonverzadigdevetzuren oxiderenverdubbelen voor elkeextra dubbelebinding. Hetisechterzeer
devraagofzijwelmetzuiverevetzuurestershebbengewerkt.BADINGS(1960)vonddat
de snelheden waarmee methylesters van olie-, linol-, linoleen- en arachidonzuur bij
37°C oxideren, zich verhouden als 1:150 :360 : 530.
HOLMenWODE(1953)stellendatdegevoeligheidvanbotervetvooroxidatie afhankelijk is van het gehalte aan dieen- en trieenzuren, waarop o.m. invloed wordt uitgeoefend door hetjaargetijde. Volgens MATTSSON C.S. (1951a) is in botervet het gehalte aan geconjugeerd Cis vetzuur (dieen of trieen) en linoleenzuur in dezomer en
vroegeherfst hogerdanindewintereninhetvoorjaar. Hetgehalteaanlinolzuurzou
niet varieren, hetgeen echter niet in overeenstemming is met de resultaten van
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STADHOUDERSen MULDER(1955,1956).Dehoeveelhedendieen-en trieenzuren bleken
afhankelijk van de voeding (MATTSSON, 1949, 1951b).
Het oxidatieproces in boter is in werkelijkheid echter zo gecompliceerd, dat men
niet zonder meer vergelijkingen mag treffen tussen hetgeen in botervet gebeurt en
dat wat zichin een zo complex geheel als boter afspeelt. Dit blijkt o.m. uit het feit
dat het autoxidatieprocesin boter sterk afhankelijk is van de pH: bij verlaging van
de pH verloopt de oxidatie sneller, voor devetzuurestersisjuist het omgekeerde het
geval (SWARTLING en MATTSSON, 1956). Verder kan op de inductieperiode invloed
worden uitgeoefend door toevoeging van in water oplosbare antioxidanten, waaruit
volgtdatdesnelheidwaarmeeboterautoxideertinvloedondervindtvandewaterfase.

2.2. Fosfatiden
Behalve triglyceriden komen in melk andere vetachtige stoffen voor, o.a. fosfatiden
(ca. 0,04%,ca. 1 %van de totale hoeveelheid vet in de melk), die, geassocieerd met
eiwitten, zich voor ca. 60%bevinden in het grensvlak vet/water van de vetbolletjes.
Deze kleine hoeveelheid fosfatiden in het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes is
voldoende omeen mono-moleculaire laag om de bolletjes tevormen.
Room diewordtverkregen door melktecentrifugeren, isbetrekkelijk rijk aanfosfatiden. Bij eenvetgehalte van deroom van 25%, komt ca.90%van deze fosfatiden
voor in het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. Indien room wordt gekarnd, gaat
een gedeelte van het fosfatide-eiwitcomplex uit het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes overindekarnemelk.Desondanks bevatboternogeenaanzienhjke hoeveelheid fosfatiden (ca. 0,2%) die vrijwel allemaal afkomstig zijn van het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes.
Wat betreft devetzuursamenstelling van defosfatiden kan worden opgemerkt dat
hiervoor hetzelfde geldt alsvoor het melkvet. Zoweldeverhouding verzadigd-onverzadigdalsdevetzuursamenstellingbinnendezetweegroepenvarieert.Hetgehalteaan
onverzadigde vetzuren is echter veel hoger dan dat van het melkvet, hetgeen blijkt
uit hetfeit dat hetjoodgetalvandefosfatiden ca. 14eenheden hoger ligtdandatvan
het melkvet. Het patroon van de onverzadigde vetzuren van defosfatiden zal nader
worden besproken inhoofdstuk II.
Omtrenthetstructureleverband tussendefosfatiden endeoverige boterbestanddelen
tastenwijnoggrotendeelsinhetduister.WijkomenhieropnaderteruginhoofdstukIV.
Inboterisdestructuurvanhetoppervlaktelaagje nietmeerdezelfde alsdievanhet
oppervlaktelaagje van devetbolletjes in melk. Er zullen ongetwijfeld vetbolletjes van
de melk zonder meer in de boter overgaan, anderzijds zal de „binding" tussen vetmembraan en vetoppervlak echter sterk hebben geleden door de verschillende bewerkingen. Ook is door de uitpersing en samenvloeiing van vrij vet en door de vereniging enverdeling van vetbolletjes de directe samenhang tussen het membraan en

het vet deels verloren gegaan. De nieuw gevormde vetbolletjes zullen wellicht gedeeltelijk eenander oppervlaktelaagje hebbendandeoorspronkelijke melkvetbolletjes,
want een eenmaal van het oppervlak losgemaakt membraan of een deel hiervan zal
zich daaraan niet meer spontaan hechten.
Resumerend kan worden gesteld dat, hoewel wij over de „macrostructuur" behoorlijk zijn ingelicht (MULDER, 1947), van de „microstructuur" (de onderlinge
rangschikking en bindingen) nog weinig bekend is.

2.3. Fosfatiden-triglyceriden als potentiele bron voor het ontstaan van koelhuisgebreken
Wat betreft de verbindingen die de koelhuisgebreken veroorzaken concentreren de
meningen zich voornamelijk op de fosfatiden (PONT, 1960). LEA (1953a, 1953b) gaf
eensummieroverzicht vanargumententengunstevandezeopvatting:inmelkmet een
oxidatiesmaak is het joodgetal van de fosfatiden gedaald, zulks in tegenstelling met
dat van het botervet (SWANSON en SOMMER, 1940), terwijl tevens de inductieperiode
vanhet vetnogniet is beeindigd (HENDERSONen ROADHOUSE, 1934);in ,,synthetische"
boter ontstaat alleen het gebrek tranig indien het oppervlaktelaagje is gei'ncorporeerd
(VAN DER WAARDEN, 1948; VAN HAEFTEN en PETTE, 1953b); oxidatie van fosfatiden
geeft aanleiding tot de typische oxidatiesmaak van melk (JOSEPHSON en DOAN, 1939)
en het gehalte aan polyeenzuren in fosfatiden is zeer hoog (HILDITCH, 1947).
PONT (1953a) stelde vast dat een zeer lichte graad van oxidatie van het melkvet
bijdraagt tot de oxidatiesmaak in melk. Uit onderzoekingen van FORSS c.s. (1955) is
gebleken dat de kartonsmaak van ondermelk of van voile melk voornamelijk wordt
veroorzaakt door C7-C9 aldehyden (2-onverzadigd en 2-4 di-onverzadigd), in concentraties van 1 deelin 10M0 9 delenmelk. Dezeverbindingen zijn typische autoxidatieprodukten van onverzadigde vetzuren (LEA, 1953)enkunnen dus zeer goed afkomstigzijnvandefosfatiden in ondermelk. Zelfs van een bestanddeel van ondermelk dat
in een zeer geringeconcentratie voorkomt, zoalshet gevalis met de fosfatiden, kan in
principe worden verwacht dat het invloed heeft op de smaak indien de ontledingsprodukten reeds in uiterst geringe concentratie organoleptisch zijn aan te tonen.

3. OXIDATIEPRODUKTEN VAN ONVERZADIGDE VETZUREN DIE REUK- EN
SMAAKAFWIJKINGEN VEROORZAKEN

VAN DUIN (1960) dispergeerde melkfosfatiden in een buffer (pH 4,6) waaraan sporen
koper waren toegevoegd en volgde de oxidatie. Na verloop van tijd ontstond een
vettige smaak, die vervolgens olieachtig-tranig en tenslotte talkig werd. De vluchtige
reuk- en smaakstoffen werden in vacuum afgedestilleerd en de carbonylverbindingen
werden omgezet in de overeenkomstige 2-4 dinitrofenylhydrazonen, die met behulp
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vanverdelings-enadsorptiechromatografie werdengescheiden.Vervolgenswerdende
oorspronkelijke verbindingen vrijgemaakt uit de derivaten en organoleptisch beoordeeld. Aanwezig waren de volgende carbonylverbindingen:
1. methylketonenmet3,4en5C-atomen.Dezezijn deelsalsartefacten tebeschouwen,zeleverden geenwezenlijke bijdrage tot de oxidatieve smaakafwijkingen;
2. verzadigdealdehyden;
a. C14-C18aldehyden, ontstaan door hydrolyse van acetaalfosfatiden (VAN DUIN,
1958),niet bijdragend tot reuk ensmaak.
b. C2-C13 aldehyden, waarvan de C3en C5-C10 aldehyden aanleiding gaven tot
eenzepige,„groene", nootachtige entalkige smaak.
3. a—/3 onverzadigde aldehyden, voornamelijk C5-C11 aldehyden: verfachtig,
talkig;
A. a—j8, y —6 tweevoudig onverzadigde aldehyden, voornamelijk C6-C10
aldehyden:vettig,zalvig;
5. onverzadigde aldehyden met e6n dubbele binding, maar opeenandere dande
a—pplaats.Ce-Cioaldehyden:karton, stopverf, tranig;
6. tweevoudig onverzadigde aldehyden met een dubbele binding op de a—/S
plaats eneenop eenandere dan dey—6plaats, Cs-Cg aldehyden.
Dezeverbindingen(groepen5en6)wareninuiterstgeringehoeveelhedenaanwezig,
doch hadden een zeer intensieve reuk en smaak. In verdunde toestand werden ze
organoleptisch gekwalificeerd als tranig-vissig. Volgens VAN DUIN wordt nu het gebrek tranig in belangrijke mate veroorzaakt door de verbindingen uit de groepen
5en6.
PONT c.s. (1960) constateerden dat indien aan botervet koper, nordihydroguajareetzuur en citroenzuur opgelost in propyleenglycol werden toegevoegd, het vet
na bewaring gedurende 3-4 maanden bij kamertemperatuur, vissig werd (fish-oil
flavour). Het feit dat de zuurheidsgraad van het vet bij het ontstaan van het gebrek
van groot belangis,gaf aanleidingtot dehypothese dat het ontstaan van het gebrek
tranig in boter uit gezuurde room zou kunnen worden bepaald door in het vet aanwezige verbindingen. Het door hen gebruikte botervet bevatte echter 0,025% fosfatiden, diewellicht00kalsoorzaakvoorhetontstaanvanhetgebrekzoudenkunnen
worden aangemerkt.
FORSS c.s. (1960a) isoleerden de carbonylverbindingen uit het aldus verkregen
vissigebotervet enstellenvoornamelijk n-hexanal,n-heptanaleninminderematehet
hex-2-enal verantwoordelijk voor de vissige smaak van botervet. De begeleidende
metaalsmaak werd veroorzaakt door oct-l-en-3-one. Deze verbinding was organoleptisch aan te tonen in een verdunning van 1:1010 (STARK en FORSS, 1962). De
fish-oilflavourvan gewassen room waaraan koper en ascorbinezuur waren toegevoegd, werd door hen eveneens toegeschreven aan genoemde carbonylverbindingen
(FORSS C.S., 1960b).Deze resultaten zijn echter niet in overeenstemming met dievan
VAN DUIN; de door FORSS C.S. geisoleerde verbindingen horen thuis in de groepen
2b en 3, die geen van beide aanleiding geven tot de typische tranige-vissige smaak.
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In hoeverre door hen „verborgen" dubbele bindingen over het hoofd zijn gezien, is
niet bekend. Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat carbonylverbindingen,behorend tot degroepen 5en6(VAN DUIN)inderdaad vanbelangzijn
voor de smaakafwijkingen, hetgeen wordt geillustreerd door het onderzoek van
HOFFMANN (1961).De zg.„greenreversion flavour" vansoyabonen-oliebleekteworden veroorzaakt door cis-3-hexenal.
De door FORSS c.s. (1960C) uit talkig, verfachtig botervet geisoleerde carbonylverbindingen bleken te behoren tot de groepen 2 en 3.De talkige smaak werd veroorzaakt door n-octanal en n-nonanal, de verfachtige smaak door n-pentanal en
pent-2-enal. Dezereactieprodukten passen duswelin het schema van VAN DUIN.
HOLMC.S.(1952)steldenvast,datereendirectverbandbestaattussendehoeveelheid
a—/?onverzadigdecarbonylverbindingen endetranigesmaakvanboter.Inhetlicht
vanhetonderzoekvanVANDUINismengeneigdteveronderstellendatdezecarbonylverbindingen fungeren als„verklikker" voor eentranige smaak, zonder erzelfdirect
bij betrokken te zijn.
BADINGS (1959) constateerde dat bij de autoxidatie van linolzuur in hoofdzaak
hexanal, octen-2-al en decadieen-2,4-al ontstaan, die resp.thuishoren in de groepen
2,3 en4.Dezeverbindingen kunnendusnietverantwoordelijk zijnvoorhet ontstaan
vanhetgebrektranig.Indienwijhetaandevormingvandezeverbindingentengrondslag liggende reactieschema (BADINGS, 1960) toepassen op de hogere onverzadigde
vetzuren, zoals linoleenzuur en arachidonzuur, zullen behalve verbindingen uit de
groepen2,3en4,aldehydenuitdegroepen 5 en6wordengevormd,diemogelijk wel
aanleidingzoudenkunnengeventot het optredenvanhetgebrektranig.Zozullenbij
deautoxidatievanlinoleenzuur o.a.hexen-3-al(groep5)enoctadieen-2-5-al(groep6)
kunnen worden verwacht. In overeenstemming hiermede stelde BADINGS vast, dat
methyllinolenaat na autoxidatieeentranige-vissigereukhad. Als autoxidatieprodukt
van methylarachidonaat kan o.a. het tot groep 5 behorende nonen-3-al worden
verwacht. De oxidatieprodukten van deze vetzuurester hadden echter geen tranige
smaak. Bijautoxidatie van oliezuur zalmenaldehyden uit degroepen 2en 3kunnen
verwachten, diehet gebrek talkig veroorzaken. In hoeverre echter dieen-,trieen-en
tetraeenzurenanderedanlinol-,linoleen-enarachidonzuur bijdragen tot het ontstaan
van koelhuisgebreken is niet bekend. Dit geldt ook voor de pentaeenfractie (zie
hoofdst.II),dieongetwijfeld snellerzaloxiderendandelagere onverzadigde vetzuren.
In de aanvangsperiode van de autoxidatie zullen nu voornamelijk de hoog onverzadigdevetzurenwordengeoxideerd,waardoorgebrekenalsvettigentranigontstaan.
Het oxidatiepatroon vertoont echter een dynamisch karakter, hetgeen impliceert dat
de aard van het gebrek verandert: bij langdurige bewaring worden ook de minder
onverzadigde vetzuren geoxideerd, waardoor het gebrek talkig tenslotte gaat overheersen.
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4. FACTOREN DIE INVLOED UITOEFENEN OP HET ONTSTAAN
VAN KOELHUISGEBREKEN

4.1. Inleiding
Het vraagstuk betreffende de factoren die invloed uitoefenen op de houdbaarheid
van koelhuisboter is uitermate gecompliceerd, hetgeen wel hieruit blijkt dat o.m. de
volgende factoren in het onderzoek werden betrokken: redoxpotentiaal enpH van het
boterserum, koper, ijzer en mangaan, lucht, fosfatiden, onverzadigde vetzuren van
het botervet, pro- en antioxidanten, enzymen,pasteurisatietemperatuur van de room,
type van de karn, de bewerking van de boter, invloed van het licht, toevoeging van
zout, wassen van de boterkorrels, de bewaartemperatuur en het seizoen.

4.2. Redoxpotentiaal (Eh) en pH
HIETARANTA (1949) stelde een onderzoek in naar het verloop van de Eh tijdens het
rijpen van room. Indien de pH daalde van 6,5 tot 4,5 verminderde de Eh van 250 tot
—175mV. Nu zegt de Eh die tijdens het rijpen van room wordt bereikt niets omtrent
deEh vanboter, daar er tijdens en na het karnen aanzienlijke veranderingen optreden.
De Eh in boter zou volgens hem afliankelijk zijn van microbiologische activiteit en
groei en veel minder worden bepaald door chemische processen.
SAAL en HEUKELOM (1946, 1947a, 1947b) onderzochten de Eh van boterplasma.
Tijdens devormingvandeboterkorrels verandert deverhoudingtussende hoeveelheid
antioxidanten enerzijds en de hoeveelheid oxidabele stoffen anderzijds. Zij maten de
Eh van boterplasma en constateerden dat, gezien de hoge Eh-waarde ( ± 300 mV),
oxidatieprodukten aanwezig zijn met een hoge normaalpotentiaal. Daarentegen
komen dezeprodukten in karnemelk niet voor. Blijkbaar overheerst in dit produkt de
reducerende werking van micro-organismen. Kort na de bereiding van boter is in het
plasma het ascorbinezuur verdwenen en zijn hierin betrekkelijk grote hoeveelheden
oxiderende bestanddelen gevormd. De potentiaal is daardoor hoog en is weinig
afliankelijk van de concentratie van deze bestanddelen. Potentiaalveranderingen van
boterplasma zouden daarom volgens de auteurs geen indicatie geven omtrent een
eventuele ontwikkeling van smaakafwijkingen. Op grond van hun redoxpotentiaalmetingen kwamen zij tot de conclusie dat zuurstof in het boterserum zeer snel stoffen
vormt met een hoge redoxpotentiaal, waarna tijdens opslag de hoeveelheid peroxiden
toeneemt ten koste van deze plasmastoffen.
Uit proeven van MULDER en KLEIKAMP (1947) is gebleken dat de zuurheidsgraad
van de room van grote invloed is op de in dit produkt optredende oxidatiegebreken.
Door de room tot een lage pH-waarde aan te zuren, kon het gebrek tranig binnen
24 h worden opgewekt. VAN HAEFTEN en PETTE (1953b) zijn echter van oordeel dat
de smaaknuances afweken van die van koelhuisboter. De smaakafwijking trad niet
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op in gezuurde gewassen room. Hierop komen wij in hoofdstuk IV nader terug.
MASEK C.S. (1956) stelden eveneens vast dat de zuurheidsgraad van de room van
grote invloed is op de houdbaarheid van de boter. Een beter houdbare boter werd
verkregen door deroom niet volledig telaten rijpen (<18 °SH). PIRAUX C.S.(1956b)
constateerden dat boter met een pH van ^ 4,8-5,0 beter houdbaar was dan boter
met een pH ^ 4,5.
De wijze waarop de pH invloed uitoefent op de gevoeligheid van room en boter
voor het ontstaan van oxidatiegebreken isechter nognietduidelijk. VIRTANEN(1945)
neemt aan dat de snelheid waarmee lecithine wordt geoxideerd gering is tussen
pH 6,0 en 7,0 entoeneemt bij verlaging van depH. Omde houdbaarheid van boter
uit gezuurde room te verbeteren, wordt in Finland het naar VIRTANEN genoemde
AlV-zout gebruikt, bestaande uit 90 din NaCl, 5 din Na 2 HP0 4 .2H 2 0 en 5 din
(watervrij) Na2CC>3. Men bereikt hiermee dat de pH van het serum wordt teruggebracht tot een waarde van 6,0-7,0, waardoor deredoxpotentiaal zou worden verlaagd. De oxidatieprocessen worden nu onderdrukt, terwijl de bacteriele activiteit
sterk wordt verhoogd. Dit gaat gepaard met een verdere verlaging van de redoxpotentiaal.

4.3. Metalen
MULDER C.S.(1949)steldeneenonderzoekinnaar deinvloedvankoper,ijzer enman-

gaan opdesmaak endehoudbaarheid vanboter. Indien ijzer- en/of mangaanzouten
aanderoomwerdentoegevoegd, konindeboternimmereenkoelhuisgebrek worden
waargenomen; ijzer en mangaan (afzonderlijk of gecombineerd) hebben dus geen
invloed ophet ontstaan vandezegebreken.Weigevenzeeenbepaalde smaak aande
boter,nl.dievandemetaaloplossingzelf.IJzergeeft aanleidingtoteenmetaalachtige,
wrange smaak, mangaan tot eenzoetige smaak. Tevensbleek dat na toevoegingvan
ijzer- en/of mangaanzouten de invloed van toegevoegd koper niet werd versterkt.
De resultaten van deze experimenten werden bevestigd door MENGER en MULDER
(1957).
Watbetreft deinvloedvankoperwerd door henwaargenomen dattoevoegingvan
eenzeergeringehoeveelheidaan deroom,waardoorhetkopergehaltevandeuitdeze
roombereidebotermetca.50/<g/kgwerdverhoogd,voldoendewasomna3maanden
het specifieke koelhuisgebrek te doen ontstaan. Tevens bleek dat, uitgaande van
normale melk, geen koelhuisgebreken optraden indien de melk niet met koper was
besmet.Uitdezewaarnemingenwerddeconclusiegetrokkendathetvannatureinde
melk aanwezige kopergeenschadelijke invloed uitoefent, het toegevoegde koperwel.
In hoofdstuk Vzalhierop nader worden teruggekomen.
Volgens PIRAUX C.S. (1956a) moet als „kopergrens" voor houdbare koelhuisboter
eenwaardevan 50fi%koper/kgworden gesteld.Inhetgebiedvan50-70(i% koper/kg
kwamen nog veelvuldig koelhuisgebreken voor. Tot dezelfde resultaten kwamente14

voren KRUISHEER en KROL (1955).Het verband tussen kopergehalte en houdbaarheid
bleek echter voor winterboter minder duidelijk: 's winters komen aanzienlijk hogere
kopergehalten voor, zonder dat hierdoor invloed werd uitgeoefend op de houdbaarheid. Boter meteenkopergehalte van 100-180/^g/kgvertoonde na bewaringvaak geen
koelhuisgebreken. Merkwaardig was echter, dat praktisch al deze boters afkomstig
waren uit 6en bepaalde streek. In hoeverre de voeding en/of grondsoort hierbij van
belang zijn is niet duidelijk. KIERMEIER en STEGER (1961) stelden vast dat het kopergehalte van de melk o.m. afhankelijk is van de grondsoort.
Op welke wijze is nu het koper in de boter gebonden? Uit zorgvuldig verrichte onderzoekingen van MENGER en MULDER (1957)is komen vast te staan dat het vet geen
koperbevat.Inmelkzou75-90%vanhetnatuurlijke koperzijn gebondenaan plasmabestanddelen (voornamelijk eiwitten) en 25-10% zou voorkomen in het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. Een zeer kleine hoeveelheid ( ^ 10%) zou in een al of niet
complexe vorm aanwezig zijn in het melkserum. Het toegevoegde koper werd voor
een zeer groot gedeelte gebonden aan de plasmaeiwitten. De hoeveelheid koper die
door het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes werd opgenomen nam eveneens toe,
echter niet evenredig met de toeneming van het kopergehalte van het melkplasma.
Wat betreft het melkserum kan worden opgemerkt, dat hierin van het toegevoegde
koper relatief minder aanwezig was dan van het natuurlijke koper.
Indien wij het gemiddelde kopergehalte van melk op 40/^g/kg stellen zal in het
plasma ca. 32 fig koper voorkomen, d.i. bij een eiwitgehalte van de melk van 3,2%
ongeveer 1^g/g plasmaeiwit. Aangezien boter slechts ca. 6geiwit/kg bevat (inclusief
het eiwit van het oppervlaktelaagje), is het duidelijk dat bij een natuurlijk kopergehalte van ± 50 ^g/kg (MULDER C.S., 1949), het grootste gedeelte van het koper in
de boter moet zijn gebonden aan het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. Tot deze
conclusie kwam ook DAVIES (1933).
VAN DERWAARDEN(1947)gingdeinvloedvandepH opdekoperbindinginboter na.
Volgens hem zouden bij verlaging van de pH van het boterplasma de fosfatiden meer
koper binden, de eiwitten minder en een klein gedeelte van het koper, in een niet aan
eiwitten gebonden vorm, zou in de waterfase voorkomen. Toegevoegd koper zou op
dezelfde wijze en in dezelfde verhouding aan de verschillende fracties zijn gebonden.
Er zou dus geen verschil in binding bestaan tussen natuurlijk en toegevoegd koper.
ALLAN (1950) komt echter tot een tegengestelde conclusie op grond van kinetische
metingen die hij verrichtte aan de snelheid waarmede ascorbinezuur in boterserum
oxideert.
De grote activiteit van koper bij lage pH wordt door VAN DER WAARDEN (1947)
verklaard uit de wijze waarop het koper bij deze pH is gebonden: de hoeveelheid
koper die is gebonden aan de fosfatiden zou bij deze pH juist maximaal zijn. Daar
volgens VIRTANEN (1945) de oxidatie van lecithine wordt versneld door de pH te
verlagen, zou de verhoogde koperbinding hierop superponeren.
Volgens THOME (1953) zijn in boter verschillende systemen aanwezig die voor veranderingen van de pH gevoelig zijn, waardoor oxidatie zou worden bevorderd. E6n
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van dezesystemen is complex gebonden koper bij pH 6,8,ionogeen koper bij pH 4,6.
Koperionen zoudeneengrotereinvloed hebben opdeoxidatieprocessen dan gebonden
koper. Voor deze veronderstelling zijn echter geen bewijsgronden aan te voeren.
Bovendienishetnietwaarschijnlijk datinbotervrijekoperionenvoorkomen (MENGER
1961). Een ander systeem zou lecithine zijn, waarvan de oxidatie, zoals reeds is
vermeld, pH-gevoelig is.
LONCIN en JACQMAIN (1959) huldigen een theorie waarin wordt gesteld dat alleen
niet-complex gebonden, in de vetfase aanwezig koper als pro-oxidant fungeert ingeemulgeerdevetten. Toevoeging van aminozuren (o.a. glycocol, alanine) zou het koper
uit de vetfase doen overgaan in de waterfase, door binding aan deze aminozuren.
Deze theorie is echter niet steekhoudend, daar het vet geen koper bevat (MENGER,
1961). Bovendien is niet bewezen dat aminozuren koperionen sterker binden dan
plasmaeiwitten.
Volgens MOHR en KOENEN (1958) kan koper in boter op tweeerlei wijze de oxidatie
van de onverzadigde vetzuren bevorderen: bij afwezigheid van vrije vetzuren door
oxidatie van de onverzadigde vetzuren van de fosfatiden en bij aanwezigheid van deze
vrije vetzuren door het daaraan gebonden koper dat naar de vetfase migreert. Deze
theorie is echter, evenals de hiervoor genoemde, uiterst speculatief en mist elk reeel
bewijs.
Resumerend kan worden gesteld dat, gezien de verschillende hypothesen betreffende de aard van de koperbinding, over de wijze waarop koper als pro-oxidant
werkzaam is nog zo weinig bekend is, dat nader onderzoek in dezen dringend is
gewenst.

4.4. Pro- en antioxidanten
4.4.1. Caroteen en vitamine A
Zowel het caroteen- als het vit. A-gehalte van het onverzeepbare gedeelte van het
botervet is het hoogst in de weideperiode en het laagst in de stalperiode. KRUISHEER
en DEN HERDER (1952) vonden per gram boter resp. 7,1-10,2 fig vit. A (gem. 9,0 fig)
en 2,8-6,4 fig caroteen (gem. 5,0 fig). Verschillende onderzoekers gingen de invloed
van caroteen en vit. A op de autoxidatie van botervet na. Zo vonden o.a. THOMPSON
en STEENBOCK (1944) dat, indien de van nature aanwezige antioxidanten uit het vet
werden verwijderd, de inductieperiode na toevoeging van /?-caroteen werd verkort en
deoxidatieversneld.Volgens CHEVALLIERc.s.(1949)fungeert caroteen als antioxidant
indien het vet in het donker wordt bewaard, daarentegen als pro-oxidant, indien het
vet in het licht wordt bewaard.
Uit een statistisch onderzoek van KRUISHEER en KROL (1955) aan een groot aantal
monsters boter,iskomenvasttestaan dat ergeenverband bestaat tussen het caroteenen/of vit. A-gehalte van boter uit gezuurde room en de houdbaarheid.
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4.4.2. Vitamine E
KRUKOVSKY C.S. (1949, 1950, 1952) stelden vast dat er een significante correlatie be-

staat tussen hetvit. E-gehaltevan melk en de resistentie tegenhet ontstaan van oxidatiesmaak. KRUISHEER (1955) merkte echter terecht op dat het aantonen van een dergelijke correlatie geen strikt bewijs is voor een causaal verband. Zo namen SMITH C.S.
(1952)waar dat na toevoeging van vit. E aan room dehoudbaarheid van dit produkt
in het koelhuis niet werd verbeterd. SWARTLING (1949) constateerde dat vit. E, toegevoegd aan boter tijdens het kneden, een pro-oxiderende invloed had.
KRUISHEER (1955) bepaalde het vit. E-gehalte van een groot aantal partijtjes boter.
Het gehalte bedroeg 8-34 fig vit. E/g boter (gem. 20fig). Gevonden werd, dat het vit.
E-gehalte (evenals het gehalte aan caroteen en vit.A) sterke seizoenvariaties vertoont.
Bij de overgang van stalnaar weide heeft een snelle stijging plaats, het gehalte aan de
in vet oplosbare vitaminen daalt snel in het najaar, een daling die zich in de wintermaanden voortzet. Uit het reeds gerefereerde onderzoek van KRUISHEER en KROL
(1955) is gebleken, dat er geen correlatie bestaat tussen het vit. E-gehalte van boter
uit gezuurde room en de houdbaarheid.

4.4.3. Vitamine C
In melkisvit.Cviahetredoxsysteem ascorbinezuur-dehydroascorbinezuur van groot
belang in de reacties die leiden tot het ontstaan van smaakgebreken. In boter wordt
vit. Cechter zeersnelgeoxideerd, zodat hiervan weiniginvloed iste verwachten.
TOLLENAAR (1953) voegde vit. C toe aan boter (via de room) en vond na bewaring
van de boter bij —8°C dat de houdbaarheid, beoordeeld naar het peroxidegetal, was
verbeterd; in organoleptische zin was van een verbeterde houdbaarheid echter geen
sprake. Werd vit. C toegevoegd aan de boterkorrels dan trad na verloop van tijd een
bruine verkleuring op. De daarmee gepaard gaande smaakafwijking werd aangeduid
als goor, metalig. HARTMANN (1951) en SABALITSCHKA (1953) kwamen tot dezelfde
conclusies als TOLLENAAR.

4.4.4. Diacetyl
Volgens BARNICOAT (1935, 1937) zou diacetyl geen invloed hebben op de houdbaarheid van botervet, hetgeen werd bevestigd door WILEY (1939).
REINART (1949) kent echter aan diacetyl een pro-oxiderende invloed toe, daar deze
verbinding gemakkelijk kanworden gereduceerd. In concentraties >0,01%zou diacetyl in botervet een pro-oxiderende invloed uitoefenen (RITTER en NUSSBAUMER, 1939).
PETTE(1949)vergeleek 19hoogaromatische boters (1,35mgdiacetyl/kg)met 18min of
meer neutrale boters (0,22 mg/kg), alien met hetzelfde kopergehalte. Er kon geen
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correlatie worden vastgesteld tussen het diacetylgehalte van de boter en de houdbaarheid.

4.4.5. Vetperoxiden, vrije vetzuren en vocht
Wat betreft de invloed van vetperoxiden, vrije vetzuren en vocht in botervet kan
worden volstaan met te vermelden, dat deinvloed hiervan op de houdbaarheid van
botervetdoorverschillendeonderzoekersisnagegaan.Meermalenwerdgeconstateerd
datgenoemdefactoren eenongunstigeinvloeduitoefenen opdestabiliteitvanhetvet.
Uit deze experimenten kunnen echter geen bewijsgronden worden aangevoerd
omtrent eeneventuele invloed op destabiliteit van boterzelf.

4.5. Invloed van eenenzym
Uit onderzoekingen van WILEY (1939) is gebleken dat boter, bereid uit met zuursel
gezuurde room (pH 5),minder houdbaar was dan boter uit met melkzuur gezuurde
room (pH 5).Hieruit concludeerde hij datin boter eenuit het zuurselafkomstig vetoxiderend enzym aanwezigzouzijn. Deoptimale activiteit vandit enzymzoubij pH
5,0 liggen.Zijn conclusie isechter nietzonder meerjuist. Zeer waarschijnlijk wasde
pH van de boter die was bereid uit de met zuursel gezuurde room gedaald tot een
waardevan4,5-4,6.
TOLLENAAR(1953)steltdehypothese,voortvloeiend uitzijnexperimentenmettetraalkylthiuramdisulfiden,dathetkoelhuisgebrekmedezoukunnenwordenveroorzaakt
door een enzym dat als werkzaam bestanddeel koper bevat. Door toevoeging van
TATDwordthetenzymgei'nactiveerddaarhetkopermigreertnaardevetfase.Voegde
hij 0,003% van het cuprizout van diethyldithiocarbaminezuur toe, waardoor geen
koper wordt verplaatst, dan ontstond het gebrek tranigevenmin. Hieruit zou volgen
dat het dithiocarbaminaation een direct remmende werking op het koperhoudend
enzym uitoefent.

4.6. Temperatuurbehandelingvan deroom
Door room op hoge temperatuur teverhitten (bijv. 10-30secop 90-96°C) ontstaan
zg.„actieve sulfhydrylgroepen", diehet oxidatieproces inbotervertragen (TOWNLEY
en GOULD, 1943). Als bron van de actieve SH-groepen wordt voornamelijk het /?lactoglobulinebeschouwd.Ookheteiwituithetoppervlaktelaagje vande vetbolletjes
draagt,hoewelingeringeremate,bijtot het gevormdereducerende systeem.Dedoor
verhitting ontstane verbindingen veroorzaken een kooksmaak die echter geleidelijk
verdwijnt.
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VAN HAEFTENenPETTE(1953a)vergelekendehoudbaarheidvanzomerboter bereid

uit laag gepasteuriseerde room (70-72°C) met die bereid uit hoog gepasteuriseerde
room (90°C).De uit laag gepasteuriseerde room bereide boter wasna uitslaguit het
koelhuis (na resp.3,6en 8maanden),beduidend slechtervankwaliteit dan deboter
bereid uit hoog gepasteuriseerde room.
4.7. Het karntype en debewerking van deboter
PLATON c.s. (1945) voerden vergelijkende proeven uit met een houten karn zonder

walseneneenkarnmetwalsen.Koelhuisgebrekenkwameninbotersbereidindekarn
zonder walsen meervoor dan inbotersuit dekarn m6twalsen.Verder bleekdat een
lagekneedsnelheid,gepaard gaande met eenlangebewerkingstijd, eenminder goede
houdbaarheid van debotertengevolgehad danindieneenhogekneedsnelheid eneen
korte bewerkingstijd werden toegepast. Deze onderzoekingen werden bevestigd door
MALM(1956).Eenverklaringvoor dit interessante verschijnsel werd nietgegeven.
Derecente ontwikkeling vanroestvrij stalen karnenheeft hetmogelijk gemaakt de
bewerkingondereengedeeltelijk vacuum tedoengeschieden.Volgens STORGARDSen
AULE(1956)wordt dehoudbaarheid hierdoor nietverbeterd, hetgeen werdbevestigd
door YSTGAARDen KORVALD (1956).Dit zou volgenslaatstgenoemde auteurs echter
alleengeldenvoorboters meteenjoodgetal beneden36.
SWARTLEYc.s.(1956)daarentegen constateerden eengeringe,dochuit commercieel
oogpunt niet significante verbetering van dehoudbaarheid indien een vacuiimbehandeling werd toegepast. NAGAE c.s. (1957) beschrijven experimenten waarin kneden
onder vacuumwerd vergeleken met kneden in eenstikstofatmosfeer. Eerstgenoemde
methode zou debesteresultaten geven.
Door de FNZ (1949) werd eveneens een onderzoek ingesteld naar deinvloed van
zuurstof ophet ontstaan vankoelhuisgebreken inboter. Deboter diewerdbereid en
verpakt in een stikstofatmosfeer werd in verse toestand lager gewaardeerd dan de
normaal bereideboter. Na bewaringin het koelhuis gold het omgekeerde, maarvermoedelijk gaatdebeterekwaliteitvandeonderstikstofbereideboternauitslaguithet
koelhuis vrij spoedig verloren. Tot nu toe heeft deze vrij gecompliceerde werkwijze
geeninganggevondenindepraktijk.
Tenslotte kan over dezedoor de FNZ verrichte proefnemingen nog worden opgemerkt dat het weinigzinheeft conclusies teverbinden aan dezemin of meer slordig
opgezette experimenten. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat in onder stikstof
bereide boter, zuurstof debeperkende factor is.
4.8. Licht
STORGARDSenHIETARANTA(1949)bestraaldenbotervetmetultravioletlichtennamen
een sterk vissige smaak waar v66rdat het vet talkig werd. VAN HAEFTEN en PETTE
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(1953b) konden deze waarneming echter niet bevestigen. Typischekoelhuisgebreken
werdendoorbestralingvanboterofbotervetmetultra-violetlichtnietverkregen.Wei
trad een verf- of lijnolieachtige smaak sterk op devoorgrond. De oxidatie is,gezien
de vrij hoge temperatuur van de boter c.q. het botervet na bestraling (>40°C), vermoedelijk veelverdervoortgeschreden dannormaalhetgevalisbijkoelhuisboter. De
smaakafwijking vervig-talkigduidtinderichtingvanoxidatievandelageronverzadigde vetzuren (voornamelijk olie- en linolzuur), hetgeen, zoals onder 3is aangegeven,
aanleiding geeft tot het genoemde gebrek.
Hetzelfde effect werd verkregen indien botervet in het donker werd bewaard bij
37°C. Werd daarentegen het botervet bewaard bij resp. 14 en 10°C, dan was het
smaakverlooptevergelijken metdatvanbotervetuitkoelhuisboter.Eenvissigesmaak
werd echter niet waargenomen.
Bij belichting van boter, speciaal met licht van korte golflengten (<4500 A°),
ontstaan vrij spoedig smaakafwijkingen. Een overmatige invloed van het licht isniet
denkbeeldig, gezien de verbeterde industriele verlichting en de moderne verkoopmethoden, waarbij boter vaak in verlichte koelvitrines wordt bewaard. Vastgesteld
werd, dat belichting van in perkamentpapier verpakte boter niet zonder gevaar is
(MALMen HILDINGSON, 1955).

4.9. Zout
Volgens WILEY (1939) zou toevoeging van zout aan boter de gevoeligheid voor het
ontstaan van oxidatiegebreken doen toenemen. LOFTUS-HILLS(1949)bevestigdedeze
waarnemingdoorexperimentenmetbotervet.Hijsteldedehypothesedatnadeinitiele
oxidatie,waarbijhydroperoxidenzijngevormd,dezeinzuurmilieureagerenmetH-en
Cl-ionen.Ditzouaanleidinggeventot het ontstaan vanactiefchloor,dat deoxidatie
van onverzadigde vetzuren katalyseert. Experimented werd vrij chloor aangetoond.
Tevens werd vastgesteld dat de oxidatie van botervet hierdoor wordt versneld. Het
door hem voorgestelde mechanisme geeft echter niet zonder meer een directe verklaringvandeinvloed vanzoutinboter. Inboterishetzout opgelostinde waterfase
en niet in de vetfase zodat de vraag blijft of de contactmogelijkheden dezelfde zijn.
VAN HAEFTEN en PETTE (1953a,b) toonden aan dat de vermindering in stabiliteit
van boter als gevolg van het zouten, slechts gering was. Er was weinig verschil in
smaak en in peroxidegetal tussen ongezouten boter en uit dezelfde room bereide
gezouten boter.

4.10. Het wassenvan deboter
In verschillende boterproducerende landen zijn vergelijkende proeven genomen over
de invloed van het wassen van de boterkorrels op de kwaliteit van de boter. De
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experimenten die werden verricht in Australie (MULLER, 1955), Nieuw Zeeland
(MCDOWELL C.S., 1953) en Canada (WHITE C.S., 1957) hadden betrekking op zoete
boter. Gebleken is dat het al of niet wassen van de boter geen verschil in kwaliteit
tengevolge had. Dit gold zowel voor verse als voor koelhuisboter. Koelhuisgebreken
zijn in dit geval ook niet te verwachten.
FISKER c.s. (1955-1956) toonden aan dat, indien boter werd bereid uit gezuurde
room, geen verschil in houdbaarheid kon worden geconstateerd tussen gewassen en
ongewassen boter. De door de Centrale Commissie voor Zuiveltechniek van de FNZ
genomen praktijkproeven (1959) bevestigden deze conclusie.

4.11. De bewaartemperatuur van de boter
PONT en GUNNIS (1958) bewaarden een groot aantal monsters zoete boter gedurende

3 en 6maanden bij temperaturen van resp. —11, —18en —23CC.Zij stelden vast dat
bewaartemperaturen lager dan —11°C slechts niet-significante verbeteringen in
kwahteit ten gevolge hadden.
THOME (1953) is van mening dat temperaturen tussen —15 en —20°C voldoende
zijnendat zeerlagetemperaturen (—25tot—30°C),zoalsdiebijvoorbeeld in Amerika
worden toegepast, economisch nietzijn verantwoord.
MOHR (1958) propageert een koelhuistemperatuur van —10 tot —12°C. Indien
boter echter langer dan 5 maanden moet worden bewaard, zijn lagere temperaturen
(—18 tot —20°C) noodzakelijk.
Door de FNZ (1933-1938) werden eveneens bewaarproeven uitgevoerd met boter.
Gezien de resultaten van dezeproeven is het in ons land gebruikelijk boter bij —10°C
op te slaan. MEYKNECHT en VAN DAM (1959) onderzochten of het wenselijk zouzijn
deze temperatuur verder te verlagen tot —15°C. Uit hun experimenten is gebleken
dat de houdbaarheid van ongezouten boter uit gezuurde room, bewaard bij —15°C,
significant beter was dan die van boter bewaard bij —10°C. Het verschil in kwaliteit
was echter klein en kon voor praktische doeleinden worden verwaarloosd.
In hoeverre een verlaging van de bewaartemperatuur tot een temperatuur waarbij
het gebonden water in de boter eveneens in vaste toestand overgaat een significante
verbetering inhoudbaarheid ten gevolgezalhebben, isnog niet onderzocht.

4.12. Het seizoen
Volgens AAS en BORGEN (1941) zou winterboter beter houdbaar zijn dan zomerboter.
KEESTRA (1951) acht dit echter niet bewezen. Uit bewaarproeven van VAN HAEFTEN
en PETTE (1953b) is gebleken dat de duurzaamheid van winterboter geringer is dan
dievanzomerboter, hoeweldesmaakafwijkingen eenminderextreemverloop hadden.
PVANOWSKI C.S. (1956, 1957)namen waar dat melk van koeien met een hoge melk21

produktie over het algemeen meer immuunglobulinen bevat dan melk van koeien
met een lage melkproduktie. De stabiliteit van het botervet zou in het eerste geval
geringer zijn dan in het tweede. De oxidatief-synergistische invloed van deimmuunglobulinenophetmelkvetzouzichindezomermaanden duidelijker manifesteren dan
in de wintermaanden (DLUZEWSKA, 1959).Dehiervoor aangevoerde bewijsgronden
zijn echter allerminst overtuigend.

CONCLUSIE

Hetonderzoeknaardeinvloedvanaldezeminofmeersamenhangendefactoren heeft
nietgeleidtoteenoplossingvanhetprobleem.Opeenaantalvandezefactoren, zoals
bijv.deaardendesamenstellingvanmelk,kangeenofweinigdirecteinvloedworden
uitgeoefend.
Uithetliteratuuroverzichtkomtechternaarvorendataandachtzalmoetenworden
besteed aan dewijzewaarophet koperindeboter endepH vanhet boterserum hun
invloed doen gelden in deboter. Dezebeidefactoren bepalen immersgrotendeels de
houdbaarheid van boter in het koelhuis.
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HOOFDSTUK II

DE MELKFOSFATIDEN
1. INLEIDING

Het vet in plantaardige en/of dierlijke weefsels bevat behalve triglyceriden o.a. fosfatiden diefosfor enstikstofbevatten.VAUQUELIN(1802)isoleerdezevoorheteerstuit
hersenweefsel.Watdekwantitatieveaspectenvandeisolatiebetreft, ishetnietzonder
meer mogelijk verband te leggen tussen dehoeveelheid fosfor in devetfractie en het
fosfatidegehalte van het onderzochte weefsel. Behalve fosfor- bevattende vetachtige
stoffen komen in weefsels nl. ook niet-vetachtige fosforverbindingen voor die met
organische oplosmiddelen extraheerbaar zijn.
Alhoewelhetinzichtindesamenstellingvandefosfatiden aanmerkelijkisverdiept,
kan over de wijze waarop ze in het levend organisme voorkomen nog maar weinig
metzekerheidwordengezegd.Hetisbekenddatfosfatiden meto.a.eiwittenensinkers
complexen vormen. De kwantitatieve afscheiding van fosfatiden levert daardoor
grote moeilijkheden op. Fosfatiden hebben zowel hydrofiele als hydrofobe eigenschappen. Bijextractie metniet gescbikteoplosmiddelen bestaat enerzijds het gevaar
van een onvolledige extractie (te hydrofoob oplosmiddel), anderzijds is het risico
aanwezig van gelijktijdige extractie van bijv. fosfaten (te hydrofiel oplosmiddel).
Het is daarom begrijpelijk dat in de loop derjaren een groot aantal extractietechnieken zijn ontwikkeld.

2. WIJZE WAAROP FOSFATIDEN IN DE MELKVOORKOMEN
MULDER (1942) stelde vast dat melk 0,03-0,04% fosfatiden

bevat, ondermelk ca.
0,015%. Uit deze gegevens kan de conclusie worden getrokken dat de melkvetbolletjes fosfatiden bevatten. Aangezien in het vet zelf geen fosfatiden voorkomen,
moetendezeverbindingen zichbevindeninhet oppervlaktelaagje vande vetbolletjes.
Alsvaststaand kan worden aangenomen dat zehierin in eencomplexevorm meteiwitten aanwezig zijn, hetgeen tot gevolg heeft dat deze associatie moet worden verbroken om defosfatiden te kunnen isoleren.
Volgens RIMPILA en PALMER (1935) bevatten de vetbolletjes van gewassen room
170-290mgfosfatiden per 100gvet.HEINEMANN(1939)enJENNESSenPALMER(1945a)
stellendehoeveelheid opresp.270-280en 180-340mg/100gvet.Het gevaar bestaat
echterdatdoorhetwassenvanderoomeengedeeltevanhet oppervlaktelaagje wordt
verwijderd (MULDER, 1957) ,waardoor te lagewaarden worden verkregen.
MULDER C.S.(1957)bepaalden deverdelingvandefosfatiden overdevet-enwater23

fase van de melk door middel van een oproommethode en kwamen daarbij tot de
conclusie dat per 100gvetbolletjes ca. 600 mgfosfatiden werden gebonden. In net
plasmakwamenper 100ggemiddeld 16mgfosfatiden voor.Vandetotalehoeveelheid
fosfatiden in de melk is dus ca. 60%aanwezig in het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. Dit laagje zou voor 20-30%uit fosfatiden bestaan.
Overdewijzewaaropdefosfatiden indeserumfase zijngebondenisweinigbekend.
Gezienhetfeit dat zeechter moeilijk extraheerbaar zijn met apolaire oplosmiddelen,
ligthetvoordehand teveronderstellen dat zeookindezefaseineencomplexevorm
aanwezig zijn.

3. EXTRACTIEMETHODEN

3.1. Literatuuroverzicht
Indienmeninmelkhetgehalteaanlipide-fosfor wilbepalen,bestaatnietalleendekans
op een onvolledige extractie van defosfatiden, maar ook kan niet-lipide-fosfor mede
wordengeextraheerd.Zoalsindeinleidingreedsisopgemerkt,ishetdaarommetverwonderlijk dat successievelijk eengroot aantalextractiemethoden zijn ontwikkeld. In
principekanmenhierbij tweemethoden onderscheiden (MULDER, 1942),nl.extractie
van gedroogdeprodukten enextractielangs„natte"weg.Veelalwordt aan delaatste
methode devoorkeurgegeven.Behalvealcoholwordt dan eenoplosmiddel toegepast
waarin defosfatiden goed oplosbaar zijn.
BLOOR (1914)maaktegebruikvan een ethanol-ether mengsel voor de extractie van
fosfatiden uit bloed. Daar sfingomyeline slecht oplosbaar is in ether zullen onvermijdelijk verliezenoptreden. Extractie met uitsluitend ethanol leidt tot verliezen aan
fosfatiden die inositolbevatten.
De methode van BLOOR werd door verschillende onderzoekers toegepast op melk
(HESS en HOLMAN, 1925; BURUIANAen FURTUNESCO, 1941).Anderen maakten eveneens gebruik van deze methode, doch extraheerden het aldus verkregen extract met
chloroform, daar door ethanol en ether ook anorganische fosfaten worden geextraheerd. HOLWERDA(1936)weesopdemogelijke aanwezigheidvaneenfosforzure ester
in het ethanol-ether extract.
MULDER(1942)paste de(vet-)extractiemethode van Rose-Gottliebtoe,hetgeenhet
voordeelheeft datmeerether danethanolwordt gebruikt;bovendienwordennatoevoeging van petroleumether sterk hydrofiele fosforverbindingen verwijderd.
KOOPS (1957)maakte gebruik van eenethanol-tetrachloorkoolstof mengsel.Tetrachloorkoolstof heeft verschillendevoordelen:eensterk oplossendvermogenvoor het
gehele fosfatide-complex en gemakkehjke separatie van water. Bovendien geeft een
tetraextract van fosfatiden bij uitschudden met water praktisch geen verliezen aan
lipide-fosfor (VAN HANDEL, 1954; KOOPS, 1958).
Het met organische oplosmiddelen geextraheerde materiaal bevat behalve vet en
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fosfatiden noginveteninwater oplosbare verontreinigingen. Deinwater oplosbare
verontreinigingen kunnen worden verwijderd door het tetraextract te schudden met
gedestilleerd water. Omvervolgens defosfatiden te kunnen isoleren uit het aldusgedeeltelijk gereinigde extract, werd door verschillende onderzoekers gebruik gemaakt
vanhet feit dat fosfatiden onoplosbaar zijn inaceton (BLOOR, 1915; LEAenRHODES,
1953). De aanwezigheid van triglyceriden doet de oplosbaarheid van fosfatiden in
aceton echter sterk toenemen (PATTERSON en RIDOUT, 1958), waardoor het gevaar
bestaat datdeprecipitatie metacetonnietkwantitatief is.Bovendienzijndeinaceton
oplosbarefosfatiden sterker onverzadigd dan deonoplosbare (SMITHen JACK, 1959),
hetgeen wordt gedemonstreerd door de gegevens verzameld in tabel 4. Zuivering
Tabel 4. Onverzadigde vetzuren van in aceton oplosbare en van in aceton onoplosbare fosfatiden.
Fosfatiden, in aceton

^

Joodgetal
Monoeen,ber.alsoliezuur
Dieen, geconjugeerd
Dieen \
Trieen f . .
Tetraeen ( n^t geconjugeerd
Pentaeen )

oplosbaar

onoplosbaar

58,8
24,4
2,4
6,3
2,4
2,0
2,0

49,1
24,3
1,2
5,1
2,2
1,3
1,5

Table 4. Unsaturatedfatty acids of acetone-soluble and -insoluble milkphospholipids.

door middelvan aceton-precipitatie zou resulteren in eenselectieveconcentratie van
sfingomyelineendemeerverzadigdefosfatiden indefractie dieinaceton onoplosbaar
is. Wegens het ontbreken van een betere methode is de aceton-procedure gedurende
langetijdinzwanggeweest.Dankzijderecenteontwikkelingenvanchromatografische
techniekenismeneringeslaagdeenbeteremethodetevinden.Hieropzalonder 3.3.3
nader worden teruggekomen.

3.2. Uitgangsmateriaalvoordeisolatievan fosfatiden
In verband met dewenselijkheid te kunnen beschikken over vrij grote hoeveelheden
melkfosfatiden werd gezocht naar eenmethode waarmede enkele grammenvandeze
verbindingenkondenwordengeisoleerd.Hetisduidelijk datmelkgeengeschiktobject
is om fosfatiden uit af te zonderen, daar het gehalte aan fosfatiden in melk slechts
0,03a0,04%bedraagt (MULDER, 1942).Room (25%vet)bevatca.0,15% fosfatiden
en zou als uitgangsmateriaal dus veel beter geschikt zijn dan melk. Het nadeel is
echter dat ook aanzienlijke hoeveelheden vet worden geextraheerd. Het gehalte aan
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fosfatiden vankarnemelkverkregenuitroommetvetgehaltenvan20en40%bedraagt
resp. ca. 0,08 en 0,24% (MULDER, 1942, 1947),het vetgehalte is laag (<1%). Boter
bevat ca.0,2% fosfatiden (HOLM C.S., 1936),hetgeen betekent dat na uitsmelten van
deboter2gfosfatiden in 160mlserumvoorkomen.Boterisdusdegeschiktstegrondstof voor deisolatie van fosfatiden. In de onderhavige onderzoekingen werd vrijwel
altijduitgegaanvan boteruitgezuurderoom.Tijdensdeisolatiewerdgetrachtoxidatie
vandefosfatiden zoveelmogelijk tebeperken.

3.3. Toegepaste isolatiemethoden
3.3.1. Isolatie vanfosfatidenuitboterserum door middel van de methode
Rose-Gottlieb(Ml)
Boter werd in centrifugebuizen bij een zo laag mogelijke temperatuur (ca. 40°C)
gesmolten en gecentrifugeerd. De bovenstaande vetlaag werd zo volledig mogelijk
afgeschonken, het overgebleven vetlaagje kon na bet stollen gemakkelijk met een
spatel worden verwijderd. Het serum werd vervolgens weer verwarmd tot een temperatuur van 40°C en opnieuw gecentrifugeerd. Het resterende vetlaagje werd met
petroleumether verwijderd. Per 100mlserumwerdenvervolgensresp.20mlammonia
6 N, 100 ml ethanol 96%, 250 ml peroxidevrije ether en 250 ml petroleumether
toegevoegd. Na elke toevoeging werd geschud. Deze extractie werd tweemaal herhaald met telkens 150 ml ether en 150 ml petroleumether. De gezamenlijke etherpetroleumetherextracten werden, onder doorleiding van gezuiverde stikstof, bij verminderde druk geconcentreerd, waarna aan het residu 300 ml aceton (24°C) werd
toegevoegd. Het gevormdeneerslagwerd afgefiltreerd, opgelostineenweinigchloroform en na nltratie opnieuw neergeslagen door middel van aceton. Deze bewerking
werd driemaal herhaald, waarna de fosfatiden in vacuum werden gedroogd. De
N/P verhouding van het aldus gelsoleerde preparaat bedroeg 1,2.

3.3.2. Isolatievanfosfatiden uit boterserum door middel
van ethanol-tetrachloorkoolstof(M2)
Boterserum, dat werd verkregen als is beschreven onder 3.3.1., werd bij kamertemperatuur druppelsgewijze toegevoegd aan een zesvoudige hoeveelheid mengsel van
ethanol (96%) en tetrachloorkoolstof ( 4 : 1 , v/v). De hoeveelheden ethanol en tetrachloorkoolstof in het mengsel waren zodanig gekozen, dat na toevoeging van het
boterserum de eiwitten werden neergeslagen en de met water verdunde ethanol zich
niet afscheidde vandetetrachloorkoolstof. Na eennacht bewaren (inhet donker, bij
kamertemperatuur) werden neerslag en oplossing gescheiden. Het neerslagwerd nog
driemaal geextraheerd met telkens 100mlvan het ethanol-tetrachloorkoolstofmeng26

sel, waarna de gezamenlijke extracten bij verminderde druk, onder doorleiding van
gezuiverdestikstof, werden geconcentreerd tot ongeveer het oorspronkelijke volume
vanhetboterserumwasbereikt.Nakrachtigschuddenmet 100mltetrachloorkoolstof
werd gecentrifugeerd. De laag tetrachloorkoolstof werd vervolgens afgepipetteerd.
Dezeextractiewerdnogtweemaalherhaald,waarnadegezamenlijkeextracten, onder
doorleidingvangezuiverdestikstof,werdengeconcentreerd. Het tetrachloorkoolstofextractwerd driemaalgewassenmettelkens 100ml0,25MMgCl2.6H2O.Deporties
waswater werden gezamenlijk nog eens tweemaal met telkens 100 ml tetrachloorkoolstof uitgeschud. Debij elkaar gevoegde tetrachloorkoolstofextracten werden bij
verminderde druk, onder doorleiding van gezuiverde stikstof, geconcentreerd en
daarna gefiltreerd. Vervolgens werd aan dit extract een twaalfvoudige hoeveelheid
aceton (24°C)toegevoegd. Het gevormde neerslag werd opgelost in tetrachloorkoolstof, waarna de fosfatiden weer werden geprecipiteerd met aceton. Deze bewerking
werd tweemaal herhaald. De fosfatiden werden vervolgens in vacuum gedroogd.
Het fosforgehalte (SCHEELE, 1936) van de op deze wijze gei'soleerde fosfatiden was
3,85%, het stikstofgehalte (micro-Kjeldahl) bedroeg 2,1%(N/P = 1,2). Voor wat
betreft de uiteindelijke opbrengst aan fosfatiden gaf deze methode betere resultaten
dandevoorgaande (KOOPS, 1957).Eenbezwaarblijft echterdat00kindezemethode
het kwantitatieve aspect niet tot zijn recht komt,daar degevolgde aceton-procedure
aanleidinggeeft tot niet reproduceerbare verliezen (ca. 15-25%).
RHODES en LEA (1958) vervingen de aceton-behandeling door een chromatografische scheidingstechniek.

3.3.3. Zuivering van hetruwe, nietmetaceton behandelde tetraextractdoormiddelvan
eenchromatografische methode(M3)
Een ruw, gewassen tetraextract (verkregen als beschreven onder 3.3.2) werd bij verminderde druk, onder doorleiding van gezuiverde stikstof, geconcentreerd en opgenomen in chloroform-methanol (98 :2, v/v). De oplossing werd op een kolom gebracht bestaande uit 26 g silicagel (Mallinckrodt, 100 mesh A.R.) in chloroformmethanol(98 :2).Dehoogtevandekolombedroeg± 10cm,dedoorsnede± 2,8cm.
Devetfractie werd geelueerd met250mlchloroform-methanol (98 : 2),de fosfatiden
met 550ml methanol-chloroform-water (70 : 25 :5,v/v). Per kolom werd niet meer
dan 20 mg lipide-fosfor opgebracht, de verliezen waren zeer gering (<1%). De
fosfatide-oplossing werd bij verminderde druk, onder doorleiding van gezuiverde
stikstof, geconcentreerd, waarna de droogrest werd opgenomen in tetrachloorkoolstof.
Bijdeonderhavige onderzoekingenwerdenalledriedemethodentoegepast. Methode
Ml die het eerst werd ontwikkeld, shut nauw aan bij de reeds in de literatuur beschrevenwerkwijzen. Lecithineencefaline wordenin alkalischmilieuechtervrijsnel
gehydrolyseerd; mogehjk treden er verliezen op ten gevolge van het sterk alkalisch
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maken van het boterserum door de toevoeging van ammonia. Dit was de reden dat
werd omgezien naar een andere extractiemethode (M2), waaruit tenslotte methode
M3 resulteerde. Deze methode ondervangt de bezwaren die inhaerent zijn aan de
voorgaande methoden. In het vervolg zal steeds worden aangegeven op welke wijze
defosfatiden, die bij de experimenten werden gebruikt, zijn gei'soleerd.

4. SAMENSTELLING VAN DEFOSFATIDEN

4.1. Inleiding
Deliteratuur bevat slechts weinig gegevens over de samenstelling van de fosfatiden
in boter. PALMER en WIESE (1933) en KURTZ C.S. (1934) stelden vast dat in melk
lecithine,cefaline en sfingomyeline voorkomen. Volgens laatstgenoemde onderzoekerszouden defosfatiden in karnemelk voor 60% bestaan uit lecithine, 32% zouden
als cefaline en 8%als sfingomyeline aanwezig zijn.
BALIGAen BASU(1955, 1956)pastenvoorheteersteenchromatografische methode
toe omdesamenstelling van defosfatiden te bepalen. Na extractie van de fosfatiden
(uit melk, room, kamemelk en boter) adsorbeerden zij decefalinegroep aan magnesiumoxide en pasten vervolgens een selectieve hydrolyse met KOH toe om lecithine
in aanwezigheid van sfingomyeline te bepalen. De verhouding lecithine: cefaline :
sfingomyeline zou 30 : 45 : 25 zijn. De cefalinegroep werd echter niet nader geanalyseerd, daar ze bij de analyse verloren ging. Voor melk, room en karnemelk
werden tamehjk constante waarden gevonden, in boter was deze verhouding echter
aan variaties onderhevig.
RHODESen LEA (1958)gebruikten voor hun chromatografische scheidingsmethode
een extract van zoete karnemelk, dat zij representatief achttenomtedienenalsuitgangsmateriaal voor debepalingvan desamenstelling van defosfatiden in melk. De
fosfatiden in karnemelk zouden volgens genoemde auteurs als volgt zijn samengesteld (in mol. %):lecithine (fosfatidylcholine) 33,cefaline 44, sfingomyeline 19,
acetaalfosfatiden 3. Decefaline-fractie werdnader geanalyseerd enbevatte,berekend
opdetotalehoeveelheidfosfatiden (inmol. %):fosfatidylethanolamine 29, fosfatidylserine 10eninositol-bevattende fosfatiden 5.
MCDOWELL (1958)bepaaldeeveneensdesamenstellingvandefosfatiden vanmelk,
room, ondermelk,karnemelk enzoeteboter. Degroepder cefalinen werd echterniet
nader geanalyseerd. De verhouding (in bovengenoemde volgorde) zou 30 : 37 : 33
bedragen.
4.2. Eigen onderzoek
Alvorens overtegaantothet besprekenvan degevolgdebepalingsmethodiek, volgen
hieronder dechemischeformules van deverschillende fosfatide-fracties:
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1. lecithineoffosfatidylcholine

(JUKES,1934)
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(FOLCH, 1942)

b. fosfatidylserine
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3. sfingomyeline (ROUSER C.S.,1953)
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waarin RenR'vetzuurresten voorstellen.
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4. acetaalfosfatiden

(RAPPORT C.S., 1957)

O
II
CHaO—C—R2
H H
I I
CHO—C=C—Ri
OH
I
CH2O—P= O

I
ORs
waarin Ri en R2 alifatische ketens voorstellen van resp. aldehyden en vetzuren
en R3de bekende groeperingen colamine, serine of choline.
Het bepalen van de fosfatide-fracties kan geschieden door de hydrolyseprodukten
nader te analyseren. Deze zijn: choline, ethanolamine, serine, inositol, sphingosine,
glycerofosforzuur, glycerol, fosforzuur en vetzuren. Door hydrolyse met KOH
wordt alleen de lecithinecholine vrijgemaakt en door zure hydrolyse tevens die van
sfingomyeline. Indien 00k dehoeveelheid fosfor dievrijkomt door alkalische hydrolyse bekend is, kunnen zowellecithine als de cefalinegroep worden berekend. Schematisch ziet deze berekening er als volgt uit (FORMYNE c.s., 1957):
1. lecithine = choline na alkalische hydrolyse — niet-fosfatide-choline
2a. cefaline = totaal fosfor — (totaal choline — niet-fosfatide-choline)
2b. cefaline = fosfor na alkalische hydrolyse — (choline na alkalische hydrolyse —
niet-fosfatide-choline)
2c. cefaline = ethanolamine + serine + inositol
3a. sfingomyeline = totaal choline — (lecithine-choline + niet-fosfatide-choline)
3b. sfingomyeline = fosfor uit onverzeepbaar gedeelte na alkalische hydrolyse
3c. sfingomyeline = totaal fosfor — fosfor na alkalische hydrolyse
waarin allewaardenzijnuitgedrukt inmillimolen.Na omrekeningopm.molen P volgt
uit hettotaal P-gehalte van het extract het procentuele aandeel van elke component.

4.3. Experimentele bijzonderheden
Uitgegaan werd van 75 ml serum van boter uit gezuurde room. Hiervan werd een
niet-gewassen M2-extract bereid, waarbij de aceton-precipitatie achterwege werd
gelaten. Na aanvulling tot 100 ml werd 98 ml van dit extract gewassen, waarna het
gewassen extract werd geconcentreerd en aangevuld tot 100 ml. Om de opbrengst
aan lipide-fosfor te kunnen vergelijken, werd uit dezelfde boter een Ml-extract bereid,
eveneens zonder aceton-precipitatie. Bij alle uitgevoerde bepalingen werden bianco
waarden vastgesteld.
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4.3.1. Fosforbepaling inhet Rose-Gottlieb-extract vanboterserum, in tetraextracten
eninhydrolysaten vanfosfatiden
De P-analyseswerden uitgevoerd volgens de methodevan GRISWOLD C.S. (1951);de
extincties werden gemeten met behulpvan een Unicam spectrofotometer SP 500bij
820ran m e e n 1 c m cuvet,waarbij rekeningwerd gehouden met deeigenwaarde van
de cuvetten.
De extincties van bekende hoeveelheden P werden bepaald, uitgaande van standaardoplossingen van resp. 43,9 en 87,8 mg KH2PO4/2OO ml gedestilleerd water.
Vijfmlvanelkvandezeoplossingenwerdenverdundtot 500ml.Per5 mlverdunning
bedraagt de hoeveelheid P dan resp. 2,5 en 5,0 /ig.De extincties van deze hoeveelhedenfosfor ineenvolumevan 10mlbedroegenresp.0,218en0,432.Er werdsteeds
gemetenin het gebied van2,5-5,0 figP.
Opgemerkt werd dat deconcentratie aan H2SO4in het gedeeltevan het destruaat
waarin het fosfor wordt bepaald zodanig dient te zijn, dat de concentratie na verdunningtot 10ml 1 Nis.Destructierekjes metelektrischeverwarmingkunnenbijeen
verkeerdgebruikaanleidinggeventotoververhitting,metalsgevolgverliesaanH2SO4.
Het verdient daarom aanbeveling voor de micro-P-bepaling destructierekjes te gebruiken met micro-gasbranders. Hetistevensvanbelangdathetbenodigdeglaswerk
wordtbewaardinverdundsalpeterzuurendathetvoorgebruikwordtuitgespoeldmet
gedestilleerd water.
1. Boterserum
Vijf ml boterserum (in triplo) werd geextraheerd volgens de methode van RoseGottlieb. Het residu van deether-petroleumetherextracten werd gedestrueerd met
10 ml van een mengsel van H2SO4 en HNO3 ( 1 : 1 , beide geconcentreerd). Na
destructie werden zodanigeverdunningen gemaakt, dat deextinctie van delipidefosfor van 0,01 ml serum werd gemeten.
2. Tetraextracten
Vandetetraextracten (gewassen en niet-gewassen)werd 1 ml(induplo)gedestrueerd. Toegevoegd werd2mlvaneenmengselvanH2SO4enHNO3.Na destructie
werden zodanige verdunningen gemaakt, dat de extinctie van de lipide-fosfor
van 0,0075ml serum werd gemeten.
3. Hydrolysaten van fosfatiden
Na hydrolyse werden gedeelten van de hydrolysaten gedestrueerd met 2 mlvan
eenmengselvanH2SO4enHNO3,waarnadehoeveelhedenfosfor werdenbepaald.

4.3.2. Overige bepalingen
Het stikstofgehalte werdbepaaldvolgenseenmicro-Kjeldahl-methode. Dealkalische
hydrolyse geschiedde volgens de aanwijzingen van HACK (1947) en FORMYNE c.s.
(1957), dezurehydrolyse volgens het voorschrift van HACK (1947). Het gehalte aan
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choline werd bepaald overeenkomstig de methode van ENTENMAN C.S. (1944), nietfosfatide-choline volgens FORMYNE C.S. (1957). De zure hydrolyse van de onverzeepbare rest na alkalische hydrolyse geschiedde volgens HACK (1947). De bepaling van
ethanolamine en serine werd uitgevoerd in het zure hydrolysaat. Beide verbindingen
werden omgezet in de DNP(2,4-dinitrofenylhydrazon)-derivaten volgens de methode
van AXELROD c.s. (1953),de extincties werden spectrofotometrisch vergeleken met die
van de DNP-derivaten van bekende hoeveelheden van deze verbindingen. Inositol
werd niet alleen microbiologisch bepaald met behulp van de gist Kloeckera apiculata
(Klocker) Janke volgens de methode van CAMPLING en NIXON (1954), doch ook
chemisch volgens BOHM en RICHARZ (1954). Daartoe werd inositol door middel van
papierchromatografie gei'soleerd uithet zurehydrolysaat. De acetaalfosfatiden werden
bepaald volgens de methode van WITTENBERG c.s. (1956). Bovendien werden de te
identificeren restgroepen papierchromatografisch gescheiden. Dit geschiedde in de
eerste plaats om de zuiverheid van de fosfatide-extracten te controleren (DNP-verbindingen) en, zoals reeds is vermeld, met het oog op de chemische bepaling van
inositol. Het zure hydrolysaat werd geconcentreerd en op Whatman nr. 1in dalende
chromatografie geelueerd metn-butanol-ijsazijn-water: 4 :1:2,5(v/v).De R-waarden
bedroegenvoorinositol,serine,ethanolamine en choline resp.0,10, 0,18, 0,32en 0,40.
Ethanolamine en serine werden aangetoond met ninhydrine (0,4%) en azijnzuur
(4%) in n-butanol, choline volgens LEVINE en CHARGAFF (1951) en inositol met het
reagens van TREVELYAN c.s. (1950). Details van de gevolgde werkwijzen zijn reeds
eerder beschreven (KOOPS, 1958).

4.4. Resultaten
De te analyseren boter (uit gezuurde room) werd genomen uit de karn van de proeffabriek van het NIZO in de maanden april, mei en juni. De resultaten van de drie
experimenten zijn samengevat in tabel 5.
De hoeveelheid acetaalfosfatiden werd berekend als Ci6 aldehyde (mol. gew.
240; molaire extinctiecoeff. 2,35 X 104). Voor de omrekening op acetaalfosfatiden
werd het moleculair gewicht van deze verbindingen gesteld op 750. Het procentuele
aandeelvandelecithine-fractie werd berekend uitdehoeveelheid cholinena alkalische
hydrolyse. De cefaline-fractie werd bepaald volgens de onder 4.2. aangegeven methode (kolom A-2c, kolom B-2a en 2b). De resultaten vermeld in kolom A voor de
sfingomyeline-fractie werden verkregen uit 3a, die in kolom Buit 3b en 3c.
MCDOWELL (1958) stelde vast, dat door een mengsel van chloroform-methanol
( 1 : 1 ) meer lipide-fosfor uit boterserum werd geextraheerd dan met behulp van een
gewijzigde Rose-Gottlieb-extractie (geen ammonia, serum 1op 5verdund met water).
In het R6se-Gottlieb-extract was niet-fosfatide-fosfor afwezig, de in het chloroformmethanol-extract aanwezige niet-fosfatide-fosfor kon worden verwijderd door het
extract te wassen met water. Dezelfde verschijnselen werden waargenomen voor de
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ethanol-tetrachloorkoolstof-(M2)-methode ten opzichte van de R5se-Gottlieb
(Ml)-methode. WALSTRA en D E GRAAF (1962) wezen erop dat met behulp van de
methode Rose-Gottlieb slechts dan een volledige extractie wordt verkregen, indien
1,5% natriumchloride wordt toegevoegd aan het te extraheren monster.
Uit de in tabel 5 vermelde resultaten blijkt dat door het wassen van het tetraextract het gehalte aan fosfor slechts weinig wordt verlaagd. Het vet bevatte na voorzichtig uitsmelten van de boter, geen lipide-fosfor. Het extract kon, gezien de N/P
verhouding van 1,23 representatief worden geacht voor de samenstelling van de fosfatiden van boter uit gezuurde room.
In de extracten kwam geen niet-fosfatide-choline voor, zodat de lecithine-fractie
direct kon worden berekend uit de hoeveelheid choline na alkalische hydrolyse.
Deresultatenvan deopverschillendewijzenuitgevoerdecefalinebepalingen kwamen
goed overeen. In de tabelzijn niet de resultaten vermeld van de experimenten waarbij
de hydrolyse met 6N HC1werd vergeleken met die in een oplossing van 6N HC1in
absolute methanol. Volgens OLLEY (1957) zou eerstgenoemde methode aanleiding
geven tot verliezen aan lipide-stikstof (ethanolamine en serine). De verschillen waren
echter gering.In het zurehydrolysaat kwamen geen andere, met ninhydrine kleurende
verbindingen voor dan ethanolamine en serine. De hoeveelheid niet-geidentificeerde
stikstof bedroeg 3 a 4 mol. %. Er werden geen pogingen ondernomen om deze verbindingen te verwijderen door middel van chromatografie via cellulosepoeder (LEA
en RHODES, 1953), daar hierdoor (geringe) verliezen aan fosfatide-fosfor optreden
(HANAHAN c.s., 1957). Aangenomen werd dat hetinositol aanwezigwasals monofosfaat, alhoewelhetnietuitgeslotenmoetwordengeachtdat inositol ook kan voorkomen
indedifosfaat-vorm (HAWTHORNE, 1956; MCKIBBIN, 1956).Hettotaal stikstof (theoretisch) werd berekend uit de fosforbepalingen in de hydrolysaten; aangenomen werd
dat het inositol-fosfatide g6ert en dat sfingomyeline twee stikstofatomen per fosforatoom bevat.
Inhet onverzeepbaregedeelte(naalkalischehydrolyse)wasdeverhouding P/choline
1; dit gedeelte bestond dus uit sfingomyeline. De verhouding lecithine: (totaal)
cefaline: sfingomyeline was 30 :45 :25, hetgeen overeenkomt met de verhoudingsgetallen van BALIGA en BASU (1955, 1956), MCDOWELL (1958) en RHODES en LEA
(1958), voor resp. melk, room en ondermelk; melk, room, ondermelk en karnemelk,
en zoete boter en zoete karnemelk. Ook de hoeveelheid acetaalfosfatiden en de verhouding van de componenten van de cefaline-fractie stemmen overeen met de in de
literatuur vermelde waarden (RHODES en LEA, 1958).

5. SCHEIDING IN COMPONENTEN

5.1 Inleiding
RHODES en LEA (1956, 1957, 1958) bepaalden, met gebruikmaking van de door hen
ontwikkelde methode om de fosfatiden uit eidooier te scheiden, eveneens de samen-
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stellingvandefosfatiden inzoetekarnemelk.Eenmethanol-chloroform extract(1 :1)
vanfosfatiden werd door middelvanchromatografie overeencellulosekolombevrijd
van in water oplosbare verontreinigingen. Hierbij traden echter verliezen op aan
lipide-fosfor (ca. 10%). Het vet werd verwijderd door chromatografie over een silicagelkolom met behulp van chloroform-methanol (98 :2). Daarna werd geelueerd
met eenmethanol-chloroformmengsel (3 :7),waarbij decefaline-fractie het eerstals
een snellopende band werd verkregen. Vervolgens werd met hetzelfde mengsel de
lecithine-fractie geelueerd. De sfingomyeline-fractie werd verkregen door elutie met
een mengselvan methanol-chloroform-water (70 :25 : 5).
5.2. Gevolgde methodiek
5.2.7. Het verwijderen van vetuiteengewassen,
nietmetaceton behandeldM2-extract
Ditgeschieddevolgensdeonder 3.3.3.beschrevenmethode.Voorgrotehoeveelheden
fosfatiden (5-20mglipide-fosfor) werd26gsilicagelgebruikt,voorkleinerehoeveelheden(tot5mglipide-fosfor) 8ggel.Inhetlaatstegevalwerdgeelueerdmetresp.150ml
chloroform-methanol (98 : 2)en 150mlmethanol-chloroform-water (70 : 25 :5).De
bij de scheidingen gebruikte loopvoeistoffen werden gezuiverd volgens door VOGEL
(1954)aangegeven methoden. Fig.2geeft schematisch hetverloopvandeelutieweer
met de opeenvolgende loopvoeistoffen.
Fig. 2. Verwijdering van het vet uit een gewassen M2-extract (niet met aceton behandeld).
8 g silicagel (Mallinckrodt, "silicic acid", 100 mesh,A.R.)
kolom: 0 16 mm; h:9 cm; vol. vloeistof: 14 ml
3,880 mg P 1100,7 mg fosfatidenl
ll3o,3mgvet
|

100

S^
CHCI,-CH,OH
98:2
vet

100
a.

80

60

- \ CH,OH-CHCI.-H,0
70:25:5
*
fosfatiden

§80
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-

40

40
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i
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Fig. 2. Removaloffat from a washedM2-extract (not treatedwith acetone).
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5.2.2. Scheiding vanfosfatide-fracties uiteengewassen,
nietmetaceton behandeldM2-extract
Een glazen chromatografiebuis, voorzien van een gesinterde bodem en een glazen
kraan,werdgevuldmet30g aluminiumoxide(Alcoa,grade F20)inmethanol-chloroform 1:1. Nadat eenhomogenekolomopbouw wasverkregen werden de fosfatiden,
diewarenopgelostinhetzelfde mengselvanoplosmiddelen,opgebracht.Demaximale
belading bedroeg 20 mg lipide-fosfor per kolom. Vervolgens werd met 300 ml van
dit mengsel geelueerd. Het eluaat bevatte net vet, de lecithine- en de sfingomyelinefractie. De aldus geelueerde lipide-fosfor kwam, zoals bleek uit cholinebepalingen
verrichtindealkalische-enzurehydrolysaten,geheelvoorrekeningvandegenoemde
fracties. Vervolgenswerd geelueerd met 900mlvaneenmengselvan ethanol-chloroform-water ( 5 : 2 : 2 ) . Het eluaat bevatte ethanolamine, serineeninositolenbestond
dusuit decefaline-fractie. Erwasgeencholineaanwezig.Fig.3geeft hetverloopvan
Fig. 3. Scheidingvanfosfatiden infracties uiteengewassen M2-extract (nietmetaceton behandeld).
30 g aluminiumoxide (Alcoa, activated, grade FH,)
kolom: 0 16 mm; h: 17 cm; vol. vloeistof: 25 ml
4,283 mg P

C,H,OH-CHCI^H.O
5 : 2 : 2
cefaline
± 45 % van totaal P

CH.OH-CHCI,
l i l
lecithine + sfingomyeline + vet
± 55•/• van totaal P

0

20

40

60

80

100 120 140

160 ISO 200 220 240 260

_i_
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900

* ml eluaat, Pinfracties van 20 ml

* ml eluaat, Pin fracties vanlOOml

Fig. 3. Separationof phospholipidsinfractionsfrom a washedM2-extract (not treatedwith acetone).

deelutiemetdeverschillendeloopvloeistoffen weer.Heteluaatwerdbij verminderde
druk, onder doorleiden van gezuiverde stikstof, tot ca. 200 ml geconcentreerd. De
cefaline-fractie werd hieruit verkregen door na toevoeging van resp. 50 ml 0,1 M
kaliumbiftalaat-natriumhydroxide buffer (pH 4,60)en75ml96%ethanol, driekeer
te extraheren met telkens 100 ml tetrachloorkoolstof. Ongeveer 5 a 10% van de
cefaline-fractie bleef in dewaterige vloeistof achter.
De vet-, lecithine- en sfingomyeline-fracties werden gescheiden op een kolom van
26g silicagel.Daartoe werd het methanol-chloroform-extract bij verminderde druk,
onderdoorleidenvangezuiverdestikstof,drooggedampt;hetresiduwerd opgenomen
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in methanol-chloroform 3 :7, opgebracht op de zuil en met 1000 ml van dezelfde
loopvloeistof geelueerd. Het vethepvrijwel gelijk met het front mee. De eerste 400
ml van het eluaat bevatte geen lipide-fosfor. De lecithine-fractie werd verkregen in
devolgende600mlvandeloopvloeistof. Descheidingwasnietaltijd reproduceerbaar,
in die zin dat soms 10 a 15% van de lecithine-fractie bij de sfingomyeline-fractie
terecht kwam. De lecithine-fractie werd bij verminderde druk, onder doorleiden van
gezuiverdestikstof,gedroogdenopgenomenintetrachloorkoolstof. Desfingomyelinefractie werd geelueerd met 300ml van een mengsel van methanol-chloroform-water
70 : 25 :5,en werd, eveneens na droging, opgenomen in tetrachloorkoolstof. Fig.4
geeft de bijzonderheden van de gevolgde werkwijze weer.
Fig. 4. Scheiding van lecithine, sfingomyeline en vet.
o
o
o
c
o

26 g silicagel (Mallinckrodt, "silicic acid" 100 mesh,A.R.)
kolom: 0 28 mm; h: 10 cm; vol. vloeistof:SOml
7,670 mg P
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Fig. 4. Separationojlecithin, sphingomyelin and fat.

Fosforbepalingen in delecithine-,cefaline-en sfingomyeline-fracties wezenuit, dat
tijdens de chromatograiische procedures ca. 5-10% van de totale hoeveelheid opgebrachtefosfor wasverloren gegaan.

6. ONVERZADIGDEVETZURENIN BOTERVET,IN FOSFATIDENEN
IN DELECITHINE-, CEFALINE-EN SFINGOMYELINE-FRACTIE

6.1. Inleiding
De in botervet en fosfatiden voorkomende polyeenzuren vertonen vrijwel geen absorptie in het ultraviolet, daar debetreffende vetzuren bijna allein een niet-geconjugeerde vorm aanwezig zijn. De niet-geconjugeerde vetzuren gaan tijdens verhitting
in een sterk alkalisch milieu gedeeltehjk over in geconjugeerde vorm, waardoor
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selectieve absorptie optreedt in het ultraviolet (200-400 m/t). De duur van en de
temperatuur bijdeverhittingmoetenconstant wordengehoudenomreproduceerbare
resultaten teverkrijgen.Demethodeisduszuiverempirisch.Zeistoepasbaar voor de
bepaling van de cis-isomeren van de niet-geconjugeerde polyeenzuren. Indien vetten
trans-isomeren bevatten, zoalshet geval is bij dierlijke vetten, moeten de resultaten
verkregenmetdeisomerisatietechniek ondervoorbehoud wordengei'nterpreteerd.De
cis-isomerenisomeriserennl.snellerdandetrans-vormen;hetuv-spectrumnaisomerisatieisdusafhankelijk vandeduur vandeverhitting.
SCOTTC.S.(1959)vondeninbotervet behalve oliezuurkleinehoeveelhedenC12-C16
monoeenzuren; deC12 enC14vetzuren kwamenvoornamelijk in decis-vorm, deCi6
enCi8monoeenzurenindecis-entrans-vormvoor.Geconjugeerde dieenzurenwaren
zowelindecis-trans-alsindetrans-trans-vormaanwezig.Deniet-geconjugeerdedieenzuren kwamenvoorindecis-cis-,cis-trans-entrans-trans-vorm. De trieen-, tetraeenen pentaeenzuren hadden alle de cis-cis-configuratie. Verder kan worden opgemerkt
datgeconjugeerde trieen-entetraeenzurennietvoldoendezuiverzijngei'soleerd,zodat
hetnietmogelijkisexactaantegevenwelkeinvloedisomerisatieheeft opdespecifieke
extinctiecoefficienten.
Alhoeweldezemethodedusongetwijfeld zijnbeperkingenheeft, wordtzeveelvuldig
toegepastterkarakterisering vandeonverzadigdevetzureninplantaardige endierlijke
vetten. Het is echter de vraag in hoeverre het bepalen van zeer kleine hoeveelheden
van bijv. dieen-,trieen-, tetraeen- enpentaeenzuren nog enige significante betekenis
heeft.
In delaatstejaren isdebepalingvande onverzadigde vetzuren metbehulpvande
zg.„gas-vloeistof-verdelingschromatografie" sterk op devoorgrond getreden. CRAIG
en MURTY(1959)vergelekendevetzuursamenstelling vannietgehydrogeneerde plantaardige olien door middel van de gas-vloeistof- en de uv-methode. Voor linolzuur
gafdeuv-analysehogereuitkomsten dandegas-vloeistof-methode,voorlinoleenzuur
goldhetomgekeerde.KAUFFMANc.s.(1960)bepaalden,eveneensvolgensbeidemethoden, de vetzuursamenstelling van een aantal dierlijke vetten en plantaardige olien.
Wat betreft het linolzuurgehalte was de overeenstemming tussen beide methoden
goed;voorlinoleenzuurwerdenderesultatenvanhetonderzoekvanCRAIGenMURTY
bevestigd.
HERB C.S.(1960)daarentegen kwamen tot deconclusie dat beide methoden vrijwel
dezelfde resultaten gavenbij deanalysevan dierlijke vetten enplantaardige olien.
INSULLenAHRENS(1959)bepaaldendevetzuursamenstellingvanhetvetinmoedermelk.Ookdoorhenwordtgerapporteerddatdeuv-engas-vloeistof-methode dezelfde
uitkomsten gaven, hetgeen door SMITH (1961) werd vastgesteld voor koemelk. Het
moetechterwordenbetwijfeld ofbeidemethodenweltotvolkomengelijke resultaten
leiden. De situatie doet zich namelijk voor dat de interpretatie van de pieken, verkregendoor middelvandegas-vloeistof-verdelingschromatografie, wordt bemoeilijkt
door hetfeit dat deidentiteit van meerdere pieken onbekendis.
BADINGSenKOOPS(1960)bepaaldengaschromatografischdeglobalevetzuursamen38

stellingvandefosfatiden uitmelk,botervangezuurderoomenkarnemelk.Zijstelden
vast dat het vetzuurpatroon van de drie genoemde produkten geen wezenlijke verschillenvertoonde.
Uit onderzoekingen van BADINGS(1960)isgeblekendatfosfatiden, integenstelling
tot botervet, geen vetzuren bevatten met minder dan 12 C-atomen.

6.2. Eigen onderzoek
Uit het serum van verse boter werd een gewassen M2-extract bereid; de acetonprecipitatiewerdachterwegegelaten.Hetextractwerdbijverminderdedrukgeconcentreerd,opgenomeninchloroform-methanol98:2enonderstikstofbewaardbij—40°C.
Allehandelingen, zoweltijdens deisolatie van defosfatiden als tijdens descheiding
in fracties en de isomerisatie, werden uitgevoerd onder doorleiden van gezuiverde
stikstof.
Voor het verwijderen van het vet uit het fosfatide-extract werd2 X20mglipidefosfor opgebracht optweezuilenvansilicagel(2 x 26g).Na elutievande fosfatiden
werden de extracten bij elkaar gevoegd en geconcentreerd, waarna opnieuw het gehalte aan lipide-fosfor werd bepaald. Deze hoeveelheid fosfatiden (ca. 1g) diende
voor de bepalingvan de geconjugeerde en niet-geconjugeerde vetzuren en hetjoodadditiegetal.
Voor het isoleren van defosfatide-fracties werd uitgegaan van20mg lipide-fosfor
van het ruwe,gewassen M2-extract dat niet met aceton wasbehandeld. Na descheidingwerd ter controle in allefracties het fosforgehalte bepaald.
De bepaling van de onverzadigde vetzuren geschiedde overeenkomstig het voorschrift in de "Official and Tentative Methods of the American Oil Chemists' Soc."
(A.O.C.S.Official Methods Cd7-58,revised 1959).Hetuv-spectrum vande geconjugeerde vetzuren werdgemeten ineen oplossing met cyclohexaan (Fluka), dat vande
niet-geconjugeerdevetzurennaisomerisatieineenoplossingmetgezuiverdemethanol.
Ethyleenglycol werd gezuiverd volgens het voorschrift van PIKAAR (1957), waarna
een oplossing werd bereid die21%KOH ( ± 0,1%)bevatte.
Voorhetbepalenvandegeconjugeerdevetzureninboterveteninfosfatiden werden
resp. ca. 120en 80 mg (een aliquoot gedeelte van de tetrachloorkoolstofoplossing)
opgelost in cyclohexaan, overgebracht in maatkolfjes van 100ml en werd met hetzelfde oplosmiddel aangevuld tot de streep. Om de extinctie van de dieenzuren te
kunnen metenwerd van de oplossing van het botervet eenverdunning gemaakt van
1:1. Het maatkolfje waarin defosfatiden werdenovergebracht, werdleegengevuld
gewogenenna het metenvanhetuv-spectrum opnieuwgewogen.Uit dezewegingen
werd deresterendehoeveelheid fosfatiden berekend. Sporen trieenzuren, aanwezigin
botervet en in fosfatiden, werden verwaarloosd.
Bij debepalingvandeniet-geconjugeerde vetzuren inbotervet werduitgegaan van
eenhoeveelheidvanca.200mg.Voordefosfatiden bedroegditca.75mg.Naisomeri39

satiewerdmetmethanolverdund tot 100 ml.Hiervanwerden(zowelvanhetbotervet
als van de fosfatiden) verdunningen gemaakt van 1 :4 (trieen- en tetraeenzuren) en
1 :9(dieenzuren).Depentaeenzurenwerdenbepaaldindeniet-verdundeoplossingen.
De lecithine-, cefaline- en sfingomyeline-fracties, in hoeveelheden van resp.50-70,
30-40en 80-100 mg(aliquote gedeelten van detetrachloorkoolstofoplossingen) werdeneveneensopgelost incyclohexaan invantevoren gewogenmaatkolfjes enverder
behandeld alsisaangegeven voor de fosfatiden.
Hetjoodadditiegetal van het botervet en van defosfatiden werd bepaald volgens
dehypochlorietmethode van MUKHERJEE (1955).De monoeenzuren (% „oliezuur")
werden berekend uit het verschil tussen hetjoodgetal en het voor rekening van de
hogere onverzadigde vetzurenkomendgedeeltevan hetjoodgetal.
Fig. 5. Absorptie in het ultraviolet van melkfosfatiden na alkalische isomerisatie.
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Fig. 5. Ultra-violetabsorption of milkphospholipidsafter alkaline isomerisation.

Fig.5toonthetuv-spectrum vanfosfatiden naalkalische isomerisatie.Despectrale
posities van de niet-geconjugeerde absorptiemaxima zijn in overeenstemming met
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gegevens betreffende alkali-geisomeriseerde methylesters vanlinolzuur, linoleenzuur
en arachidonzuur (HERB en RIEMENSCHNEIDER, 1952).Depentaeen-fractie werdberekend alseenmengselvan50%C20en50%C22 vetzuren.
Intabel6zijn deresultatenvaneenvijftal experimenten samengevat.Uitdezetabel
blijktduidelijk datdefosfatiden veelsterkeronverzadigdzijndandecorresponderende
triglyceriden.Ditverschilwordtnoggeaccentueerddoorhetfeitdatfosfatiden slechts
twee en triglyceriden drie vetzuren per molecule bevatten. De resultaten vandeze
experimenten zijn in overeenstemming metdegegevens van SMITHen JACK (1959).
Over deonverzadigde vetzuren indefosfatide-fracties istot nutoeniets bekend.
Fig. 6. De meervoudig onverzadigde vetzuren vanbotervet, fosfatiden en fosfatide-fracties.
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Uitdeanalysesblijkt datdegroepdercefalinen eenveelsterker onverzadigd karakter
heeft dan delecithine-fractie*. Dit komtvooraltot uitingin dehogere onverzadigde
vetzuren. Slechts in enkele gevallen kon in de sfingomyeline-fractie uitsluitend een
niet-geconjugeerd trieenzuur worden aangetoond. De overeenstemming tussen de
directe analysein defosfatiden en deberekendehoeveelheden onverzadigde vetzuren
indefosfatiden via defosfatide-fracties mag,gezien de onvolkomenheden vandeze
methode, goed worden genoemd. Daar alle fouten in de experimentele analyse uiteindelijk cumulerenindeberekeningvanhetpercentagemonoeenzuren,maghieraan
niet eente grotenauwkeurigheid worden toegekend.
Gaschromatografisch blijkt devetzuursamenstelling van defosfatiden van een vrij
gecompliceerdkarakter (BADINGS,1960).Dehoeveelheidmonoeenzuren(voornamelijk
oliezuur)isechter uitzonderlijk hoog,hetgeeneennadereinterpretatievanhetkwantitatieve aspect vergemakkelijkt. Een vergelijkend onderzoek van de resultaten, verkregenuit eendoor BADINGS(1960)uitgevoerde gaschromatografische analyseenuit
de door ons toegepaste alkali-isomerisatietechniek, toonde aan dat het percentage
monoeenzuren in een monster fosfatiden, geisoleerd uit verse boter (M3-methode)
resp.47,1en49,5%bedroeg (berekend op devetzuren).De overeenstemming tussen
beidemethodenmag,althansvoorwatbetreft demonoeenzuren,bevredigendworden
genoemd.
Infig.6zijn de gegevensvan tabel 6grafisch uitgezet alspercentages meervoudig
onverzadigdevetzuren,berekendopdetotalehoeveelheidvetzuren.Alsomrekeningsfactoren voor fosfatiden en botervet werden resp. 100/67 en 100/91 aangehouden
(SMITH en JACK, 1959).Uit dezefiguurblijkt dat het gehalte aan meervoudig onverzadigdevetzuren, zowelvan het botervet alsvan defosfatiden, inde zomermaanden
het hoogst is, uitgezonderd dat van de niet-geconjugeerde dieenzuren, waarvan de
top in dewinter valt.Het laatstgenoemde verschijnsel wasvoor botervet reeds door
STADHOUDERSen MULDER(1955, 1956)geconstateerd. In overeenstemming hiermede
isdevariatie inhetjoodadditiegetal zowelvanhet botervet alsvan defosfatiden vrij
aanzienlijk, hetgeen door de resultaten in fig. 7 duidelijk wordt geillustreerd. Deze
gegevens hebben betrekking op botervet en fosfatiden van zoete boter, die werd
bereid uit room van gemengde melkin deNIZO-proeffabriek. Alhoewel deseizoenvariatieinhetgehalteaanonverzadigdevetzurenvanbotervetenfosfatiden hetzelfde
beeld vertoont, zijn defosfatiden veelsterker onverzadigd dan het botervet. Dit impliceertinbeginseldat ook degevoeligheid voor oxidatie van defosfatiden groteris
dandievanhetbotervet,hetgeenspeciaalgeldtvoordecefaline-fractie diehetsterkst
onverzadigd is. Tabel7demonstreerthetverschilingehalteaanonverzadigdevetzuren
van de cefaline-fractie en van het botervet. In hoofdstuk III komen wij hierop nog
nader teruginverband met deoxidatiesnelheid van het botervet, defosfatiden ende
fosfatide-fracties.
* Na het afsluiten van dit proefschrift verscheen een publikatie van SMITHen LOWRY (1962)over de
onverzadigde vetzuren van de fosfatide-fracties (GLC-methode), waarin eveneens naar voren komt
dat degroep der cefalinen het sterkst onverzadigd is. Ook BADINGS(1962)kwam tot deze conclusie.
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Fig. 7. Deinvloedvan hetjaargetijde ophetjoodadditiegetal vanbotervetenvan fosfatiden.
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Fig. 7. Seasonalvariation intheiodineadditionnumberofbutterfat andofphospholipids.
Tabel 7. Hetgehalte aan meervoudigonverzadigde vetzuren van cefaline en van botervet (berekend
opdetotalehoeveelheid vetzuren).
Botervet

Cefaline-fractie
Max.

Min.

Max.

Min.

%
4,64

%
2,85

%
1,79

%
0,62

•p Dieen

12,74

7,35

1,97

0,95

j , M Trieen

5,97

3,41

1,10

0,80

% g" Tetraeen

4,10

2,37

0,25

0,19

s> Pentaeen

4,91

3,90

0,32

0,19

Geconjugeerd Dieen

O 3

Table 7. Thecontentofpolyunsaturatedfatty acidsofcephalinandof butterfat (calculatedonthetotal
amountoffatty acids).
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HOOFDSTUK III

OXIDATIE VAN FOSFATIDEN EN VAN BOTERVET
1. INLEIDING

Verschillende onderzoekers gingen de gevoeligheid van fosfatide-solen voor oxidatie
na door de zuurstofopneming te bepalen. Deze experimenten werden voornamelijk
verricht met fosfatiden uit weefsels, eieren en sojabonen.
DEUTSCH C.S. (1941) bepaalden de zuurstofopneming van fosfatiden bereid uit
levers van ratten. Toevoeging van koperionen en ascorbinezuur aan een fosfatide-sol
(pH ± 4,0) verhoogde de oxidatiesnelheid. Het joodgetal van de fosfatiden daalde
sterk, hetgeen duidt op oxidatie van de onverzadigde vetzuren van de fosfatiden. Het
fosfatide-molecule zou hierbij intact blijven, daar geen anorganisch fosfaat kon worden aangetoond.
BERNHEIM C.S. (1948) stelden vast dat zowel lecithine (uit eieren) als cefaline (uit
weefsel) sneloxideerden. De thiobarbituurzuur-waarde nam sneltoe, terwijl het joodgetaldaalde.Detoenemingvaneerstgenoemdewaardewerdveroorzaaktdooroxidatieprodukten van onverzadigde vetzuren vandefosfatiden (voornamelijk linol-, linoleenenarachidonzuur; TARLADGISen WATTS, 1960).Sfingomyeline daarentegen was stabiel
ten opzichte van zuurstof.
PAGE en BtiLOW (1935) isoleerden cefaline (uit hersenweefsel) en lecithine (uit
eieren). Cefaline bleek veel gevoeliger voor zuurstof dan lecithine; ijzerionen deden
de zuurstofabsorptie veel sterker toenemen dan koperionen.
YOUNATHAN en WATTS (1960) constateerden dat de in „cooked meats" optredende
oxidatie voornamelijk werd veroorzaakt door de in dit produkt aanwezige fosfatiden.
Uit onderzoekingen van RADSMA en VAN GRONINGEN (1959) is gebleken dat ascorbinezuur + lactaat de oxidatie van fosfatiden, geisoleerd uit de levers van ratten,
sterk bevordert. Een vergelijking tussen de uv-spectra van niet-geoxideerde en geoxideerde fosfatiden toonde aan dat na oxidatie de absorptie bij 235 en 270m/j,sterk
was verhoogd, hetgeen werd veroorzaakt door conjugatie van dubbele bindingen
in de onverzadigde vetzuren. Zeer interessant was de waarneming dat de cholinebevattende fosfatiden (lecithine en sfingomyeline) geen zuurstofabsorptie vertoonden
en dat dit wel het geval was voor de groep der cefalinen (fosfatidylethanolamine,
-serine en -inositol).
Onderzoekingen betreffende het gedrag van melkfosfatiden zijn echter betrekkelijk
schaars.
HARTMANN (1947) stelde vast dat melkfosfatiden onder invloed van koperionen
zeer snel zuurstof opnemen. Verbindingen die koper binden, zoals bijv. natriumdiethyldithiocarbaminaat, remmen de zuurstofabsorptie volledig.
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STULL C.S. (1951) kwamen bij hun onderzoek naar deinvloed van nordihydroguajareetzuuropdezuurstofabsorptievanfosfatiden, totdezelfdeconclusiealsHARTMANN.
Koperionen zouden eengrotere invloed hebben opde oxidatie dannikkel-, ijzer- en
cobaltionen. Bijverlaging vandepH (6,0-*-3,0) verliep deoxidatie sneller.
SWARTLING en MATTSSON (1956) constateerden dat de snelheid waarmede een gebufferde emulsie van methyllinoleaat oxideert, toeneemt naarmate de pH wordt
verhoogd; het omgekeerde ishet geval indien fosfatiden aanwezig zijn. Het verband
tussen de pH van de waterfase en de gevoeligheid voor oxidatie van onverzadigde
vetzuuresters,inaanwezigheidvanfosfatiden enkoperionen, wasdushetzelfde als bij
boter, hetgeen deinvloed vandefosfatiden duidelijk aantoont.
Verschillende onderzoekers namen waar dathetjoodadditiegetal vanhet melkvet
daalde na toevoeging van koper aan de melk en dat gelijkertijd een oxidatiesmaak
optrad (KENDE, 1932;DAHLE en PALMER, 1937; KRUKOVSKY, 1952).Uitderesultaten
van anderen blijkt echter dat hetjoodgetal van het vet onder die omstandigheden
niet verandert (HENDERSON en ROADHOUSE, 1934; BROWN C.S., 1937,1941; CORBETen

TRACY, 1943).
SWANSON en SOMMER (1940) onderzochten in hoeverre veranderingen optraden in

dejoodadditiegetallen vanhetbotervet envandefosfatiden inmelk meteen oxidatiesmaak. Indien zij koper toevoegden aan melk namen zijna enkele dagen een daling
vanhetjoodadditiegetalvandefosfatiden waar;datvanhetvetwasconstant gebleven.
De door koper geinduceerde oxidatiesmaak zou dus in eerste instantie een gevolg
kunnen zijn vanoxidatie vande fosfatiden.
Indien een geoxideerd fosfatide-sol werd toegevoegd aan melk kon een typische
oxidatiesmaak worden waargenomen (THURSTON c.s., 1935;JOSEPHSON en DOAN,
1939; RIEL, 1952).

Uit deze onderzoekingen kan eveneens de conclusie worden getrokken dat de
fosfatiden vermoedelijk ten nauwste zijn betrokken bij het ontstaan van oxidatieve
smaakgebreken in melk enindehieruit bereide produkten.
Het leek daarom wensehjk aanditaspect nader aandacht te besteden.

2. D E INVLOED VANKOPER OPHETJOODADDITIEGETALVAN
DE FOSFATIDEN ENVANHET VET

2.1. Werkwijze
Een hoeveelheid van50kgmelk werd metbehulp vaneenhandcentrifuge ontroomd.
De room werd napasteurisatie (63°C, 30min)indrie porties verdeeld. Bijeenportie
room werd direct het joodadditiegetal van het vet en van de fosfatiden bepaald
(methode Wijs N 1046-50), van de twee andere porties geschiedde dit na 3,c.q. 8
dagen bewaring bij een temperatuur van 3°C. Aan een van de twee porties werd
koper toegevoegd. Om hetvette kunnen afscheiden werd de room gekarnd; uitde
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verkregenboterwerdendefosfatiden gei'soleerdvolgensdeMl-methode.Detailsvan
degevolgdewerkwijze zijn reedseerderbeschreven (KOOPS,1957).

2.2. Resultaten
Tabel 8geeft de resultaten van een drietal proeven weer. In de door SWANSONen
SOMMER beschreven experimenten daalden dejoodadditiegetallen van de fosfatiden,
Tabel 8. De invloed van koper op hetjoodadditiegetal van het vet en van defosfatiden van room.
Joodadditiegetal
Expt. nr.

Vet

Fosfatiden

1
Room (bianco)
Room(bianco)nadriedagen
Room + 5ppmkopernadriedagen

45,0
44,9
45,6

60,0
57,8
48,2

2
Room(bianco)
Room(bianco)naachtdagen
Room + 5ppmkopernaachtdagen

41,7
41,5
41,3

55,6
49,8
45,4

3
Room(bianco)
Room(bianco)naachtdagen
Room + 5ppmkopernaachtdagen
Room + 50ppmkopernaachtdagen

40,8
40,8
40,8
40,8

51,8
48,1
47,5
42,7

Table 8. Theinfluence ofcopperontheiodineaddition numberoffat andofphospholipidsfrom cream.

natoevoegingvan 3ppmkoper aandemelk,vanresp.60,3en48,7tot resp.33,5en
33,7.Ingeenvandeintabel8weergegevenresultaten koneendergelijke aanzienlijke
daling worden bereikt, zelfs niet bij een koperdosering die veel hoger was dan die
door de genoemdeauteurs werd toegepast. De veronderstelling van SWANSON en
SOMMER,dat deoxidatievan defosfatiden voortschrijdt tot eenjoodadditiegetalvan
± 32isbereikt(waarbijhetoliezuurnietwordtgeoxideerd),lijktzeeronwaarschijnlijk.
Hoeweldesnelheidwaarmedeonverzadigdevetzurenoxiderenafhankelijk isvanhun
onverzadigdheid, moet rekeningworden gehouden met de mogelijkheid dat ook het
oliezuur bij aanwezigheid van hogere onverzadigde vetzuren minder stabiel is. Zo
vonden GUNSTONE en HILDITCH(1946)dat inaanwezigheidvan 1%methyllinoleaat
de inductieperiode van methyloleaat (bij 20°C) wordt verkleind; deautoxidatiesnelheid nam aanmerkelijk toe.
Watbetreft deoorzaakvandeverlagingvanhetjoodadditiegetalvande fosfatiden,
tasten wyechternoggrotendeelsinhet duister. Bijlagebewaartemperaturenzouden
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bijna uitsluitend hydroperoxiden worden gevormd waarbij dedubbele band behouden
blijft. Indien cyclische peroxiden zouden worden gevormd (waarbij de dubbele band
verdwijnt) zou men inderdaad een verlaging van het joodadditiegetal kunnen verwachten. Dat desondanks hetjoodadditiegetal een daling vertoont, zou ten eerste zijn
oorzaak kunnen vinden in het feit dat door autoxidatie van de meervoudig onverzadigde vetzuren conjugatie optreedt (BERGSTROM, 1945; CANNON C.S., 1952; PRIVETT
c.s., 1953),waardoor halogenen moeilijker worden geaddeerd. Ten tweede moet worden gewezen op het feit dat de bepaling van hetjoodadditiegetal in aanwezigheid van
geoxideerde vetten een te lage waarde geeft, mogelijk ten gevolge van „sterische
hindering" in de halogeenadditie (HOLMAN C.S., 1954). Verder moet worden opgemerkt dat tijdens oxidatie van onverzadigde vetzuren polymeren kunnen worden
gevormd (CHANG en KUMMEROW, 1953(linolzuur); WITTING C.S., 1957 (linoleenzuur);
FAULKNER, 1958(methylelaeostearaat))waardoordedubbelebanden, althans gedeeltelijk, verdwijnen (FUGGER C.S., 1951). Tenslotte moet rekening worden gehouden met
demogelijkheid, dat behalvehydroperoxiden wellichtook peroxiden vaneencyclische
structuur ontstaan (WILLITS c.s., 1952; SWERN en COLEMAN, 1955),hetgeen dus eveneens aanleiding zou kunnen geven tot een verlaging van het joodadditiegetal van de
fosfatiden.
Het is echter duidelijk dat de daling die optreedt in het joodadditiegetal van de
fosfatiden doet veronderstellen, dat het oxidatieproces in room zichin eerste instantie
zal afspelen aan het grensvlak vet/water.

3. ORGANOLEPTISCHE PROEVEN MET GEOXIDEERDE FOSFATIDE-SOLEN

Het onder 2 uitgevoerde experiment gaf aanleiding om nader te onderzoeken in hoeverregeoxideerdefosfatiden smaakafwijkingen kunnenveroorzakendie overeenkomen
met de smaakgebreken die in koelhuisboter kunnen worden waargenomen. Daartoe
werden uit boter fosfatiden gei'soleerd (Ml-methode) en gedispergeerd in een fosfaatcitraat buffer (pH 4,6).Aan 1900mg fosfatiden werden resp. 500ml buffer en 24 mg
koper (als kopersulfaat) toegevoegd, waarna gedurende 3 dagen in het donker werd
geschud bij een temperatuur van 12°C. Indien 1ml van het geoxideerd fosfatide-sol
werd gemengd met 10ml verse melk kon een duidelijke oxidatiesmaak worden waargenomen, hetgeen in overeenstemming is met de resultaten van de in de inleiding vermelde auteurs.
Volgens PONT (1953b) worden de verbindingen die in ondermelk oxidatiesmaak
veroorzaken sneldoor vetbolletjes geabsorbeerd indien aan de ondermelk room wordt
toegevoegd. Naar analogie hiervan werd aan het geoxideerd fosfatide-sol vers, vloeibaar botervet toegevoegd, waarna gedurende 1 min krachtig werd geschud. Het afgecentrifugeerde vet had een tranig-talkige smaak.
Bij hetvolgende experiment werden fosfatiden (Ml-methode)ineen koperbevattende buffer (pH 4,6)gedispergeerd, in eenconcentratie overeenkomend met diein boter48

serum (1kgboter bevat ca. 160mlserum, waarin 1,5-2 gfosfatiden aanwezig zijn).
Ter vergelijking werd eveneens botervet met behulp van arabische gomgeemulgeerd
in een buffer van dezelfde pH (tabel 9).De monsters werden in het donker bij 2°C
Tabel 9. Organoleptische keuringsresultaten van vers botervet dat in contact is geweest met de
fosfatide-solen A en Ben de emulsie C (pH 4,6).
Smaakvan hetversevetna contact met
Bewaartijd
in dagen
bij 2-4°C

A
160ml buffer
1,6 g fosfatiden
1000figkoper

8
18
27
40
53
60

iets vettig
vettig
tranig
sterk tranig
talkig
talkig

B
160ml buffer
1,9 g fosfatiden
500figkoper
normaal
iets vettig
iets vettig
tranig
talkig
talkig

C
160ml buffer
2gbotervet
1000figkoper
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal

Table 9. Organolepticscoresoffresh butterfat whichhas been incontactwiththephospholipidsols A
andB and withemulsionC (pH 4,6).

bewaard en af en toe gedurende een half uur krachtig geschud. Regelmatig werden
monsters van 20ml afgepipetteerd engemengd metvers vloeibaar botervet. Daarna
werd het vet onmiddellijk afgecentrifugeerd en organoleptisch beoordeeld. Blijkens
degegevensuitdetabelwordenfosfatiden snelgeoxideerd,waarbij smaakafwijkingen
optredendiezeersterk doendenkenaanhetsmaakverloopvanslechthoudbarekoelhuisboter. De emulsievan het botervet vertoonde geen smaakafwijkingen.
Het experiment werd op dein tabel 10aangegeven wijze herhaald, waarbij tevens
natriumchloride werd toegevoegd (gezouten boter). Slechts de solen A en B gaven
na verloop van tijd aan vers botervet een tranige smaak, de emulsie van botervet
daarentegen niet. Van enige invloed van natriumchloride op de tranige smaak was
geen sprake.
In een vierde experiment werd het verband nagegaan tussen de zuurstofabsorptie
van fosfatide-solen en de intensiteit van de smaakafwijking. De zuurstofabsorptie
werd bepaald door middel van de conventionele Warburg-methode, de „reactievaatjes" hadden een inhoud van ca. 300ml. Uit ± 5kgboter werden de fosfatiden
gei'soleerd (M2-methode),waarna 8gvan het gereinigde, in vacuum gedroogde preparaat werd gedispergeerd in 640ml kahumbifthalaat-natriumhydroxide buffer (pH
4,6). Het fosfatide-sol werdverdeeld over4Warburg-vaatjes, waarna koper(CUSO4.
5H2O)c.q.ijzer (Fe2(S04)s(NH4)2S04.24H20) werd toegevoegd.De schudtemperatuur bedroeg 1°C, de vaatjes werden niet blootgesteld aan lichtinwerking. Er werd
alleen overdag geschud. Ter karakterisering van de smaakafwijkingen werd telkens
49

Tabel 10. Organoleptische keuringsresultaten van vers botervet dat in contact is geweest met de
fosfatide-solen Aen Ben deemulsie C (pH 4,6).
Smaak van het versevet na contact met

Bewaartijd
in dagen
bij 2-4°C

5
10
15
20

A
160ml buffer
2,6 g fosfatiden
1500/<gkoper
15gnatriumchloride

B
160ml buffer
2,6g fosfatiden
20g botervet
1500jugkoper
15gnatriumchloride

iets vettig
vettig
licht tranig
tranig-talkig

iets vettig
vettig
licht tranig
tranig-talkig

C
160ml buffer
20g botervet
1500/<gkoper
15g natriumchloride

normaal
normaal
normaal
normaal

Table 10. Organolepticscoresoffresh butterfat whichhasbeenincontactwiththephospholipidsols A
andB and withemulsionC (pH 4,6).

20 ml van de resp. fosfatide-solen geschud met 25 g vers botervet, waarna het vet
werdafgecentrifugeerd enorganoleptischbeoordeeld.Debacteriologischegesteldheid
vandefosfatide-solen werdgecontroleerd door zowelaan het begin alsaan heteind
van het experiment de kiemgetallen te bepalen. De zuurstofabsorptie werd in alle
gevallen berekend per 2 gram fosfatiden. Bijzonderheden en resultaten van dit experiment zijn samengevat in tabel 11.
Uit dein dezetabelverzameldegegevensblijkt dat de oxidatievan fosfatide-solen
door driewaardige ijzerionen veel sterker wordt bevorderd dan door koperionen.
MULDER C.S. (1949)steldenechter vast dat ijzerionen geeninvloed uitoefenen opde
houdbaarheidvankoelhuisboter.Blijkbaar isditeenvoudigesysteemnietrepresentatiefvoordat vanboter,in diezindat dekatalytischeinvloedvanijzerionen inboter
opdeeen ofanderewijzezalwordenteniet gedaanen dat ditvoor koperionenniet
het gevalis.
De intensiteit van de smaakafwijking nam toe van vettig, via tranig naar vissig
(nr.4,na20dagen).Tranigheidtradopbijeenzuurstofabsorptievanca. 1,8mlO2/2g
fosfatiden. Hetisechterzeerdevraagofditgegevenzondermeermagwordenovergedragen op boter. De uit de onverzadigde vetzuren van de fosfatiden gevormde
carbonylverbindingen zullen in boter diffunderen in de vetfase, waar zeworden beschermdtegenverdereoxidatie.Infosfatide-solen daarentegenzijn degevormdecarbonylverbindingen directblootgesteld aanverdereoxidatieveafbraak. Ditimpliceert
datdehoeveelheidzuurstofdienodigisominbotertranigheidtedoenontstaanwellichtv661 geringeris.
Tenslotte werdin een orienterend experiment deinvloed van ijzerionen incombinatie met ondermelk nagegaan. Daartoe werden op dezelfde wijze als in de vorige
proef is beschreven, de volgende solen bereid: 2 g fosfatiden in 160ml buffer (pH
50
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4,55);2gfosfatidenin 160mlbuffer met50,«gkoper;2g fosfatiden in 160ml buffer
met50p%ijzer en2gfosfatiden in 160mlbuffer met 50/ig ijzer in25mlgepasteuriseerde ondermelk. De ondermelk werd met 1N H2SO4aangezuurd tot pH 4,55en
vervolgens toegevoegd. Na 10dagen bedroeg dezuurstofabsorptie resp. 991,1568,
2885en273mm3/2gfosfatiden. Debacteriologische gesteldheid van demonsters veranderdegedurendedeze 10 dagenvrijwelniet. Hoeweleen bianco bestaande uit fosfatidenin buffer en ondermelk ontbreekt, ligthetvermoedenvoordehanddatondermelko.a.instaatisijzerionenteinactiveren.Wijkomenhierop nader terug onder4.2.

4. DE ZUURSTOFABSORPTIE VANBOTERVET, FOSFATIDENENFOSFATIDE-FRACTIES.
FACTOREN DIE HIEROP INVLOEDUITOEFENEN

4.1. Botervet
Uitverse,olieachtigeentranigeboterwerdhetbotervetafgescheiden, waarna 300mg
vanelkvandebotervettenwerdgemengd met200mghydrofobe silicagel.N-silicagel
werd daartoe hydrofoob gemaakt metbehulp van dimethyldichloorsilaan volgensde
methode van VAN DUIN (1961a).Vervolgens werd aan de mengsels 4 ml bifthalaatnatriumhydroxide buffer (pH ± 4,6,0,05M) toegevoegd.
Met behulp van deWarburg-methode (inhoud vaatjes ± 1 5 ml)werd in duplo de
zuurstofabsorptie nagegaan bij een temperatuur van 37°C. Uit fig. 8 blijkt dat de
Fig. 8. Dezuurstofabsorptie vanresp.vers,olieachtigentranig botervet.
•5

i

1 = 300 mg vers botervet
.2 = 300 mg olieachtig botervet
3 = 300 mg tranig Dotervet
buffer: pH 4,60
ml 4
temp.; 37 °C
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Fig. 8. Theoxygenconsumptionoffresh, oilyandtrainybutter fat.
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zuurstofabsorptie van de drie soorten botervet aanvankelijk niet veelverschilt. Ook
voornetolieachtige,c.q. tranigevetisdeinductieperiodekennelijknognietbeeindigd.
Na ca. 16h schudden vertoonde het tranige vet een sterke toeneming in zuurstofabsorptie, diena resp.20en30h eveneens optrad in het olieachtige enhetversevet.
De inductieperiode van het tranige vet wasdus aanmerkelijk korter dan dievan het
versevet.
Zoals reeds eerder is opgemerkt neemt TOLLENAAR aan, dat tranigheid in boter
ontstaat door oxidatie van lipiden in het grensvlak vet/serum. Hierbij zou een gekoppeldeoxidatieoptredenmethetbotervet,waarbijinhetvetdiffunderende hydroperoxiden,afkomstigvanlipideninhetgrensvlak,devetoxidatieinitieren.Deaccumulatie
van hydroperoxiden inhetbotervet vanolieachtige,c.q.tranigeboterzoudanverder
zijnvoortgeschredendanindatvanverseboter,echterzonderdatdaarbijdeinductieperiodevan debetreffende vetten is overschreden.
Het metenvan de stabiliteit van botervet (inductieperiode) ter verkrijging vaneen
indicatie omtrent de gevoeligheid van boter voor het ontstaan van tranigheid heeft
weinig waarde, daar tussen de houdbaarheid van boter en de stabiliteit van het
botervet geen verband kan worden gelegd. De experimenten die werden uitgevoerd
Fig. 9. De invloed van koper op de zuurstofabsorptie van respectievelijk vers, vettig en tranig
botervet.
320

-

1 = 300 mg vers botervet
2 = 300 mg vers botervet + 10 «g Cu +
3 = 300 mg vettig botervet
4 — 300 mg tranig botervet
5 = 300 mgvettig botervet + 10/#g Cu**
6 = 300 mg tranig botervet + lO/ig Cu + *
buffer; pH 4,60

ml 4
temp.:37°C

Fig. 9. Theeffect of copper ontheoxygen consumption offresh,fatty andtrainybutter fat.
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metbotervethaddendaaromuitsluitendtendoelonderverschillende proefomstandigheden degevoeligheidvoor oxidatie te vergelijken met dievan fosfatide-solen.
In fig. 9 zijn de resultaten van een experiment weergegeven, waarbij, behalve de
verschillende vetten, koperionen aan de buffer werden toegevoegd (in de vorm van
G1SO4.5H2O).De oxidatie vanhetversebotervet wordt door toevoegingvan koperionen nietversneld. Dit iswelhet gevalbij het vettigeenhettranige botervet. In het
verse botervet zijn, in tegenstelling tot het vettigeen tranige botervet, klaarblijkelijk
nogzoweinighydroperoxiden aanwezig,dat dedoor koper gekatalyseerde reactiein
dit korte tijdsbestek niet tot uiting komt in een versnelde zuurstofabsorptie. Na ±
45 h vertoont 00k het verse vet onder invloed van koperionen een stijging in de
zuurstofabsorptie (fig. 10).
BAWNc.s.(1951)en BAWN(1953)nemenaandatmetaalionen,zoalsdievankoper,
indirect bijdragen tot de vorming van vrije radicalen, daar deze ionen de ontleding
van degevormde hydroperoxiden versnellen.
Fig. 10. De invloed van koper en ijzer, al of niet in combinatie met eiwit, op de zuurstofabsorptie
van botervet.
11 =
300 mg
mg botervet
botervet
= JUU
2 = 300 mg botervet + 1 0 «g Cu + +
3 = 300mg botervet + 10 fig C u * + +10mg eiwit
— 4 = 300 mg botervet + 10 ftg Fe +++ +10mgeiwty
= 300
+ 10/ig Fe ++ +
^5 —
.wvmg
mybotervet
uui
buffer: pH 4,60
ml 4
temp.: 37'°C

Fig. 10. Theinfluence of copper andiron, withand withoutcombinationwithprotein, on the oxygen
consumption of butter fat.

Indien aan dit systeem behalve koperionen eveneens uit boterserum gei'soleerd
eiwit wordt toegevoegd, wordt de zuurstofabsorptie van het botervet veel sterker
versneld dan door koper alleen(fig. 10).Eendergehjk verschijnsel werddoor TAPPEL
(1955) waargenomen bij de bestudering van de invloed van koper-eiwitverbindingen
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opdeoxidatievanammoniumlinoleaat.Detoenemingvandezuurstofabsorptie onder
invloed van koper-eiwitverbindingen zou volgens deze auteur moeten worden toegeschreven aan het feit, dat de vorming, resp. de stabiliteit van het intermediate
complex van linoleaatperoxide-koper-eiwitverbinding gemakkelijk tot stand komt,
resp.vergroot zou zijn.
In tegenstelling met de opvatting van BAWN neemt GREENAWALD (1954) aan dat
koper geen valentiewisseling ondergaat tijdens de katalytische ontleding van de
hydroperoxiden. TAPPEL (1953) veronderstelt dat koper-eiwitcomplexen in die zin
overeenkomst vertonen met ijzer-porfyrineverbindingen.
IJzerionen blijken eenveelgrotere invloed te hebben op dezuurstofabsorptie van
hetbotervetdankoperionen(fig. 10).Deinductieperiodewordtaanmerkelijk verkort;
reedsna ca. 16hvindteensnellezuurstofabsorptie plaats.Eiwitblijkt inditsysteem
remmend te werken. De zuurstofabsorptie is bij een eiwit/ijzerverhouding van 1000
na40hschuddentotop2/5vandeoorspronkelijke hoeveelheidteruggebracht. Indien
aan dit systeem eenzodanige hoeveelheid eiwit wordt toegevoegd dat alle ijzerionen
zijn gebonden, wordt de zuurstofabsorptie geheel teruggebracht tot het oorspronkelijkeniveau.Inboterisdeeiwit/ijzer verhoudingca.30maalgroterdaninvoornoemd
experiment.Vrijeijzerionen komenindit milieuzeerwaarschijnlijk nietvoor.Hierop
zal onder 4.2.nader worden teruggekomen.
Fig. 11. De zuurstofabsorptie van respectievelijk botervet en fosfatiden, met en zonder toevoeging
van koper.
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2 = 270 mg botervet + 500pg C u * *
3 = 200 mg fosfatiden
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Fig. 11. Theoxygenconsumption of butterfat andphospholipids, withandwithoutaddedcopper.

Tenslotte is in fig. 11 een vergelijking getroffen tussen de zuurstofabsorptie van
fosfatiden (Ml-methode) uit boter en het uit deze boter gei'soleerde botervet. De
fosfatiden werden gedispergeerd in een bifthalaat-natriumhydroxide buffer (pH 4,6;
0,05M; 200 mg/4 ml),het botervet werd met behulp van arabische gom in emulsie55

vormgebracht(270mg/5ml).Na 7hschuddeninhetWarburg-apparaat had 270mg
botervetca.2mm3zuurstofopgenomen;voor200mgfosfatiden bedroegdit69mm3.
Degevoeligheid van defosfatiden voor oxidatie isdusbeduidend groter dan dievan
het botervet, hetgeen na toevoeging van koper nog wordt geaccentueerd.

4.2. Fosfatiden
Fig. 12geeft eenbeeldvan deinvloed van depH op dezuurstofabsorptie van fosfatiden. Uitbotergeisoleerdefosfatiden (Ml-methode)werdengedispergeerd in buffers
Fig. 12. De invloed van de pH op de zuurstofabsorptie van fosfatiden.
3
1 = 200 mg fosfatiden pH 6,80
2 = 200 mg fosfatiden pH 5,80
3 = 200 mg fosfatiden pH 4,60
ml 4
temp.: 37 °C
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Fig. 12. TheinfluenceofpH ontheoxygenconsumption ofphospholipids.

(0,05M) met een pH van resp. 6,80 (primair kahumfosfaat-natriumhydroxide), 5,80
(id.) en4,60 (kaliumbifthalaat-natriumhydroxide). Bij verlaging van depH blijkt de
oxidatie van de fosfatiden sneller te verlopen. Volgens SWARTLING en MATTSSON
(1956)verloopt deoxidatievanmethylestersvanonverzadigdevetzurenechtersneller
naarmate de pH hoger is. Daar boter gevoeliger is voor oxidatie naarmate de pH
wordt verlaagd,beschouwen SWARTLINGen MATTSSONde fosfatiden als omvormers
van de pH-afhankelijkheid van devetzuuroxidatie.
In overeenstemming met deze hypothese werd door hen geconstateerd dat, na
toevoeging van fosfatiden aan methyllinoleaat, de oxidatie van de vetzuurester bij
pH 4,6 sneller verloopt dan bij pH 6,8;voor pH 8,3werden intermediaire waarden
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gevonden. De door genoemde onderzoekers gestelde hypotheseisechter niet zonder
meeraanvaardbaar, daar experimenten metuitsluitend fosfatiden ontbreken.
Fig. 13. De invloed van verschillende hoeveelheden koper op de zuurstofabsorptie van fosfatiden.
1 = 100mg fosfatiden
2 = 100 mg fosfatiden + 1/ig Cu*
3 = 100 mg fosfatiden + 2 /ig Cu*
4 = 100 mg fosfatiden •*- ' - <"••*'
buffer: pH 4,58
ml 5
temp.: 37 °C

Fig. 13. Theinfluence of various amounts of copper ontheoxygenconsumption ofphospholipids.

Fig. 13 illustreert deinvloedvankleinekoperdoseringen opdeoxidatiesnelheid van
fosfatiden. De fosfatiden werden geisoleerd uit melk die werd gewonnen onder uitsluitingvankoperinfecties.Daartoewerd18kg„kopervrijgewonnen"melkgedurende
16h bij 2°Cin twee kopervrije glazenflessenopgeroomd. De ondermelk werd afgeheveldenderoomgezuurdmeteen„kopervrij" zuursel.Na20hzurenbij 14°Cwerd
de room gekarnd, waarna uit de verkregen boter de fosfatiden werden geisoleerd
volgens de M2-methode.Deextractievloeistoffen werden kopervrij overgedestilleerd,
de bufferchemicalien werden tweemaal omgekristalliseerd uit dubbel gedestilleerd
water.Hetkopergehaltevan4mlbuffer pH4,58(0,05M)bedroegminderdan0,08fig.
Na6hschuddeninhetWarburg-apparaat haddendefosfatiden waaraan3figkoper
wastoegevoegd 80mm3zuurstof opgenomen. Deinhoud van debeide reactievaatjes
van het in duplouitgevoerde experiment werd vervolgens gemengd met ca.25gvers
botervet. Na krachtig schudden werd het vet afgecentrifugeerd en organoleptisch
beoordeeld alstranig.Dezuurstofabsorptie bedroeg80mm3/100mgfosfatiden, overeenkomend met 1,6 ml 02/kg boter.
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De oxidatie van fosfatide-solen blijkt dus sterk afhankelijk van twee factoren die
eveneensgrotendeelsdehoudbaarheidvanboterinnetkoelhuisbepalen:pHenkoper.
KOOPSen PETTE(1956)isoleerden uit boter fosfatiden met een verschillend kopergehalte, door aan het boterserum verschillende hoeveelheden koper toe te voegen.
Uit hun experimenten werd de conclusie getrokken dat de invloed van koper op de
oxidatie van fosfatiden moet worden toegeschreven aan vrije koperionen. Deze conclusie geldt echter niet zonder meer voor boter. Uit experimenten die later worden
beschreven zal blijken dat de invloed van koper zich in boter op een geheel andere
wijze manifesteert.
Fig. 14. Deinvloed van mangaan, koper enijzer op dezuurstofabsorptie van fosfatiden.

Fig. 14. Theinfluence of manganese, copper andirononthe oxygen consumption ofphospholipids.

In fig. 14 zijn de resultaten uitgezet die werden verkregen door aan fosfatiden
(geisoleerd uit boter volgens de M2-methode) resp. mangaan, koper en ijzer toe te
voegen. Mangaanionen remmen de oxidatie van defosfatiden enigszins. De invloed
vanijzerionen blijktveelgroter dan dievankoperionen, hetgeeninovereenstemming
ismet deresultatenvan deonderzoekingen van PAGEen BULOW(1935).
Indien aan dit modelsysteem ondermelk wordt toegevoegd, wordt de versnelde
oxidatie van defosfatiden onder invloed van ijzerionen volledig opgeheven (fig. 15).
Defosfatiden waaraangeenondermelk wastoegevoegdwerdengedispergeerd in4ml
bifthalaat-natriumhydroxide buffer (pH 4,54), die met toevoeging van ondermelk in
1/20 Mbifthalaat (pH 3,96).Na toevoegingvan 0,8mlmomentaan gepasteuriseerde
58

ondermelk (90°Qen2pig ijzer (0,5mlvan eenaangezuurde standaardoplossing van
Fe2(S04)3(NH4)2S04.24H20)aan 4,2 mlbifthalaatoplossing, bedroeg depH 4,54.
Fig. 15. De invloed van ondermelk, ijzer en ondermelk + ijzer op de zuurstofabsorptie van fosfatiden.
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Fig. 15. Theinfluence of skim milk, ironandskim milk + ironon the oxygen consumption ofphospholipids.

Van net van nature aanwezige ijzer in de melkisca. 25%gebonden aan het oppervlaktelaagjevandevetbolletjes (MULDERenKOPPEJAN, 1953). KINGC.S.(1959)stelden
bij hun experimenten met radioactief ijzer vast, dat het niet aan de vetbolletjes gebonden natuurlijke ijzer is gebonden aan decaseine en aan dewei-eiwitten. Deweieiwittenzoudendaarbij meerijzer bevattendandecaseine.Wathettoegevoegdeijzer
betreft werd geconstateerd, dat dit geheel door de plasmaeiwitten wordt gebonden
(MULDER en KOPPEJAN, 1953; KING C.S., 1959). Het toegevoegde ijzer zou daarbij
naar rato over deplasmaeiwitten zijnverdeeld (KINGc.s., 1959). SCHAFERC.S.(1956)
echter concluderen uit hun proeven met behulp van elektroforese en ultracentrifugering,dattoegevoegdijzervoornamelijk wordtgebondenaandeimmuunglobulinen.
Het isechter duidelijk, dat deinactiveringvanijzerionen berust opdebindingvan
dezeionen aan demelkeiwitten. Deijzer-eiwitverbindingen in melk blijken dusgeen
katalytische activiteit te bezitten.
Het infig.10voor botervet geconstateerde verschijnsel, dat koper-eiwitverbindingen
de oxidatie van het botervet sterker bevorderen dan koper alleen, werd eveneens
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waargenomen voor defosfatiden (fig. 16).Ditexperimentwerdopdezelfde wijze uitgevoerd alsnet voorgaande.
Fig. 16. De invloed van ondermelk, koper en ondermelk + koper op de zuurstofabsorptie van
fosfatiden.
o"
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» fijd inh

Fig. 16. The influence of skim milk, copperand skim milk + copperon the oxygen consumption of
phospholipids.

Dekatalytische activiteitvankoper-eiwitverbindingen komteveneenszeer duidelijk
tot uitingin experimenten, waarvan deresultatenzijn weergegeven infig.17. Fosfatiden, gei'soleerd volgens de M2-methode, werden gedispergeerd in de gebruikelijke
buffer (0.05M), waarna eialbumine en/of koper werd toegevoegd. Eialbumine werd
geisoleerd uit verseeierenvolgens demethode van KEKWICK en CANNAN (1936).De
in deze experimenten toegevoegde hoeveelheid koper bleek geheel door het eiwit
gebonden (ascorbinezuur-methode, Hfdst. V.5.2.).
Dezelfde experimenten werden uitgevoerd met /?-lactoglobuline,geisoleerd uit ondermelkvolgensdemethodevanLARSONenJENNESS(BiochemicalPreparations,1955).
Uit de resultaten (fig. 18) blijkt dat de oxidatie van fosfatiden onder invloed van
koper + /Mactoglobulinesneller verloopt dan met koper of /S-lactoglobulinealleen.
De invloed is dus niet additief. Het toegevoegde koper bleek weer geheel gebonden
door het j8-lactoglobuUne. De oorzaak van het feit dat /S-lactoglobulineeveneens de
oxidatie van de fosfatiden bevordert, zal waarschijnlijk moeten worden gezocht in
koperbesmetting tijdens deuitzoutingsprocedurevanhet eiwit.Meestalishet kopergehaltevan op dergelijke wijze verkregen eiwitten sterk verhoogd.
Degedachtenworden duswelsterkbepaald bij deinvloed dieeiwit,in combinatie
met koper, uitoefent op deoxidatiesnelheid van defosfatiden. In melk zijn de fosfatiden grotendeels aanwezig als een fosfatide-eiwitcomplex, waarbij een belangrijk
deel van het in de melk aanwezige koper is geassocieerd met het eiwit van het zg.
lipoprotemecomplex (KING C.S., 1959). Dit maakt het wenselijk nader aandacht te
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Fig. 17. De invloed van ei-albumine, koper en ei-albumine + koper op de zuurstofabsorptie van
fosfatiden.

Fig. 17. Theinfluence of eggalbumin,copper andeggalbumin+ copper on the oxygen consumption
ofphospholipids.

schenken aan de factoren die invloed uitoefenen op de oxidatie van dit complex.
Hierbij zullen wij ons beperken tot de fosfatiden van het oppervlaktelaagje van de
vetbolletjes. De in de ondermelk aanwezige fosfatiden zijn voor dit onderzoek van
minder belang,hetgeen wordt verduidelijkt door devolgendeberekening.
Gemengde melk bevat ongeveer 0,04% fosfatiden, waarvan ca. 60%voorkomt in
hetoppervlaktelaagje vandevetbolletjes (MULDERC.S., 1957).Indienwijhetvetgehalte
vangemengdemelk op3,80%stellen,bevatten 38gvetbolletjes 240mgfosfatiden en
komen 160mgfosfatiden voor in 962gplasma. Tengevolge van debewerkingen die
de melk in het zuivelbedrijf ondergaat zal een gedeelte van het oppervlaktelaagje
worden verwijderd. Uit onderzoekingen van KOOPSen TARASSUK(1959) is gebleken
dat alsgevolghiervan ca.20%van dein het oppervlaktelaagje aanwezige fosfatiden
naar deondermelk migreert.Na hetcentrifugeren zullenper 38gvetbolletjes nogca.
200mgfosfatiden zijngebondenenzalhetplasmaper962geveneens200mgfosfatiden
bevatten.
De room, waarvan wij het vetgehalte op 25%stellen, bevat per 250g vetbolletjes
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dus 250/38 X200= 1316mgfosfatiden; in 750gplasma komen750/962 x 200 =
156mg fosfatiden voor. Het fosfatidegehalte van de room zal dus ca. 0,15% bedragen, hetgeen in overeenstemming is met waarnemingen uit de praktijk. Uit bovenstaande berekening volgt dat ca. 90% van de totale hoeveelheid fosfatiden in
room met 25% vet zich bevindt in het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes.
De uit deze room bereide boter zal dus praktisch alleen fosfatiden bevatten die
afkomstig zijn uit het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes.
Fig. 18. Deinvloed van jS-lactoglobuline,koperen /f-Iactoglobuline + koper op de zuurstofabsorptievan fosfatiden.
1=
2=
3=
4=

12 mg fosfatiden
12mg fosfatiden + 4 /ig C g + *
12 mg fosfatiden + 10 mg p-lactoglobuline
12mgfosfatiden+ 10mg Uoctoglobuline
+ 4pg C u * *
buffer: pH 4,60
tot. vol.: 4,5 ml
temp.:37 °C
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-
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Fig. 18. The influenceof fi-lactoglobulin, copperand P-lactoglobulin + copperon the oxygen consumption ofphospholipids.

4.3. Fosfatide-fracties
Uit verse boter werden de fosfatiden geisoleerd volgens de M3-methode (niet met
aceton behandelde, vetvrije fosfatiden) en daarna gescheiden in de respectievelijke
fracties als is aangegeven in Hfdst. II. 5.2.2. Alle handelingen die moesten worden
uitgevoerd waren erop gericht oxidatie van defosfatiden envan de fosfatide-fracties
zoveel mogelijk te voorkomen. De opbrengst aan fosfatiden na het verwijderen van
hetvetbedroeg99,5%vandehoeveelheidwaarvanwasuitgegaan.DeP-analysesvan
de fracties toonden aan dat de lecithine-, de cefaline- en de sfingomyeline-fractie
resp.31,2,40,0en18,4%vandetotale hoeveelheidlipide-fosfor bevatte.In hetbijde
scheidingvandefracties verkregen botervet was 5,4%van delipide-fosfor aanwezig.
Vandevetvrije fosfatiden endelecithine-,cefaline-ensfingomyeline-fractie werden
resp.199,7,146,4,49,9en87,9mggedispergeerdin 10ml bifthalaat-natriumhydroxide
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buffer (pH4,6),waarna deWarburg-vaatjes induplowerdengevuld met4mlvande
solen. De zuurstofabsorptie van de vetvrije fosfatiden en de lecithine-, cefaline- en
sfingomyeline-fractie werdberekend per 50mg.Deresultatenvandit experiment zijn
verzameldinfig. 19.Uitdezefiguurblijkt datdezuurstofopneming vande fosfatiden
Fig. 19. De zuurstofabsorptie van fosfatiden en van de fosfatide-fracties

- > tijd inh

Hoeveelheden
der fracties
in mgper 50mg
fosfatiden
1 = 50mg fosfatiden
2 = 50mglecithine
3 = 50mg cefaline
4 = 50mgsfingomyeline

02-absorptie
na8ih

%van totaal

125,0
15
22,5
12,5

7,8
112,5
4,5

6,3
90,1
3,6

124,8
Fig. 19. Theoxygenconsumptionofphospholipidsandofthephospholipidfractions.

vrijwel geheel voor rekening van de cefaline-fractie komt. De lecithine-fractie nam
slechts zeer weinig zuurstof op; de zuurstofabsorptie van de sfingomyeline-fractie
dient vermoedelijk teworden toegeschreven aan verontreiniging van dezefractie met
lecithine.Indienwijdegegevensbetreffende deoxidatiesnelheidvande cefaline-fractie
(fig. 19)vergelijken met die van botervet (fig. 11),blijkt dat de groep der cefalinen
ruim400maalzosneloxideert alshetbotervet (CVopnemingna 7 h).
De metingen van de zuurstofabsorptie van vetvrije fosfatiden en van de fosfatide63

fracties werden enkele malen herhaald. Representatieve gegevens van de daarbij gevolgde werkwijze volgen hieronder in beknopte vorm.
Uitgangsmateriaal: 1%kgverseboter.Isolatievanfosfatiden volgensde M2-methode
(zonder aceton-precipitatie). P-analyse in ruwe fosfatiden: 115,45; 116,90 en 116,32
mg P, gemiddeld 116,22 mg P = 3,015 g fosfatiden (0,201 %).De fosfatiden werden
opgelost inchloroform-methanol (98 :2, v/v,maatkolf 250ml)en bewaard bij —40°C
onder stikstof.
Vetvrije fosfatiden (M3-methode) 2 X 50 ml op 2 kolommen. Na elutie samengevoegd, geconcentreerd en opgenomen inchloroform-methanol (98 :2, v/v, 100ml).
P-analyse: 46,18 en 45,95 mg P, gemiddeld 46,07 mg P = 1,195 g fosfatiden/100 ml.
2 5 x 1 195
Opbrengst: ' 3 Q ^
X 100% = 99,1%.
Scheidinginfracties: 2 x 50mlruwefosfatide-oplossing (2 X 0,603 g)op2 kolommen.Na elutiewerden deeluaten dieovereenkomstige fracties bevatten samengevoegd
en geconcentreerd. Het residu werd opgelost in chloroform-methanol (98 :2,v/v, 100
ml) en bewaard bij —40°C onder stikstof. P-analyse: lecithine 30,27 en 30,03%, gemiddeld 30,15%; sfingomyeline 19,57 en 20,07%, gemiddeld 19,82%; cefaline 39,85
en 40,61%, gemiddeld 40,23% en vetfractie 0,23% van totaal P. Totaal 90,43%. De
sfingomyeline-fractie was dus niet geheel geelueerd. Na extractie van cefaline uit het
geconcentreerde eluaat was hierin ca. 10% van deze fractie achtergebleven.
Voorde Warburg-experimenten werduitgegaan van:
a. 25 ml van de oplossing van de vetvrije fosfatiden: 0,25 x 1,195 g = 298,8 mg.
Na concentreren onder N2-doorleiding, gedispergeerd in 15 ml bifthalaat-natriumhydroxide buffer (pH 4,49, 0,05M). De zuurstofabsorptie werd gemeten in triplo:
3 X 4 ml sol (3 x 79,7 mg).
b. 45mlvande oplossingvandelecithine-fractie:0,45 X0,3015 X 1,206g = 163,4mg.
Na concentreren opgenomenin 10mlbuffer. Zuurstofabsorptiemeting induplo:2 x 4
ml sol (2 X 65,4 mg).
c. 40 ml van de oplossing van de sfingomyeline-fractie: 0,40 x 0,1982 x 1,206 g =
95,6 mg. Na concentreren opgenomen in 10 ml buffer. Zuurstofabsorptiemeting in
duplo: 2 X 4 ml sol (2 x 38,2 mg).
d. 10ml van de oplossing van de cefaline-fractie: 0,10 x 0,402 X 1,206 g = 48,5 mg.
Na concentreren opgenomen in 15mlbuffer. Zuurstofabsorptiemeting intriplo:3 x 4
ml sol (3 X 12,9 mg).
Kopergehalten (voor methode zie Hfdst. V. 2.) per 50mg van de fosfatiden en van
de lecithine- en cefaline-fractie resp. 3,0,0,8 en 7,0 fig.
Fig. 20 geeft de resultaten van een van deze experimenten weer. De zuurstofabsorptie van de fosfatiden bleek nu vrijwel geheel voor rekening van de cefalinefractie te komen.De sfingomyeline-fractie nam geenzuurstof op; de zuurstofabsorptie
vandelecithine-fractie waszeergering.Het groteverschilingevoeligheidvoor oxidatie
tussen de lecithine- en de cefaline-fractie kan niet worden toegeschreven aan het ver64

Fig. 20. De zuurstofabsorptie van fosfatiden en van de fosfatide-fracties.
200

liSO h

1 = 50 mg sfingomyeline
2 = 50 mg lecitnine
3 = 50 mg fosfatiden
4 = 50 mg cefaline
buffer: pH 4,49
ml 4
temp.: 37 °C
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Fig. 20. Theoxygenconsumption ofphospholipids andof thephospholipidfractions.

schilin kopergehalte van dezefracties. De lecithine-fractie neemtna toevoeging van
6,2 fig koper meer zuurstof op, doch deze toevoeging zal net ruim dertigvoudige
verschil in snelheid niet kunnen compenseren. De oxidatie van defosfatiden zaldus
ongetwijfeld aanvangenbij decefaline-fractie. Ophetbelanghiervanvoordeoxidatie
vanhetoppervlaktelaagje komenwijin Hfdst. IVnaderterug.

5. VERANDERINGEN IN HET VETZUURPATROON VAN HET VET EN VANDE FOSFATIDENBIJ
BEWARING VANBOTERIN HETKOELHUIS

Uitdevoorgaandeexperimenten isnaarvorengekomendatfosfatiden veelgevoeliger
zijn voor oxidatie dan botervet. De zuurstofopneming van fosfatiden kon praktisch
geheel worden toegeschreven aan de cefaline-fractie. De invloed van koper, de pH
en van koper-eiwitverbindingen op de oxidatie van fosfatide-solen doet vermoeden
dat de fosfatiden zeer nauw zijn betrokken bij het ontstaan van koelhuisgebreken
van boter. Vooral omdat genoemde factoren hun invloed voornamelijk laten gelden
viahet serumvan deboter. Het lagdusvoor dehand na tegaan oftijdens bewaring
van boter in het koelhuis veranderingen optreden in het vetzuurpatroon van de fosfatiden.
Room met een vetgehalte van 38,4% werd gedurende 10sec gepasteuriseerd op
een temperatuur van 90°C en vervolgens op de gebruikelijke wijze gezuurd. Degezuurderoomwerdin2portiesverdeeld.Aan6envan dezeportieswerd 100figkoper
perliterroomtoegevoegd, waarna beideportieswerden gekarnd.
Uit de boter bereid uit de room zonder kopertoevoeging (1£kg,kopergehalte 30
j"g/kg)>werden onmiddelhjk na debereiding defosfatiden enhetbotervetgei'soleerd.
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De boter bereid uit de room waaraan koper was toegevoegd, werd verdeeld in 2
porties van 1£kg(kopergehalte58fig/kg);zewerdenbewaardbij—10°Cennaresp.
6 en 12 maanden geanalyseerd. Het vetzuurpatroon van de fosfatiden en van het
botervetwerdbepaaldvolgensdeinHfdst.II.6.2.beschrevenmethode,dejoodadditiegetallen volgens de methoden van Wus. De resultaten van het experiment zijn verzameldin tabel 12.Daar uit voorgaande experimenten wasgebleken dat speciaal de
cefaline-fractie uiterst gevoelig is voor oxidatie, werd verwacht dat aanwijzingen
zouden worden gevonden dat in deze fractie veranderingen in het vetzuurpatroon
optreden. Er kwamen echter zowel onregelmatigheden voorindegevondenwaarden
voor de vetzuren van de cefaline-fractie, als in die van de lecithine-fractie. Een
verklaring hiervoor ismoeilijk tegeven.
SWAIN en BRICE (1949) stelden vast dat tijdens voorzichtige autoxidatie van resp.
linol- en linoleenzuur verbindingen werden gevormd die na alkalische isomerisatie
dezelfde trieen-entetraeenchromoforen gaven als resp.linoleen- en arachidonzuur.
PRIVETTenLUNDBERG(1951)onderzochteneveneensdeveranderingendieindespectralekarakteristieken optraden naalkalischeisomerisatievan geautoxideerdlinoleaat
enlinolenaat.Uithunonderzoekingenkwamnaarvorendatfoutieveresultatenworden
gevondenindien oxidatieprodukten van onverzadigdevetzurenworden geanalyseerd.
Voorgeautoxideerdlinolenaatwerdennaalkalischeisomerisatiedevolgendewaarden
vastgesteld:66,9%linoleenzuur, 17,8% arachidonzuur, 15,7%geconjugeerd dieenen
0,7%geconjugeerd trieen.
De resultaten van genoemde onderzoekingen doen vermoeden dat spectrofotometrisch verkregen gegevens betreffende onverzadigde vetzuren van vetten en vetachtigeverbindingendieingeringematezijngeautoxideerd,metgrotevoorzichtigheid
dienen teworden geinterpreteerd.
BADINGS(1960)analyseerdevandegenoemdepartijtjes boteropdezelfde tijdstippen
gaschromatografisch hetvetzuurpatroon vandefosfatiden alsgeheel.Ooklangsdeze
wegkonden,nabewaringvandeboterinhetkoelhuis,geenverschillenwordenwaargenomen. Wellicht zijn de veranderingen diein het vetzuurpatroon optreden van z6
geringe omvang dat de huidige methoden ontoereikend zijn om dit te achterhalen.
Een vraag blijft echter waarom indien aan room koper wordt toegevoegd, weleen
duidelijke daling van hetjoodadditiegetal optreedt (tabel 8)en waarom dit niet het
gevalisbijtranigekoelhuisboter,tenzijinheteerstegevaldeoxidatievande fosfatiden
(veel)verder is voortgeschreden.
Zoals reeds eerder is opgemerkt vertoont het oxidatiepatroon een dynamisch
karakter.Elkechemischeanalyseoforganoleptischebeoordelinggeefteenbeeldvande
situatie waarin dit dynamische systeem op het moment van dewaarnemingverkeert
(BADINGS, 1960). Zozalnaast devormingvanhydroperoxiden ook afbraak vandeze
vetzuurhydroperoxiden optredentot carbonylverbindingen, waarbij devormingsnellerverloopt dan deafbraak (stijgingperoxidegetal).
Onder 3.vandithoofdstuk werdgestelddattranigheidinfosfatide-solen optrad bij
een zuurstofabsorptie van 1,8 ml/2 gfosfatiden. Op het moment van de organolep66
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tischebeoordelingwasdus0,08mmolzuurstof opgenomen.Indienwijaannemen dat
deze hydroperoxiden geheel zijn omgezet tot carbonylverbindingen, zou 0,08 mmol
vandezeverbindingen zijn gevormd. Berekend alsdecadienal komtdezehoeveelheid
overeen met 12mg/kgboter, eenconcentratie van ca. 1:105.Van detotalehoeveelheid opgenomen zuurstof zal echter het grootste gedeelte nog aanwezig zijn in de
vorm van hydroperoxiden. De in werkelijkheid in boter gevormde hoeveelheid
carbonylverbindingenzaldientengevolge,mededoordatinfosfatide-solendecarbonylverbindingen directzijnblootgesteldaanverdereoxidatie,slechtseenfractie bedragen
van de berekende hoeveelheid.
Uit de literatuur is bekend dat tot sterke smaakafwijkingen aanleiding gevende
carbonylverbindingen, organoleptisch zijn waar te nemen in concentraties van
1 :106-109,hetgeenzoubetekenendatslechts0,1-0,0001deelvandebovengenoemde
berekende hoeveelheid carbonylverbindingen behoeft te worden gevormd. Het gehalteaan resp.linoleen-enarachidonzuur benevensdepentaeenzuren van fosfatiden
bedraagt ca. 5%.Per kgboter (0,2%fosfatiden) zijn dus 100mgvan deze vetzuren
aanwezig. Dit komt, bij een gemiddeld moleculair gewicht van 280, overeen met
0,36 mmol. Gebaseerd op een concentratie van 1:106 zouden dan 0,008 mmol
carbonylverbindingen (decadienal) zijn gevormd, hetgeen betekent dat naast deaanwezigheid van eenhoeveelheid vetzuurhydroperoxiden ca. 2%van dezevetzuren zal
zijngeoxideerdtot carbonylverbindingen. Het is,in het raam van deze berekeningen
bezien, niet onwaarschijnlijk dat in tranige koelhuisboter slechts een zeer geringgedeelte van de onverzadigde vetzuren zal zijn geoxideerd.
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HOOFDSTUKIV

OXIDATIE VAN HET OPPERVLAKTELAAGJE VAN DE
VETBOLLETJES
1. INLEIDING

Devetbolletjes inmelkzijnomgevendooreenoppervlaktelaagje. Hetisnietgemakkelijkomditoppervlaktelaagje uitmelkteisolerenzondereengedeeltevanhetmembraan
teverliezenofzonderookanderemelkbestanddelenmedeaftescheiden.Degebruikelijke wijze van afzondering berust op een verdunning van demelk met water ofmet
eenfysiologische zoutoplossing,waarna het verdundemelkplasma wordt verwijderd.
Deze bewerking wordt vervolgens enkele malen herhaald, waarna uit de gewassen
room het oppervlaktelaagje wordt geisoleerd. Het is duidelijk dat uiteindelijk alleen
deverbindingen overblijven diestevigaan het vetbolletje zijn gebonden.
Van groot belang bij het onderzoek naar de bouw van lipoproteinen is de vraag
hoemenzichdebindingentussendefosfatiden enheteiwitmoetvoorstellen.Hierover
isnog nietveelbekend.
In de laatste decennia zijn de lipoproteinen uit bloed, mede in verband met het
atherosclerosevraagstuk,uitvoerigbestudeerd. MACHEBOEUF(1929)isoleerdealseerste
een lipoprotei'ne-fractie uit bloed door middel van uitzouting. COHN c.s. (1946)
fractioneerden delipoproteinen metbehulpvanethanol-watermengsels bij lage temperatuur en lage ionensterkte. Zij toonden aan dat in menselijk bloedserum twee
belangrijke, lipiden-bevattende eiwit-fracties voorkomen: a- en/?-lipoproteinen.BLIX
c.s.(1944)pastenvrijeelektroforese toe.Daarnaastwordtgebruikgemaaktvanpapierenzetmeelelektroforese. CARLSON(1960)scheidde serumlipoprotei'nenvia kolommen
gevuldmetglaspoeder doormiddelvanelutiemeteenreeksbuffers metstijgendepH.
Een van debelangrijkste hulpmiddelenbij het onderzoek van lipoproteinen ishet
densiteitsonderzoek met behulp van de ultracentrifuge. De dichtheid van de tot nu
toe bekende lipoproteinen blijkt nl. kleiner dan die van de andere serumeiwitten
(GOFMAN, 1949). Deflotatiein sera waarvan dedichtheid wordt verhoogd door toevoegingvan minerale zouten, wordt door middelvan eenoptischsysteemvastgelegd,
waarnaderelatieveconcentratievandefracties kanwordenbepaald.Doortoepassing
van verschillende dichtheden werden o.a. „low density" (/?) en „high density" (a)
lipoproteinen verkregen.
Het onderzoek van lipoproteinen wordt bemoeihjkt door de labiliteit van deze
verbindingen. COHN(1949)constateerde dat a-lipoproteinen,geisoleerduitversbloed
enuitbloeddat72hwasbewaard,verschilleninoplosbaarheidvertoonden. DAVISSON
(1953) stelde vast dat de heterogeniteit van lipoproteinen toenam indien ze werden
gedialyseerd tegen gebufferde oplossingen van natriumchloride of tegen water. Er
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verschenenmeer„lowdensity"lipideverbindingenendeflotatiesnelheidverminderde.
CRESPI(1955)isoleerde de „low density" lipoproteinenuit debloedsera vanmens,
hond,konijnenkipengingdefactoren nadieinvloeduitoefenden opdestabiliteit van
deze verbindingen. Door dialyse-experimenten werd aangetoond dat in hetflotatiebeeld karakteristieke veranderingen optraden indien cupri-ionen aanwezig waren in
devoorhetdialyserengebruiktebuffer. Indien dekoperionenwerdengebonden, bijv.
door toevoeging van het dinatriumzout van ethyleendiaminetetra-azijnzuur, traden
deze verschijnselen niet op. Eveneens werd onderzocht in hoeverre andere kationen
wijzigingen veroorzaakten in het flotatiebeeld. De /?-lipoprotei'nen bleken stabiel in
aanwezigheid van de volgendeionen: Au +++ , Pt++, Ag+, A1+++,Fe ++ , Fe +++ , Hg++,
Pb ++ ,Mn++, Sn++, Zn++, Co ++ , Cd ++ enNi ++ ; alleen koperionen veroorzaakten een
wijziging in het gedrag. Indien het modelsysteemna toevoeging van koper werd verzadigd met stikstof, waren de /S-lipoproteinen stabiel. Toevoeging van H2O2, of
bestralingmet Co60in aanwezigheid van koperionen, verhoogde deinstabiliteit. Met
behulpvan manometrische experimenten endoor toepassingvan infrarode enultraviolette spectrofotometrische analyse kon worden aangetoond dat de veranderingen
in hetflotatiebeeldwerden veroorzaakt door oxidatie van de j8-lipoproteinen onder
invloed van koperionen. Deze veranderingen konden worden voorkomen door antioxidanten toe tevoegen.
Over de structurele opbouw van het lipoproteinecomplex in bloed valt nog maar
weinig met zekerheid te zeggen. Door de parallel gerangschikte fosfatide-moleculen
worden bimoleculairelagen gevormd, waarbij de polaire groepen naar buiten en de
apolaireketensnaarhetbinnenstevande„sandwichmicel"zijngericht.Triglyceriden,
cholesterol en cholesterolesters bevinden zich wellicht tussen de koolwaterstofketens
van defosfatiden (Van der Waals-krachten en waterstofbruggen). De micel is aan
twee zijden bedekt met een laag eiwitten. De belangrijkste evidentie hieromtrent
stamtvan het elektronenmicroscopische onderzoek.
Het onderzoek naar de samenstelling en de opbouw van het oppervlaktelaagje van
demelkvetbolletjes isniet eenvoudig. MULDER (1947)weeser terecht op dat men bij
debestuderingervanmeerdantot nutoerekeningmoethouden metdewijzewaarop
demelkindeuier vandekoewordt gevormd. Devetbolletjes worden opeenandere
plaats in de cellen van de melkklier gevormd dan het melkplasma. Dientengevolge
zullen zereeds zijn omgeven door een dun laagje van het omringende protoplasma,
v66rdat zein contact komen met het melkplasma. Daarnaast kan een tweede laagje
aanwezig zijn, bestaande uit melkplasmabestanddelen. Dit zou reversibel adsorbeerbaar kunnen zijn, zulksintegenstelling tot het protoplasmalaagje.
Het oppervlaktelaagje bestaatvoornamelijk uitfosfatiden, eiwittenentriglyceriden
(PALMER C.S., 1932-1939). De hoeveelheden van elk van deze verbindingen (uitgezonderd detriglyceriden)kondeneerstvoldoendenauwkeurigwordenbepaald,nadat
MULDER (1957) hiervoor een methode had ontwikkeld.
Zo kon dehoeveelheid fosfatiden in het oppervlaktelaagje worden gesteld op ge70

middeld 600 mg/100 g vetbolletjes (MULDER C.S., 1957). De onderlinge verhouding
van lecithine, cefaline en sfingomyeline in melk, room, ondermelk, karnemelk en
boter isvrijwel constant (Hfdst. II.4.).Ook devetzuursamenstellingvan de fosfatiden
in deze produkten verschilt weinig (BADINGS en KOOPS, 1960).Uit het eerstgenoemde
gegeven kan worden berekend, dat per 100 g vetbolletjes in het oppervlaktelaagje
resp. ca. 180 mg lecithine, 270 mg cefaline en 150 mg sfingomyeline voorkomen.
PALMER en WIESE (1933) stelden de aanwezigheid van een „hoog smeltend" triglyceridevast in het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. JENNESSen PALMER (1945b)
onderzochten enkele chemische eigenschappen van de in ethanol onoplosbare fractie
van deze triglyceriden: het joodadditiegetal bedroeg 5,0-7,1, het smeltpunt 52-53°C.
THOMPSON C.S. (1959) verrichtten een uitvoerige analyse van de hoog smeltende triglyceriden uit het oppervlaktelaagje van vetbolletjes in gewassen room, waarbij o.m.
gebruik werd gemaakt van infrarode en ultraviolette spectrofotometrische analyse en
gaschromatografisch onderzoek. Het joodgetal bedroeg 4,8-5,0, het smeltpunt 50,052,5°C; de vetzuren waren als volgt samengesteld (in mol. %):Cio 0,1;C120,9; C14
11,0; Cie 59,6; Ci 8 (verzadigd) 16,5; Chs 5,6; C 2 i 8 0,4 en C 3 i 8 0,2 (niet geidentificeerde componenten 5,7%). Het oppervlaktelaagje bevatte ca. 45% gebonden vet;
het in het membraan aanwezige vet zou vrijwel geheel bestaan uit hoog smeltende
triglyceriden (THOMPSON C.S., 1961).
De betrouwbaarste gegevens betreffende de hoeveelheid eiwit in het oppervlaktelaagje zijn afkomstig van MULDER en MENGER (1958). Voor ongeveer 50 monsters
melk berekenden zij dat op het oppervlak van 100gvetbolletjes 0,1 tot 3geiwit voorkomt. In normale melk zouden 100 g vetbolletjes gemiddeld 0,8 g eiwit bevatten.
Gegevens over de samenstelling en eigenschappen van het membraaneiwit dienen
met de grootste reserve teworden geinterpreteerd. Het istot nu toe nl.nog niet gelukt
het eiwit uit het oppervlaktelaagje kwantitatief in oplossing te brengen. Uit serologische experimenten van MULDER en MENGER (1958) is gebleken dat preparaten
van het oppervlaktelaagje o.a. caseine, melkalbumine en melkglobuline bevatten.
BRUNNER C.S. (1953) concluderen uit het sedimentatiebeeld bij ultracentrifugering
dat het membraaneiwit waarschijnhjk kan worden geklassificeerd als een eiwit met
globulineachtige eigenschappen.
Volgens HERALD en BRUNNER (1957)bestaan de membraaneiwitten uit twee fracties
die in vrijwel gelijke hoeveelheden voorkomen. De in 0,02 M NaCl oplosbare, gereinigde fractie bevatte 11,1%, de in deze zoutoplossing onoplosbare fractie 13,8%
stikstof. Laatstgenoemde fractie zou dezelfde eigenschappen hebben als de pseudokeratinen. Het gemiddelde stikstofgehalte zou ca. 12,5% bedragen, hetgeen in
overeenstemming is met reeds eerder gevonden waarden. De in 0,02 M NaCl oplosbare fractie vertoonde bij elektroforese 3 banden, de in deze zoutoplossing onoplosbare fractie 1 of 3, afhankelijk van het gebruikte oplosmiddel. Het lukte echter niet
ze nader te karakteriseren (BRUNNER en HERALD, 1958).
Behalve de reeds genoemde verbindingen komen in het oppervlaktelaagje van de
vetbolletjes tevens cholesterol (al of niet veresterd), carotenoiden en vit. A voor,
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benevensmono-endiglyceriden,enzymen,zwaremetalenengebondenwater(MULDER,
1947, 1957;KING, 1955;MULDER en ZUIDHOF,1958).
Over de opbouw van het oppervlaktelaagje van de melkvetbolletjes kan nietveel
metzekerheidworden gezegd. KING(1955)steltzichdeze opdevolgende wijze voor
(fig. 21): de primaire laag zou bestaan uit een enkelvoudige bedekking van radiaal
Fig. 21. Deopbouwvanhetoppervlaktelaagje volgensKING(1955).
fosfatiden

hoogsmeltende triglyceriden

cholesterol

LJZZH

vitamine A

Fig. 21. Structure of thefat globulemembraneaccording to KING (1955J.

georienteerdefosfatide-moleculen, waarvan dekoolwaterstofketens zichin de vetfase
en de twee hydrofiele ionogene groepen zich in de waterfase bevinden. De binding
tussen de lipoprotei'nen en de hoog smeltende triglyceriden is vrij sterk, hetgeen
wordt gedemonstreerd door hetfeit dat bij het uitsmeltenvanboter tezamen met de
lipoprote'inen, een groot gedeelte van deze triglyceriden terecht komt in het boterserum.
Desecundairelaagzouuitmembraaneiwitbestaan,waarvandegeioniseerdehydrofiele zijketens(vrije NH2-guanidine-imidazol enCOOHgroepen)naar degeioniseerde
groepenvandefosfatiden zijngerichtenverbondenzijndoorelektrostatischekrachten
(Coulomb interacties). De lipofiele koolwaterstofketens van de eiwitten, die naar de
andere zijde van het eiwitlaagje zijn gericht, zouden het vetbolletje een zekere graad
van hydrofobie verlenen. Dehydrofobe zijketens zouden op hun beurt weer kunnen
zijn gericht naar dievaneentweedeeiwitlaagje, waarvan dehydrofiele zijketens met
deionogenegroepennaarhetmelkplasmazijngericht.Dezeionogenegroepenzouden
danverantwoordelijk zijnvoordeelektrischeladingvande vetbolletjes.
De door KING geschematiseerde opbouw van het oppervlaktelaagje is weiniggeargumenteerd en draagt een statisch karakter, hij houdt geen rekening met het ontstaan van devetbolletjes in deuier van de koe.In grote trekken komt deze opbouw
overeenmetdehuidigeopvattingomtrent destructuurvancelmembranen (DANIELLI,
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1958):metuitzonderingvandecelkernmembranen zoudendezebestaanuit2ofmeer
lagen fosfatide-moleculen metaanelke kant eeneiwitlaagje. Waar het bier overnet
algemeen membranen betreft aanwater/water grensvlakken, integenstelling toteen
water/vet grensvlak in melk,kanmenzich voorstellen hoe KING isgekomen totde
opbouwvan 1 laagje fosfatiden, 1 laagje (gedenatureerd)eiwitenvervolgens 1 laagje
(natief) eiwit.
Volgens MORTON(1954)zouhetoppervlaktelaagje vandemelkvetbolletjes bestaan
uit eencontinu eiwitlaagje, waarop (submicroscopische) lipoproteinedeeltjes zijngeadsorbeerd meteendiameter van30-200 m/i. Deze voorstellingvanzaken isechter
moeilijk teverenigenmethetfeitdatbijhetkarnenvangewassenroomdeverhouding
fosfatiden/eiwit inhetboterplasma hogerisdanindekarnemelk.
BAUD (1953) spreekt naar aanleiding vande structuur vanhet celkernmembraan
vaneen„patchwisedistribution ofphospholipidsinacontinuousproteincarpet".De
microfoto's van HANSSON(1949)vanhetoppervlaktelaagje vanmelkvetbolletjes doen
eenzelfde structuur vermoeden. De in de laatste jaren geuite veronderstelling dat
celmembranen eenporeuze structuur hebben, berust opinterpretatie vanfoto'sverkregen metbehulpvandeelektronenmicroscoop. Deporeuzestructuur vanhetmembraan zoukunnenwordenveroorzaakt door denaturatievanheteiwittengevolgevan
deextractievandelipidenen/ofdoorhetvoortdurendebombardementmetelektronen.
Bovendien kunnen tijdens het prepareren van de coupes (fixeren van room met
osmiumtetroxydoplossing, inbeddeninmethacrylaat enpolymeriseren, KNOOP1959)
artefacten optreden.Hetisnietzekerdatdevoorstellingendiemenzichopgrondvan
dezefoto's maaktvandeopbouwvanhetmembraan, metdewerkelijkheid overeenstemmen.

2 . ISOLATIEENSAMENSTELLINGVANHET OPPERVLAKTELAAGJE

Verse,rauwe,niet-gekoeldemelkwaarvan detemperatuur niet wasgedaald beneden
ca. 32°C, werd gecentrifugeerd, waarna deroom (met20-25%vet)werd gewassen
met eenviervoudige hoeveelheid kopervrij water (37°C). Deze bewerking werdherhaald totdat demelkplasmabestanddelen vrijwel volledig waren verwijderd, hetgeen
werd nagegaan door in degewassen room te reageren oplactose (KOEHLER, 1952).
De gewassen room werd afgekoeld en gedurende enkele uren bewaard bij 12°Cen
vervolgensgekarnd.Omzoveelmogelijk vrijvetteverwijderenuithetdooruitsmelten
verkregenserumvandeboter, werd noggedurende2hgecentrifugeerd ineenServall
centrifuge (1°C, 10400g).Naverwijdering vandevetlaag werd hetserum gevriesdroogdenonderstikstofbewaardbij—40°C.Inhetaldusverkregenpreparaatwerden
devolgende analysesuitgevoerd:
a. Gehalte aandrogestof:2X100mg(duplo)inzandschaaltjes bij 105°Ctotconstant gewicht.
b. Gehalte aan fosfatiden: 2 x 14mg (duplo) werden geextraheerd volgens de
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Mojonnier-modificatie van de methode Rose-Gottlieb (V 1308).Na afwegen van het
preparaatwerdenaandeextractiebuizenresp.10mlgedestilleerdwater,2mlammonia
6 N, 10mlethanol (96%), 25ml peroxidevrije ether (VOGEL, 1954)en 25mlpetroleumethertoegevoegd. Na elke toevoeging werd geschud. De ether-petroleumetherextracten werden afgeschonken in destructiebuizen, waarna de vluchtige oplosmiddelen werden afgedestilleerd. De extractie werd twee maal herhaald. De gedestrueerde droogresten werden overgespoeld in maatkolfjes van 100 ml, waarin na
aanvullingtot 100ml,het fosforgehalte werd bepaald (GRISWOLD C.S., 1951).
c. Gehalte aan eiwit: 3 x 40 mg (triplo) volgens een micro-Kjeldahl methode
(KOOPS, 1958).Vandetotale hoeveelheid stikstof werd defosfatide-stikstof afgetrokken.Ter berekening van de hoeveelheid eitwit, werd daarna vermenigvuldigd met
100
12^4
d. Gehalteaanvrij vet :1 gvanhetpreparaat werdineenmortiertje aangewreven
met 10mlgedestilleerd water; de suspensie werd kwantitatief overgebracht in een
centrifugebuis met ingeslepenstop.Hetmortiertje werdvervolgensviermaalmet5 ml
petroleumether (kpt.40-60°C) nagewassen. Deporties petroleumether werden overgebrachtindecentrifugebuis,waarnadebeidelagenwerdengemengd.Nacentrifugeren
(10min2000rpm) werd depetroleumetherlaag overgebracht in een gewogen kolfje.
Deextractiewerdnogtweemaalherhaald mettelkens20mlpetroleumether. Naverwijdering van de petroleumether werd het kolfje in vacuum gedroogd en gewogen.
e. Gehalte aan gebonden vet: De met petroleumether gewassen waterlaag (sub d)
werd, na toevoeging van 50 ml 0,1 M kahumbifthalaat-natriumhydroxide buffer
(pH 4,6),overgebracht in een scheitrechter en druppelsgewijze gevoegd bij 260 ml
ethanol-tetrachloorkoolstof (4 :1,v/v).Decentrifugebuis werdtweekeernagespoeld
met telkens 50 ml van het ethanol-tetrachloorkoolstofmengsel. Uit het ethanoltetraextract werd een M2-extract bereid (zonder aceton-precipitatie), uit dit extract
werdendetriglyceridenchromatografischgeisoleerd(Hfdst.II.3.3.3).Het chloroformmethanoleluaat (98 : 2,v/v) werdopgevangenineengewogenkolfje. Na verwijdering
van devluchtige oplosmiddelen werd het kolfje in vacuum gedroogd en gewogen.
Tabel 13. Samenstellingvanhetoppervlaktelaagjevan devetbolletjes, gelsoleerduitgewassen room.

Expt.nr.

Eiwit

Fosfatiden

/o

/o

1
2
3

47,1
43,6
40,3

22,8
22,4
19,9

Eiwit
——r-r;— Gebonden vet
Fosfatiden
/o

2,1
1,9
2,0

31,3
34,1
42,8

Table 13. Compositionof thefat globulemembrane,isolatedfrom washedcream.
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Op debovenomschreven wijzewerd uiteendrietalmonsters melkhet oppervlaktelaagje geisoleerdengeanalyseerd. Deresultatenvandezeexperimenten zijn samengevat in
tabel 13,de gehalten werden gecorrigeerd voor vocht en vrij vet. Met nadruk wordt
er nogmaals op gewezen, dat deze gegevens betrekking hebben op het deel van het
oppervlaktelaagje dat door wassen niet wordt verwijderd.
Uitdezewaarnemingenblijkt dat deverhouding eiwit/fosfatiden inhet oppervlaktelaagje van gewassen room vrijwel constant is.Indien wij het „niet-reactievedeel" van
het oppervlaktelaagje (de hoog smeltende triglyceriden) buiten beschouwing laten,
blijkt dat het laagje is samengesteld uit 67%eiwit en 33 % fosfatiden.
Ten eindenategaan ofdemembraanfosfatiden vanboter uitgewassenroom representatief zijn voor dievan boter uitnormale room,werddevetzuursamenstellinggaschromatografisch vergeleken (BADINGS, 1960). De isolatie vond plaats volgens onderstaand schema; de te centrifugeren melk en de te wassen room werden met het oog
opeenvoldoende stabiliteit van de emulsie, op een temperatuur van 37°C gehouden.
rauwevoilemelk(37°C)
I
centrifugeren
room(25%vet)

I karnen(14°C)

6 x wassen(37°Q
gewassenroom
karnen(14°Q

boter
VII vet

IIIboter

Vvet

VIserum
2h 10400g (1°C)
daarnagevriesdroogd

'IV karnemelk
I 2h 10400g (1°C)
daarnagevriesdroogd

\
VIIIserum
I M3-extract
fosfatiden (Q

membraanpreparaat
I M3-extract
fosfatiden (B)

membraanpreparaat
I M3-extract
fosfatiden (A)
Tijdens het karnen van gewassen room trad geen specifieke verdeling op van de
fosfatiden tussen de boter en de karnemelk; het vetzuurpatroon van de A-fosfatiden
kwam overeen met dat van de B-fosfatiden. Ook kon geen verschil worden geconstateerd tussen deA- en deC-fosfatiden. Dezuurstofopneming vansolenvanA,BenC
bij pH 4,60 was eveneens gelijk.
Het vetzuurpatroon van de hoog smeltende triglyceriden bleek, in volgorde van
belangrijkheid, voornamehjk samengesteld uit verzadigde Cie, Cis en C14 vetzuren,
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benevens kleine hoeveelheden verzadigde C12en Cio vetzuren. Daarnaast kwamen
sporen monoeen-enpolyeenzurenvoor. De hoogsmeltende triglyceriden zullendus
vrijwel geenbijdrage leverenin dezuurstofabsorptie van netlipoproteinecomplex.

3. DE ZUURSTOFABSORPTIE VAN HET OPPERVLAKTELAAGJE. FACTOREN DIE HIEROP
INVLOED UITOEFENEN

3.1. Inleiding
UitdeinHfdst. III. 4.2.besproken experimenten kwam naar voren dat de zuurstofabsorptie van defosfatiden wordt versneld door toevoegingvan koper. Eiwit-koperverbindingen bleken dezuurstofabsorptie m6erteverhogen dan koper alleen.
Degedachtenwordendustenzeerstebepaaldbijdefactoren dieinvloed uitoefenen
op de gevoeligheid voor oxidatie van het lipoproteinecomplex. In dit gedeelte zal
hieraannader aandachtwordengeschonken.Achtereenvolgenszalworden nagegaan,
welke de invloed is van de pH, koper- en andere ionen, eiwitten, de temperatuur,
antioxidanten en enkele andere factoren. Daarbij zullen al dezefactoren echter niet
strikt gescheiden worden gehouden.
DeinvloedvandepH (envandeanderefactoren) opdezuurstofabsorptie vanhet
oppervlaktelaagje werd nagegaan met behulp van het Warburg-apparaat. Daarbij
Tabel 14. Bereidingswijze van 0,1 M buffers in het pH-traject 6,8-1,6.

PH

6,8
5,8
5,4
5,0
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,0
2,4
2,0
1,6

KH2PO4
M/5

COOH C 6 H 4 COOK
M/5

KC1
M/5

NaOH
M/5

HC1
M/5

ml
50

ml

ml

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ml
23,65
43,00
35,45
23,85
12,15
7,50
3,70
0,40

ml

—

—
—

50
50

—
—
—
—
—
—
—

2,63
5,97
9,90
20,32
39,60
10,60
26,30

Table 14. Preparation of 0,1M buffersin thepH area 6,8-1,6.
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—
—
—
—
—
—
—
—

Met dubbel
gedestilleerd
water
tot
ml
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

werdenbuffers metverschillendepH gebruikt. Dezewerden bereid op deintabel 14
aangegevenwijzeenwerdenmetdubbelgedestilleerdwaterverdundtot100ml(0,1 M).
Het volume aan vloeistof in de Warburg-vaatjes bedroeg steeds 4,50 ml. Het membraanmateriaal werd in dubbel gedestilleerd water gesuspendeerd; 0,5 ml suspensie
bevatte 50-100mgvan het oppervlaktelaagje.
3.2. Deinvloedvan de pH
Eenhoeveelheid room, verkregen door spontane oproming van melk die werd gewonnen onder uitsluitingvan koperinfecties, werd op de aangegeven wijze gewassen
Fig. 22. Deinvloedvanrespectievelijk depH,koper, TATDen vankoper + TATDopdezuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.

• tijd in h

Fig. 22. Theinfluence ofpH, copper,TETD and of copper + TETD on the oxygen consumption of
themembranematerial.
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met(kopervrij) tweemaalgedestilleerd water.Daarna werduitdegewassenroomhet
membraanmateriaal geisoleerd. Alle bij de isolatie gebruikte recipienten waren van
tevoren kopervrij gemaakt (bewaren in HNO3van 6%,uitspoelen met gedestilleerd
endubbelgedestilleerd water).
Fig. 22 geeft een beeld van de zuurstofopneming van 65 mg membraanmateriaal
bij pH-waarden van resp. 6,80, 4,60 en 3,60. Na 6h schudden bij 37°C bedroeg de
zuurstofabsorptie resp. 1,2, 6,4 en 14,6mm3. Dezuurstofabsorptie wordt alsgevolg
vandeverlagingvandepHdussterkverhoogd.Hetkopergehaltevanhetmembraanmateriaalbedroeg7,0jMg/g,d.i.per65mg0,45[i%.Indien6/igkoperwerdtoegevoegd
(pH 4,60), waardoor de concentratie aan koper ca. 14maal zo hoog werd, was de
zuurstofabsorptie na 4h ca. 8maal groter. Deinvloed van toegevoegd koper isdus
niet additief ten opzichte van het natuurlijke koper (zie 00k 3.3.).
Indien aan dit modelsysteem TATD wordt toegevoegd, blijft de zuurstofabsorptie
geheel achterwege (rig. 22, nr. 5en 6).TATD verwijdert het natuurlijke koper van
Fig. 23. De invloed van de pH op de zuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.
o

I50

mg membraanmateriaal

Kid: 3 h
temp.: 37 "C

56

4 _ pH „zure boter"
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Fig. 23. TheinfluenceofpHon theoxygenconsumption ofthemembranematerial.
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het membraaneiwit en vormt hiermede een TATD-koperverbinding. Dit heeft tot
gevolg, dat de oxidatie van de fosfatiden in het membraan sterk wordt vertraagd.
Blijkbaar isna 6hdeinductieperiodenognietbeeindigd.InhoeverreTATDinstaat
is de radicaalreactie te onderbreken, is een factor die in dit verband niet nader is
onderzocht.
De invloed van depH op desnelheid waarmede het membraanmateriaal zuurstof
opneemtisnader verduidelijkt infig.23.Decurvenindezefiguurgevenhetverband
aan tussen de pH endezuurstofopneming van membraanmateriaal, gei'soleerduit 3
verschillende porties melk. Het resultaat van de eerste, orienterende proef (curve 1,
4punten)doet vermoeden dat demaximale zuurstofabsorptie bij eenpH van ca. 3,8
ligt. De resultaten van de twee andere experimenten (curve 2, 6 punten; curve 3,
13punten)zijnhiermedeinovereenstemming.HetmaximumligttussenpH3,8en4,0,
hetgeen eveneens blijkt uitfig.24A enfig.24B.De zuurstofabsorptie van het lipoproteinecomplex is bij pH 3,80 en 4,60 resp. 11-20 en 7-9,5 maal zo groot als bij
pH 6,60 (fig.23,24AenB).
Fig. 24. Deinvloed van depH op dezuurstofabsorptie vanhetmembraanmateriaal enopdeuit het
oppervlaktelaagje gelsoleerde fosfatiden.
""

1 =: 100 mg membraan.
materiaa!
2 = 15/1 mg fosfatiden
tijd: 4 h
temp.: 37 °C
i

1 = 50 mg membraanmateriaal
2 = 8,8 mg fosfatiden
tijd: 4h
temp.: 37 °C
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pH „zure boter"
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Fig. 24. Theinfluence ofpH onthe oxygen consumption of the membrane material andon thephospholipidsisolatedfrom thefat globule membrane.

Degroteregevoeligheidvanboteruitgezuurderoomvoorhetontstaanvanoxidatiegebrekenzouhierdoorgedeeltelijk kunnenwordenveroorzaakt.InHfdst. Vzalnader
wordenuiteengezet dateenmediumvanlagepHooknogopeenanderewijzeinvloed
uitoefent.
In defig.24Aen Bistevensweergegeven het verschil in zuurstofabsorptie tussen
fosfatiden in „vrije" toestand en een even grote hoeveelheid fosfatiden als lipoprotei'necomplex. De hoeveelheden koper in de beide systemen werden op hetzelfde
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niveau gebracht, waarvoor een zeer geringe correctie noodzakelijk was. Het in
Hfdst.III.4.2.geconstateerdeverschijnsel,dattoevoegingvaneiwitaan fosfatide-solen
de zuurstofabsorptie versnelt, komt in deze figuren, waar het een eiwit-fosfatidecomplex betreft, duidelijk tot uiting.
Deoorzaakvandesnelletoeneminginzuurstofabsorptie vanhet oppervlaktelaagje
bij verlagingvan depH, moetvermoedelijk wordengezocht inelektrostatische interacties tussen de fosfatiden en het (koperbevattende) membraaneiwit, waardoor de
voorwaarden voor oxidatie van defosfatiden wellicht het gunstigst zijn.
Overdelecithine-ensfingomyeline-fractie kanworden opgemerkt dat zebeideeen
sterke base (choline) en een sterk zuur (fosforzuur) bevatten. Het IEP zal zeer dicht
bijpH7liggen,enzebezittenineengrootgebiedrondhetIEPgeenladingsoverschot
(fig. 25A en fig. 25B volgens OVERBEEK en BUNGENBERG DE JONG, 1949). De disFig. 25A. Het verband tussen de pH en de dissociatie van de choline- en fosforzuurgroep van
lecithine en van sfingomyeline.
Fig. 25B. Schematische weergave van het ladingsoverschot van lecithine en van sfingomyeline in het
pH-gebied 2-12.
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Fig. 25A. Relation betweenpH and the dissociationof the cholineandphosphoricacid groups of
lecithinand ofsphingomyelin.
Fig. 25B. Diagramof the chargesurplusof lecithinand of sphingomyelin in thepH-area 2-12.

sociatieconstante van de aminogroep van colamine is echter zo laag, dat slechts in
betrekkehjk sterke zure media de dan verminderde lading van de fosforzuurgroep
wordt gecompenseerd. Zo vonden SCHULMAN (1949) en FRASER (1957) dat cefaline
ten gevolgevan zijn zwakke basische eigenschappen negatief isgeladen boven pH 2.
Alleen cefaline is bij pH 3,8-4,0 geladen, waardoor interactie optreedt met eiwitten
diebij dezepH positief zijn geladen.
Uit een onderzoek naar de penetratie van eiwit in een monomoleculaire laag van
fosfatiden is gebleken dat de mate van complexvorming tussen fosfatiden en eiwit
afhankelijk isvan de pH. In het pH-gebied tussen de iso-elektrischepunten van het
eiwit endecefaline-fractie wasdezemaximaal (DOTYen SCHULMAN, 1949).Menzou
zich echter ook kunnen voorstellen dat de structuur van het membraan zodanig is,
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datzelfsbijeenpHbovenhetIEPvanheteiwit( > ca.5)denegatieve cefaline-ionen
worden geadsorbeerd aan „positieveplekken" van de eiwitmoleculen.
PAYENS(1959) onderzocht de wisselwerking tussen /S-lactoglobulineen fosfatiden.
BijpH 3,8bleekdegemengdemonomoleculairelaagsterkgecomprimeerd, alsgevolg
van elektrostatische interacties. De berekende attracties waren echter veel geringer
dan de experimentedvastgestelde waarden. Naast elektrostatische interacties („long
range forces"), moeten bij deze pH dus ook nog andere factoren werkzaam zijn,
zoalswaterstofbruggen en/of Van der Waals-bindingen(„short range forces").
Door de gelijktijdige aanwezigheid van eiwit en fosfatiden (cefaline) in het membraan, ligt het IEP van het melkvetbolletje lager dan dat van eiwit alleen. De pHwaarde van het IEP is afhankelijk van de verhouding eiwit/fosfatiden in het oppervlaktelaagje van devetbolletjes. Dedoor PAYENSvastgesteldeinteractie bijpH 3,8is
in overeenstemming metderesultatenvan dedoor MOYER(1940)uitgevoerdemicroelektroforetische experimenten. Het is duidelijk dat decohesie en stevigheid van het
membraan maximaalzijn inhetIEP.Hierdoor zaldecoalescentievande vetbolletjes
Fig. 26. Het verband tussen de karntijd en de pH van gewassen room.

Fig. 26. Relationbetweenchurning timeandpH of washedcream.

aanzienhjk wordenvertraagd. Dit betekent, dat naarmate depH vangewassen room
wordt verlaagd tot 3,8,de karntijd zal moeten toenemen. Dit isin overeenstemming
met depraktijkervaringen (fig.26).
Bij dein Hfdst. III. 4.3. beschreven experimenten is naar voren gekomen dat de
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zuurstofabsorptie van fosfatiden vrijwel geheelvoor rekening komt van de cefalinefractie.InHfdst.III.4.2.werdaangetoonddateiwitdezuurstofabsorptie van fosfatiden
aanmerkelijk versnelt. Bij verlaging van de pH neemt de zuurstofabsorptie van aan
eiwit gebonden fosfatiden veel sneller toedandievanvrijefosfatiden (fig.24A,24B),
hetgeen eveneens duidt op eeninteractie tussen net koperbevattende membraaneiwit
met de in dit membraan aanwezige cefaline. Bij pH 3,8 is dan zowel de elektrostatische interactie als de zuurstofabsorptie van de fosfatiden (cefaline) maximaal.
De snelle daling in katalytisch effect van aan eiwit gebonden koper beneden pH 3,8
zou dan wellicht moetenworden toegeschreven aan het feit dat bij verdere verlaging
vandepHdebindingtussenkoper eneiwit snelafneemt; bij pH2ishetkoper bijna
geheelin geioniseerdevormaanwezig.
Desnelletoeneminginzuurstofabsorptie vanhetmembraanbijlagepH loopt parallel
met de organoleptische beoordeling van boter die is bereid uit gewassen room met
overeenkomstigepH.Inhetbetreffende experimentwerdgewassenroom metzwavelzuuraangezuurd tot deinfig.27aangegevenpH-waarden. Na koelingvandeporties
gewassenroomgedurende5hbij 1°C,werdenze20hbewaardbij 15°Cenvervolgens
gekarnd en organoleptisch beoordeeld door een groep keurmeesters die ervaren zijn
inhet keuren van koelhuisboter. Daarbij werd devolgende schaal gebruikt:
0 = normaal
0-*+ = spoor tranigheid
+ = licht tranig
+ + = tranig
+ + + = sterk tranig
+ + H—f-= zeer sterk tranig
De infig.27 gegeven beoordelingen zijn het gemiddelde van de waarnemingen. Er
bestaat duseenzeernauwverband tussendezuurstofabsorptie vanhet membraan bij
verschillendepH-waarden endeorganoleptische beoordeling vanboter uit gewassen
roomdietotdezelfdepH-waardenisaangezuurd.Hetmaximumligtinbeidegevallen
bijpH 3,8.Eennaderonderzoek toondeaandatdegrootsteintensiteitvandesmaakafwijkingen (tranigheid) ligt in het pH-gebied van 3,8-3,2. Ook de TBA (Thio Barbituric Acid)-waarde (KOOPS, 1960a; zie ook Hfdst. VI.5.2.) vertoondeinditgebied
een maximum. Beneden een pH-waarde van 3,8 werd een meertalkige smaak waargenomen.
KOOPS CS. (1959) voerdenverschillende experimenten uit metgewassen room, ten
eindedeinvloed van depH op deoxidatievan het membraan van devetbolletjes na
te gaan.DeTBA-waarde vanboter bereid uit gezuurde gewassen room steegtot een
hogewaarde,hetgeeneenaanwijzingisvoordeoxidatievandeonverzadigdevetzuren
der membraanfosfatiden. De aanwezigheid van koper in gezuurde gewassen room
was absoluut noodzakelijk om een tranige smaak te doen ontstaan. Na toevoeging
van eenkoperbindend antioxidant trad geen tranige smaak op (zie ook 3.3.).
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Fig. 27. De invloed van de pH op de zuurstofabsorptie van het membraanmateriaal en op de
organoleptische beoordeling van boter uit gewassen room.
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«
organoleptische beoordeling
. . _ _ . . zuurstofabsorptie
50 mg membraanmateriaal
tijd: 3 h
temp.: 37 °C

-+ pH

Fig. 27. TheinfluenceofpH ontheoxygenconsumptionofthemembranematerialandontheorganolepticscoreof buttermadefrom washedcream.

Deintensiteitvanhetgebrektranigvangezuurde,gewassenroommeteenconstant
gehoudenpH konwordenverminderd door verhitte ondermelk,c.q.verhitteweitoe
te voegen, of door de melk waarvan werd uitgegaan te homogeniseren. Als gevolg
van dehomogenisatievan demelk ondergaat de„bezetting"van het oppervlakvan
devetbolletjes eenwijziging.Dehoeveelheidfosfatiden eneiwitpereenheidvanvetoppervlak daalt aanzienlijk (TARASSUKen KOOPS,1960).
De resultaten van deze experimenten leidden tot de conclusie, dat de oxidatieverschijnseleningewassenroomwordengereguleerdviadewaterfase,waarbij depH
en het koper de sleutelposities innemen. Zonder de aanwezigheid van koper kon
tranigheid niet worden opgewekt. In gewassen room trad bij pH 6,8 vrijwel geen
oxidatie op. De veranderingen, die tengevolge van de pH-verlaging in het systeem
worden teweeggebracht,zijn echter reversibel met betrekkingtot de katalytischein83

vloed ervan op het ontstaan van tranigheid in boter uit gewassen room. Indien nl.
depH vangewassenroomwordtverlaagd tot 3,8endaarnawordtteruggebracht op
pH 6,8,treedt geentranigheidop.
Hoe ligt nu de situatie bij boter die is bereid uit normale (niet gewassen)gezuurde
room? Bijuitsluitingvankoperinfecties wordtinboter meteenpH van4,6zeldenof
nooit tranigheid waargenomen.Indien nu depH eenvan deregulerendefactoren is,
zou tranigheid in niet met koper besmette boter wellicht kunnen worden opgewekt
door de pH te verlagen tot 3,8. Om de invloed van toegevoegd koper te elimineren
werd voor de bereiding van de betreffende partijtjes boter de melk gewonnen en
verwerkt onder uitsluiting van koperinfecties. Uit 30 kg melk werd door spontane
opromingroomverkregendoordemelk 14hinwatervan2°Ctebewaren.Deondermelkwerdafgeheveld,waarnaderoomwerdverhittot80°Cenvervolgensonrniddellijk
afgekoeld tot 5°C.TeneindeeeneventueleinvloedvangeactiveerdeSH-groepen,die
bij een te intensieve verhitting worden gevormd, uit te sluiten, werd deroomniet
boven80°Cverhit (KOOPS, 1960b).Naafkoelingwerdderoomgeentmeteenzuursel.
Dit zuurselwerdverkregendoor 500mlvandezelfde melknaverhittingtot 80°Cen
eendaaropvolgendeafkoeling, teentenmet0,1%zuurselendegeentemelkca. 17h
te bewaren bij 21°C. De room werd na 2 h bewaren bij 5°C opgewarmd tot 14°C,
geentmethet dik gewordenzuurselengedurende24hbij 14°Cbewaard.Vervolgens
werdzeintweeportiesverdeeld.Deeersteportiewerd directgekarnd,detweedena
aanzuren metzwavelzuur(p.a.)tot pH 3,80.Departijtjes boterwerdengekneed,elk
indrieenverdeeldenbewaardbij—10CC.Bijeenanderexperimentwerddegezuurde
room in drie porties verdeeld. De eerste portie werd direct gekarnd, de tweede na
Tabel 15. De invloed van de pH op het ontstaan van koelhuisgebreken in niet met koper besmette
boter.

Expt.nr.

Beoordeling na . . maanden

PH
3

6

9

1

4,67
3,80

normaal
licht tranig

normaal
tranig

normaal
tranig

2

4,73
3,80

normaal
licht tranig

normaal
tranig

normaal
sterk tranig

3

4,48
3,80
3,80+
TATD
0,001%

normaal
tranig
normaal

normaal
sterk tranig
normaal

normaal
sterk tranig-talkig
normaal

Table 15. Theinfluence ofpH on the development of coldstoragedefects in butter uncontaminated
with copper.
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aanzuren tot pH 3,80, de derdeeveneens na aanzuren tot pH 3,80 onder toevoeging
van0,001%TATD. Departijtjes boter werden gekeurd na resp. 3,6en 9maanden
(tabel 15).Deboter meteennormale pH wasna 9maandennoggoedvan kwaliteit,
die meteenpH van 3,80tranig. ToevoegingvanTATD voorkwam het ontstaan van
een tranige smaak. Het van nature in de boter aanwezige koper wordt door TATD
gebonden en migreert als TATD-koperverbinding naar het botervet (TOLLENAAR,
1953). Het eiwitdeel van het lipoproteinecomplex kan nu, ondanks het feit dat de
fysisch-chemische voorwaardenvoor oxidatiehetgunstigstzijn(pH 3,80),deoxidatie
van de membraanfosfatiden niet meer bevorderen. Ook dit gegeven wijst erop dat
Fig. 28. De invloed van 13 verschillende kationen op de zuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.

•*--Co**, Mg**, Ha**. A\***,
' ?b**,.
^Ag*,Zn**,H\*+, Co+\
H****Cd**
Mn+*

- • tijdinh

Fig. 28. Theinfluence of 13different cationson the oxygen consumptionof the membrane material.

koelhuisgebrekeninboterontstaandooroxidatievandemembraanfosfatiden, waarbij
een medium van lage pH en de aanwezigheid van koper (zowel natuurlijk als toegevoegd)deallesbeheersende factoren zijn.
3.3. Deinvloed van koper- enandere ionen
Zoalsreedsisopgemerkt,heeft detoevoegingvaneenkoperzout aaneenmembraansuspensieeensnelletoenemingvandezuurstofabsorptie tot gevolg(fig.22).Infig.28
isdeinvloed van detoevoeging van enkele andere kationen op de zuurstofabsorptie
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van net oppervlaktelaagje weergegeven. Bij de winning van de melk werden geen
specialevoorzorgen getroffen omkoperbesmetting tevoorkomen; erwerdwelsteeds
gewassen met kopervrij water. Denavolgende kationen werdeninhet onderzoekbetrokken:Ca++(CaCl2),Mg++(MgS04.7H20),Hg++(HgCl2),A1+++(A12(S04)3.8H20),
Pb++((CH3COO)2Pb.3H20), Ag+(AgN03), Zn++(ZnCl2), Ni++(NiS04.7HaO),
Co++(Co(N03)2 . 6H 2 0), Pt++++(PtCl4.8H20), Cd++(CdS04.8/3H20), Mn++
(MnS04 .5 H 2 0) enter vergelijking eveneens Cu++(CuS04.5H 2 0).
In overeenstemming metderesultaten vandeexperimenten van CRESPI(1955),uitgevoerd met /3-lipoproteinen uit bloed, werd vastgesteld dat oxidatie van het oppervlaktelaagjealleenwordtbevorderddoorkoper.Mangaanremdede zuurstofabsorptie
iets,hetgeenookreedswasgeconstateerdvoordeoxidatievanfosfatide-solen (fig.14).
Dereden waarom mangaan inbeidegevalleneenremmendeinvloed uitoefent isniet
duidelijk. GARRETT (1941) nam waar dat toevoeging van mangaan aan met koper
besmette melk het ontstaan van oxidatiesmaak vertraagde. Wat betreft de invloed
van ijzer werd gevonden dat, indien meerwerd toegevoegd dan 0,8 /*g Fe+++/45mg
Fig. 29. De invloed van koper op de zuurstofabsorptie van het membraanmateriaal, gelsoleerd uit
melk van een nieuwmelkse koe, onder uitsluiting van koperbesmetting.

0.8

1,6
•

„

2,4

3,2

fig Cu/50 mgmembraanmateriaaf

Fig. 29. Theinfluence of copper onthe oxygen consumption of the membranematerial,isolatedfrom
earlylactationmilknot contaminatedwith copper.
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membraanmateriaal, de zuurstofabsorptie van het oppervlaktelaagje toenam. IJzer
is dus eveneens katalytisch werkzaam. In het natuurlijke milieu wordt het echter
vollediggeinactiveerd door de plasmaeiwitten.
Vanbelangisnutewetenoferverschilisinkatalytischeactiviteittussennatuurlijk
en toegevoegd koper.Reeds onder3.2.werd het vermoeden uitgesproken dat de invloed van toegevoegd koper niet additief is ten opzichte van het natuurlijke koper.
Ten einde dezeveronderstelling te verifieren werd nogmaals volgens de onder 3.2.
vermelde wijze uit gewassen room het membraanmateriaal geisoleerd. De hiervoor
gebruikte melk was afkomstig van een „nieuwmelkse" koe (10 dagen na het begin
van de lactatie). Het kopergehalte van de melk bedroeg 47 /ttg/kg,het oppervlaktelaagje bevatte 5 figkoper/g.Infig.29Azijn de resultaten opgenomenvaneenaantal
experimenten waarbij de zuurstofabsorptie werd bepaald van 50 mg membraanmateriaal (pH 4,60),na toevoegingvan 0, 1,2en 3figkoper. Blijkbaar verloopt de
toenemingin zuurstofabsorptie niet evenredig met de stijging in koperconcentratie.
Infig.29Bzijn de totale koperconcentraties per 50mg membraanmateriaal afgezet
tegendezuurstofabsorptie na 4h. Delengten vandegetrokken lijnen stellen deverschillen in zuurstofabsorptie van de duplo's voor. Een „holle curve" moet zeer onwaarschijnlijk wordengeacht.Dekatalytische activiteitvanhettoegevoegde koperis
dusniet groter dan dievan hetnatuurlijke koper.
Hetzelfde experiment werd uitgevoerd met het membraanmateriaal gelsoleerd uit
Fig. 30. De invloed vankoper op de zuurstofabsorptie van het membraanmateriaal, gelsoleerd uit
normale melk onder uitsluiting van koperbesmetting.
28
50 mg membraanmateriaal
50 mg membraanmateriaal + 1 pQ C u + +
50 mg membraanmateriaal + 2 fig C u + +
4 = 50 mg membraanmateriaal + 3 « g Cu*
' " r:pr
buffer:
"
temp.: 37 °C
kopergehalte: 12 /*gAg
normale melk
(4 mnd)
in membraam 1,5 **g/g

r—*= gem. van 2 waarnemingen

0,8

5
O

1
1,6
2,4
3,2
B
/igCu/50 mg membraanmateriaal

Fig. 30. Theinfluence of copper on theoxygen consumption of themembrane material,isolatedfrom
normalmilk not contaminatedwith copper.
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melk van een „normale" koe (4 maanden na het begin van de lactatie). Het kopergehaltevan demelkbedroeg 12fig/kg,het oppervlaktelaagje bevatte 1,5 fj,g koper/g.
Dezuurstofabsorptieper50mgmembraanmateriaal onderinvloedvanresp.0,1,2en
3 fig toegevoegd koper, is weergegeven in fig. 30A. De lijnen in fig. 30B zijn op
overeenkomstigewijzetot standgekomen alsdieinfig.29B.Deverkregenresultaten
stemmen in grote trekken overeen met dievan het voorgaande experiment.
Indien wij nu, evenals onder 3.2.is geschied, in de drie opeenvolgende systemen
(oppervlaktelaagje in gebufferde media, gewassen room (boter) en normale room
(boter)) een eventuele parallel trachten door te trekken kan worden vastgesteld dat
deinvloed van koper in gewassen room bij normale pH ( ± 6,6) allien duidelijk tot
uiting komt indien de gewassen room wordt verhit. Deze verhitting was bij pH 4,6
nietnoodzakelijk. Deresultaten van deexperimenten, dietot stand zijn gekomen in
samenwerking met anderen (TARASSUK C.S., 1959) en die betrekking hebben op de
organoleptischeeigenschappenvanniet-verhitte,gewassenroomwelkewerdbewaard
bijresp.pH6,68en4,62,gevenhiervaneenoverzicht(tabel16).Demonstersgewassen
room werden alsvolgt bereid: acht maal gewassen room (vetgehalte 34,2%)werd in
tweeporties verdeeld. DepH van Senvan deporties werd met0,1N NaOH op 6,68
gebracht, die van deandere porties met 1N H2SO4op pH 4,62.Na toevoeging van
de in de tabel aangegeven hoeveelheden koper, werden de porties room bij 4°Cbewaard ennaresp.0, 1,2en8dagenorganoleptisch beoordeeld. BijpH 6,8trad geen
tranigheid op, wel werd in de monsters room waaraan koper was toegevoegd een
oxidatiesmaak (somsiets vettig) waargenomen.
Indiengewassenroomgedurende 10minwordtverhitoptemperaturenboven60°C
neemt dereactiesnelheidvandeoxidatieechteraanzienlijk toe(zie3.5.).Hierbij isde
aanwezigheid van koper (natuurlijk en/of toegevoegd) vanbelang.Om koperbesmetTabel 17. De invloed van koper en van antioxidanten op het ontstaan van tranigheid in verhitte
gewassen room.
Organoleptische beoordeling
Toegevoegd
koper

pH :6,72
Vet: 23,8%
Gewassen room

>>

TATD

Quercetine

Na-citraat

/o

0,005
0
0
0
0

%
0,25

+
+- ++
++->+++
+++

%
0,005
0
0
0
0

ppm

0,08
0,16
0,32

met antioxidanten

zonder
antioxidanten

+
+
++
+++

Table 17. The influenceof copper and antioxidants on the developmentof trainy flavour in heated
washedcream.
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tinguittesluiten werd voorhetbetreffende experiment weeruitgegaanvan kopervrij
gewonnen melk, waarvan de room op de aangegeven wijze achtmaal met dubbel
gedestilleerdwaterwerdgewassenendaarnagedurende 10minverhitop90CC.Gelijktijdig werden experimenten uitgevoerd waarbij koper en antioxidanten werden toegevoegd (tabel 17). Uit de gegevens blijkt dat het natuurlijke koper eveneens de
oxidatie van de membraanfosfatiden katalyseert. TATD en quercetine remmen het
ontstaan van tranigheid in verhitte, gewassen room volledig. Het koperbindend vermogenvan natriumcitraat iste gering omenigeinvloed uit te oefenen.
OverdeinvloedvankoperinnormaleroomwerdreedsgesprokenonderHfdst.III.2.
Geconstateerd werd dat in room waaraan geen koper was toegevoegd, het joodadditiegetal van de fosfatiden na 3c.q. 8dagen een daling vertoonde (tabel 8). Het
is opmerkelijk dat bij dehiervoor besproken proeven degewassen room na 8dagen
bewaringbij 4°Cnog geen afwijkingen vertoonde (tabel 16),hoewelzetoch veelgevoeligerisvoor oxidatie dan normale room.
Wat betreft de invloed van koper in boter uit normale room werd reeds gewezen
op het feit dat bij pH 6,8 (vrijwel) nooit tranigheid voorkomt en dat dit bij pH 4,6
alleen het gevalzou zijnindien toegevoegd koper aanwezigis. Dit zouwijzen opeen
verschil in katalytische activiteit tussen het natuurlijke en het toegevoegde koper,
hetgeennietinovereenstemmingismetderesultatenvandevoorgaandeexperimenten.
Hierop zalin Hfdst. Vnader wordenteruggekomen.

3.4. Deinvloed van eiwitten
BijdeexperimentenvermeldinHfdst.HI.4.2.werdgeconstateerd dat toevoegingvan
(koperbevattende) eiwitten aan fosfatide-solen de oxidatie aanzienhjk versnelt. De
vraag kan nu worden gesteld in hoeverre toevoeging van plasmaeiwitten (caserne,
/S-lactoglobuline en a-lactalbumine) invloed uitoefenen op de zuurstofabsorptie van
het fosfatide-eiwitcomplex (oppervlaktelaagje).De proeven die daaromtrent zijn genomen en waarbij genoemde eiwitten werden toegevoegd aan membraanmateriaal,
dat was gesuspendeerd in buffers van pH 4,60, gaven daarover voor wat betreft
caserne en /J-lactoglobuline geen uitsluitsel. Voor a-lactalbumine kon worden vastgesteld dat het geen invloed heeft op de zuurstofabsorptie van het complex. Toevoegingvancasei'neaanhetmodelsysteemremdesomsdezuurstofabsorptie iets.Ook
werd waargenomen dat de zuurstofabsorptie van het membraan hierdoor niet werd
gewijzigd. Hetzelfde geldt voor /Mactoglobuline.
In fig. 31zijn deresultaten opgenomen van eenexperiment waarbij aan het membraanmateriaalvangewassenroom,verkregenonderuitsluitingvankoperbesmetting,
resp. casei'ne (in de vorm van natriumcaselnaat) en /S-lactoglobuline werden toegevoegd. Beide eiwitten werden gelsoleerd uit ondermelk volgens devoorschriften opgenomeninBiochemicalPreparations(vol.I,IV).Aan 500mgcasernewerdca. 15ml
dubbel gedestilleerd water toegevoegd en vervolgens 0,1 N NaOH, waarbij deloog90

Fig. 31. Deinvloedvancaselneenvan/7-lactoglobulineopdezuurstofabsorptievanhetmembraanmateriaal.
4
1 = 50 mg membraanmoteriaal
2 = 50 mg membraanmateriaal
3 =s 50 mg membraanmatariaal
4 = 50 mg membraanmateriaal
" b u f f e r : p H 4,60
temp.: 37 °C
kopergehalten:
membraanmateriaal: 5 ' ^ 9 / 9
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Fig. 31.The influenceofcasein andoffS-lactoglobulin on the oxygen consumption ofthe membrane
material.
toevoegingen werden gereguleerd metbehulp van een op pH 6,6 ingestelde automatischetitrator. Na oplossen werd metgedestilleerd water verdund tot 25ml./J-lactoglobuline (500mg)werd opgelostin25ml0,05 M(NH4)2S04.
Uit dit experiment zou de conclusie kunnen worden getrokken dat beide eiwitten
dezuurstofabsorptie vanhet complexbevorderen. Deze gevolgtrekking isechterniet
zonder meer juist. Het aan het membraanmateriaal toegevoegde natriumcasemaat
bevatte 24/*gkoper/g,voor /S-lactoglobulinebedroeg dit 35^g koper/g; deplasmaeiwitten in melk bevatten ca. 0,5-1 /ig koper/g. Per 20 mg natriumcasemaat, c.q.
jS-lactoglobulineisdusresp.0,46en0,68figtoegevoegd koper aanwezig.BijpH 4,60
treedt echter migratie op van het toegevoegde koper naar het oppervlaktelaagje van
de vetbolletjes (Hfdst. V.7.3.),waardoor dezuurstofabsorptie van het oppervlaktelaagje toeneemt. Door toevoegingvan0,7figkoper/50 mgmembraanmateriaal isde
zuurstofabsorptie vanhet oppervlaktelaagje veelgroter dan dievanhet oppervlaktelaagje waaraan eiwitwastoegevoegd.Dewerkelijke correctiebedraagt ong.40%van
dehiervoor genoemde hoeveelheden, overeenkomend met resp.0,2 en0,3figkoper.
Ook in dat gevalzalvan een reele invloed van de eiwitten op de zuurstofabsorptie
van het oppervlaktelaagje geensprake zijn.
Herhaling van het experiment met een ander membraanpreparaat gaf echter niet
dezelfde resultaten (fig. 32).Zowelnatriumcasemaat als /S-lactoglobulineremden de
zuurstofabsorptie van het oppervlaktelaagje. De hoeveelheden toegevoegd plasma91

Fig. 32. Deinvloedvan caselneenvan /J-lactoglobulineopdezuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.

Fig. 32. Theinfluence of casein andof fl-lactoglobulin on the oxygen consumptionof themembrane
material.

eiwitwaren gebaseerd op een berekening, waarbij werd aangenomen dat 1kg boter
1gmembraaneiwiten 5gplasmaeiwitbevat;depercentagescaseine,/J-lactoglobuline
en a-lactalbuminewerdenopresp.80, 11en2,5%vandetotalehoeveelheid plasmaeiwitindemelkgesteld. Hetmembraanpreparaat bevatteper 50mg 17,3mgeiwit.
LARSON en JENNESS (1950) bestudeerden uitvoerig de reducerende systemen van
melk.Zijkwamentot deconclusiedatcaseinegeenreducerendeeigenschappenbezit,
zulksin tegenstelling tot /3-lactoglobuline (SH-groepen). Geconstateerd werd dat de
hoeveelheidreducerendegroepenin/S-lactoglobulineaanzienlijke variatiesvertoonde.
Deremmingvan dezuurstofabsorptie door /Mactoglobulinezou in principe kunnen
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berusten op de in dit eiwit aanwezige SH-groepen. SH-groepen worden echter snel
geoxideerd onderinvloedvankoper.Mogelijkisdezefactor bijdeuitgevoerdeexperimenten van belang. Het kopergehalte van de twee /Mactoglobubnepreparaten verschildenl. aanzienlijk (resp. 35en 8fj,g koper/g).
Inhetvolgendeexperiment werdnagegaanwelkeinvloedtoevoegingvanlaag, c.q.
Fig. 33. Deinvloed van laag en van hoog gepasteuriseerde ondermelk op dezuurstofabsorptie van
hetmembraanmateriaal.
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1 = 100mgmembraanmateriaal + 1,6ml ondermelk (60" 92 ° Q
2 = 100 mgmembraanmateriaal + 1,6ml ondermelk (10" 74 °C)
3 = 100 mgmembraanmateriaal
buffer:pH 4,60
temp.: 37 °C
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Fig. 33. Theinfluenceof lowandhightemperature pasteurizedskim milk ontheoxygen consumption
of themembrane material.
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hoog gepasteuriseerde ondermelk heeft op de zuurstofabsorptie van het membraanmateriaalvangewassenroom (fig.33).Deondermelkwerdmet 1 Nzwavelzuur(p.a.)
aangezuurdtotpH4,6envervolgenstoegevoegdaanhetgesuspendeerdeoppervlaktelaagje (pH 4,60).In parallelverlopende experimenten werd dezuurstofabsorptie van
de laag en hoog verhitte ondermelk vastgesteld. Uit de resultaten blijkt dat er een
duidelijk verschilinremmende werkingbestaat tussen laagenhoog gepasteuriseerde
ondermelk, hetgeen voornamelijk moet worden toegeschreven aan de door de verhittinggevormdeactievesulflrydrylgroepen (KOOPS, 1960b).Toevoegingvaneiwitvrije
ultrafiltraten van hoog gepasteuriseerde melk, verkregen volgens een reeds eerder
beschrevenmethode(KOOPS, 1957C),hadeveneenstotgevolgdatde zuurstofabsorptie
van het oppervlaktelaagje werd geremd (fig. 34). De remmende invloed van hoog
Fig. 34. De invloed van laag en van hoog gepasteuriseerde ondermelk en van ultrafiltraat op de
zuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.

Fig. 34. Theinfluence of low andhightemperaturepasteurizedskim milk andof ultrafiltrateonthe
oxygen consumption of themembrane material.

gepasteuriseerde ondermelk berust dus niet alleen op de plasmaeiwitten, maar dient
eveneens gedeeltelijk te worden toegeschreven aan niet nader geidentificeerde verbindingeninhet serumvan verhitte melk.
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Tenslottewerddeinvloed nagegaanvanhooggepasteuriseerde ondermelkmeteen
laag (30 fig/kg) en met een hoog natuurlijk kopergehalte (135 fig/kg). Per 100mg
membraanmateriaal werd 1,6 ml aangezuurde ondermelk toegevoegd. De aan de
plasmaeiwitten gebondenhoeveelheidnatuurlijk koperbedroeginditexperiment dus
resp.0,05en0,22[ig. Deaanzienlijke dalinginzuurstofabsorptie door detoevoeging
van ondermelk (fig. 35) is niet afhankelijk van de aan de plasmaeiwitten gebonden
Fig. 35. De invloed van hoog gepasteuriseerde ondermelk met verschillend gehalte aan natuurlijk
koper opde zuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.
1 = 100 mg membraanmateriaal + 1,6 m] ondermelk *
2 = 100 mg membraanmateriaal -t- 1,6 ml ondermelk*
3 = 100 mg membraanmateriaal
* ondermelk van gemengde melk: 30/*g Cu/kg
, * * ondermelk van nieuwe melk: 135 jig CuAg
buffer: pH 4,53
temp.: 37 °C

Fig. 35. Theinfluenceofhightemperaturepasteurizedskimmilk with variousamountsofnaturalcopper
ontheoxygenconsumption of themembrane material.

hoeveelheidnatuurlijk koper.In Hfdst.V.7.2.2.zalnader worden uiteengezet dat bij
verlagingvandepH (6,6 ->4,6)geenmigratieplaatsheeft van(eendeelvanhet)aan
de plasmaeiwitten gebonden natuurlijke koper naar het oppervlaktelaagje van de
vetbolletjes, zulksintegenstelling tot het toegevoegde koper (Hfdst. V.7.3.).
Over de invloed van toevoeging van ondermelk, c.q. wei aan gewassen room v66r
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verhittingwerdeninsamenwerking metanderenveleexperimenten verricht,waarvan
de resultaten elders zijn gepubliceerd (TARASSUK C.S., 1959). Indien normale room
wordtverhittreedtgeentranigheidop,daarommoethetmelkplasma (een)remmende
verbinding(en) bevatten. Dit blijkt duidelijk alsbijv. room van 30%dieresp.0,2,4,
6 en 8malen is gewassen, wordt verhit (fig. 36). De maximale smaakafwijking trad
Fig. 36. Hetverband tussen hetaantal malenwassenvan deroomendeorganoleptische beoordeling
alsmede deTBA-waarden van verhitte, gewassen room.

0,450 -

0,300

0,225

0,150

0,075

Fig. 36. Relationbetweenthenumberof times thecreamhasbeenwashedand theorganoleptic score
andthe TBA-values of heatedwashedcream.

opnaviermaalwassen.DeTBA-waardenwarendaneveneensmaximaal.Naviermaal
wassen (met een viervoudige hoeveelheid kopervrij water) bevat de gewassen room
nog ca. 0,1 %melkplasma. De voorwaarden voor oxidatie van de fosfatiden zijn in
dit stadium kennelijk het gunstigst: bij voortzetting van de wasprocedure neemt de
gevoeligheid voor oxidatie af. Dit vindt vermoedelijk zijn verklaring in het feit dat
door het herhaaldelijk wassen te veel koperbevattend membraaneiwit wordt verwijderd. Aanvankelijk zal echter de verwijdering van het melkplasma een grotere
invloed uitoefenen dan het verdwijnen van het membraaneiwit (en de fosfatiden).
Toevoegingvan ondermelk aan degewassen roomvoorverhittingin concentraties
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van3-10%,gafeengeleidelijkeverminderingvandeintensiteitvanhet smaakgebrek;
bij de hoogste concentratie kwam het smaakgebrek niet meer voor. Ook de TBAwaardewasindatgevallaag.Ultrafiltratenvanrauweondermelkremdenhetontstaan
van het smaakgebrek niet. Bij de bespreking van de resultaten die zijn weergegeven
in fig. 34 kwam naar voren, dat een ultrafiltraat van verhitte ondermelk wei een
remmende invloed uitoefende op de zuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.
Inhoeverredoorverhittingvanondermelkultrafiltreerbare, reducerendeverbindingen
worden gevormd, werd niet nader onderzocht.
Deremmendefactor wasookaanweziginlebweienindoorprecipitatievancaseiine
verkregen zure wei. Een toevoeging van caseinealsnatriumcasei'naat beschermde de
gewassenroom niet.
Daar het ontstaan van een tranige smaak in gewassen room het gevolg is van
oxidatieveprocessen,washetaannemehjk teveronderstellen dat o.a. debij verhitting
vanweiontstanegeactiveerde SH-groepenbij deremmendewerkingtennauwstezijn
betrokken. Deze veronderstelling wasjuist, want N-ethylmaleimide, een verbinding
die SH-groepen blokkeert, hief deremmende werkingop.
Deinvloedvanhooggepasteuriseerde ondermelk(c.q.wei)opde zuurstofabsorptie
van defosfatiden uit het oppervlaktelaagje enop het ontstaan vantranigheid inverhittegewassenroomisdusteherleidentotdezelfde oorzaak,nl.hetontstaanvandoor
verhitting uit /?-lactoglobuline gevormde geactiveerde SH-groepen. De invloed van
laag gepasteuriseerde melk (geen actieve SH-groepen) op de zuurstofabsorptie van
het membraanmateriaal bij pH 4,6ishiermee echter nietverklaard. Daar ookrauwe
wei het ontstaan van smaakgebreken in gewassen room bij pH 4,6 in geringe mate
remt, zou dit wellicht kunnen berusten op een remmende invloed van de natieve
SH-groepen.
Wat betreft de invloed van de plasmaeiwitten op de oxidatie in boter uit normaal
gezuurderoom,kanwordenopgemerktdathetwassenvandeboterkorrels,waardoor
het eiwitgehalte wordt verlaagd, geen invloed heeft op de houdbaarheid van de na
het kneden verkregen boter. Dit lijkt in tegenspraak met de waarneming dat boter
uitgewassenroom (pH4,6),die dusgeenplasmaeiwitten bevat,zeerslechthoudbaar
is. Men moet echter niet vergeten dat voortgezet wassen weinig eiwit meer zal verwijderen uit de boter (MULDER, 1947,deel II). Indien wij aannemen dat 1kg boter
ca. 7/10 x 160 = 112mlniet verdunde karnemelk (MULDER, 1947,deelII),ca. 2g
fosfatiden (hoofdzakelijk afkomstig uit het oppervlaktelaagje) en 1-2 g membraaneiwit bevat, is per 100 mg membraanmateriaal (afgezien van de in het membraan
aanwezige triglyceriden) ca. 3mlkarnemelk aanwezig,waarvan een aanzienhjk remmendewerkinguitgaat (vgl.fig.33en34).
Deinvloedvan door verhittinggevormdeactieve SH-groepen opde houdbaarheid
van boter is in de praktijk reeds lang bekend en werd nog eens duidelijk gedemonstreerd door VAN HAEFTENen PETTE(1953a).Overigenszijn dezefactoren slechtsvan
ondergeschikt belang,zoalsuit de Hfdst. VenVI zal blijken.
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3.5. Deinvloed van de temperatuur
Devraagkanwordengesteldofbijdezuurstofopnemingvanhet membraanmateriaal
deenzymatischeactiviteit(mede)vanbelangis.Hetisnl.bekenddathetoppervlaktelaagje vandemelkvetbolletjes enzymenbevat,o.a.xanthine-aldehydedehydrogenase,
fosfatase enaldolase.AURANDenWOODS(1959)enAURANDC.S.(1959)concludeerden
uithunexperimenten datxanthine-oxidasezeerwaarschijnlijk verantwoordelijk moet
worden gesteld voor het ontstaan van dezg.spontane oxidatiesmaak.
Fig. 37. De zuurstofabsorptie van verhit en van niet-verhit membraanmateriaal.
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Fig. 37. Theoxygen consumption of heatedandunhealedmembrane material.

Infig.37zijn de resultaten weergegeven van een experiment waarbij de zuurstofabsorptie werd vergeleken van verhit en niet-verhit membraanmateriaal. Daartoe
werd 300 mg van het gevriesdroogde membraanmateriaal gesuspendeerd in 3 ml
dubbel gedestilleerd water; 1,5 mlvan deze suspensie werd in eenwaterbad snelopgewarmd tot 82°C, gedurende 20 sec op deze temperatuur gehouden en vervolgens
snelafgekoeld. In elk Warburg-vaatje werd 0,5 mlmembraansuspensie gepipetteerd,
waarna 4ml0,1 Mbuffer werd toegevoegd. Uit deresultaten blijkt dat de zuurstofabsorptievanhet oppervlaktelaagje nietkanwordentoegeschreven aanenzymatische
activiteiten.
Deinvloedvandetemperatuur opdezuurstofopneming vanhet oppervlaktelaagje
wordtgedemonstreerddoorderesultatendieinfig.38zijnopgenomen.Deautoxidatie
werd onderzocht bijdrieverschillendetemperaturen,nl.bij 37,27en 17°C(pH4,53).
Uit deze gegevens kan de activeringsenergie (x activeringsenthalpie) door middel
van debekende Arrheniusvergehjking worden berekend:
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Fig. 38. De invloed van de temperatuur op de zuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.
o
1 48

__ 1 = 50 mg membraanmateriaal;femp. 17 °C
2 = 50 mg membraanmateriaal, temp. 27 °C
3 = 50 mg membraanmateriaal, temp. 37 °C
buffer: pH 4,53

•
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Fig. 38. Theinfluenceof temperature ontheoxygenconsumption of themembrane material.

VolgensArrhenius is:
dlnk/dT = E/RT*,

(1)

waarin k de reactieconstante, E de activeringsenergie, R de gasconstante en T de
absolute temperatuur is.
Na integratievan (1)volgt:
k = Cexp(—E/RT),
(2)
zodat deactiveringsenergie kanworden bepaald uit dehellingvandegrafiek vanInk
tegen 1/T. Met iets minder zekerheid kan volgens (2) de activeringsenergie worden
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bepaald uit devergelijking van dereactie-constanten bij tweetemperaturen.Immers
uit (2)volgt direct:
E=

RT1T2

(T2

Ti)

, k2
ki

waarin ki enk2dereactieconstanten bij detemperaturen Ti enT2voorstellen. In de
afleidingvan(2)en(3)isaangenomendatdeactiveringsenergieonafhankelijk isvanT.
Evenzoisnet (doorgaans zeerkleine)verschiltussen dereactie-energie endereactieenthalpie in (1)verwaarloosd.
Toepassing van verg. (3) op de proeven vanfig.38geeft activeringsenergieen van
resp. 12,8Kcal(27-37°C)en 12,2Kcal(17-27°C),met Q10(k2/ki) waarden van2,0.
Infig.39Azijn degegevensverwerkt van dezuurstofopneming van 100mgmemFig. 39. De invloed van de temperatuur en van koper op dezuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.
1 = 100mg membraanmateriaal, temp. 7 c _
2 = 100 mg membraanmateriaal, temp. 17 °C
3 = 100 mg membraanmateriaal, temp.27 °C
4 = 100 mg membraanmateriaal, temp.37 °C
buffer* pH 445

1 — 100 mg membraanmateriaal + 20vigCu +
2 = 100 mg membraanmateriaal + 20/ig Cu +
3 = 100 mg membraanmateriaal+ 20./*g Cu +
4 = 100 mg membraanmateriaal,+' 20i>*g Cu +
buffer: pH4,55

Fig. 39. Theinfluenceoftemperatureandcopperontheoxygenconsumptionofthemembranematerial.

braanmateriaal bij pH 4,55entemperaturen vanresp.37,27, 17en7°C. Gelijktijdig
werd de invloed van koper nagegaan (fig. 39B). Het bij dit experiment gebruikte
membraanpreparaat was van andere melk afkomstig dan dat bij het vorige. De
activeringsenergieen enQio-waardenzijn opgenomen in tabel 18.Na toevoegingvan
koperwordteendalingvandeactiveringsenergiewaargenomen.Degevondenwaarden
voor deactiveringsenergie zijn in overeenstemmingmetdewaarden diewerdenvast100

(3)

Tabel 18. De activeringsenergieen en Qio-waarden van het membraanpreparaat (fig. 39AenB).

Temp, traject

Zonder koper

Met koper

activeringsenergie Qio

activeringsenergie Qio

°C

kcal/mol

27-37
17-27
7-17

12,6
12,5
11,8

kcal/mol
2,0
2,1
2,1

9,7
9,1
9,0

1,7
1,7
1,7

Table 18. Activationenergies and Qw-values of themembrane material(fig.39A andB).

gesteld voor readies waarbij radicalen zijn betrokken (BATEMAN, 1954; WALLING,
1957; MABROUKen DUGAN,1960).
Over het modelsysteem van gewassen room werd in het voorgaande reeds enkele
malenvermelddat,indiengewassenroomwordtverhit,dezesneltranigwordt.Nietverhitte,gewassen room had een typische voile smaak; het gebrek tranig ontstond
reedsindiendegewassenroom gedurende 10minop60°Cwerdverhit (tabel 19). De
Tabel 19. De invloed van verhitting op het ontstaan van tranigheid in gewassen room.
Expt. nr.
Verhit
gedurende
10min op

1

pH: 6,62
vet: 22,5 %
geen koper

°C
50
60
70
80
90

0
+
++
++++
++

0,2 ppmkoper

+
+ ++
++++
++++
+++

2

pH: 6,65
vet: 22,6%
geen koper

0,1 ppm koper

0
0->+
+
++
++

0
+
+ + - » + ++
+++
+++

3
TBA-waarde
geen koper
0,050
0,060
0,162
0,195
0,220

Table 19. Theinfluenceof heatingon the development of trainyflavourin washedcream.

smaakafwijking had degrootste intensiteit bij verhittingstemperaturen van 80-90°C.
De toenemingin TBA-waardewijst op een srielle oxidatie van de onverzadigdevetzuren van defosfatiden. Het ontstaan van een tranige smaak in verhitte,gewassen
roomkonwordenvoorkomendoorderoomteverhittenineenatmosfeervanstikstof
(tabel20).Zuurstofverhoogdedeintensiteitvandesmaakafwijking. DeTBA-waarden
komen hiermede overeen.Het is niet noodzakelijk dat het oppervlaktelaagje van de
melkvetbolletjes inde„natuurhjke toestand"aanwezigis:indienkarnemelkofboter101
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serum van gewassen room worden verhit, ontstaat eveneens een tranige smaak. Dit
kan op eenvoudige wijzewordenvastgesteld, indien hetverhitte serum ofdeverhitte
karnemelk worden geschud met vers botervet en het afgecentrifugeerde vet organoleptisch wordt beoordeeld. Dezewaarnemingen bevestigen nogmaals dat bij het ontstaan van het gebrek tranig het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes ten nauwsteis
betrokken.
Overdeinvloed vandetemperatuur opnormaleroom enopbij lagetemperaturen
bewaarde boter werd reeds gesproken in Hfdst. I. 4.6.en4.11.).

3.6. Deinvloed van antioxidanten
3.6.1. Inleiding
Het toevoegen van antioxidanten aan plantaardige en dierlijke vetten, olien en vetbevattende voedingsmiddelen vindt steeds meer toepassing. MANNECK (1954, 1956,
1960)geeft hierover eenuitgebreid literatuuroverzicht.
De antioxidanten kunnen worden ingedeeld naar de aard van hun werking: primaireantioxidanten, synergisten en metaalbinders, waarbij de scheiding tussen deze
drie groepen niet strikt kan worden doorgevoerd. De primaire antioxidanten zijn
verbindingen die de autoxidatie direct remmen en die zelf worden geoxideerd. Synergisten versterken de werking van de primaire antioxidanten doordat ze zich ten
opzichtevan dezeantioxidanten alswaterstofdonatoren gedragen.Deinvloedvande
metaalbindersophetontstaanvanoxidatievesmaakgebrekeniszondermeerduidelijk.
Voor eeneventuele toevoeging als kunstmatige antioxidanten aan vetenvetbevattende voedingsmiddelen komen tot nu toe voornamelijk in aanmerking: galluszuren
en esters hiervan (propyl-, octyl- en dodecylgallaat), nordihydroguajareetzuur
(NDGA),2-(3-)tert-butyl-4-hydroxyanisol (BHA),3-5-di-tert-butyl-4-hydroxytolueen
(BHT)entetraethylthiuramdisulfide (TADT). SJOSTROMen LARSSEN(1949)bereidden
een„natuurlijk" antioxidant dooralkalischgemaaktewei(pH 11,0)optemperaturen
van80-95°Cteverhitten.Toegevoegd aanroom,zoudehoudbaarheid vandedaaruit
bereide boter worden verbeterd. Volgens THOME C.S. (1954) is hiermede inderdaad
enigebescherming tegen het ontstaan van koelhuisgebreken teverkrijgen. Uit orienterende experimenten is ons echter gebleken dat zelfs na toevoeging van vrij geringe
hoeveelheden van opdezewijzeverhittewei,eenduidelijke smaakafwijking vielwaar
te nemen. Overigens kan in dit verband niet meer van een natuurlijke antioxidant
worden gesproken.
Ook aan fosfatiden, die enerzijds als zeer autoxidabele verbindingen worden aangeduid, wordt een antioxidatieve werkingtoegekend. SMITH C.S.(1958) onderzochten
de invloed van fosfatiden op de stabiliteit van botervet bij 80°C. Dergelijke experimenten waren ook reeds verricht door EL-RAFEY c.s. (1944).Herhaalde malenwerd
vastgesteld dat dein het vet opgeloste fosfatiden antioxidatieve eigenschappen bezit103

ten. Volgens DUTTON (1949) moet de antioxidatieve invloed worden toegeschreven
aandecefaline-fosforzuurgroep, dieals„metalscavenger"optreedt. Door toepassing
van hoge temperaturen zouden de fosfatiden in staat zijn eventueel in de vetfase
aanwezige sporen koper, irreversibel tebinden tot eeninactief complex.
De conclusies die uit deze onderzoekingen werden getrokken gelden echter niet
zonder meervoor boter. In voorzichtig uitgesmolten botervet komengeen fosfatiden
voor. Bovendien bevat botervet geen koper.
Alhoewelaanboter geenantioxidanten mogenworden toegevoegd, zoudeinvloed
vandergelijkeverbindingen opnetontstaanvankoelhuisgebrekenmogelijk hetinzicht
in deoptredende processen kunnen verdiepen.

3.6.2. Eigen onderzoek
De fig. 40A en 40B geven de invloed weer van een tiental antioxidanten op de
zuurstofopneming van het membraanmateriaal. De invloed van TATD, dithizon,
rubeaanzuur, natriumdiethylditbiocarbaminaat (NaDDC) enhet di-natriumzout van
Fig. 40. Deinvloed vantien verschillende antioxidanten opdezuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.
1 = 60 mg membraanmateriaal.
2 =s60 ma membraanmateriaal + 10 ug Cu
3 = 2 + 2 mg carboxymethylmercaptobarnsteenzuur
4 — 2 + 40 mg citroenzuur
5, 6, 7, 8, 9 = 2 + 2 mg van resp. TATD,
dithizon,No DDC, EDTA, rubeaanzuur
buffer: pH 4,60
temp.: 37 "C

O

60mg
mgmembraanmateriaal
membraanmateriaal
1 = =60
2 = 60 mg membraanmateriaal + 10/«g Cu+
3 = 2 + 4 mg NDGA
4 = 2 + 4 mg BHT

32 I
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Fig. 40. Theinfluenceoftendifferentantioxidantsontheoxygenconsumptionofthemembranematerial.

ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) (fig. 40A) berust op nun metaalbindende
eigenschappen.Deoxidatievandefosfatiden vanhetoppervlaktelaagje komtmoeilijk
opgang,nu het natuurlijke enhet toegevoegde koper zijn weggenomen. Kennelijk is
het metaalbindend vermogen van dezeverbindingen z6groot, dat zeinstaat zijn het
aan het eiwit van het oppervlaktelaagje gebonden koper te verwijderen. De chelatie
door carboxymethylmercaptobarnsteenzuur en door citroenzuur isdaartoe blijkbaar
te gering.Deinvloed van deprimaire antioxidanten NDGA, BHAen BHTkomt in
fig. 40Bduidelijk tot uiting. Met behulp van deascorbinezuurmethode kon worden
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aangetoond dat deze antioxidanten geen koper binden. De invloed op de zuurstofabsorptie van het oppervlaktelaagje berust voor deze antioxidanten op de direct
remmende werking ten opzichte van de als kettingreactie verlopende autoxidatie.
Zoalsuit Hfdst.VI.4.2.3.3.zalblijken,betekent dit echter niet dat NDGA, BHAen
BHThet ontstaan vankoelhuisgebreken kunnen voorkomen.
De oxidatie in boter zal,zoalsinhet voorgaande reeds meermalen isgesteld, aanvangen bij het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. In principe kan deze oxidatie
worden geremddoor inveten/ofinwater oplosbareantioxidanten diekoperbinden,
zoals bijv. TATD, dithizon, rubeaanzuur (in vet oplosbaar) en NaDDC (in water
oplosbaar) toe te voegen mits nun affiniteit voor koper bij pH 4,6 groter is dan die
van het membraaneiwit. Dit blijkt (fig. 40A)inderdaad het geval.Een tweede voorwaarde waaraan moet worden voldaan is, dat de toegevoegde verbinding in het
complexemilieuzoals boterserumis,ineersteinstantieinderdaad koper bindt.Voor
EDTA isdit niet het geval,daar dezeverbinding ook ten opzichte van andere ionen
groteaffiniteit bezit(o.a.calcium).Pasnatoevoegingvanvrijgrotehoeveelhedenvan
dezeverbindingisersprakevaneenremmendeinvloed ophetontstaanvankoelhuisgebreken. Dein vet oplosbare antioxidanten NDGA, BHA en BHT, diegeen koper
binden, hebben geen invloed op het ontstaan van koelhuisgebreken in boter, doch
remmen alleen de (secundaire) oxidatie van het botervet. Tenslotte kunnen ook in
water oplosbare verbindingendoor direct „afvangen" van de zuurstof het ontstaan
van koelhuisgebreken in boter vertragen.Hierop zalin Hfdst. VI.4.2.nader worden
teruggekomen.

3.7. Deinvloed van diacetyl envan natriumchloride
3.7.1. Diacetyl
In Hfdst. I.4.4.4.werd gewezen op het onderzoek van PETTE (1949) waarbij werd
vastgesteld, dat er geen correlatie bestond tussen het gehalte aan diacetyl van boter
en de houdbaarheid. Indien wij het diacetylgehalte van boter op 2-10 mg/kgstellen
enhet gehalte aan membraanmateriaal, afgezien van detriglyceriden, op 3g(ca. 1 g
membraaneiwit en 2 g fosfatiden), bedraagt de diacetylconcentratie per 50mg van
hetoppervlaktelaagje ca.0,03-0,15mg.Opdezuurstofabsorptie vanhetoppervlaktelaagje werd echter geen invloed uitgeoefend door toevoeging van resp. 0,1,0,5 en
1,0 mgdiacetyl/50mgmembraanmateriaal (fig.41A).

3.7.2. Natriumchloride
VAN HAEFTEN en PETTE (1953a,b) onderzochten de invloed van natriumchloride op

dehoudbaarheid vanboter.Uithunonderzoekingenisgeblekendaterweinigverschil
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in smaak en in peroxidegetal was tussen ongezouten en gezouten boter, bereid uit
dezelfdegezuurderoom (Hfdst.1.4.9.).Gezoutenboterbevat meestal0,7%zout, d.i.
7g/3gmembraanmateriaal. Dezuurstofabsorptie vanhetoppervlaktelaagje werdna
toevoeging van resp. 50, 100en 150mgnatriumchloride/50mg membraanmateriaal,
duidelijk geremd (fig.41B).
Fig. 41. Deinvloed vandiacetylenvan natriumchloride op dezuurstofabsorptie van het membraanmateriaal.

1 = 50mgmembraanmateriaal
2 = 1+ 0,1mg diacetyl
3 = 1+ 0,5mgdiacetyl
4 = 1 + 1,0mg diacetyl
buffer* pH *&
temp.:37°C

Fig. 41. Theinfluenceof diacetylandof sodiumchloride ontheoxygen consumption of the membrane
material.
MABROUK en DUGAN (1960) schrijven de remmende invloed van natriumchloride
opdeoxidatievanemulsiesvanmethyllinoleaat toeaandeafnemende oplosbaarheid
vanzuurstofinbuffervloeistoffen mettoenemendeconcentraties aannatriumchloride.
Het al ofniet beschikbaar zijn van zuurstof zou delimiterende factor in het autoxidatieproces zijn. Uit dit experiment isniet gebleken dat dezuurstofabsorptie van het
membraanmateriaal door toevoeging van zout wordt bevorderd. Er konden geen
gegevenswordenverkregen overeen(vermeende) ongunstigeinvloed van dit zout op
dehoudbaarheid van boter.
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HOOFDSTUKV

HETV66RKOMENVANKOPERINMELK,ROOMEN
BOTER

1. INLEIDING

Hetgeen in devoorgaande hoofdstukken isvermeld heeft tot deconclusie geleid dat
deoxidatieprocessen inboter wordenbeheerst door depH vanhetboterserum ende
aanwezigheid van koper. Indien het koper werd verwijderd van het membraaneiwit
en het gebonden werd aan bijv. TATD, trad in de modelsystemen geen oxidatie op.
Hetzelfde geldtvoorboteruitgezuurderoom.EenlagepH-waarde was noodzakelijk
omhet oxidatieproces teversnellen. Zowelhet natuurlijke alshettoegevoegde koper
hadden een pro-oxidatieve invloed.
Uit eenonderzoek van MENGERen MULDER(1957)isgebleken dat het van nature
inmelkaanwezigekopergeeninvloeduitoefent ophetontstaanvankoelhuisgebreken
bij boter. Een geringe toevoeging van koper verminderde de houdbaarheid echter
reedssterk. Hetvannature inmelkaanwezigekoper konwelactief wordengemaakt
(,,activering", MENGER, 1961) door de melk tot zeer lage pH-waarden aan te zuren
envervolgensweerteneutraliseren. Deopdezewijzebehandelde melkgafboter met
een laag gehalte aan koper, doch met een grote neiging tot bederf in het koelhuis
(MENGER, 1961).
Eengrootgedeeltevanhetaandeeiwitten gebondenkoper gaat alsgevolgvanhet
aanzurenvandemelktotzeerlagepH-waarden,inionogenevormover;bijverhoging
vandepHwordthetionogenekoperechterweergebondendoordeeiwitten.MENGER
en MULDER (1957) kwamen tot de vraagstelling of het toegevoegde koper op een
andere, wellicht minder „stevige" wijze aan het eiwit isgebonden dan het koper dat
tijdens de vorming van de melk aan de eiwitten wordt gebonden. Door middelvan
opromingsproeven werd door hen aangetoond dat het toegevoegde koper voor een
zeergrootgedeeltewerdgebonden aan deplasmaeiwitten. Ookdehoeveelheid koper
inhetoppervlaktelaagje namtoe,maarnaarverhoudingminderdanhet kopergehalte
van de plasmaeiwitten.
Desnelheid waarmedehet oppervlaktelaagje oxideert iso.m. sterk afhankelijk van
hetgehalteaankopervanhetmembraaneiwit.Indieninmelkslechtseenzeergeringe
hoeveelheid van het toegevoegde koper aan het oppervlaktelaagje wordt gebonden,
ishet nieteenvoudigantwoord tegevenopdevraagwaaromnujuistdittoegevoegde
koper zoschadelijk is.
In het volgende isgetracht hiervoor eenverklaring te vinden.
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2 . D E BEPALING VAN KOPER METBEHULP VAN NATRIUMDIETHYLDITHIOCARBAMINAAT

2.1. Inleiding
PYCK C.S.(1958)voegdenradioactief koper toeaan organischmateriaalenbepaalden

deverliezen tijdens droge destructie (verassing).Indien deverassingwerduitgevoerd
bij 400°C (24h) ging geen koper verloren, bij 500°C (12h) bedroeg het verlies 2%;
bij 700°C (6 h) en 900°C (3 h) bedroegen deze waarden resp. 13en 42%. Bij natte
destructie met salpeterzuur, zwavelzuur en perchloorzuur traden geen verliezen aan
koper op,vandaar dat aan deze(snellere) methodedevoorkeurwordt gegeven.
Uithetgedestrueerde organischemateriaalkanhetkopermeteengrootaantalmin
ofmeerspecifiekereagentiawordengeextraheerd.Inhetonderhavigeonderzoekwerd
gebruikgemaaktvannatriumdiethyldithiocarbaminaat(NaDDC)datmetkoperionen
eengekleurdeverbindinggeeft dieinamylacetaatwordtopgenomenencolorimetrisch
wordtbepaald.OokanderemetaalionenkunnenmetNaDDCgekleurdeverbindingen
geven. Indien aan het gedestrueerde materiaal ammoniumcitraat wordt toegevoegd,
treedt bij de daaropvolgende extractie met amylacetaat van het met NaDDC gedoseerde, alkalisch gemaakte destruaat geen storing op door andere ionen. Zo voegde
++
SCHAUMLOFFEL(1958)aaneenoplossingdie 10figCu++bevatte,200figZn ,200fig
Pb++ 5mgNi++, 5mgCo++ 50mgMn++, 100mgFe+++ 50figAg+ 50figHg++
en 20fig Bi+++ toe, en stelde vast dat de extinctie van de amylacetaat, na extractie
van het kopercomplex, niet was verhoogd.
Het door deInternational Union ofPure and Applied Chemistry uitgegeven voorschrift (1959)betreffende debepalingvan koper invoedingsmiddelen is op hetzelfde
principegebaseerd.Behalvecitraatwordtechtertevenshetdinatriumzoutvanethyleendiaminetetra-azijnzuur toegevoegd.VolgensSEDIVECenVASAK(1950)zouindatgeval
alleeninterferentie mogelijk zijnvanbismuthentellurium.Storingdoor dezemetalen
kanwordenaangetoonddoordemeteenorganischoplosmiddelgeextraheerdekopercarbaminaat-verbinding te behandelen met een oplossing van kaliumcyanide; bij afwezigheidvandezemetalen ontkleurt hetoplosmiddel geheel(ALLPORTen GARRATT,
1948).
2.2. Methode
Debij dit onderzoek toegepaste methodeisgedeeltelijk gebaseerd op het voorschrift
van PERRINc.s. (1951)enluidt in gedetailleerde vorm alsvolgt:
Destructiebuizen van glas (met ingeslepen glazen stoppen) worden in het nauwe
gedeeltevoorzien van een merkstreep, aangevende eeninhoud van 50ml.Vanhet te
onderzoeken monster wordtinduplo20gingewogen.Naar gelangvanhette onderzoeken produkt wordt alsvolgt tewerk gegaan:
a. melk (ondermelk en karnemelk): 20 g + 3 ml geconc. HNO3 + 2\ ml. geconc.
H2SO4;
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b. room: 20g + 8mlgeconc.HNOg;
c. boter: 20g + 8mlgeconc.HNO3.
De destructiebuizen met de monsters room, c.q. boter worden onder regelmatig
zwenken gedurende 30-40 min bij 95°Cverwarmd, ten einde net vet te wassen met
net salpeterzuur. Vervolgenswordtdevetlaagvandemonsters zogoed mogelijk verwijderd, waarna aan dedestructiebuizen 15mlpetroleumether (kpt. 40-60°C)wordt
toegevoegd. Na voorzichtig omzwenken wordt de petroleumetherlaag verwijderd.
Deze bewerking wordt tweemaal herhaald. Daarna wordt aan de monsters 2\ ml
geconc.H2SO4toegevoegd.Dedestructie,dieverderinallegevallenopdezelfde wijze
verloopt, wordt voorzichtig ingezet. Zodra devloeistof donker wordt, worden steeds
enkele druppels geconc. HNO3toegevoegd, tot net destruaat praktisch kleurloos is
geworden.Naafkoeling wordenaandeinhoudvandebuizen2mldubbelgedestilleerd
water en 1 mlH2O2toegevoegd,waarna gedurendeeenhalfuur wordtgekookt.Vervolgenswordt gekoeld enmetdubbelgedestilleerd water aangevuld tot ± 25ml.Na
toevoegingvan4mlvaneenoplossingvanammoniumcitraat envaneendruppelvan
een 1%fenolfthaleineoplossing wordt metgeconc.ammoniageneutraliseerdtotlichtrood.Vervolgenswordt4mlvaneenoplossingvan natriumdiethyldithiocarbaminaat
toegevoegd en wordt met dubbel gedestilleerd water aangevuld tot de streep. De
buizen worden nu,na toevoeging vanprecies4mlamylacetaat, gedurende 10minin
eenwaterbad van 60-65°Cverwarmd. Na driemaalintensief tezijn geschud, worden
ze gedurende 2h bij kamertemperatuur in het donker bewaard. De extinctie van de
amylacetaatlaag wordt gemeten in een 1 cm-cuvet, filter S 43 (KIPP-ENGEL colorimeter),ten opzichte van gedestilleerd water.

2.3. Reagentia
1. Salpeterzuur: chemischzuiver salpeterzuur (60%) wordt via eenkopervrije destillatie-opzet overgedestilleerd, devoorloop wordt verwijderd.
2. Zwavelzuur: ANALAR, geconc.s.g. 1,84,98%.
3. Petroleumether(kpt.40-60°C):overgedestilleerdviaeenkopervrijedestillatie-opzet.
4. Waterstofperoxide: ANALAR, 30% w/v.
5. Ammoniumcitraat: M &B(R),een 50%oplossing in dubbel gedestilleerd water
wordt met ammonia (25%)alkalisch gemaakt tot rood opfenolfthaleine. Vervolgens wordt een weinigvast natriumdiethyldithiocarbaminaat toegevoegd, waarna
de oplossing in een waterbad wordt verwarmd tot 50-60°C. De oplossing wordt
nu ca.tienmaalbehandeld metamylacetaat. Het organische oplosmiddel magniet
meergekleurd zijn.
6. Ammoniumhydroxide: MERCK, 25%( ± 24"Be,s.g.0,910).
7. Natriumdiethyldithiocarbaminaat: 0,2 g NaDDC (p.a., RIEDEL de HAEN) wordt
opgelostin90mldubbelgedestilleerdwater,waarna 10mlammonia (25%)wordt
toegevoegd.Deoplossingwordtinhetdonkerbewaard,zeisca. 1 week houdbaar.
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8. Amylacetaat: In een destillatiekolf wordt, tezamen met 1 1amylacetaat, 15 g
gegloeid watervrij natriumsulfaat gebracht, waarna wordt gedestilleerd via een
kopervrije destillatie-opzet. De voorloop (< 136°C)wordt verwijderd.
9. Dubbel gedestilleerd water: Leidingwater wordt tweemaal via een kopervrije,
continu werkende, destillatie-opzet overgedestilleerd.
Opmerkingen
1. Glaswerk: Alhet gebruikte glaswerk (incl. glasparels) wordt bewaard in salpeterzuur van 6%en v66r gebruik driemaal uitgespoeld met gedestilleerd en driemaal
met dubbel gedestilleerd water.
2. Blanco's: De gemeten extincties van de blanco's bedragen meestal niet meer dan
0,030,d.i.ca.0,7fxgkoper/50ml.Indiendezewaardewordtoverschredenverdient
het aanbeveling allechemicalien te controleren.
3. Laboratorium: Het is raadzaam de analyse uit te voeren in een vertrek dat uitsluitend is bestemd voor micro-analyse. Het verdient aanbeveling de normale
water-engaskranen tevervangen door kranen van kunststof. Destillatie-opzetten
e.d. dienen teworden beschermd tegenstof.

2.4. Standaardcurve voor debepaling van koper
Opdehiervoor omschreven wijzewerdendeextinctiewaarden bepaald vanresp.0,1,
2, 3,4, 5,6, 8en10figkoper.Daartoewerdbijv. 196,48mgCUSO4.5H2O (ANALAR)
Fig. 42. Standaardcurve voor koper.

Fig. 42. Standardcurvefor copper.
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metdubbelgedestilleerdwaterkwantitatiefovergespoeldineenmaatkolfje van100ml.
Na toevoeging van enkele druppels 1N zwavelzuur werd met dubbel gedestilleerd
water aangevuld tot de streep. Uit deze standaardoplossing werden de benodigde
verdunningen bereid,waarna op de onder 2.2.aangegeven wijze de extinctiewaarden
vandehoeveelhedenkoperwerdenbepaald.Dezewaardenzijn opgenomeninfig.42,
ze zijn voor de betreffende hoeveelheden koper net gemiddelde van duplowaarden
van verdunningen van twee verschillende standaardoplossingen. De curve is rechtlijnig voorconcentraties tot 6n% koper (overeenkomend met 300fi%koper/kg melk).
Bij de uitvoering van de koperbepalingen werd de extinctiewaarde van 2 fi% koper
regelmatiggecontroleerd.Vrijwelalleanalyseresultatenzijnviadezewaardeberekend.

2.5. „Recovery"-experimenten en standaardafwijking
Intabel21 zijnderesultatenverzameldvaneenaantalexperimentenwaarbij dekopergehalten (in duplo) werden bepaald van melk, room en boter zowelvoor alsna toeTabel 21. Het gehalte aan koper van melk, room en boter, v66r en na toevoeging van bekende
hoeveelheden koper.
Produkt

Melk
Melk
Melk
Melk
Melk
Melk
Melk
Room
Room
Room
Boter
Boter

Kopergehalte
Koper
v66r toevoeging toegevoegd

Kopergehalte
na toevoeging

i«g/kg

ywg/kg

/tg/kg

31
32
31
36
44
40
42
144
106
90
28
34

100
100
150
125
100
200
200
100
100
200
160
100

130
130
179
158
145
242
240
243
200
286
191
130

R

J

%

99
98
99
98
101
101
99
99
97
99
102
97

Table 21. Coppercontentof milk, creamandbutter,beforeandafter addition of knownamountsof
copper.

voeging van bekende hoeveelheden koper. De gevonden kopergehalten blijken in
goede overeenstemming met deberekende hoeveelheden.
Vermeldenswaard is de verbetering die optrad in de spreiding van duplowaarden,
indienhetaantalhandelingentothetuiterstewerdbeperkt.Zowerdenineersteopzet
demonstersmelkdirectafgewogenindestructiebuizen endemonstersroomenboter
in centrifugebuizen. Na de verwijdering van het vet van laatstgenoemde monsters
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werden ze kwantitatief overgebracht in destructiebuizen. Na destructie werden alle
monsters overgebracht in maatkolfjes van 50 ml, waarna 25 ml van de inhoud van
de, tot de streep aangevulde, kolfjes werd gepipetteerd in schudcylinders. In dit gedeelte werd tenslotte het kopergehalte bepaald. Het aantal uit te voeren handelingen
met kans op verliezen en/of infectiemogelijkheden was groot.
De onder 2.2. beschreven methode,waarbij de gehele analyse wordt uitgevoerd in
6endestructiebuis,gafblijkens de F-toets eensignificant lagerespreiding (significantieniveau 1 %, eenzijdig), zowel voor boter (29 tegen 34 vrijheidsgraden) als voor melk
(12 tegen 11 vrijheidsgraden). De standaardafwijking voor de enkele waarneming
bedroeg voor melk 1,9 /<g/kg en voor boter 3,3 fig/kg. Nadat met de verbeterde
methode voldoende ervaring was verkregen, traden er geen significante verschillen
meer optussen destandaardafwijking voor melkendievoor boter. De gecombineerde
standaardafwijking voor melk, room en boter bedroeg toen 1,50 /^g/kg(180 vrijheidsgraden).

3. HET NATUURLIJKE KOPER IN DE MELK

3.1. Het kopergehalte van melk
ARCHIBALD (1958) stelt in zijn overzicht over de sporenelementen in melk het koper-

gehalte op 130 ± 30fig/kg. Volgens MENGER en MULDER (1957)ligt het kopergehalte
van melk meestal tussen 20 en 40 fig/kg, hetgeen werd bevestigd door KING en
DUNKLEY (1959). De eerstgenoemde auteurs bepaalden gedurende de gehele lactatieperiode van een aantal koeien, voor iedere koe afzonderlijk het kopergehalte van de
melk. Variaties in het kopergehalte van de melk kwamen zowel voor in de melk van
verschillende koeien als ook in demelkvan denzelfde koe.In hetbeginvan delactatieperiode werd melk verkregen met zeer hoge kopergehalten; de eerste biest had reeds
een vrij hoog gehalte aan koper (50-100 fig/kg). Het kopergehalte steeg gedurende
de eerste dagen soms tot boven 200fig/kg. Na het bereiken van een topwaarde daalde
het geleidelijk. De maximale waarde werd soms na enkele dagen, soms pas na enkele
weken bereikt. Een maand na het afkalven lag het kopergehalte van de melk meestal
tussen 40-80[iglkg, waarna een geleidelijke daling optrad tot denormale waarde was
bereikt. Individuele verschillen deden zich voor in de hoogte, de lengte en de plaats
van detop,hetgeen ook waswaargenomen door KOPPEJAN EN MULDER (1953,fig.43).
Indien aan koeien koperbevattende koekjes worden gevoerd, stijgt het kopergehalte
van de melk niet (HARTMANS, 1960). Ook MULDER (cit. MENGER, 1961) en MENGER
(1961) gelukte het niet op deze wijze invloed uit te oefenen op het kopergehalte van
de melk. KING (1958) daarentegen nam waar dat een geforceerde toediening rechtstreeksin demaag(„drenching")van 10gkopersulfaat/1 water het natuurlijke kopergehalte van de melk verhoogde. Toediening via strooien over het gras heeft bij handmelken een geringe tot zeer sterke verhoging van het kopergehalte tot gevolg, zowel
112

Fig. 43.Hetkopergehaltevandemelk van vier koeien tijdens het eerste gedeelte van de lactatieperiode (KOPPEJANen MULDER,1953).

Fig. 43. Copper contentofearlylactation milkfromfour cows('KOPPEJAN andMULDER, 1953).

tijdens als nahetmelken; bij machinaal melken zijn de gehalten meestal niet of
nauwelijks verhoogd.

3.2. Deverdelingvanhetnatuurhjke koper over demelkbestanddelen bijpH6,5
3.2.1. Innormale melk
MENGER en MULDER (1957)gingen door middelvan opromingsproeven met een groot

aantal monsters melk vanindividuele koeien, deverdeling na vanhet koper overde
vet- enwaterfase vandemelk. Representatief voor deze experimenten wasmelkmet
een kopergehalte van 48 ,ag/kg. Het vetgehalte van deze melk bedroeg 3,65%.De
door oproming verkregen room enondermelk hadden kopergehalten vanresp. 81 en
44,5 ^g/kg envetgehalten vanresp. 21,5en1,10%.De hoeveelheid koper gebonden
aan devetbolletjes bedroeg 18%;het plasma bevatte 82% vandetotale hoeveelheid
koper. Inhun experimenten varieerde dehoeveelheid koper die aan de vetbolletjes
was gebonden van 10-25%. Daar hetvetgeen koper bevat, moet deconcentratie aan
koper inhet oppervlaktelaagje zeer hoog zijn.
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KINGC.S.(1959)injiceerdenkoeienmetradioactiefkoperindebloedbaanenstelden
vast dat 10-35%van de totale hoeveelheid radioactief natuurlijk koper aan de vetbolletjes was gebonden. Dit gedeelte van net radioactieve, natuurlijke koper was
vrijwelgeheelgebondenaanneteiwitvanhetlipoproteinecomplex. Hetinhetplasma
aanwezige koper was naar rato over de plasmaeiwitten verdeeld. De verhouding
koper/eiwitvanhetmembraaneiwit wasca. 10-20maalgroterdandievandeplasmaeiwitten.
Uit het hiervoor gerefereerde experiment van MENGER en MULDER kan, indien
het eiwitgehalte van de melk op 3,3% wordt gesteld en als 100 g vetbolletjes 1g
membraaneiwitbevatten,wordenberekend dathet oppervlaktelaagje (pergeiwit)ca.
20maal zoveelkoper bevat als de plasmaeiwitten.
Naar aanleiding van deze onderzoekingen werd van enkele monsters melk deverdeling van het natuurlijke koper over de vet- en waterfase bepaald. Daartoe werd
melk kopervrij gewonnen, gewogen en gedurende 16h in een glazenflesbij 4°Cbewaard. Van deze melk werd ca. 200 g apart gehouden. De ondermelk werd na oproming afgeheveld, de porties room en ondermelk werden gewogen en, evenals de
melk, opgewarmd tot 40°C en gekoeld tot 20°C. Van de monsters melk, room en
ondermelk werd zowel het kopergehalte als het vetgehalte (GERBER) bepaald. Gecontroleerd werd of degewichts-,vet-en koperbalans correctewaarden gaven.
Tabel 22. De verdeling van het natuurlijke koper over devet-en waterfase van de melk.
Vet
Koe
Nr.

Dagen
Gewichtsbalans
na
afkalven

1

70

2

126

3

183

4

147

5

225

M»
R*
OM*
M
R
OM
M
R
OM
M
R
OM
M
R
OM

g
1789
370
1415
1634
253
1376
2070
352
1716
2416
473
1941
2302
450
1849

Koper

balans

%
4,24
19,71
0,20
3,88
20,60
0,81
3,67
18,26
0,73
4,02
17,50
0,74
3,40
16,00
0,46

g
75,85
72,93
2,83
63,40
52,12
11,15
75,97
64,27
12,53
97,12
82,78
14,36
78,27
72,00
8,51

balans

A*g/kg
38,5
51,5
34,5
10
15
9
25
32
23
11
18
10
7,5
14
6

m

Koper
in het
in
oppervlaktelaagje,
vetbolletjes in %vanhettotaal
/*g/100g

68,9
19,1
48,8
16,3
3,8
12,4
51,7
11,3
39,5
26,6
8,5
19,4
17,3
6,3
11,1

* M = melk; R = room; OM = ondermelk.
Table 22. Partitionof naturalcopper between thefat andwaterphasesof milk.
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11,9

13,1

3,9

15,0

7,1

10,4

6,1

20,8

5,7

25,3

Metbehulpvan MULDER'Soproommethode (1957)werddeverdelingvanhetkoper
overdevet-enwaterfase bepaald. Deresultatenvanvijf experimentenzijnverzameld
in tabel 22. Indien wij aannemen dat het kopergehalte van melk varieert van 8-40
yug/kgendat ± 17% vandetotalehoeveelheidkoper indemelkisgebonden aanhet
oppervlaktelaagje, dan zullen bij een vetgehalte van 3,84% 100 g vetbolletjes ca.
4-18figkoperbevatten.Dezewaardenzijn gebaseerd opdegemiddeldenvandievan
tabel22.MENGERenMULDER(1957)stellenhetkopergehaltevanmelkop20-40fig/kg
endehoeveelheidkopergebondenaanhetoppervlaktelaagje op ± 18%vandetotale
hoeveelheidkoperindemelk,hetgeenbetekentdatbijeenvetgehaltevan3,84%,100g
vetbolletjes ca. 9-19 figkoper bevatten. Mede in verband met de verdeling van het
natuurlijke koperin nieuwe melk (zie 3.2.2.)is het van belang dat de gemiddelde en
de maximale waarde resp.bij ca. 11en20figkoper/100gvetbolletjes liggen.

3.2.2. Innieuwe melk
Over de verdeling van het natuurlijke koper in nieuwe melk zijn slechts enkele gegevens gepubliceerd. MULDER en KOPPEJAN (1953) onderzochten de melk van een
drietal koeien op verschillende tijdstippen van de lactatie. Uit het beperkte aantal
gegevenswordt deindruk verkregen dat dehoeveelheid aan devetbolletjes gebonden
koper in het begin van delactatie geringer isdan normaal.
KING (1958) analyseerde de melk van zeven koeien waarvan drie in het begin van
delactatieperiode verkeerden en concludeerde uit dit onderzoek dat in nieuwe melk
minder koper aan het oppervlaktelaagje wasgebonden dan normaal het gevalis.
Ten einde deze op onvoldoende gegevens gebaseerde veronderstelling nader te
onderzoeken, werd de melk van een aantal nieuwmelkse koeien geanalyseerd. Ze
werd betrokken van een viertal bedrijven en werd op dezelfde wijze behandeld als
onder 3.2.1.isbeschreven. De resultaten van deze experimenten zijn opgenomen in
tabel 23,waarin ter vermijding van teveel cijfermateriaal, de vet- en koperbalansen
nietzijn vermeld. Hetkopergehalte vannieuwemelkblijkt aan grotevariaties onderhevig,zowerden waarden gevonden van25-214fig/kg. De melk van koe nr. 15had
5dagennahetafkalveneenkopergehaltevan214fig/kg,hetoppervlaktelaagje bevatte
29,6 /j,g koper/100 g vetbolletjes. Van deze melk werd op de normale wijze, onder
uitsluitingvan koperinfecties, boter gemaakt. Dedoor spontane opromingverkregen
roomwerd opgewarmd tot 80°Cendaarna onmiddellijk afgekoeld. Het zuurselwerd
uit dezelfde melk bereid. Na een bewaartijd van 6 maanden bij —10°C was deze
boter duidelijk tranig. Een belangrijke factor bij de vraag of het ontstaan van het
koelhuisgebrek inderdaad isveroorzaakt door hethogenatuurlijke gehalteaan koper
vanhet oppervlaktelaagje, isdemogelijkheid datnieuwemelksporenbloedbevatdie
een ongunstige invloed uitoefenen op dehoudbaarheid van boter.
VAN DUIN (1961b) constateerde dat bloed in een concentratie van 1 : 10000reeds
schadelijk is.Zelfs 9dagen na het afkalven kan de melk nogbloed bevatten. De bij
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het experiment verwerkte melkwaswat dekleurbetreft volkomen normaal, hetgeen
echtergeenvoldoendebetrouwbare maatstaf is,daarbloedbesmettingen ^ 3 ml/1001
melk geenafwijkende kleur veroorzaken.
MENGER(1961)namwaardatzichinboter,bereiduitbiestofuitzeernieuwemelk,
snelkoelhuisgebrekenontwikkelden,hoewelhetkopergehaltenietbuitengewoonhoog
was. Mogelijk is in dit verband de veelal abnormale vetzuursamensteUing van de
fosfatiden medevan belang.
Fig. 44A. Histogram van de frequentieverdeling van het kopergehalte van monsters nieuwe melk.
Fig. 44B. Histogram van de frequentieverdeling van het kopergehalte van de vetbolletjes van monsters nieuwe melk.
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Fig. 44A. Histogramofthefrequencydistributionofthecoppercontentofearlylactationmilksamples.
Fig. 44B. Histogram of thefrequency distributionof the coppercontent of fat globulesfrom early
lactationmilk samples.

In defig.44A en Bzijn defrequentieverdelingen van resp. het kopergehalte van
de melk en de hoeveelheid koper/100 gvetbolletjes als histogrammen weergegeven.
Zoalsuit defigurenblijkt wijken dezeverdelingen sterk af van een normale en zelfs
vaneensymmetrischeverdeling.Eennaderonderzoeklaatziendateenlogarithmischnormaal model bruikbaar is.
Fig.45steltvoorhetstippendiagramvandelogarithmenvandekopergehaltenvan
demelkenvandebijdezewaardenbehorendegehaltenaankopervandevetbolletjes.
In dezefiguurzijn tevens dehorizontale en deverticale mediaallijn aangegeven. Het
verband tussen het kopergehalte van de melk en het gehalte aan koper van de vetbolletjes is,blijkens degrafische toets van Tukey, zeer significant (p < 0,01).
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Fig. 45. Stippendiagram van de logarithmen van de kopergehalten van monsters nieuwe raelk en
van de bij deze waarden behorende gehalten aan koper van de vetbolletjes.
s
S

1,20

horizontaiemediaan
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TUKEY.+ 9 + 4 + 1 3 + 1 1 = 3 7
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(p<0,01)
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2^5
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Fig. 45. Scatterdiagramof the logarithms of thecopper contentsof earlylactationmilk samples and
of the corresponding copper contents of thefat globules.

Over het gehalte aan koper van nieuwe melk kan worden opgemerkt, dat het
logarithmisch-normale model een 95%betrouwbaarheidsinterval geeft van 23,5 tot
191/*g/kgmelk; de modus is 51,5figen deverwachtingswaarde 86,5/Ug/kgmelk.
Het logarithmisch-normale model geeft voor het kopergehalte van de vetbolletjes
een 95% betrouwbaarheidsinterval van 3,5 tot 21,8 /Wg/100g vetbolletjes, met een
modus van 7,4 figen een verwachtingswaarde van 11,9 ^g/100 gvetbolletjes. Gaat
menuit vanhetcijfermateriaal zelf,dan blijkt dat het rekenkundig gemiddelde daarvan(10,5fig/100 gvetbolletjes) nietsignificant afwijkt van degemiddelde waardedie
werd vastgesteld voor normale melk (ca. 11 fig). Noch de modelwaarde, noch de
directe waarde geven duseen significante afwijking van dievan normale melk.
Desnelheidwaarmedehetoppervlaktelaagje oxideertisvooreendeelafhankelijk van
de hoeveelheid koper gebonden aan het eiwit van het lipoproteinecomplex. In boter
bereiduitnieuweenuitnormalemelkzal,indienverlagingvandepHtoteenwaarde
van4,6geeninvloeduitoefent opdeverdelingvanhetnatuurlijkekoper(zieHfdst.V.
7.2.2.),de concentratie aan koper in het oppervlaktelaagje dezelfde zijn. Dit impliceert dat boterbereiduitnieuwemelk,uitdienhoofdegeenverminderdehoudbaarheid
behoeft te hebben.
KING (1958)steldeeen onderzoek innaar deinvloedvanhetnatuurlijke koper op
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het ontstaanvan oxidatiesmaak inmelk.Hij constateerde datindien aan koeien „dry
feed" werdverstrekt,ereenduidelijke correlatiebestondtussenhetnatuurlijke koper
in de melk ( ± 400 monsters) en het optreden van spontane oxidatiesmaak. Het
verschil in houdbaarheid tussen ,,spontaneous milk" (oxidatiesmaak zonder toevoegingvankoper)en,,susceptiblemilk" (oxidatiesmaak natoevoegingvankoper),kon
wordentoegeschrevenaaneenverschilingehalteaankopervanhet oppervlaktelaagje.
Toevoeging van het dinatriumzout van ethyleendiaminetetra-azijnzuur aan spontaneous milk" voorkwam het ontstaan van oxidatiesmaak. Ookuit deresultatenvan
het onderzoek van SMITHen DUNKLEY(1962)blijkt dat het natuurlijke koper bij het
ontstaan van oxidatiesmaak in melk ten nauwste is betrokken. Deze experimenten
doen eveneens veronderstellen dat de totale concentratie aan koper in het oppervlaktelaagje vandevetbolletjes eenvandebeslissendefactoren isbijhet ontstaanvan
oxidatiegebreken.

4. HET TOEGEVOEGDEKOPER IN DE MELK

4.1. Inleiding
Onder 1.werdreedsvermeld,dat uit oproomproeven van MENGERen MULDER(1957)
wasgebleken dat toegevoegd koper voor eenzeergroot gedeeltewerd gebonden aan
deplasmaeiwitten. Ook devetbolletjes (membraaneiwit) namen koper op (MENGER,
1961).
MENGER (1961) bepaalde de verdeling van het toegevoegde koper in melk door
middel van de oproommethode. KING (1958) doseerde melk met radioactief koper
(sulfaat) enbepaaldedeverdelingvanhettoegevoegdekoper doorderoomtewassen
en vervolgens de radioactiviteit te meten in de gewassen room. Beide onderzoekers
steldenvastdatvanhettoegevoegdekoperca.2% werdgebondenaan de vetbolletjes
enconstateerden tevensdathet door devetbolletjes opgenomen koperwasgebonden
aan het eiwit van het lipoprotei'necomplex. De rest van het toegevoegde koper was
uniform verdeeld over de plasmaeiwitten.

4.2. De verdeling van het toegevoegde koper over de melkbestanddelen bij pH 6,5.
Experimenten met radioactief koper*
Inaansluitingopdeexperimenten betreffende deverdelingvanhetnatuurlijke koper
in normale en in nieuwe melk, werd eveneens met behulp van MULDER'S oproommethode deverdeling van het toegevoegde koper in normale melk bepaald. Hiertoe
werd gebruik gemaaktvan radioactief koper (Cu64SO4 inverdund zwavelzuur). Het
* Onze hartelijke dank wordt betuigd aan de isotopen-afdeling van het NIZO, waar de metingen
werden verricht onder leiding van Dr. Ir. J. C. de Man.
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preparaat had ophet momentvanontvangsteenspecifiekeactiviteitvanca.1,6mC/mg.
De gammastraling in de monsters melk en room werd gemeten met behulp van een
scintillatieteller, als detector werd gebruikt het Well-type Philips PW 4125/00.De tel(PW 4032) - en tijd (PW 4052) apparatuur waren eveneens afkomstig van Philips,
alsmede de hoogspanningsapparatuur met voorversterker (PW 4022). Het aantal gemeten impulsen/min (R't) werd gecorrigeerd voor de achtergrondtelling, waarna uit
de waarde voor Rt die van het tijdstip 0 (Ro) werd berekend:
R ' t = ^ ( l ) , R t = ^ - A ( 2 ) e n R 0 = Rt.2.
a
o

T

(3)

waarin
It = geteld aantal impulsen
6 = meetduur in minuten
A = achtergrondtelling in impulsen/min
ti = tijdsverloop vantijd 0 tot begin van de meting in minuten
T = halfwaardetijd van Cu 64 in minuten (768).
De gammastraling werd gemeten in 1,5 ml van een verdunning van de melk of van
de room. De monsters werden zodanig verdund, dat steeds 4 x 104impulsen konden
worden geteld binnen een tijdsbestek van 10 min.
Het gehalte aan koper van het standaardpreparaat werd bepaald in een verdunning
van de geconcentreerde oplossing van radioactief kopersulfaat; eveneens werd het
aantal impulsen/min geteld. Na omrekening op tijdstip 0 werd het aantal impulsen/
min/^g koper berekend.
In het eersteexperiment werd aan 3kg melk van 37°Cca. 300//gradioactief koper/kg
melk toegevoegd, waarna de melk gedurende 24 h werd bewaard in water van 4°C.
In de melk en in de door spontane oproming verkregen room werd bepaald: het
vetgehalte volgens ROSE-GOTTLIEB (in 2-voud), het eiwitgehalte volgens KJELDAHL
(in 3-voud) en de radioactiviteit (in 2-voud). De resultaten van dit experiment zijn
samengevat in tabel 24 (expt. nr. 1).
Tabel 24. De verdeling van het eiwit en van het toegevoegde radioactieve koper over de vet- en
waterfase van de melk.
Expt. nr.

Produkt

Vetgehalte
/o

1

Melk
Room

4,60
15,85

2

Melk
Room
Gewassenroom

4,60
35,61
33,58

Eiwitgehalte Impulsen/min

Cu64

Factor
i.p.m.//*g

3,81
3,48

kg
4,3108 x 10'
3,9467 x 10'

ug/kg
299
274

0,27

1,1680 x 10«
0,870 x 108
18,376 x 10°

222
165
35

%

0,144 x 10«
0,527 x 10«

Table 24. Partitionofproteinandaddedradioactive copper between thefat andwaterphasesof milk.

121

Uit deze gegevens kan worden berekend dat 1,3% van de totale hoeveelheid toegevoegd radioactief koper wordt gebonden aan net oppervlaktelaagje van de vetbolletjes, hetgeen in overeenstemming is met de resultaten van KING. De hoeveelheid
eiwit/100 gvetbolletjes bedroeg 970 mg, d.i. 0,45 g/kg melk. De verhouding plasmaeiwit/membraaneiwit was dus 37,65/0,45. Van de totale hoeveelheid eiwit in de melk
wasdus 1,2% aanweziginhet oppervlaktelaagje vandevetbolletjes.Ditmaakthet zeer
waarschijnlijk dat het toegevoegde koper naar rato over de melkeiwitten is verdeeld.
In het volgende experiment werd aan 30 kg van dezelfde melk (37°C) als in de
voorgaande proef werd gebruikt, ca. 225 fig radioactief koper/kg melk toegevoegd.
Na centrifugeren werd de room in twee porties verdeeld, eenportie werd vijfmaal met
telkenseenvijfvoudige hoeveelheid water gewassen, waarna deintabel24(expt.nr. 2)
vermelde bepalingen werden uitgevoerd. De andere portie room werd aangezuurd tot
een pH-waarde van 4,6 en gedurende 2 h bij deze pH bewaard, ten einde de invloed
van de pH op de verdeling van het toegevoegde koper na te gaan. Hierover zal nader
worden gesproken onder 7.3.
Een berekening gebaseerd op de resp.vet- en kopergehalten van de melk en van de
room, toonde aan dat ca. 2 % van de totale hoeveelheid toegevoegd koper was gebonden aan het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. De gewassen room bevatte
berekend als melk, 4,60/33,58 X 35 = 4,8 fig koper/kg, d.i. ca. 2 % van de totale
hoeveelheid toegevoegd koper. De door de vetbolletjes van de melk gebonden hoeveelheid toegevoegd koper kan blijkens de resultaten van deze experimenten worden
gesteld op 1-2 % van de totale hoeveelheid toegevoegd koper, hetgeen in goede overeenstemming is met de resultaten van de experimenten van KING (1958) en van
MENGER (1961).

5. D E BINDING VAN KOPER AAN FOSFATIDEN EN AAN EIWITTEN

5.1. Inleiding
Fosfatiden kunnen zich verbinden met zouten van zware metalen. Over de wijze
waarop metalen worden gebonden door de fosfatiden is nog niet veel bekend. De
mogelijkheid dat hierbij fosforzuurgroepen zijn betrokken moet niet uitgesloten
worden geacht.
De binding van metalen aan eiwitten is biochemisch van groot belang: transport
van metaalionen in het lichaam, enzymsystemen etc. Er zijn verschillende technieken
ontworpen om de binding van eiwitten met metalen te bestuderen. HUGHES en KLOTZ
(1954) geven hiervan een overzicht.
Volgens KLOTZ c.s. (1950)en KLOTZ en FIESS(1951)zouden cupri-ionen bij pH 4-5
worden gebonden aan de carboxylgroepen van de eiwitten; bij hogere pH's zouden
N-bevattende functionele groepen van belang zijn. Bovendien kunnen koperionen
worden gebonden aan sulfhydrylgroepen, zoalsuit spectrofotometrische onderzoekingen van KLOTZ C.S. (1952) is gebleken.
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FIESS en KLOTZ (1952) stelden door middel van evenwichtsdialyse vast dat de
binding van koper aan a-caselne, /3-caseine en /S-lactoglobuline (pH 6,5) in de genoemde volgorde afnam. De binding was praktisch onafhankelijk van temperatuurschommelingen (0-25°C) en was ook na denaturatie van net eiwit door verhitting
vrijwel onveranderd gebleven. KLOTZ en CURME (1948) toonden aan dat de koperbinding aan eiwitten reversibel en pH-afhankelijk is. Bij verlaging van de pH tot een
waarde van 4,0 verminderde de hoeveelheid gebonden koper belangrijk.

De invloed van de pH op de binding van koperionen aan fosfatiden en aan eiwitten
werd nagegaan door middel van de oxidatie van ascorbinezuur, die specifiek wordt
gekatalyseerd door zeer kleine hoeveelheden koperionen.
BARRON C.S. (1935/36) onderzochten de autoxidatie van ascorbinezuur in kopervrije
oplossingen. Beneden een pH-waarde van 7,6 vond geen oxidatie plaats. De snelheid
waarmedeascorbinezuur inalkalischeoplossingen oxideerdenam toenaarmatede pH
werd verhoogd (pH 8 -»•10).Indien koperionen in het milieu aanwezig waren verliep
de oxidatie met een snelheid die, behalve van de pH van het milieu, eveneens afhankelijk was van de hoeveelheid koper.
Verschillende verbindingen waren in staat een complex met koper te vormen, waardoor deoxidatievanhetascorbinezuur werdgeremd. DEYSen BOSMAN(1959) maakten
hiervan gebruik om het koperbindend vermogen van verbindingen die in gras voorkomen te bepalen. GANDER (1955) ging op deze wijze de binding van koper aan eiwitten na, BARRON C.S. (1936) die in verschillende biologische vloeistoffen.

5.2. Wijze waarop de oxidatie van ascorbinezuur onder invloed van
koper werd nagegaan
5.2.1. Manometrisch
Ten einde koperbesmetting te voorkomen is voor het verkrijgen van betrouwbare
gegevenseenzorgvuldigereinigingvanalhetbenodigdeglaswerk,inclusiefdeWarburgvaatjes essentieel. Dit geschiedde op de reeds eerder aangegeven wijze. Ascorbinezuur
(p.a.)werdvlakvoor deaanvang vandeexperimentenopgelost indubbel gedestilleerd
water (1 g/50 ml).
De specificiteit van koper met betrekking tot de oxidatie van ascorbinezuur werd
nagegaan door aan 2 mgascorbinezuur (0,1 ml)resp. 1,9 ml buffer (tabel 14)en 4 fig
vandeinfig.46aangegeven kationen(0,1ml)toetevoegen.Hiervoorwerdengebruikt:
FeS04(NH 4 ) 2 S0 4 . 6 H 2 0 ; Fe2(S04)3(NH4)2S04 .24H 2 0; Co(NO s ) 2 . 6H 2 0;
N i S 0 4 . 7 H 2 0 ; MnS0 4 . 5H 2 0; HgCl 2 ; AgN0 3 ; ZnCl 2 ; M g S 0 4 . 7 H 2 0 ; CaCl 2 en
CuS0 4 . 5H 2 0. De oplossing van ascorbinezuur en de buffer werden gepipetteerd in
de Warburg-vaatjes en 0,1 ml van de te onderzoeken zouten in de zijarmen (bianco
0,1 ml dubbel gedestilleerd water). Na equilibratie werden de kranen gesloten en de
zouten aan het hoofdcompartiment toegevoegd.
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Fig. 46. De invloed van een aantal kationen op de oxidatie van ascorbinezuur.
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Fig. 46. Theinfluenceof anumberofcationsontheoxidationofascorbicacid.

Alleen koperionen waren van invloed op de oxidatie van ascorbinezuur (fig. 46).
Dezuurstofabsorptie van debianco bedroeg meestal minder dan 2%van dievande
koperbevattende oplossing,dievandeoplossingenwaaraandeanderekationenwaren
toegevoegd, lagen op hetzelfde niveau alsdat van de bianco. Het reactietype is aanvankelijk van de Oeorde. Nadat de helft van de hoeveelheid ascorbinezuur is verdwenen, hetgeenhet gevalisna eenzuurstofabsorptie van 64mm3(0°C,76cmHg),
wijzigt het reactietype zich. Deze resultaten zijn in overeenstemming met die van
BARRON C.S.(1936)en van GANDER(1955).
Indien nu aan een oplossing van ascorbinezuur behalve koper tevens eiwit wordt
toegevoegd, wordt de omzetting tot dehydroascorbinezuur vrijwel volledig geremd
(fig. 47), waarbij het geen verschil maakt of de eiwitoplossing al of niet in aanwezigheid van koper is verhit geweest (10 sec 85°C). Blijkbaar is in dit systeem de
katalytische activiteit vanhet aan eiwitgebonden koper grotendeelsverlorengegaan,
zulksintegenstellingtotdegroteinvloedvanaaneiwitgebondenkoperopdeoxidatie
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Fig. 47. De invloed van ei-albumine op de oxidatie van ascorbinezuur waaraan verschillende hoeveelhedenkoperionen zijn toegevoegd.
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Fig. 47. Theinfluence of eggalbumin on theoxidationof ascorbic acidto whichvarious amountsof
copperionshavebeen added.

vanlipoprotei'nen.Deoorzaak vanhetverschilinactiviteitwerdinhetkadervandit
onderzoek niet nader onderzocht.
Dematewaarin deoxidatievanascorbinezuur wordt geremdisafhankelijk vande
verhouding eiwit/koper, hetgeen door de resultaten vermeld infig.47 en 48 wordt
gedemonstreerd. Dit gegeven biedt de mogelijkheid om de binding van koperionen
aan eiwitten nader te bestuderen. De proefomstandigheden dienen daartoe nauwkeurig te worden gereguleerd. In eerste instantie werd nagegaan, welke de invloed
isvanverschillendehoeveelhedenkoperionen(0,001-20pg)opdesnelheidwaarmede
een oplossing van 2 mg ascorbinezuur (0,1 ml) oxideert bij resp. pH 6,8 en 4,6 in
0,05Mbuffers enbijeentemperatuur van 37,2°C.Hettotalevolumeaanvloeistofin
de Warburg-vaatjes bedroeg steeds 4,50 ml. De experimenten werden in duplo uit125

gevoerd,waarbij telkens,voor elkehoeveelheid koper afzonderlijk, de halfwaardetijd
van het ascorbinezuur nauwkeurig werd vastgesteld. Correcties werden aangebracht
voor veranderingen in de atmosferische druk, temperatuurschommelingen van het
waterbad envoor dezuurstofopneming vaneenzelfde ascorbinezuuroplossingzonder
toevoegingvankoperionen. Erwerdgecontroleerd ofdezuurstofopneming vooralle
Fig. 48. De invloed van verschillende hoeveelheden ei-albumine op de oxidatie van ascorbinezuur,
waaraankoperionen zijn toegevoegd.
o"

%
E

* tijd inmin

Fig. 48. Theinfluence of various amountsof eggalbuminon the oxidationof ascorbic acidto which
copper ions havebeen added.

koperdoseringen evenredigverliep metdetijd tot dehelft vanhet ascorbinezuur was
geoxideerd.
Infig.49zijn deberekendehalfwaardetijden uitgezet tegendebetrefFende hoeveelheden koper (log.schaal). De oxidatie van ascorbinezuur onder invloed van zeer
geringe koperdoseringen blijkt, in overeenstemming met gegevens uit de literatuur,
bijpH 6,8veelsnellerteverlopendanbijpH4,6;bijtoenemendeconcentratiesneemt
het verschilechter af.
Indiennuaanditsysteem onderpreciesdezelfde proefomstandigheden eiwitwordt
toegevoegd kan uit de halfwaardetijd (pH 6,8 en 4,6) de concentratie van de vrije
126

koperionen en dus de hoeveelheid gebonden koper worden bepaald. Een mogelijke
comphcatiezouzichkunnenvoordoenindienascorbinezuuraan eiwitwordtgebonden, waardoor een gedeelte van het ascorbinezuur zou worden onttrokken aan het
milieu.Volgens GANDER(1955)isdit echter niet hetgeval.
Fig. 49. Het verband tussen de manometrisch bepaalde halfwaardetijden van ascorbinezuuroplossingen bij respectievelijk pH 6,8 en pH 4,6 en de koperconcentraties.
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Fig. 49. Relationbetween themanometrically determinedhalfoxidationtimesofsolutions ofascorbic
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De onderhavige experimenten waren slechts vergelijkende onderzoekingen, d.w.z.
debindingvankoperaandeverschillendemelkeiwittenwerdonderstriktvergekjkbare
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omstandigheden bepaald. Niet verder onderzocht werd de maximale hoeveelheid
koper die door de melkeiwitten kan worden gebonden, daar dit o.m. afhankelijk is
van desoort buffer endeverhouding eiwit/koper.

5.2.2. Titrimetrisch
De chemische methoden ter bepaling van vit. C zijn voornamelijk gebaseerd op de
reducerendeeigenschappenvanoplossingenvanascorbinezuur.Demeestgebruikelijke
wijzevanbepalingberustoptitratievanvit.C-bevattendeoplossingenmet2,6-dichloorfenolindofenol. Daarbij kunnenanderereducerendeverbindingen echtereenstorende
invloed uitoefenen.
BARAKATC.S.(1955)titreerden metN-broomsuccinimide;ascorbinezuur wordtomFig. 50. Het verband tussen de titrimetrisch bepaalde halfwaardetijden van ascorbinezuuroplossingen bij pH 4,6 en de koperconcentraties.
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gezet in dehydroascorbinezuur en nit net reagens worden succinimide en waterstofbromide gevormd. Het eindpunt van de titratie kan worden waargenomen door een
weinigKJenstijfsel toetevoegen,waarbijjodiumselectiefwordtvrijgemaakt,voordat
andere reducerende verbindingen interfereren.
In zorgvuldig gereinigde, kopervrije kolfjes (met ingeslepen glazen stoppen) werd
10mlbifthalaat buffer (pH4,6;0,1M)gepipetteerd, waamadeinfig. 50aangegeven
hoeveelheden koper werden toegevoegd (als CUSO4 .5H2O). Vervolgens werden de
kolfjes bedeeld met 35mldubbelgedestilleerdwater,waarnadeinhoudvande kolfjes
werd afgekoeld tot ca. 2°C. Na toevoeging van 7 mgascorbinezuur(175mg/50ml
dubbel gedestilleerd water, hiervan 2 ml),werd met dubbel gedestilleerd water aangevuldtot 50ml.Dekolfjes werdenonmiddellijk nahetaanvullenbij2°Cmechanisch
geschud, waarbij er voor werd gezorgd dat steedsvoldoende zuurstof aanwezigwas.
Om de snelheid te bepalen waarmede het ascorbinezuur werd omgezet in dehydroascorbinezuur werd van de verschillende monsters de overgebleven hoeveelheid
ascorbinezuur bepaald op dein tabel25aangegeven tijden. Dit geschiedde door aan
Tabel 25. Hetverband tussen detitrimetrisch bepaaldehalfwaardetijden van ascorbinezuuroplossingen bij pH 4,6en de koperconcentraties.
Ascorbinezuur
op tijdstip 0

Koper

mg/50ml
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96
6,96

,ug/50ml
0
0,1
0,3
0,5
0,7
1,0
2,0
4,0
6,0
8,0

Ascorbinezuur
Schudtijd na het schudden Halfwaardetijd
h

5i
5
5
4
4

24
2
2
2
2

mg/50ml
6,59
6,46
6,22
5,92
5,61
5,79
5,50
4,74
4,37
3,76

h

—
108,7
43,5
18,1
12,9
9,8
5,2
3,3
2,8
2,3

Table 25. Relationbetween thetitrimetrically determinedhalfoxidationtimesofsolutionsofascorbic
acidatpH 4,6andthecopper concentrations.

de kolfjes 5mlvan een oplossing van trichloorazijnzuur (75%w/v, waarin opgelost
50 mg HPO3/5 ml) toe te voegen en vervolgens 10ml van de kolfinhoud te titreren
met0,04%N-broomsuccinimide. De oorspronkelijkaanwezigehoeveelheidascorbinezuur werd bepaald door 10ml van een bianco monster (zonder koper) direct bij de
aanvangvanhetexperiment tetitreren.In eentweedebianco werdna 5 | h schudden
deovergeblevenhoeveelheidascorbinezuurbepaald,hetverschilmetdeoorspronkelijk
aanwezige hoeveelheid werd in rekening gebracht bij de waarden die voor de verschillende monsters werden gevonden. Dein tabel 25samengevatte, berekende half129

waardetijden (gemiddeldenvanduplobepalingen)zijninfig.50uitgezettegenderesp.
concentraties aan koperionen (log.schaal). Het verloop van de curve is in goede
overeenstemmingmetdieverkregenvolgensdemanometrischemethode.

5.3. Debindingvan koper aan fosfatiden bij resp.pH 6,8 enpH 4,6
Ongeveer 1 gfosfatiden, geisoleerduitboter volgensdeM2-methode, werd gedispergeerdin 100mldubbelgedestilleerd waterwaaraan 1 dr.toluolwastoegevoegd.Van
dit solwerd telkens 0,1 ml (0,93mgfosfatiden) gepipetteerd in kopervrije Warburgvaatjes, waarna deinfig.51aangegeven hoeveelheden koper werdentoegevoegd. De
ascorbinezuuroplossing (2mg/0,1ml)werd in dezijarm gebracht, het totalevolume
aanvloeistof werd met deresp.buffers op4,50mlgebracht. Na equilibratie (37,2°C)
werden de kranen gesloten en het ascorbinezuur aan het hoofdcompartiment toegevoegd. Uit het, voor elke hoeveelheid koper afzonderlijk in duplo uitgevoerde
experiment, werd na correctie voor de blancowaarde, de gemiddelde halfwaardetijd
berekend. Met behulp van fig. 49 kon vervolgens de hoeveelheid ionogeen koper
worden bepaald.
Fig. 51. Binding van koper aan fosfatiden (manometrisch).
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Fig. 51. Bindingofcopper tophospholipids (manometrically).

De resultaten van deze experimenten zijn samengevat in fig. 51.De binding van
koper aan fosfatiden is afhankelijk van de pH: bij pH 4,6is deaffiniteit van de fosfatiden voor koper geringer dan bij pH 6,8. VAN DER WAARDEN daarentegen con130

cludeerdeuitzijnexperimenten(Hfdst.1.7.3.).datbijverlagingvandepHdefosfatiden
meerkoperbinden;bijpH4,6wasdedoordefosfatiden gebondenhoeveelheidkoper
maximaal. De grotere gevoeligheid van boter voor oxidatie bij pH 4,6 zou volgens
genoemdeauteurdeelshierdoor kunnenwordenverklaard.Dedoorhemvoorgestane
opvatting wordt echter door eerdergenoemde experimenten niet gesteund.
KINGC.S.(1959)toondenaandatnetkoperinhetoppervlaktelaagje (zowelnatuurlijk
alstoegevoegd) vrijwelgeheelisgebondenaanheteiwitvanhetlipoproteinecomplex.
Dehoeveelheid koperdiedoor defosfatiden vanhet oppervlaktelaagje wordt gebondeniszeer gering. Op grond van deze waarnemingen kan de veronderstelling, dat
koelhuisgebreken bij boter uit gezuurde room ontstaan doordat bij pH 4,6 meer
koper aan de fosfatiden van het lipoproteinecomplexwordt gebonden, worden uitgesloten.

5.4. Debinding van koper aan eiwitten bij resp.pH 6,8 enpH 4,6
Opdezelfdewijzealsonder5.3.isbeschreven,werddebindingvankoperaannatriumFig. 52. Binding van koper aan caseine, /Mactoglobuline, a-lactalbumine en aan het oppervlaktelaagje (manometrisch).
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case'inaat, /5-lactoglobuline, a-lactalbumine en het oppervlaktelaagje nagegaan. Bij
pH 6,8 is de affiniteit van de eiwitten voor koper zeer aanzienlijk (fig. 52A). Ze is
het grootst voor het eiwit van het oppervlaktelaagje en neemt vervolgens voor natriumcasei'naat, a-lactalbumine (< 3fig/rag) en/Mactoglobulinegeleidelijk af.
Bij pH 4,6 bindt het oppervlaktelaagje wederom de grootste hoeveelheid koper,
gevolgd door resp. a-lactalbumine, natriumcaseinaat en /J-lactoglobuline (fig. 52B).
Hetisopmerkelijk datbijpH4,6hetoppervlaktelaagje instaatisca.0,4/j,gkoper/mg
kwantitatief te binden. De plasmaeiwitten nemenvan het toegevoegde koper slechts
eengedeelte op.
Er moet echter nogmaals op worden gewezen dat de onder5.3.en5.4.beschreven
experimented waarvan deresultaten zijn samengevat in defig.51en 52,niet pretenderen het kwantitatieve aspect van de binding van koper aan fosfatiden en aan eiFig. 53. Ionogeen koper in boterserum na toevoegingvan kopersulfaat.
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wittenvolledigweertegeven.Deverkregengegevenszijnminofmeervaninformatieve
aard. In room (enboter) isdeverhoudingeiwit/koper veelgroter.
Devraagkannuwordengesteld ofzichbijpH-verlaginginboter,voorwat betreft
deplasmaeiwitten,eenevenwichtinstelt tussengebondenenionogeen koperenofbij
dit evenwicht zowelhet natuurlijke alshet toegevoegde koper zijn betrokken.
Eentweedevraagis,geziendegrotereaffiniteit vanhetmembraaneiwitvoorkoper,
of het eventueel door de plasmaeiwitten afgestane koper wordt gebonden aan het
eiwit van het oppervlaktelaagje.

6. IONOGEEN KOPER INBOTERSERUM

6.1. Manometrisch onderzoek
Infig.53zijn deresultaten vaneendrietalexperimentensamengevat diehet verband
aangeventussenhettoegevoegdeenhetionogenekoperinboterserum.Daartoewerd
van drie partijtjes fabrieksboter van bekende samenstelling (vocht- en eiwitgehalte)
resp. 0,1,0,1 en 3,8 ml serum gepipetteerd in Warburg-vaatjes. Na toevoeging van
koper,buffer enascorbinezuur werdmanometrisch dezuurstofabsorptie bepaald. Uit
deberekendehalfwaardetijden vanhetascorbinezuur, waarbij correctieswerdenaangebracht voor de zuurstofabsorptie van het boterserum zelf, werd vervolgens voor
elkehoeveelheidkoperafzonderlijk dedaarbij behorendehoeveelheidionogeenkoper
vastgesteld.
Uit fig. 53 blijkt dat bij een stijgend gehalte aan koper de hoeveelheid ionogeen
koper toeneemt. De verhouding gebonden koper/ionogeen koper is o.m. afhankelijk
van de eiwit/koper verhouding, hetgeen ook blijkt uit het verloop van curve 1ten
opzichte van de curven 2 en 3. Het kopergehalte van boter ligt echter op een veel
lager niveau dan de waarden (horizontale as) die in deze grafiek zijn aangegeven.
Ionogeen koper konvoor hetgebiedvan0-400[x% koper/kgboternietmetzekerheid
worden aangetoond. Denauwkeurigheid vandezemethodeisechter, geletopdevermenigvuldigingsfactor (1540-1600),niet groot.

6.2. Titrimetrisch onderzoek
De titrimetrische methode heeft het voordeel dat met grotere volumina kan worden
gewerkt; devermenigvuldigingsfactor isdientengevolge veelkleiner.
In eerste instantie werd gecontroleerd of ascorbinezuur, toegevoegd aan melk en
aan boterserum, kwantitatief kon worden teruggevonden. Dit bleek mogelijk. De
titraties werden verricht in trichloorazijnzuurfiltraten van melk en van boterserum,
waarbij een correctie werd aangebracht voor geprecipiteerd vet en eiwit. De experimenten, dietendoelhadden detijd vast te stellen welkebenodigd isomdehelft van
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hetascorbinezuurteoxideren,werdenuitgevoerdbij2°C,ompH-verschuivingendoor
microbiologischeactiviteit in het boterserum te voorkomen.
Inelkvantwee(kopervrije)kolfjes van300mlwerd48mlboterserumgepipetteerd,
waarna deinhoudvandekolfjes werd afgekoeld tot 2°C.Vervolgenswerd aanbeide
kolfjes 7mgascorbinezuur (175mg/50 ml dubbel gedestilleerd water, hiervan 2ml)
toegevoegd, waarna in het donker bij 2°C werd geschud. Gelijktijdig werd in een
maatkolfje van 50/55ml48mlboterserum gepipetteerd; na toevoegingvan2mlvan
de oplossing van ascorbinezuur werd volgens de onder 5.2.2. aangegeven wijze de
beginconcentratie van het ascorbinezuur bepaald. Dit geschiedde met het oog op de
aanwezigheid van varierende „rest"-hoeveelheden ascorbinezuur in het boterserum
(ca.0,1 a 0,3 mg/kgboter). Daar dehalfwaardetijden van deverschillende botersera
sterk uiteenliepen, werd telkens in 6&n van de twee monsters na 5 h schudden de
overgebleven hoeveelheid ascorbinezuur bepaald, het andere monster werd na 22 h
geanalyseerd. Uit deberekende halfwaardetijden kan metbehulp vanfig.50dehoeveelheid ionogeen koper/48 mlboterserum worden vastgesteld.
Op debovenomschreven wijze werden de sera van 34monsters fabrieksboter van
verschillende herkomst nader geanalyseerd. Tabel 26geeft een samenvatting van de
resultaten en laat zien dat in boter zeer weinig ionogeen koper voorkomt. Het gemiddelde kopergehalte van de 34 monsters boter bedroeg 44^ag/kg,het percentage
ionogeen koper was gemiddeld 3,5%,d.i. 1,5 fig/kgboter.
Een gedeelte van elk monster werd in drieen verdeeld, bewaard bij —10°C en
organoleptisch beoordeeld na resp.3,6en 9maanden. Er bleekg66ncorrelatie aanwezigtussendehoeveelheidionogeenkoperindeboterendehoudbaarheid. Daarentegen bestond deze correlatie welmet betrekking tot het totale kopergehalte van de
boter.Ionogeenkoperkandusnietverantwoordelijkwordengesteldvoorhetontstaan
van koelhuisgebreken bij boter, zoals aanvankelijk werd aangenomen (KOOPS en
PETTE, 1956).

7. DE INVLOED VAN DE pH OP DE VERDELING VAN HET NATUURLUKE EN VANHET
TOEGEVOEGDE KOPER IN DEMELK

7.1. Inleiding
Zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, treedt als gevolg van de daling van de
pH,interactie optussen decefaline-fractie enhet membraaneiwit. Desnelheid waarmededezefractie oxideert is o.m.afhankelijk van dehoeveelheid koper diedoor het
membraaneiwit wordt gebonden. Het aan deplasmaeiwitten gebonden koper oefent
hierop vrijwel geen invloed uit.
Het gehalte aan natuurlijk koper van het oppervlaktelaagje bedraagt ca.4-18/*g/
100gvetbolletjes (gemiddeld 11jMg/100g),een concentratie die, indien boter wordt
bewaardbij—10°C,kennehjknietvoldoendeisomineentijdsbestekvan3-9maanden
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aanleidingtegeventothetontstaanvankoelhuisgebreken.Vanhettoegevoegdekoper,
waarvanzondertwijfel deschadelijkheidisvastgesteld,wordtbijpH6,8slechts1 a2%
aan het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes gebonden. Doseringen van 50-100 /xg
koper/kg melk, tengevolge waarvan in boter na 3-9 maanden koelhuisgebreken ontstaan, doen bij deze pH het gehalte aan koper van het oppervlaktelaagje slechts in
geringe mate toenemen (2,5-5,0 /igkoper/100gvetbolletjes). Debeslissendeinvloed
van depH envan koper op de houdbaarheid van boter doet veronderstellen dat als
gevolgvan depH-dalingeen wijziging optreedt in de koperverdeling, in diezin, dat
migratieplaats heeft van het aan deplasmaeiwitten gebonden koper naar het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. Deze veronderstelling wordt gesteund door het feit
datdeplasmaeiwitten deneiginghebbenbijpH4,6eendeelvanhetdoor hengebondenkoperaftestaan (fig. 52B)endat inbotervrijwel geenionogeenkoper aanwezig
is. Migratie van het natuurlijke koper treedt echter zeer waarschijnlijk niet op, daar
boter bereid uit nieuwe melk (kopergehalte ^S215fig/kg)geen geringere houdbaarheid heeft dan boter bereid uit normale melk (kopergehalte < 40 ^ug/kg). De verschuivingeninkoperbinding zouden zichdan beperken tot het toegevoegde koper.

7.2. Het gedragvanhet natuurlijke koper inde melkbij pH-veranderingen
7.2.7. Aanzuren enneutraliseren van melk:pH 6,6->/, 8 ->6,6
Indienmelkwordtaangezuurd totzeerlagepH-waarden,gaateenzeergrootgedeelte
vanhetkoperindemelkoverinionogenevorm.Door vervolgensdemelkteneutraliseren treedt re-adsorptie vanhet ionogene koper op.Devraag doet zich nu voor, of
deverdelingvanhetkoperoverdevet-enwaterfasevandemelknadepH-behandeling
dezelfde is als erv66r. Dit werd voor een zestal monsters melk van nieuwmelkse
koeien nader onderzocht.
De melk werd gewonnen onder uitsluiting van koperinfectie en verdeeld in twee
porties. Een portie werd met 4 N zwavelzuur (p.a.) voorzichtig aangezuurd tot een
pHvanca.1,8endaarnagedurende 15 minopdezepH-waardegehouden.Vervolgens
werdmet4Nnatriumhydroxide(p.a.)langzaamgeneutraliseerdtotdeoorspronkelijke
pH wasbereikt.Zowelhetzuur alsdeloogwerdkopervrij gedoseerd.Aan deandere
portie melk werden dezelfde hoeveelheden zuur en loog toegevoegd, doch nu in een
keer als mengsel.Debeideporties werden,nadat vanelkeenmonster wasgenomen,
gedurende ca. 3 min gecentrifugeerd (3000 rpm), waarna de roomlaag werd afgepipetteerd enverdund meteengedeeltevandebijbehorende ondermelk. Deverdeling
van het koper over de vet- en waterfase werd bepaald volgens Mulder's oproommethode. Tabel 27 geeft een samenvatting van de experimenten en laat zien dat als
gevolg van deze pH-behandeling van de melk, de hoeveelheid koper in het oppervlaktelaagje van devetbolletjes aanzienhjk isgestegen. Deverschillen in eiwitgehalte
van demonsters roomv66r enna depH-behandeling zijn, metinachtneming van de
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verschilleninvetgehalte,gering.HetpH-effect kandusnietwordentoegeschrevenaan
precipitatievanplasmaeiwittenophetoppervlaktelaagje vandevetbolletjes. Blijkbaar
wordt het als gevolg van de pH-verlaging gevormde, ionogene koper bij langzaam
opvoeren van de pH bij voorkeur geadsorbeerd aan het oppervlaktelaagje van de
vetbolletjes (fig. 52B). Deze verschuivingin bindingvanhetkopergeefteenverklaring
voor het onder 1.genoemdeverschijnsel,dat hetvannature in melkaanwezige koper
welactief is ten opzichte van het ontstaan van koelhuisgebreken in boter, indien de
melktot eenlagepH-waardewordt aangezuurd envervolgenswordtgeneutraliseerd.

7.2.2. Aanzuren enneutraliseren van melk:pH 6,6 -*•4,6 ->6,6
Op dezelfde wijze alsisbeschreven onder 7.2.1. werd de invloed nagegaan van een
meer gematigde pH-behandeling van de melk: aanzuren tot pH 4,6 en vervolgens
neutraliseren tot pH 6,6. Debedoelingwasgegevensteverkrijgen omtrent eeneventuele wijziging in de verdeling van het natuurlijke koper in de melk, c.q. de room,
tijdens het normale bacteriologische zuringsproces (pH 6,6 -*•4,6).
Zoals uit de voorgaande experimenten is gebleken, komt in boterserum (pH 4,6)
vrijwel geen ionogeen koper voor. Indien nu de plasmaeiwitten bij pH 4,6 koper
afstaan, zalditnatuurlijke ionogenekoperwordengebondenaan hetmembraaneiwit
enbij de daaropvolgende neutralisatie blijkbaar niet meer worden afgestaan.
Fig. 54. De ladingstoestand van het oppervlaktelaagje en van de plasmaeiwitten in het pH-gebied
3,0-5,4.
Cbfalin9__*
lading + ++ ++ +
pH 3.0

+ + + +

3,*

.

_

oppsrvtaktelaogie

3.8

4,2

4,6

5,0

5,4

eiwil + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (nirtgoedb*end)

IgtbiadIEP|
fading,+ +++ + , + ++++ ,+ ++ + + , +++ •!•+,+
pH 3,0
3,4
3,8
4,2
Aji

,
5ft

.ploimOMwitten
5A

L- 1
•

frppwvlaktelaaflia

++++++ ++plan lasmaeiwiHen
M-++++ + + + ++pi

Fig. 54. Thechargesituation of thefat globule membrane andof the plasmaproteinsinthepH area
3,0-5,4.

Uit deresultaten van tweeexperimenten (tabel28)komt echter naar voren dat als
gevolg van deze pH-behandeling van de melk, er geen of nauwelijks sprake is van
eenverschuivingin bindingvan het natuurhjke koper. Het is dusniet waarschijnlijk
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dat natuurlijk koper bij pH 4,6 naar het membraan van devetbolletjes migreert. De
afgifte van het aan de plasmaeiwitten gebonden natuurlijke koper vindt dus slechts
plaatsbij pH-waarden beneden4,6.
Infig.54iszowelvoorhetoppervlaktelaagje alsvoordeplasmaeiwittendeladingstoestand in het pH-gebied 3,0-5,4schematisch weergegeven. Wat betreft het oppervlaktelaagje kan worden opgemerkt dat het IEPbij pH 3,8ligt,voor waarden > 3,8
ishet membraan negatief geladen. Het IEP van deplasmaeiwitten (caseine,/9-lactoglobulineena-lactalbumine)ligtinhetpH-gebied4,6-5,0.TussenpH 3,8en4,6heeft
hetmembraaneennegatievelading;deplasmaeiwittenzijndanjuistpositiefgeladen.
Hetisniet onwaarschijnlijk dat bij neutralisatievantot pH 1,8 aangezuurdemelk,
het oppervlaktelaagje in dit nauwe pH-gebied meer ionogeen koper adsorbeert dan
de plasmaeiwitten. Ongetwijfeld treedt echter ook bij waarden beneden pH 4,6 adsorptieopvankoperionenaandeplasmaeiwitten(pk-waardenCOOHgroepenaminozuren ca. 3,0-5,0). Aan devraag in hoeverre denaturatie van deeiwitten, als gevolg
van het aanzuren enneutraliseren van demelk, eenfactor isdiedeuiteindelijke verdeling van het koper mede bepaalt, werd in dit verband geen nadere aandacht geschonken.

7.2.3. Het natuurlijke koperindemelkbijpH4,6
Eendirect onderzoek naar deverdelingvanhet natuurlijke koper bij pH 4,6stuit op
het bezwaar dat de tot deze pH-waarde aangezuurde melk zichbij het centrifugeren
in glazen buizen (3000 rpm) niet laat scheiden in room en in ondermelk. Deze
scheidingkanw61wordenbewerkstelligdineensneldraaiendefabriekscentrifuge, doch
in dat gevalblijven de plasmaeiwitten achter in het centrifugeslib. Dit wasdan ook
deredendatlangsindirectewegwerdgetrachtgegevensteverkrijgen overdeverdeling
van het natuurlijke koper in melkbij pH4,6.
Uit de voorgaande experimenten werd geconcludeerd dat bij pH 4,6 geen afgifte
plaats heeft van het aan de plasmaeiwitten gebonden natuurlijke koper (tabel 28).
DitverschijnseltreedtslechtsopindiendemelkwordtgezuurdtotlagerepH-waarden
(tabel 27). De resultaten van deze experimenten vinden hun bevestiging in proeven
van KING (1958).Genoemde onderzoeker injiceerde koeien met radioactief koper en
stelde vast dat in ondermelk en in melk uit gewassen room (vetbolletjes in water),
hetnatuurlijke (radioactieve) koperbijpH6,8en4,6nietdialyseerbaar was.MENGER
(1961)kon geen aanwijzing vinden dat koper door het zuur worden van de melk in
ionvorm overging.
Bijdebereidingvan boter uit gezuurde room van resp.normale melk (laagkopergehalte)envannieuwemelk(hoogkopergehalte)zalinbeidegevallendeconcentratie
aan natuurlijk koper in het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes dezelfde zijn. Dit
verklaart dat er, voor wat betreft het kopergehalte van de boter, geen verschil in
houdbaarheid behoeft tebestaan tussen beidesoorten boter.
140

7.3. Het gedragvan het toegevoegde koper bij pH 4,6.
Experimenten met radioactief koper
Deexperimenten betreffende deverdelingvanhet toegevoegde koper overdevet-en
waterfase vangezuurderoom (pH4,6)werdengelijktijdig uitgevoerdmetdeproeven
vermeld onder 4.2.
Inheteersteexperimentwerdaan30kgmelk(37°C)ca.225figradioactief koper/kg
melk toegevoegd. De door centrifugeren van de melk verkregen room werd in twee
porties verdeeld. E6n portie werd vijfmaal met telkens een vijfvoudige hoeveelheid
water gewassen, de andere portie room werd met 1N zwavelzuur aangezuurd tot
pH 4,6 en gedurende 2 h bewaard. Vervolgens werd de gezuurde room op dezelfde
wijzegewassenalsdenietgezuurderoom,dochnumetaangezuurdwatervanpH4,6.
In een tweede experiment (e6n dag later uitgevoerd) werd aan room, verkregen
door 20kg melk (37°C) te centrifugeren, ca. 125figradioactief koper/kg room toegevoegd.Deroomwerdintweeportiesverdeeld;eenportiewerdgewassenbijpH6,6,
de andere na aanzuren tot pH 4,6 met aangezuurd water. De radioactiviteit van de
monsters melk, room engewassen room werd bepaald op de onder 4.2. beschreven
wijze.
Tabel29Ageeft een samenvatting vande voor dit onderzoek belangrijke gegevens
en laat zien dat als gevolg van de pH-verlaging migratie optreedt van het aan de
plasmaeiwitten gebonden toegevoegde koper naar het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. Deverschillen komenduidehjker tot uitingindien dekopergehalten vande
porties gewassen room worden berekend op het vetgehalte van de oorspronkelijke
porties room (tabel29B).Uit delaatste kolom van dezetabel blijkt dat ca. 30-40%
van het toegevoegde koper migreert naar het membraan van de vetbolletjes.
Alsbezwaartegendezewerkwijzezoukunnenwordenaangevoerd dater,alsgevolg
van de pH-verlaging, eiwit precipiteert op het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes,
datmogelijkbijdedaaropvolgendewasprocedurenietvolledigwordtverwijderd.Het
vet-eneiwitgehalte vandegewassenroom(expt.nr.1,tabel29A)bedroegresp.33,58en
0,27%.Degewassen room van pH4,6bevattebij eenvetgehalte van26,78%,0,21%
eiwit. De „zoete" gewassen room zou bij een vetgehalte van 26,78% ca. 26,78/
33,58 x 0,27 = 0,22% eiwitbevatten.Voorderoomvanexpt.nr.2zoudezewaarde
17,89/33,91 x 0,285 = 0,15% bedragen. Precipitatie van caserne kan dus niet van
belang zijn.
Eenmogelijkecomplicatieindegevolgdewerkwijzezoukunnenzijndat,alsgevolg
van deaanzienlijke verdunning van deroom, een „uitwaseffect" optreedt, waardoor
eendeelvanhetaandeplasmaeiwitten gebondenkopermigreertnaar devetbolletjes.
Dit effect trad bijpH 6,5niet op,daarzowelvolgensdeoproom-alsvolgensdewasmethode ca. 1-2% van het toegevoegde koper werd gebonden aan het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. Om die reden werd het aannemelijk geacht hetzelfde te
veronderstellen voor gezuurde gewassen room.
De resultaten van deze experimenten leiden tot dezelfde conclusie als waartoe
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KING (1958), zij het op andere wijze, was gekomen. Blijkbaar bestaat er voor wat

betreft deplasmaeiwitten, eenverscbilinchemischebindingtussenhetnatuurlijkeen
hettoegevoegdekoper:hetnatuurlijke koperisinhetpH-traject 6,5-4,6nietdialyseerbaar,d.w.z.wordtniet(gedeeltelijk)vandeplasmaeiwittenverwijderd,hettoegevoegde
koper echterwel.
KING (1958)steldeverder vast dat zowelhet natuurlijke alshet toegevoegde koper
vanhet oppervlaktelaagje niet dialyseerbaar zijn bijpH 4,6.Hij concludeerde hieruit
dat de chemische binding van het natuurlijke envan het toegevoegde koper aan het
membraaneiwit dezelfde zou zijn. Dezeconclusie isechter niet zonder meer gerechtvaardigd. Men kan zich voorstellen dat het natieve koper van het membraaneiwit
zich bevindt op bepaalde discrete plaatsen in het eiwitmolecule (vgl. MENGER, 1961)
en daar invloed uitoefent op de oxidatie van de fosfatiden. Van het aan de melk
toegevoegde koper zalbij pH-verlagingeengedeelte migreren naar devetbolletjes en
zicheveneenshechtenaanhetmembraaneiwit.Dewijzewaaropdittoegevoegdekoper
wordt gebondenhoeft nietidentiektezijnaandievanhetnatuurlijke koper.Wellicht
zijn er ten aanzien van de beschikbare plaatsen van waaruit de oxidatie van het
fosfatide-molecule bijpH4,6opgangkanwordengebracht,meerdere mogelijkheden.
In dit verbanddientniet uit hetoogteworden verloren dat, als gevolgvan depHverlaging,deinteractietussencefalineenhetmembraaneiwittoeneemt,waardoor ook
koper dat opeenandere wijze isgebonden dan hetnatieve koper eengunstige plaats
zou kunnen bezetten. Zolang onsechtergeen duidelijk beeldvoor ogenstaat vande
opbouw van delipoprotei'nen envan dewijze waarop depH invloed uitoefent opde
structurele verbanden, kan hierover weinigmet zekerheid worden gezegd.
De invloed van een lage pH-waarde (4,6) op het ontstaan van koelhuisgebreken in
boter manifesteert zichblijkbaar optweeerlei wijze:
1. de interactie tussen fosfatiden (cefaline) en membraaneiwit neemt toe, waardoor
degevoeligheidvoor oxidatie van het lipoprotei'necomplexsterk wordt verhoogd.
2. een gedeelte van het toegevoegde koper migreert van de plasmaeiwitten naar het
membraaneiwit, waardoor de totale hoeveelheid koper in het oppervlaktelaagje,
afhankelijk vandematewaarindemelkisbesmetmetkoper,aanzienlijk toeneemt.
Het voorkomen van koelhuisgebreken in boter zal dan ook, gezien de wijze waarop
het toegevoegde koper zichgedraagt, in eerste instantie dienen teworden gezocht in
het elimineren van elkebron van koperbesmetting bij dewinning enverwerkingvan
de melk.

8. HET KOPER IN DEBOTER

Devraagkanworden gesteldhoehooghetgehaltevanboterisaannatuurhjk koper.
Uit een onderzoek naar het kopergehalte van ruim 140monsters boter vanverschillende herkomst (zie Hfdst. VI. 3.1.), wordt de indruk verkregen dat een gehalte
143

van ^ 20/igkoper/kg boter ( ^ 0,02 ppm) alseen normale waarde kan worden beschouwd. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat variaties in het natuurlijk
kopergehaltevanboter, afgezien vanvariatiesinhetkopergehaltevanmelk,mogelijk
zijn. Uithoofdstuk VI.3.2.,waar de invloed van het vetgehalte van de room op het
kopergehalte van de uit de room bereide boter nader wordt besproken, zal blijken
dat op het kopergehalte van boter o.m. door technische maatregelen invloed kan
worden uitgeoefend.
Uitgaande vaneenwaardevan20n%koper/kgboter kanglobaalwordenberekend
hoehet natuurlijke koper inboter isverdeeld overhet membraaneiwit endeplasmaeiwitten.Daartoeisinonderstaandeberekeninguitgegaanvan„standaardmelk":vet-,
eiwit- enkopergehalte resp.3,80%, 3,20%en25^g/kg.Aangenomen werddat 17%
van de totale hoeveelheid koper is gebonden aan de vetbolletjes en dat 100 g vetbolletjes 1 gmembraaneiwit bevatten. MULDER en MENGER (1958) stellen deze hoeveelheid op 0,1-3 g eiwit/100 gvetbolletjes, met als gemiddelde een waarde van ca.
0,8 g.
Tabel 30. Het eiwitgehalte en de hoeveelheid eiwit/100 g vetbolletjes van gewassen room.
/„
100
Factor
\

= 8,03

12,45

_ . VT Aantal malen wassen . , . , , .
„. .„ , u Eiwit/100 g
Expt.Nr.
Vetgehalte Eiwitgehalte
vanderoom
vetbolletjes
/o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5

32,4
17,6
48,0
18,2
51,8
13.3
49,3
17,6
43,3
17,3
43,0
33,6
26,8
33,9
17,9

%
0,31
0,14
0,37
0,16
0,48
0,12
0,41
0,17
0,41
0,15
0,37
0,35
0,27
0,36
0,17

g
0,96
0,80
0,77
0,88
0,93
0,90
0,83
0,97
0,95
0,87
0,86
1,04
1,01
1,06
0,95

Table 30. Protein content and amount of protein/100 g fat globulesof washed cream.

In tabel 30 zijn de resultaten vermeld van een aantal experimenten waarbij het
eiwitgehalte van gewassen room werd bepaald. Als „Kjeldahl-factor" werd aangehouden100/12,45= 8,03.GeencorrectieswerdenaangebrachtvoorNin fosfatiden.
Uit deze tabel blijkt dat in gewassen room de hoeveelheid eiwit/100 g vetbolletjes
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afhankelijk is van het aantal malen wassen van de room en voor de resp.9,8 en 5
maal gewassen room 0,87, 0,90 en 1,02 g bedraagt, bij gemiddelde vetgehalten van
resp. 33,6,30,6en28,1%.
Met behulp van de gegevens voor de „standaardmelk" kan worden berekend dat
1 g membraaneiwit 11fig koper bevat, het kopergehalte van de plasmaeiwitten bedraagt 0,7fig/g. Tijdens enna hetbacteriologische zuringsproces vindt geenmigratie
plaatsvanhetnatuurlijke koper,hetgeenzoubetekenendat 1 kgboter,bijeenkopergehaltevan20^g/kgeneeneiwitgehalte van0,6% ,ongeveer 1,5gmembraaneiwit en
4,5gplasmaeiwitten bevat.Variatiesinhet gehalteaan natuurlijk koper van deboter
worden dus voornamelijk veroorzaakt door verschillen in gehalte aan membraaneiwit (zieHfdst. VI. 3.2.).
ToegevoegdkoperverdeeltzichbijpH6,6naarratooverdeeiwittenenbijverlaging
van de pH tot 4,6 migreert ca. 40% van het aan de plasmaeiwitten gebonden toegevoegdekoper naar devetbolletjes. Eentoevoegingvan 100figkoper/kg melk heeft
tot gevolg dat in deuit deze melk bereide enbij —10°Cbewaarde boter, het gebrek
tranig meestal optreedt tussen de 3een de 6emaand.
Gebaseerdopeentoevoegingvan 100figkoper/kgmelkkandevolgendeberekening
worden opgezet:
a. Melk pH 6,6. 1% van het toegevoegde koper wordt geadsorbeerd aan de vetbolletjes, d.i. 1 jag/380 mgmembraaneiwit of2,6fig/g. Deplasmaeiwitten adsorberen 99fig/32g, d.i. 3,1 fig/g.Kopergehalte membraaneiwit: l l n + 2,6Vg; kopergehalte plasmaeiwitten: 0,7n + 3,lVg (n = fig natuurlijk, t = fig toegevoegd
koper);
b. Room pH 6,6. Room met een vetgehalte van 20%bevat ca.2gmembraaneiwit
en 800/962 X 32 g = 26,6 g plasmaeiwitten. Kopergehalte: 2 (ll n + 2,6*) +
26,6 (0,7" + 3,1*)= 128 fig/kg;
c.RoompH4,6.Vanhetaandeplasmaeiwittengebondentoegevoegdekopermigreert
40% naar de vetbolletjes, d.i. 40/100 x 82,5 = 33fig.Kopergehalte membraaneiwit/g: l l n + 2,6* + 16,5* = 30,1 fig; kopergehalte plasmaeiwitten/g: 0,7n +
+ 1,9* = 2,6fig.Het kopergehalte van het membraaneiwit isdus meerdantweemaalzohoog geworden,waardoor degevoeligheidvoorhetoptredenvanoxidatiegebreken sterk zalzijn toegenomen;
d. BoterpH4,6.Kopergehalte: 1,5 x 30,1 + 4,5 X2,6 = 57ftg/kg.Voor2gmembraaneiwit en4g plasmaeiwitten bedraagt dewaarde 71fig/kg,hetgeen illustreert
dat het kopergehalte van boter voornamelijk wordt bepaald door de hoeveelheid
ingesloten membraaneiwit.
Tenslottemoetnogwordenopgemerktdatinditvoorbeeldgeenrekeningisgehouden
met een eventuele gedeeltelijke verwijdering van membraanmateriaal van het oppervlaktelaagjevandevetbolletjes tijdens detechnische bewerkingen (zie Hfdst.VI.2.).
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HOOFDSTUK VI

PRAKTISCHE MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN
KOELHUISGEBREKEN VAN BOTER
1. INLEIDING

Nu het gedrag van net natuurlijke en het toegevoegde koper duidelijk is, kan het
ontstaan van koelhuisgebreken van boter op een weinig ingrijpende manier worden
voorkomen. Zonder meer kan worden gesteld dat het elimineren van elke bron van
koperbesmetting, in alle stadia van de winning en de verwerking van melk, zal leiden
tot een aanzienlijke verbetering van de houdbaarheid van boter. Dit impliceert de
vervanging van tot koperbesmetting aanleiding gevende apparatuur door die van
roestvrij staal, zowel op de boerderij als in de fabriek. Hierop is van verschillende
zijde (MULDER C.S., 1949; MENGER en MULDER, 1957; RAADSVELD, 1957, 1959;
BLAAUW en RAADSVELD, 1961) reeds meermalen gewezen. Gezien de onmiddellijke
financiele consequenties blijkt deze weg somtijds niet de meest gewaardeerde.
De oxidatie van de fosfatiden (cefaline) in het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes
komt bij koperbesmetting van melk, room of boter snel op gang. Het ontstaan van
koelhuisgebreken zoukunnen wordenvoorkomen, c.q. wordenvertraagd door op een
of andere wijze de oxidatie van het oppervlaktelaagje te belemmeren. Dit zou in
principe kunnen worden verwezenlijkt door:
a. gehele of gedeeltelijke verwijdering van het lipoprotei'necomplex;
b. het voorkomen of verminderen van de migratie van het toegevoegde koper;
c.het doen ontstaan of het toevoegen van antioxidanten.
Mogelijkheden dieophettechnischebereidingsproces eenzodanigeinvloed uitoefenen
dat niet meer kan worden gesproken van een normaal produkt, zijn in dit onderzoek
buiten beschouwing gelaten.
Het doel van de in dit hoofdstuk beschreven onderzoekingen was na te gaan op
welke wijze een bijdrage zou kunnen worden geleverd tot het verbeteren van de
kwaliteit van koelhuisboter.

2. D E INVLOED VAN BEWERKINGEN VAN DE MELK OF ROOM OP DE VERDELING VAN DE
FOSFATIDEN TUSSEN DE VET- EN WATERFASE VAN DE ROOM
MULDER (1957) wees op het feit dat het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes door de
bewerkingen van melk in het zuivelbedrijf irreversibele veranderingen ondergaat. Er
wordt een gedeelte van het oppervlaktelaagje afgestoten, terwijl ook adsorptie van
plasmabestanddelen optreedt. RADEMA (1956) constateerde dat door verhitten van
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room een gedeelte van de fosfatiden werd verwijderd uit het oppervlaktelaagje van
de vetbolletjes.
KOOPS en TARASSUK (1959) bestudeerden de invloed van warmtebehandelingen,
centrifugeren en homogeniseren op deverdeling van de fosfatiden tussen de vet-en
waterfase van de room. Hierbij werd gebruik gemaakt van de methode beschreven
door MULDER (1957)omdeverdelingvandefosfatiden tussenbeidefasen, gebaseerd
op het vet- en fosfatidegehalte van melk en room, te bepalen. De resultaten van dit
onderzoek kunnen alsvolgtworden samengevat:
1. door centrifugeren van melk wordt ca. 20%van de aan devetbolletjes gebonden
fosfatiden verwijderd. Zoweldetemperatuur vandemelktijdens het centrifugeren
alshet vetgehalte van deroom oefenen hierop eengeringeinvloed uit.
2. hetverhittenvanmelk ofroom (80-90°C)heeft tot gevolgdatca.20%vandeaan
devetbolletjes gebonden fosfatiden migreert naar het melkplasma.
3. homogenisatie van melk,waarbij drukken tot 200kg/cm2 werdentoegepast, deed
dehoeveelheid fosfatiden in het oppervlaktelaagje met ca. 15%dalen.
Uit dezeresultaten kan deconclusieworden getrokken dat ophetpercentage fosfatiden, gebonden aan de vetbolletjes, slechts in betrekkelijk geringe mate invloed kan
worden uitgeoefend. Het grootste gedeelte van de aan de vetbolletjes gebonden fosfatiden kan dus niet worden verwijderd door middelvan bewerkingen in hetzuivelbedrijf. Tot dezeconclusie kwamen ook GREENBANK en PALLANSCH(1961).
Het lipoprotei'necomplexkan welworden verwijderd door room opnormale wijze
te karnen envervolgens deverkregen boter uit te smelten, het botervet te emulgeren
inondermelk enopnieuwtekarnen. Eendergehjke procedureisechter omslachtigen
kostbaar en levert een afwijkend produkt. Bovendien moet homogenisatie worden
toegepast om het botervet teemulgeren in ondermelk, hetgeen aanleiding kan geven
tot (aanzienlijke) vetverliezen in de karnemelk. FISHER (1959) toonde aan dat onder
zijnproefomstandigheden hetvetgehaltevandekarnemelk reedsbijeenhomogenisatiedruk van 10kg/cm2 ca. 1,8% bedroeg.

3. HET VOORKOMEN OFVERMINDEREN VANMIGRATIE VAN HET TOEGEVOEGDEKOPER

3.1. Het elimineren van koperbesmetting
In de inleiding van dit hoofdstuk werd opgemerkt dat indien men besmetting met
koper weet uit te schakelen, het vraagstuk van de slecht houdbare koelhuisboter zal
zijn teruggebracht tot het incidenteel voorkomen van een minder goed houdbare
boter.
Hoe gevaarlijk besmetting met koper is,illustreertfig.55A.In dezefiguurzijn de
kopergehalten van 82 van verschillende bedrijven afkomstige monsters zomerboter
uitgezet tegendekeuringsresultaten na resp.3,6en9maandenbewaringbij—10°C.
Na 3maanden bewaringblijkt reeds dat boter met eenlaagkopergehalte zich in het
147

Fig. 55A. Het verband tussen de kopergehalten van 82partijtjes boter van verschillende herkomst
en de organoleptische keuringsresultaten na 3, 6 en 9 maanden bewaring bij —10°C.
N = normaal;V = vettig;T = tranig.
gem. kopergehalte
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Fig. 55A. Relationbetween the copper contentsof 82 buttersof differentorigin and the organoleptic
scores after3, 6 and9 monthsstorageat —10°C. N = normal; V = fatty; T = trainy.

koelhuisbeterhoudtdanbotermeteenhooggehalteaankoper.Hetverschilinhoudbaarheid komt,naarmate detijd vanbewaringwordt verlengd,steeds duidelijker tot
uiting.Na 9maanden bewaringwashet beeldalsvolgt:het gemiddeld kopergehalte
vandegoedhoudbarepartijtjes boterbedroegca.16//g/kg(8-23//g), overeenkomend
met het natuurlijk gehalteaan koper. Lichte smaakgebreken (vettig) traden reeds op
indienhetkopergehaltetussen22en38,ag/kglag.Waardenbovenca.35^ag/kggaven
(vrijwel) zonderuitzonderingaanleidingtot het optredenvantranigheid. Metnadruk
moeterechteropwordengewezen,datdezefiguurg6enbeeldgeeftvandegemiddelde
kwaliteitvan deNederlandse koelhuisboter.Eengroot gedeeltevan demonsterswas
nl. afkomstig van bedrijven waar koperbesmetting niet was uitgesloten, een ander
(klein)gedeeltewasafkomstig van deNIZO-proeffabriek waar opzettelijk koper aan
demelkwas toegevoegd.
Een enkelejaren later ingesteld onderzoek naar dehoudbaarheid van 59 partijtjes
zomerboter, geproduceerd door een zestal bedrijven gedurende de maanden juli en
augustus, weesuit dat deze grenzen voor 9maanden-oude koelhuisboter niet irreeel
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zijn.Degemiddeldekopergehaltenvandepartijtjes normale,vettigeentranigekoelhuisboterbedroegenresp. 16,24en34fig/kg(fig.55B).
Fig. 55B. Het verband tussen de kopergehalten van 59 partijtjes boter, afkomstig van zes verschillendefabrieken endeorganoleptischekeuringsresultaten na6en 9maanden bewaring bij
—10°C.N = normaal; V = vettig; T = tranig.
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Fig. 55B. Relation betweenthe coppercontents of 59 buttersfrom six differentfactories and the
organolepticscoresafter 6 and 9 months storageat —10°C. N = normal; V = fatty;
T = trainy.

Het risico dat de boterproducerende bedrijven nemen, indien apparatuur wordt
gebruikt waardoor dein het bedrijf verwerkte melk kan worden besmet met koper,
of indien melk wordt ontvangen van veehouderijen waar ze niet wordt gewonnen
onder uitsluiting van koperinfecties (zeefplaatjes, melkmachines),is men zichveelal
onvoldoendebewust.

3.2. Hetverminderenvandemigratievanhet toegevoegdekoper.
Deinvloed vanhetvetgehaltevanderoom
Over de invloed van het vetgehaltevan de room op de houdbaarheid van boter bij
opslagin het koelhuis isniet veelbekend. MOHR en KOENEN(1958)propagereneen
vetgehalte van minstens 30%;boter bereid uit te"vette room (> 40%) zou volgens
henmindergoedhoudbaarzijn.Eensystematischonderzoeknaar deinvloedvanhet
vetgehaltevanderoomopdehoudbaarheidvanboterisechternimmerverricht.Dit
isbegrijpelijk omdat ertot dusverregeendenkbare redenwasteveronderstellendat
eenzodanigverband zoubestaan.
Uiteenenkelejarengeledengenomenpraktijkproef bleekechterdateendergelijke
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invloed toch niet uitgesloten moest worden geacht, hetgeen aanleiding was tot een
nader onderzoek.
3.2.1. Proeven op laboratoriumschaal
Een hoeveelheid melk werd verdeeld in twee porties, aan eenvan deze porties werd
perlitermelk40figkopertoegevoegd.Uitbeideportiesmelkwerddoor centrifugeren
room verkregen met vetgehalten van resp. 8en 30%. Na pasteurisatie op een temperatuur van 85°C, werd gekoeld, gezuurd, gekarnd, gewassen en gekneed. De pH
van de partijtjes boter was in elke serie ongeveer dezelfde. In totaal werden 6series
bereid. De partijtjes boter werden bewaard bij —10°Cen gekeurd na resp.3,6en9
maanden. Tabel 31 geeft een samenvatting van de keuringsresultaten en laat zien
Tabel 31.Keuringsresultatenvanpartijtjes boterbereiduitroommeteenhoog(30%)enmeteen
laag(8%)vetgehalte.
Keuringsresultaten na bewaring bij - -10°C gedurende
Soort room

Laag vetgehalte
Hoog vetgehalte
Laag vetgehalte + koper
Hoog vetgehalte + koper

3 mnd

9 mnd

6 mnd

N

V

T

N

V

T

N

V

T

2
5

2
1

2

2
5

2
1

2

1
2

3
4

2

5

1

4

2

1

5

6

6

6

N = normaal; V = vettig;T = tranig
Table 31. Organoleptic scores of buttersmadefrom high(30%) andlow(8%) fat cream.

Tabel 32. Keuringsresultaten vanpartijtjes boter bereid uit room met een hoog (35%)en met een
laag (8%)vetgehalte.
Vetgehalte van de room
Gem. kopergehalte
van de boter
Keuring na bewaring
gedurende ... maanden
&.« Normaal
9 rt
"g 3 Vettig
;2 § Tranig

Laag

Hoog

85fig/kg

59/Jg/kg

3

6

9

3

6

9

5
15

2
18

1
19

5
14
1

1
17
2

1
15
4

Table 32. Organoleptic scores of buttersmadefrom high (35%) andlow(8%) fat cream.
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dat de houdbaarheid van de partijtjes boter bereid uit de koper-bevattende vette
room, beter isdan dievan departijtjes boter bereid uit de overeenkomstige magere
room.
Dezeexperimentenwerdenopgrotereschaalherhaald.Aandemelkwerd75-100fig
koper/kg toegevoegd, waarna uit de melk door centrifugeren room werd verkregen
met vetgehalten van resp. 8en 35%. De room werd vervolgens op de gebruikelijke
wijze verder verwerkt. In totaal werden20seriesboter bereid, de„blanco" partijtjes
boter werden achterwege gelaten. De uitslagen van de keuringen zijn verzameld in
tabel 32. De houdbaarheid van de uit vette room bereide partijtjes was weer aanmerkelijkbeter,hetgeenongetwijfeld inverbandstaatmethetlagerekopergehaltevan
dezeboter. Hierop zalnognader worden teruggekomen.

3.2.2.Proeven optechnischeschaal
Indeproeffabriek vanhetNIZOwerden4seriesboter bereid,elkbestaandeuittwee
partijtjes boter uit room met eenhoogen met eenlaagvetgehalte enzonder voorafgaandetoevoegingvankoper (blanco's)entweepartijtjes boteruitgenoemdesoorten
room welke uit melk met een kopertoevoeging waren verkregen. De boter werd op
twee opeenvolgende dagen bereid, zoals is aangegeven in tabel 33.Op beide dagen
werd ongeveer 7000 1 melk verwerkt. De room werd gepasteuriseerd op 90°C; na
het koelen werd gezuurd, gekarnd, gewassenengekneed. Deboter werd bewaard bij
—10°Cenna resp.3,6en9maanden gekeurd.
Getracht werd de pH in elke serie zoveel mogelijk gelijk te houden. Om dit te
bereiken moest deroomzuring bij enigszins verschillende temperatuur verlopen. In
delaatsteserietradentamelijk grote schommelingen op;departijtjes boterbereiduit
demagereroom ( + koper)haddeneenhogerepH,hetgeenechter nietvaninvloedis
geweest op de resultaten.
Behalve het vaststellen van depH van het boterserum, werden dein tabel 33aangegevenbepalingenuitgevoerd. Demicrobiologische kwaliteitvan departijtjes boter
werd niet opgenomen. Deze was voor alle monsters goed, zodat geen enkele partij
behoefde teworden uitgesloten van het vergelijkend onderzoek.
Uit de keuringsresultaten bleek dat er een duidelijk verband bestaat tussen het
kopergehaltevandeboterendehoudbaarheid. Hoewelditnadriemaandenbewaring
nogniettotuitingkwam,wasdesituatienaresp.6en9maandengeheelanders.Fig.56
laatziendatboterbereiduitvetteroomzichinhetkoelhuiszeergoedheeftgehouden:
na 9 maanden waren alle partijtjes boter nagenoeg vrij van koelhuisgebreken. De
gehalten aankoperwarenechterzeerlaag(gem. 16 /Kg/kg).Dekwaliteitvandeboter
bereid uit magere room, was eveneens tamelijk goed. Het kopergehalte van deze
partijtjes boter bedroeg gemiddeld 24fig/kg. De keuringsresultaten van de partijtjes
boter bereid uit vette room waarbij aan de melk koper wastoegevoegd, waren beter
dan die van de partijtjes boter bereid uit de magere room die toegevoegd koper be151
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Fig. 56. Decorrelatietussendekopergehalten van 16monsters boter (bereid uit magereenuit vette
room)endekeuringsresultatenvandepartijtjes boternabewaringinhetkoelhuisgedurende
3, 6en9maanden bij —10°C. V = vette room; Vk = vette room + koper; M = magere
room; Mk = magere room + koper.
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Fig. 56. Correlationbetweenthe coppercontentsof 16 samplesof butter (madefrom lowandhigh
fat cream)andthe organoleptic scores of the buttersafter storagefor 3, 6 and9 monthsat
—10°C.V= highfat cream;Kk= highfat cream + copper;M = lowfat cream;Mk = low
fat cream+ copper.

vatte. De gehalten aan koper bedroegen gemiddeld resp. 35 en 62 fig/kg. De door
verhoging van het vetgehalte van de room verkregen kwaliteitsverbetering van de
boter isdus ongetwijfeld het gevolgvan het lagere kopergehalte van deze boter.
Het verband tussen het vetgehalte van de room en het kopergehalte van deboteris
nieteenvoudigte onderkennen. Er zijnverschillendefactoren diemedebepalend zijn
voor hetuiteindelijke kopergehalte van deboter: deinvloed van debehandelingvan
deroom, dewijzevanafkarnen, hetalofnietwassenetc.In ditcomplexegeheelzijn
tweefactoren echter vangroot belang:
a. de invloed van het vetgehalte van de room op de verdeling van het toegevoegde
koper over devet-enwaterfase van deroom bij pH 4,6;
b. deinvloed vanhetvetgehaltevanderoom ophet gehalteaan membraaneiwit van
de boter.
In het onderstaande isaan beidefactoren nader aandacht besteed.
3.2.3.Het verbandtussen hetvetgehalte van deroom en hetkopergehalte
van de boter
Alsresultaatvandeexperimentenbetreffende deverdelingvanhettoegevoegdekoper
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inmelkbijpH4,6kwamnaarvorendat,alsgevolgvandepH-verlaging,eengedeelte
vanhetaandeplasmaeiwitten gebondentoegevoegdekoper migreertnaarhet oppervlaktelaagje van de vetbolletjes.
Vetteroombevatm6ermembraaneiwitenminderplasmaeiwittendanmagereroom,
hetgeen betekent dat bij verlaging van de pH in vette room per gewichtseenheid
membraaneiwit minder van het aan deplasmaeiwitten gebonden toegevoegde koper
wordt opgenomen dan het gevalisvoor het membraaneiwit van magere room.
Gebaseerdopdestandaardmelk (Hfdst. V.8.) kan devolgende, globale berekening
worden gemaakt:
Roommeteenvetgehaltevan 35%bevat 650/962 X32g = 21,6gplasmaeiwitten
en ca. 3,5 g membraaneiwit. Het quotient plasmaeiwitten/membraaneiwit bedraagt
dus 6,2. Voor room met een vetgehalte van 10%bedraagt dezewaarde 29,9 (29,9g
plasmaeiwitten, 1 gmembraaneiwit).
Verdelingvan het koper (n = natuurlijk koper; t = toegevoegd koper):
1.Melk
a. natuurlijk koper
Cun in het oppervlaktelaagje: 17%van 25 fig —4,25 ^g/380 mg= 11,2fig n/g
membraaneiwit
Cun van de plasmaeiwitten: 20,75fig/31,62 g = 0,7fign/g plasmaeiwit
b.toegevoegd koper (75figkoper/kg melk)
Cu* inhet oppervlaktelaagje: 0,75/<g/380mg = 2,0fig*/gmembraaneiwit
Cu* van de plasmaeiwitten: 74,25fig/31,62 g = 2,3fig*/gplasmaeiwit
Totaal: membraaneiwit:
(11,2fig11 + 2,0fig^/g
plasmaeiwitten:
( 0,7fign + 2,3figtyg
2. Room 10%vet, per kg:
Room 35%vet,per kg:
100gvetbolletjes: 1 gmembraaneiwit 350gvetbolletjes: 3,5g membraaneiwit
900gplasma: 29,9 gplasmaeiwitten 650gplasma: 21,6gplasmaeiwitten
Kopergehalte van deroom:
Kopergehalte van deroom:
n
membraaneiwit: 11,2/t*g + 2,0fig* membraaneiwit: 39,2fig11 + 7,0fig1
plasmaeiwitten: 20,9/ign + 68,8fig1 plasmaeiwitten: 15,1fign + 49,7fig*
Totaal:

32,1fig*+ 70,8fig* = Totaal:
= 102,9fig/kg

54,3fign + 56,7fig* =
= 111,0/ig/kg

Het kopergehalte van de vette room is dus hoger dan dat van de magere room, het
gehalte aan toegevoegd koper isechter lager.
pH4,6:
pH4,6:
40%vanplasmaCu*-»•membraaneiwit 40%vanplasmaCu*-*•membraaneiwit
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Per gram membraaneiwit:
Per gram membraaneiwit:
11,2/ig"+2,0jag*+27,5^*=40,7/ig/g (39,2fig* + 7,0jug*+ 19,9/»g*)/3,5 =
= 18,9^g/g
Plasmaeiwitten/g
Plasmaeiwitten/g
(20,9fig* + 41,3/igt)/29,9 = 2,1/ig/g (15,1^g" + 29,8/igt)/21,6 = 2,1pg/g
Hetkopergehaltevanhetmembraaneiwitvandemagereroomisdus3,1 maalzohoog
geworden, dat van het membraaneiwit van devette room echter slechts 1,4 maal.
3. Boter (0,6%eiwit),per kg:
1,5 gmembraaneiwit: 61fig
4,5gplasmaeiwitten: 9fig

Boter (0,6% eiwit),per kg:
1,5 gmembraaneiwit: 28 fig
4,5gplasmaeiwitten: 9 fig

Totaal:
70,Mg/kgboter
Totaal:
37fig\kgboter
Gem.volgenstabel 33: 62fig/kgboter Gem.volgenstabel33: 35fig/kgboter
Het gemiddelde kopergehalte van de partijtjes extra koper-bevattende boter, bereid
uitroommetvetgehaltenvanca.10%,bedroeginwerkelijkheid 62fig/kg,dewaarden
lagen tussen 44en 80figjkg.Voor de boter bereid uit vette room (vetgeh. ca. 35%)
bedroegen dezewaarden resp. 35en 32-38 fig/kg.
Hoeweldeberekendeendeexperimentelewaardenvrijgoedovereenstemmen,moet
hieraan niet eente grote betekenis worden toegekend. Zoalsreeds is opgemerkt zijn
er verschillende factoren die invloed uitoefenen op het kopergehalte van de boter.
Dit gehalte wordt vrijwel uitsluitend bepaald door de hoeveelheid ingesloten membraaneiwit; per gram plasmaeiwit wordt het kopergehalte van de boter in dit geval
slechts met 2 fig/kg vermeerderd. In het voorgaande rekenvoorbeeld bedroeg het
kopergehalte van het membraaneiwit van de magere en van de vette room, na aanzuren tot pH 4,6,resp.ca. 41en 19fig/g.Kleine variaties in het gehalte aan membraaneiwit veroorzaken grote schommelingen in het kopergehalte van deboter. Dit
geldt speciaal voor deboter bereid uit magereroom: bij eengehalte aan membraaneiwitvanresp. 1, 1,5 en2g/kg boterzijndeberekendekopergehalten resp. 51,70en
90|Ug/kgboter, indien het totale eiwitgehalte 0,6% bedraagt. Voor de boter bereid
uit vetteroom bedragen dewaarden in dat gevalresp.29, 37en 46figlkg.Variaties
inhetkopergehaltevandeboterblijkenvoornamelijk optetredenindeuitdemagere
room bereide boter; dewaarden bedroegen resp.44, 57,66en 80fig/kgboter, voor
deboter bereid uit devette room resp.32,33,36en 38fig/kg(tabel33).
Indienwijheteiwitgehaltevanboter op0,6%stellenenhetgehalteaanmembraaneiwit op 1,5 g/kg boter kanhetkopergehalte van boter bereid uit room metverschillendevetgehalten,engebaseerd opeentoevoegingvan75figkoper/kg melk,worden
berekend.
Fig. 57 geeft een samenvatting van de berekeningen en laat zien dat het kopergehalte van het membraaneiwit (pH 4,6) bij stijgende vetgehalten van deroom, aanvankelijk sterk daalt. Parallel hiermede verloopt ook het kopergehalte vande boter.
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Fig. 57. Het verband tussen het vetgehalte van room en het kopergehalte van het membraaneiwit
en van de boter, na toevoeging van 75 fig Cu/kg melk (pH 4,6).
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Fig. 57. Relationbetweenthefat contentof creamand the coppercontentof the membraneprotein
andof thebutter,after addition of 75/ig Cu/kgof milk (pH 4,6).

Voorboterbereiduitroommetvetgehaltenvanresp.5en80%,zouhet kopergehalte
theoretisch 116 en 30 fig/kg bedragen. Nogmaals wordt er echter op gewezen dat
variatiesinhetkopergehaltevanboteraanzienhjk kunnenzijn,vooralalsvanmagere
room wordtuitgegaan.
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3.2.4. Deinvloedvan hetvetgehalte van deroom op hetgehalte aan
eiwit van de boter
Overdehoeveelheidingesloten plasmaeiwitten inboterbereid uitvetteenuitmagere
room kan,opgrondvan degehaltenaanlactose,nietsmetzekerheidwordengezegd.
De lactosegehalten van de partijtjes boter bedroegen gemiddeld resp. 0,31%(vette
room) en 0,32%(magere room). De concentratie van lactose in het botervocht bedroeg dus in beide gevallen 1,94%,bij een vochtgehaltevan de boter van 16%.Uit
dit gegeven mag echter niet worden geconcludeerd dat de hoeveelheid ingesloten
plasmaeiwitten in beide gevallen eveneens dezelfde is. De bij pH 4,6 uitgevlokte
eiwitten kunnendoor deboterkorrels mechanischwordenvastgehouden.Dehoeveelheid plasmaeiwitten die wordt weggewassen kan verschillend zijn. Hierbij zullen de
invloed van degrootte enhet typevan dekorrelvan belang zijn.
MULDER (1947, II) vond bij zijn proeven dat boter bereid uit magere room de
meestekarnemelkbevatte.Hetlactose-enheteiwitgehaltevandezeboterwarenhoger
dan dievan boter bereid uit devette room.
Deverschilleninkopergehalten tussen departijtjes boter (tabel33)bereid uitvette
en magere room zonder kopertoevoeging, duiden op een verschil in gehalte aan
membraaneiwit (le serie). Hetzelfde kan worden opgemerkt bij de extra-koper-bevattende partijtjes boter van de4eserie.
Tabel 34. De berekende hoeveelheden membraaneiwit en plasmaeiwitten in de partijtjes boter uit
vette en uit magere room (tabel 33), gebaseerd op de onder 3.2.3.gegeven berekeningen.
Boter
•a
so

Vette room

M 3

Magere room

00

o

8
koper eiwit
,wg/kg g/kg

membraan- plasmaeiwitten
eiwit
g/kg

J4 3

g/kg

koper eiwit
/"g/kg g/kg

membraan- plasmaeiwit
eiwitten
g/kg

g/kg

—

15
17
16
16

5,2
4,5
4,4
5,1

1,1
1,3
1,2
1,2
1,2 (gem.)

4,1
3,2
3,2
3,9
3,6 (gem.)

—

33
19
23
20

6,8
5,6
5,9
6,3

2,7
1,4
1,8
1,5
1,9 (gem.)

4,1
4,2
4,1
4,8
4,3(gem.)

+

38
33
32
36

5,0
4,5
4,6
5,1

1,6
1,4
1,3
1,5
1,5 (gem.)

3,4
3,1
3,3
3,6
3,4(gem.)

+

66
57
44
80

5,3
5,7
6,8
8,6

1,4
1,2
0,8
1,6
1,3 (gem.)

3,9
4,5
6,0
7,0
5,4(gem.)

Table 34. Calculatedamountsof membraneproteinandofplasmaproteins inbuttersmadefrom high
andlowfat cream (table 33), basedonthecalculations mentionedunder 3.2.3.
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In tabel 34zijn deberekende hoeveelheden membraaneiwit en plasmaeiwitten van
de 16partijtjes boteropgenomen.Deberekeningen zijn gebaseerd op de onder3.2.3.
vermeldegegevens.Departijtjes boter (tabel33)warenbereiduitmelkwaaraaneveneens 75figkoper/kg was toegevoegd, de vetgehalten bedroegen gemiddeld ca. 10en
35%.Uitdetabelblijkt datvooralinboter bereid uit magereroom,vrij aanzienlijke
verschilleningehalteaan membraaneiwit kunnenvoorkomen. Deinvloed hiervan op
hetkopergehalte vandeboterisgroot,daarhetkopergehaltevanhet membraaneiwit
vooral hoogisindien extra koper istoegevoegd (magere room!).
Het gehalte aan plasmaeiwitten van de partijtjes boter bereid uit magere room
(zowelzonder als met extra koper) is volgens deze berekeningen hoger dan dat van
departijtjes boter bereid uit vette room.
Indiengeenbesmettingmetkoperoptreedtkaneenkopergehaltevanruim30fig/kg
boter voorkomen (magere room). Dit hoeft echter geen aanleiding te geven tot het
ontstaan van koelhuisgebreken: voor het optreden van oxidatieve afwijkingen is in
dit geval niet zozeer het totale kopergehalte van deboter de bepalende factor, doch
veeleer deconcentratieaan koper inhet oppervlaktelaagje van devetbolletjes, diein
magere envetteroom gelijk is.
Onder praktische omstandigheden zullen dezeextreme gevallen niet dikwijls voorkomen, daar over het algemeen room wordt gekarnd met vetgehalten van 25-35%.
Dit impliceert dat onder deze voorwaarde de hoeveelheid ingesloten membraaneiwit
niet sterkvarieert (tabel 34).Bijvetgehaltenvanderoomvan20-35% zijn bovendien
de verschillen in kopergehalte van het membraaneiwit, indien (eenzelfde) koperbesmettingvandemelkisopgetreden,nieterggroot(fig.57).Natoevoegingvan 100fig
koper/kg melk, een koperbesmetting die in de praktijk niet vaak zal voorkomen,
werden waarden voor het kopergehalte van het membraaneiwit berekend van resp.
25en 19fig\g,voor room met vetgehalten van resp.20en 35%(pH 4,6). Voor een
besmetting metkopervan 50/^g/kgmelkbedragen dezewaardenresp.21en 16/^g/g.
Detamelijk constantehoeveelheid membraaneiwitdiewordtingeslotenindeboter,
uitzonderingenbetrekkinghebbendopboterbereiduitmagereroomdaargelaten,zou
eenverklaringkunnengevenvoordecritischewaarden(16,24en34/<g/kgboter,voor
resp.normale,vettigeentranigeboter) diewerdenvastgesteld voor de houdbaarheid
van boter diein het koelhuis wordt bewaard (fig.55).
In principe zou het gehalte aan membraaneiwit van boter globaal kunnen worden
berekend,gebaseerdopdeverdelingvandefosfatiden tussendevet-enwaterfase van
de room. Melk met een fosfatidegehalte van 0,04%, het gemiddelde gehalte van de
aangevoerdemelkvaneentientalfabrieken,eneenvetgehaltevan3,8%,bevat240mg
fosfatiden/38 gvet. Tijdens het centrifugeren wordt ca. 20%van de aan het vetgebonden fosfatiden verwijderd. Na het centrifugeren bevatten 38 g vetbolletjes dan
200mgfosfatiden. Roommeteenvetgehaltevan25%bevatdus250/38 x 200= 1316
mgfosfatiden/250 gvet. Indien deze hoeveelheid in zijn geheel overgaat in de boter
zou de uit deze room bereide boter na het karnen en kneden ongeveer 840/250 X
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1,316 g = 4,4gfosfatiden/kg boterbevatten.Inwerkelijkheid bedraagt het fosfatidegehaltevan boter ca. 0,2%.
Melk bevat ca. 1g membraaneiwit/100 g vetbolletjes. Onder invloed van de bewerkingen diedemelk ondergaat zalvandit eiwiteveneenseengedeeltewordenverwijderd van het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. Gebaseerd op een verlies van
20%,zoudeingeslotenhoeveelheidmembraaneiwitbedragen:2/4,4(8,4-1,7) = 3g/kg
boter. Gezieninhetlichtvandereedsvermeldeberekeningenishetniet waarschijnlijk
dat botereendergelijke hoeveelheidmembraaneiwitbevat.Hetgehalteaan natuurlijk
koper zou in dat geval ruim 35,ug/kgbedragen.
De verhouding eiwit/fosfatiden van het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes
(tabel 13)is tijdens de bewerkingen die de melk ondergaat blijkbaar niet constant.
In dit verband ishet vetgehalte van deroom medevan belang. Het fosfatidegehalte
vandepartijtjes boterbereiduitmagereenuitvetteroomwasvrijwelgelijk(gemiddeld
resp. 0,18 en 0,20%). De overeenkomstige gehalten aan membraaneiwit bedroegen
0,16 en 0,13% (tabel 34), de eiwit/fosfatide verhouding was dus resp. 0,89 en 0,65
(oorspr. 2,zietabel 13).
Tabel 35. De invloed van het vetgehalte en van de pH van gewassen room op het gehalte aan
membraaneiwit van de uit dezeroom bereide boter.
Expt.
Nr.

Gewassen room
vetgehalte eiwitgehalte

Boter
PH

eiwitgehalte

°/

vochtgehalte
°/

%

%

1

17,6
48,0

0,11
0,29

6,6
6,6

0,19
0,16

17,0
13,9

2

18,2
51,8

0,12
0,37

6,6
6,6

0,19
0,12

14,4
16,1

3

17,6
43,3

0,13
0,32

4,6
4,6

0,50
0,37

16,3
17,0

4

43,0
43,0

0,29
0,29

6,6
4,6

0,20
0,41

14,0
18,8

/o

/o

Table 35. Theinfluence ofthefat contentandpH of washedcreamontheamountofmembraneprotein
inbuttermadefrom thatcream.

In tabel 35zijn deresultaten opgenomen van een aantal experimenten die betrekking hebben op deinvloed vanhet vetgehalte van gewassenroom ophetgehalte aan
membraaneiwit van de boter. De invloed van het vetgehalte van de room komt
duidelijk tot uiting(expt. nr. 3).EenmediumvanlagepH heeft eengrote invloed op
het uiteindelijke gehalte aan membraaneiwit (expt. nr. 4),hetgeen waarschijnlijk gedeeltelijk moetwordentoegeschrevenaandehogereviscositeitvandegewassenroom.
Daarnaast zullen decohesie endekarntijd eveneens vanbelang zijn.
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SLOTBESCHOUWING

Uit de onder 3.vermeldeonderzoekingen kwam als resultaat naar voren dat slechts
boter meteenzeerlaag kopergehalte houdbaar isinhet koelhuis. In defiguren55A
en 55Bwerd duidelijk het verband gedemonstreerd tussen het kopergehalte van de
boterende houdbaarheid.Ter nadereillustratiezijnuitfig.55Adeanalyseresultaten
vanpartijtjes botervan20fabrieken gelicht,waarbij indezomervan 1957eenonderzoek werd ingesteld naar deinvloed van verschillende factoren op de houdbaarheid
van de boter. Deze fabrieken waren zodanig gekozen dat, volgens de gegevens uit
vroegerejaren, kon worden aangenomen dat 10van deze fabrieken goed houdbare
en de anderen minder goed houdbare boter produceerden. Een en ander wordt verduidelijkt infig.58,waarin zijn opgenomen dekopergehalten van departijtjes boter,
Fig. 58. Het verband tussen dekopergehalten van partijtjes boter, afkomstig van 20bedrijven en de
resultaten van dekeuringen na respectievelijk 3,6en 9maanden bewaring bij —10°C.
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Fig. 58. Relationbetween thecopper contents of buttersfrom 20factories andtheorganolepticscores
after storagefor 3, 6 and 9 monthsat —10°C.

de keuringsresultaten na 3, 6 en 9 maanden bewaring bij —10°C, benevens de te
verwachtenindelingingoedhoudbareboter(+) enmindergoedhoudbareboter(—).
Uit deze figuur blijkt dat er bij een langdurige bewaring een zeer nauw verband
bestaattussenhetkopergehaltevandeboterendehoudbaarheid. Deprognose„goed
- minder goed" hield alleen verband met het kopergehalte van de geproduceerde
boter. Na 9 maanden bewaring lag de grens voor boter in de klasse E bij 22, in
klasse B bij 34 en in klasse I bij 37 n% koper/kg boter (minimumwaarde). Bij een
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naderebeschouwing vandefiguren55A,55Ben56blijkt dat voor9maanden-oude
koelhuisboter globaal dezelfde grenzen gelden als in bovengenoemd geval. Alsgemiddelden voor dedrie klassen kunnen waarden worden gesteld van ^ 23, ^ 35en
> 35fi% koper/kg boter.
Over net algemeen wordt boter niet zo langbewaard. Bij een normale afzet is de
bewaartijd ca. 4-6 maanden, hetgeen impliceert dat de „houdbaarheidsgrenzen" op
eenietshogerniveaukomenteliggen.Zozullendewaardenvoor4-6 maanden-oude
koelhuisboter globaal 10-15^ag/kghoger liggendan dievoor 9maanden-oude boter.
Hierbij moet echter rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat boter, met
eenvooreenlangehoudbaarheid tehoogkopergehalte,bijvroegtijdige uitslaguithet
koelhuis toch snel bederft, als gevolg van een reeds aangevangen initiele peroxydvorming.
Uit het jaarverslag van het ZKB over 1960 blijkt dat ca. 80% van ruim 2400
monstersboter,afkomstig vanalleNederlandsezuivelbedrijven, eenkopergehaltehad
van 5S 60/*g/kg.Het gemiddelde kopergehalte van deNederlandse boter bedroegin
196050fig/kg.Dedoorhet ZKBgehanteerdenormbetreffende hetkopergehaltevan
boter is gesteld op resp. 70 en 100fig/kg, voor de perioden van resp. 1/5-31/10en
van 1/11-30/4. De vraag kan worden gesteld of deze grens niet te hoog ligt, vooral
wanneer boter bij onvoldoende afzetmogelijkheden langer moet worden bewaard.
Deexperimentenwaarbij ondernormalebedrijfsomstandigheden boterwerdbereid
uit melk waaraan 75 fig koper/kg was toegevoegd, hebben aangetoond dat, indien
boter wordt bereid uit vette room, het kopergehalte van de boter ver beneden deze
grenskanliggen.Zelfshetkopergehaltevandeboterdiewerdbereiduitmagereroom
met toegevoegd koper lag beneden deze waarde. Een aanzienlijke besmetting met
koper isdus mogehjk zonder dat degesteldegrenswordt overschreden.
Eenverdereverlagingvandezegrensdientechternietzovertegaandatdebedrijven
wordengedwongenhunbereidingswijze ingrijpend teveranderen.Fig.56laatziendat
het mogehjk is boter te bereiden met een kopergehalte van 33fig/kg, indien wordt
uitgegaan van magere room zonder kopertoevoeging. Uit melk waaraan 75 fig
koper/kgistoegevoegdkaneveneensboterwordenbereidmethetzelfde kopergehalte
(vette room). Indien echter deaangevoerde melk niet met koper isbesmet en indien
ook tijdens de verwerking geen koperbesmetting optreedt, zal een verschil in vetgehalte van de room geen invloed uitoefenen op de houdbaarheid van de boter. In
beidegevallenishet kopergehalte vanhet membraaneiwit, na aanzuren van deroom
tot pH 4,6 hetzelfde, omdat er geen migratie optreedt van het natuurlijke koper.
Verschillen in gehalte aan membraaneiwit van de boter en dus in kopergehalte, als
gevolg van verschillen inbereidingswijze, moeten in dit geval toelaatbaar zijn. Het
gevaar is echter niet denkbeeldig dat bedrijven zich verschuilen achter een, naar algemene maatstaven, redelijk kopergehalte, hoewel toch een aanzienlijke besmetting
met koper, hetzij op deboerderij, hetzij in hetbedrijf, heeft plaatsgehad.
Tenslotte kan over het door het ZKBgetolereerde verschil in kopergehalte tussen
zomer- en winterboter nog worden opgemerkt dat een dergelijk onderscheid weinig
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zinvolis.InHfdst.V.3.2.2.werdgestelddathetkopergehaltevanhet membraaneiwit
van melk van nieuwmelkse koeien gemiddeld niet afwijkt van dat van melk van
normalekoeien.Deaangevoerdemelkkanevenwel,vooralindemaanden novemberaprileenietsverhoogd kopergehalte hebben. Dit kan echter vrijwel niet van invloed
zijn op het kopergehalte van de boter. Daar bij verlaging van de pH geen migratie
optreedt van het natuurlijke koper, zalzowelvoor gemengde melk met nieuwemelk
als voor normale gemengde melk het kopergehalte van het membraaneiwit in aangezuurde room dezelfde zijn. Kleine variaties in het kopergehalte van de boter zijn
echter steeds mogelijk, daar de hoeveelheid ingesloten membraaneiwit in beide gevallen niet gelijk behoeft te zijn.
Het (gelegaliseerde)verschilinkopergehalte tussen stal-enweideboter vindt voornamelijk zijn oorzaak in besmetting met koper, waarvan de gevolgen in de winterperiode(minder melk)groterzijn.Ditblijkt ook uithetfeit dathetverschilinkopergehaltetussenzomer-enwinterboter indeloopderjarenisgedaald.Indejaren1958,
1959en 1960bedroegendegemiddeldekopergehaltenvanwinter-enzomerboterresp.
72, 70, 58en 46, 46 en 41 ,wg/kg.Het kopergehalte van winterboter (minder melk)
blijkt sterker gedaald dan dat van zomerboter (meermelk).

4. HET DOENONTSTAAN OFTOEVOEGEN VANANTIOXIDANTEN

4.1. Vormingvan SH-groepen
Het isalgemeenbekend dat tijdens hetverhitten van melkreducerendeverbindingen
(„actieve" SH-groepen) worden gevormd. Men bevordert doelbewust het ontstaan
van dezeverbindingen bij debereiding van bijv. melkpoeder enboter, door demelk
ofroomophogetemperatuurteverhitten.Hierdoor wordtde(chemische)duurzaamheidvanheteindproduktverbeterd. Degunstigeinvloedvandegevormdereducerendeverbindingenopdehoudbaarheid vindtzijnverklaringinhetfeitdat ze werkzaam
zijn als antioxidanten.
Onder Hfdst. I. 4.6.werden deresultaten vermeld van een onderzoek van VAN
HAEFTENen PETTE, waarbij werd gewezen ophet feit dat de houdbaarheid van boter
bereid uit hoog gepasteuriseerde room, beduidend beter wasdandievanboterbereid
uit laag gepasteuriseerde room. Indien onder geheel vergelijkbare omstandigheden
wordt gewerkt, is het aantonen van een eventueel verband tussen de pasteurisatietemperatuur van de room en de houdbaarheid van de boter op een vrij eenvoudige
wijze te realiseren. Moeilijker wordt het echter indien een dergehjk verband moet
worden opgespoord onder omstandigheden die van bedrijf tot bedrijf varieren. Dit
wordtgeillustreerddooreenonderzoek datwerdingesteldineentwintigtal fabrieken.
Om de intensiteit van de pasteurisatie van de room te karakteriseren werd gebruik
gemaakt van de methode van JOSEPHSONen DOAN (1939).Deze berust op de beoordelingvan dekleur welkeoptreedt indien nitroprussiednatrium enammonia worden
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toegevoegd aan met ammoniumsulfaat behandeld boterserum. De intensiteit van de
roze-rode kleur correleert met deintensiteit van de warmtebehandelingvan demelk
(KOOPS, 1960b). De gevormde kleur werd vergeleken met een standaardreeks van
7kleuren(0t/m 6).
Tabel 36. Het verband tussen de organoleptische kwaliteit van koelhuisboter (na 6 maanden bewaring bij —10°C) en de SH-reactie van het verse boterserum (vgl. fig. 58).
SH-reactie van de boter in de klassen
normaal-iets vettig

5
6
3
3
4
5
4
4
gem. 4,3

vettig

tranig

Kopergehalte van de boter in deklassen
normaal-iets vettig

vettig

tranig

i"g/kg

Mg/kg
37
44
46
40
60
49

/<g/kg

46

69

4
2
3
4
2
3

2
2
1
4
2
3

24
10
22
18
15
13
23
34

3,0

2,3

20

63
77
77
67
70
59

Table 36. Relationbetweenthe organoleptic scoreof coldstoredbutter (after 6 monthsat —10°C)
andtheSH-reactionof thefresh butterserum(comparefig.58).

Tabel36geeft eenoverzichtvandeSH-reactievandeverseboterendeorganoleptischekwaliteitvandekoelhuisboter, nabewaringgedurende6maanden bij—10°C.
DegemiddeldeSH-reactievandegoedhoudbarepartijtjes boterwasbeduidendhoger
dan die van de vettige, resp. tranige partijtjes boter. Een verband kon evenwel niet
worden gelegd,daar ook de kopergehalten in deze klassen aanzienlijke verschillen
toonden. De spreiding in de SH-reactie wekt de indruk dat deze factor slechts van
ondergeschikt belangis.

4.2. Het toevoegenvanantioxidanten
4.2.1. Inleiding
Onder Hfdst. IV.3.6.2.werdenenkeleopmerkingengemaakt overdeinvloedvaneen
tiental verbindingen op de oxidatie van het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes.
Daarbij kwam naar voren dat sommige verbindingen in staat zijn het koper te verwijderen van het oppervlaktelaagje, waardoor oxidatie wordt voorkomen. Andere
verbindingen, zoals BHA, BHT en NDGA kunnen, ondanks het feit dat ze geen
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koperbindende eigenschappen bezitten, toch de oxidatie van het oppervlaktelaagje
remmen.
Reedseerder werd gewezen ophet feit dat deresultatendiewerdenverkregen met
modelsystemen niet zonder meer gelden voor boter. Het is niet zeker, dat verbindingen die de oxidatie van het oppervlaktelaagje remmen, ook in boter hun invloed
kunnendoengelden.Inditverbandishetbelangrijk datdetoegevoegdeverbindingen
in staat moeten zijn bij pH 4,6 het aan het membraaneiwit gebonden koper te verwijderen, waarvoor zowelinvetalsinwater oplosbarekoperchelerende verbindingen
kunnenwordenaangewend.Vaninvetoplosbareantioxidantendiegeenkoperbinden
kaninprincipenietwordenverwachtdatzeinstaatzijnhetoxidatieprocesteremmen,
daar immers de oxidatie wordt geinitieerd via dewaterfase. Verder kunnen in water
oplosbareverbindingendoor direct opnemenvandezuurstofeenvertragendeinvloed
uitoefenen op het ontstaan van koelhuisgebreken.
In het volgende is nader aandacht besteed aan de invloed van een aantal verbindingen opdehoudbaarheid vankoelhuisboter. Deexperimenten haddentendoelhet
inzicht in het mechanisme van het ontstaan van koelhuisgebreken te verdiepen.
Toevoegingvanantioxidanteniswettelijk nietgeoorloofd enisooknietnoodzakelijk,
indienvoldoendezorgwordtbesteed aan heteliminerenvanelkepotentielebronvan
koperbesmetting.
4.2.2. Proefseries
Debijhetonderzoekbetrokkenantioxidantenwerdenineenviertalgroepeningedeeld:
A. Specifiek koperchelerende verbindingen: natriumdiethyldithiocarbaminaat
(NaDDC), rubeaanzuur en dithizon (zie tabel 37).
B. Verbindingenwaarvan,ofopgrondvanliteratuurgegevensofblijkensderemming
van de oxidatie van ascorbinezuur (zie tabel 37), kan worden verwacht dat ze
koperbindende eigenschappen bezitten: carboxymethylmercaptobarnsteenzuur
(CMMBZ), quercetine, het dinatriumzout van ethyleendiaminetetra-azijnzuur
(EDTA),histidine,kaliumjodide, kaliumjodide + histidine en citroenzuur.
C. Verbindingen diegeenkoper inactiveren:
1. invet oplosbaar: BHA,BHT
2. in water oplosbaar: tannine
D. Enzymen of „geactiveerde" SH-groepen bevattende eiwitten: lactivase, glucoseoxidase-katalase enverhitte wei-eiwitten.
4.2.3. Resultaten
4.2.3.1. SerieA
Gezuurde room werd betrokken van de NlZO-proeffabriek, het vetgehalte varieerde van 25-35%. Koper werd gedoseerd in de vorm van kopersulfaat, de onder164

Tabel 37. De binding van koper aan eenaantal verbindingen, onderzocht volgens de ascorbinezuurmethode.
,,,.,.
„
Toegevoegd Gebonden Gebonden
Verbinding-2mg
fcoper
koper
kopef

NaDDC
rubeaanzuur
dithizon
quercetine
EDTA
histidine
kaliumjodide
BHA
BHT
tannine

j«g

i"g

%

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,9
0,0
0,0
0,0

100
100
100
100
100
75
97,5
0
0
0

Table 37. Bindingof copperto various compounds, investigatedby the ascorbic acidmethod.

zochteverbindingenwerdenvlakvoornetkarnentoegevoegd aan degezuurderoom.
Tabel 38geeft een samenvatting van deresultaten. Uit dezetabel blijkt datzowel
hetinwater oplosbareNaDDC,alsdeinvetoplosbareverbindingen rubeaanzuur en
dithizon in staat zijn in uiterst geringe concentrates de ontwikkeling van koelhuisgebreken te voorkomen. In alle gevallen ontstond echter een afwijkende smaak.
Naar analogievandewijzewaarop TATD werkzaamisin boter (TOLLENAAR,1953),
is het zeer waarschijnlijk dat zowel NaDDC als rubeaanzuur en dithizon het koper
binden enmeenemen in de vetfase.
4.2.3.2. SerieB
De resultaten van de experimenten, waarbij aan partijtjes boter de in serie Bgenoemde verbindingen werden toegevoegd, zijn niet opgenomen in tabellen. De
keuringsresultaten waren van dien aard dat, ter vermijding van te veel negatieve
gegevens,voor alle onderzochte verbindingen wordt volstaan met een korte vermelding van de desbetreffende resultaten.
/. CMMBZ. Op dezelfde wijze als hiervoor is beschreven, werden partijtjes boter
bereid waaraan verschillende hoeveelheden CMMBZ werden toegevoegd: blanco's
3X, 0,02% 3X, 0,04% 3 x , 0,08% 3x en0,16% 1 X (percentages, berekend op de
room). Koperdosering: 75/*g/kgroom. Uit dekeuringsresultaten na 3,6en9maandenbewaringvan deboter bij—10CCbleekdat CMMBZhet ontstaan vankoelhuisgebreken niet kan voorkomen. Blijkbaar ishet CMMBZ, dat in de literatuur wordt
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Tabel 38. Deinvloed vanNaDDC,rubeaanzuurendithizon opdehoudbaarheid van koelhuisboter.

Serie

Room,
koper
toegevoegd

Antioxidant

naam

/tg/kg
It/mV

VIt/m VII

VIII

75

75

75

NaDDC,
in water. Cone.
berekend op de
room

Rubeaanzuur, in
ethanol.
Cone, berekend
op het melkvet

Dithizon, in
ethanol. Cone.
berekend op het
melkvet

Keuringsresultaten na
mnd bij —10°C
(N = normaal,V = vettig,
T = tranig)

cone.

3

6

9

%
- ( 5 x)
0,0005
0,001 (4 x)
0,002
0,003
0,005(3 X)
0,007
0,01 (3 x )
0,02

V
N*
N
N
N
N
N
N
N

T
N
N
N
N
N
N
N
N

T
N
N
N
N
N
N
N
N

-(2x)
0,0005
0,001 (2 x )
0,004
0,005
0,008

T
N
N
N
N
N

T
N
N
N
N
N

T
N
N
N
N
N

0,0005
0,001
0,005

V
N
N
N

T
N
N
N

T
N
N
N

Opmerkingen

"i
a
.2

T3

1

1
8
-»-*
.$?

•5
03
3

&
*'•?

* normaal, d.w.z. geen koelhuisgebrek
Table 38. Theinfluence of NaDDC, rubeanic acidanddithizone onthekeepingqualityof coldstored
butter.

vermeld als een zeer werkzame „metal scavenger" (EVANS C.S., 1954), niet in staat
het koper van het membraaneiwit te verwijderen.
2. Quercetine. Uit verschillende porties gezuurde room, waaraan varierende hoeveelheden koper warentoegevoegd (50-100figkoper/kg),werden 48partijtjes boter
bereid. Quercetinewerd toegevoegd aan de gezuurde room, de percentages zijn berekendophetvetvanderoom:blanco's 10x , 0,0005%2X,0,001 %6X,0,005% 8x ,
0,01%10x,0,02%5x,0,03%4x en0,05% 3 x .
Dekeuringvandepartijtjes boter geschieddeweerna 3,6en9maandenbewaring
bij —10°C. Uit de resultaten bleek dat het in vet oplosbare quercetine (3,5, 7, 3',
4'-pentaoxyflavon), hoewelhet behalve koperchelerende eigenschappen eveneensdie
vanprimairantioxidantbezit,vrijwelgeeninvloedhadophetontstaanvankoelhuis166

gebreken. Concentraties 2:0,01%gaven eenzeergeringe bescherminggedurende de
eerste 3maandenvan bewaring.
3. EDTA. In totaal werden 17partijtjes boter bereid uit gezuurde room waaraan
75figkoper/kg wastoegevoegd. Blanco's 4x, 0,001%3x, 0,005%4x, 0,01 %4x ,
0,02% 1x en0,1%1 x. Uit dekeuringsresultaten (na 3,6en9maanden)Week,dat
EDTAinconcentraties 2;0,01%(berekendopderoom)eenzeergeringebescherming
gaftegenhet ontstaan vankoelhuisgebreken.Ertrad echter eenduidelijk afwijkende
smaak op.
4. Histidine. Blijkens tabel 37bezit histidine koperchelerende eigenschappen. Toevoegingvanhistidineaangezuurderoominconcentraties vanresp.0,001%,0,005%,
0,01%en0,05%(berekendopderoom,waaraan75figkoper/kgwastoegevoegd)had
geen invloed op het ontstaan van koelhuisgebreken.
5. Kaliumjodide. 6. Kaliumjodide + histidine. Hansen's Lab. Ltd. Copenhagen
brengteenantioxidantindehandeldatalswerkzaambestanddeelkaliumjodide bevat.
Toevoeging van kaliumjodide in concentraties van resp. 0,0005% 1X, 0,001% 2 x ,
0,005%2x en0,01%2x, hadvoordeconcentratievan0,01%(berekendopderoom)
een zeer lichte verbetering van de kwaliteit tengevolge, indien 75/wgkoper/kg room
wastoegevoegd. Na toevoegingvan 100figkoper/kgroomwasvaneenbetere houdbaarheid echter geen sprake. Dit gold eveneensvoor kaliumjodide + histidine.
7. Citroenzuur. Ookcitroenzuur bezitkoperbindende eigenschappen. Doseringvan
citroenzuur aan gezuurde room waaraan 75 fig koper/kg room was toegevoegd, in
concentraties van 0,001% l x , 0,01% 2 x , 0,05% l x , 0,1% 3 x , 0,2% l x en
0,3% l x , verbeterde de kwaliteit van de boter niet. Na toevoeging van resp.0,1,
0,2en0,3%citroenzuur(berekend opderoom),daaldedepHvan4,40(bianco)naar
resp.4,30,3,90en 3,80,hetgeen eenongunstigeinvloed had opdehoudbaarheid van
de boter.
4.2.3.3. SerieC
/. BHA enBHT. De antioxidanten werden opgelost in ethanol (72%) en toegevoegd aan gezuurde room (met 75 fig toegevoegd koper/kg) in concentraties van
0,001-0,05%, berekend op het vetvan de room. In totaal werden tweemaal 16partijtjes botergemaakt.Geenvanbeideinvetoplosbareantioxidantenkonhet ontstaan
vankoelhuisgebreken voorkomen.
2. Tannine. Tannine werd opgelost in water en gekookt om een directe smaakafwijking van de room als gevolgvan dezetoevoeging tegen te gaan. In totaal werden
7partijtjes boter bereid,waarbij aan degezuurderoom 75figkoper/kgentanninein
concentraties van 0,001-0,02% (berekend op deroom) werden toegevoegd. Tannine
had geen invloed op het ontstaan van koelhuisgebreken.
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4.2.3.4. Serie D
1. Lactivase. Lactivase is een enzym bereid uit pancreas. Het veroorzaakt in melk
een geringe eiwithydrolyse, waardoor de melk wordt beschermd tegen het ontstaan
van oxidatiesmaak (RIEL, 1952; FORSTER C.S., 1953).Een hoeveelheid van 20mg/kg
melk zou daarvoor voldoende zijn. Deze werkwijze, waarbij de melk na toevoeging
van het enzym wordt gepasteuriseerd,wordt in verschillende delenvan Amerika met
succestoegepast.
Melk werd gedoseerd met koper, waarna zewerd gecentrifugeerd. De room werd
in2portiesverdeeld,eenvandezeportieswerdineenwaterbad opgewarmd tot32°C,
waarna 20mglactivase/kgroom werd toegevoegd. De room werd vervolgens opgewarmd met een snelheid van l°C/min. Na 30 min was een temperatuur van 62°C
bereikt.Deroom werdvervolgensgedurende 30min opdezetemperatuur gehouden.
Na koelingwerd gezuurd en op denormale wijze gekarnd. De portie room waaraan
geen lactivase was toegevoegd werd op dezelfde wijze behandeld. In totaal werden
3seriesbereid,waarbij aan demelkresp.30,50en70/igkoper/kg werd toegevoegd.
Het enzymWeekdehoudbaarheid van deboter iets teverbeteren. Alsgevolgvande
eiwithydrolyse trad echter een afwijkende smaak op.
Het geleidehjk opwarmen van de room tot 62°C voor de standpasteurisatie
is onder bedrijfsomstandigheden geen efficiente werkwijze. Het experiment werd
daarom op een andere wijze herhaald. Aan 51 rauwe wei werd 2 glactivase toegevoegd,waarnadeweigedurende45minop25°Cwerdgehouden.Vervolgenswerdze
in 30 min opgewarmd tot 74CC, afgekoeld en verstoven. Het aldus verkregen weipoederwerdtoegevoegdaangezuurderoom(met 100figtoegevoegd koper/kg)in,op
de room berekende, concentraties van 0,05-0,7% (12 monsters). De uit deze room
verkregen partijtjes boter bleken geen verbeterde houdbaarheid te hebben ten opzichtevan de controleboter.
2. Glucoseoxidase-katalase. In de levensmiddelenindustrie wordt deze combinatie
vanenzymenvoorverschillendedoeleindengebruikt (UNDERKOFLER, 1960). Zowordt
uit glucosebij kamertemperatuur inhetpH-gebied 4,0-6,5snelgluconzuur gevormd,
waarbij H2O2ontstaat dat door katalase word omgezet in H2Oen O2. Glucoseoxidase-katalasekanzowelwordentoegepastvoordeverwijderingvanglucose(eipoeder)
als voor het elimineren van zuurstof (mayonnaise, melkpoeder).
Deeersteproefserie bestonduit 32partijtjes boter.Aandegezuurderoom mettoegevoegdkoper(50-80fig/kg)werdenglucoseoxidase-katalase(250-3500eenheden/kg)
en glucose(0,5-4g/kg)toegevoegd;daarna werd gekarnd.Departijtjes boter werden
1 dag bij 13°Cbewaard en vervolgens opgeslagen bij —10°C. Uit de keuringsresultatenna3,6en9maandenbewaringbleekdatvaneenverbeterdehoudbaarheid geen
sprakewas.
Daar glucose zeer snel wordt omgezet, was het gevaar niet denkbeeldig dat bij de
beeindigingvanhet karnprocesgeenglucosemeeraanwezigwas.Daarom werden bij
een tweede proefserie substraat en enzym aan de boter toegevoegd en vervolgens
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ingekneed. Deroom met toegevoegd koper (75/<g/kg)werd gekarnd,waarna aan de
nog niet-geknede boter per kghoeveelheden enzym en substraat werden toegevoegd
varierende van 0,5-2 ml (750 eenheden/ml) en 0,5-3 g glucose. De boter werd vervolgensafgewerkt, 1 dagbewaardbij 13°Cendaarna opgeslagenbij—10°C.Intotaal
werden 12partijtjes boter bereid. Uitdekeuringsresultaten kwamnaar vorendathet
enzym in een concentratie van 2 ml/kg boter, onder toevoeging van 2 gglucose, de
houdbaarheidvanresp.3,6en9maandenbewaardeboteraanzienlijkverbeterde.De
boter had echtereen afwijkende zuresmaak.
3. Wei-eiwitten. Toevoegingvanverhittewei-eiwittenaanboter,waardoorhetgehalte aan SH-groepen wordt verhoogd, zou in principe het ontstaan van koelhuisgebreken kunnen remmen. Om dit na te gaan, werden aan boter uit lebwei verkregen eiwittentoegevoegd.Deweiwerd 10minop96CCverhit,degeprecipiteerdewei-eiwitten
werdenin eenkleinvolumewater opgenomen entoegevoegd aan deroom (voor het
karnen)ofaandeboter (inkneden).Dehoeveelheidgeprecipiteerdeiwitwerdberekend
uit destikstofanalyses indeweivoor enna hetverhitten (Kjeldahl). In totaal werden
84partijtjes boter bereid, waarbij aan deroom 50-75figkoper/kg werd toegevoegd.
De concentratie aan wei-eiwitten varieerde van 0,05-0,5% (berekend op de boter).
Er vielin de bij —10°Cbewaarde boter echter vrijwel geen verbetering in kwaliteit
te bespeuren.
SLOTBESCHOUWING

Hetontstaanvankoelhuisgebrekeninboterkanwordenvoorkomen doortoevoeging
vanverbindingen dieinstaat zijn koperteverwijderen vanhet oppervlaktelaagje van
devetbolletjes (serieA).Hiervoor zouden inprincipezowelinvetalsinwater oplosbare verbindingen kunnen worden toegepast.
Deinvet oplosbareantioxidanten BHAenBHThebbeninboter geenenkel effect
met betrekking tot deremmingvan het ontstaan van koelhuisgebreken. In overeenstemming hiermede constateerde TOLLENAAR (1953) dat na toevoeging van (in vet
oplosbare)gallatenaanboter,weihetperoxidegetalvanhetvetlaagbleef,dochdathet
gebrek tranig niet kon worden voorkomen. Op grond van deze waarnemingen mag
volgensTOLLENAARwordengesteld,datprimair oxidatiesaanhetgrensvlakvet/water
plaats hebben. Als gevolg van de oxidatie van de onverzadigde vetzuren van de
membraanfosfatiden, treedt ook initiatie van devetoxidatie op. Daardoor stijgt het
peroxidegetal van het vet. Deze stijging kan worden geremd door in vet oplosbare
antioxidanten (BHA,BHT,gallaten)toetevoegen.De secundaire oxidatieblijft dan
uit; koelhuisgebrekentredenechterweiop.Toevoegingvaninvetofwater oplosbare
koperchelerende verbindingen ofhetdirect afvangen van devoor oxidatie benodigde
zuurstof (glucoseoxidase-katalase) voorkomt primaire oxidatie, waardoor het ontstaanvankoelhuisgebreken wordtverhinderd. Daar het botervetzelfveelmindergevoeligisvoor oxidatie,blijft nu ook desecundaire oxidatievanhetvet uit.
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5. HET VROEGTIJDIG AANTONEN VAN OXIDATIEF BEDERF

5.1. Inleiding
Het is tot nu toe nog niet gelukt een „prognose-proef" te ontwikkelen, die de houdbaarheid van boter in het koelhuis van te voren of in een vroegtijdig stadium laat
onderkennen. Het organoleptisch onderzoek naar in boter voorkomende oxidatieve
smaakgebreken is gevoeliger dan de chemische methoden die voor het signaleren van
deze gebreken zijn ontwikkeld. Dit neemt echter niet weg dat moet worden getracht
een methode te vinden die „v66rligt" op de organoleptische beoordeling.
In eerste instantie zou de oplossing kunnen worden gezocht in het vaststellen van
het kopergehalte van voor opslag bestemde boter. De daarvoor toegepaste methode
is betrouwbaar, doch onder praktische omstandigheden te tijdrovend, daar aan de
uitvoeringvandeanalyseveelaandacht moetwordenbesteed.Zeer recentwerd echter
door VAN DUIN (1963) een betrouwbare en snelle methode ontwikkeld, waardoor
selectie naar kopergehalte van in het koelhuis te plaatsen boter mogelijk is geworden.
Het versnellen van het oxidatieproces door verhitting van vet op temperaturen van
10Q-110°C onder nauwkeurig gestandaardiseerde omstandigheden, ten einde de
inductieperiode vast te stellen („Swift stability test"), mag voor vetten van betekenis
zijn,voor boter waarbij naast devetfase eenwaterfase aanwezigis,komt deze methode
niet in aanmerking. Bovendien wordt de houdbaarheid van boter in het koelhuis niet
bepaald door de stabiliteit van het botervet. Zo constateerde TOLLENAAR (1953) dat
TMTD en TATD de stabiliteit van botervet verminderden en dat de houdbaarheid
van boter aanzienlijk werd verbeterd.
Over de methodewaarbij gebruik wordt gemaakt van het peroxidegetal van het vet
kanhetvolgendewordenopgemerkt. Hoewelhogeperoxidewaarden overhetalgemeen
correlerenmeteen slechteorganoleptischekwaliteit,betekentditniet dat lageperoxidewaarden eenindicatie zijn voor een goede organoleptische waardering. ALIFAX (1957)
stelde vast dat tussen dewaardevan dit getalen de organoleptische keuringsresultaten
in extreme gevallen wel verband bestaat, doch dat deze relatie voor boter met een
geringe(re) smaakafwijking vaak niet kan worden gelegd.
Methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van het feit dat destillaten van autoxiderende vetten spectrale veranderingen vertonen in het infrarode gebied voordat
organoleptische veranderingen optreden (HENICK, 1951), of waarbij polarografie
wordt toegepast ten einde de gevormde hydroperoxiden kwantitatief te bepalen
(RICCIUTT c.s., 1955),komen eveneens niet in aanmerking voor de praktijk.
Ruimtienjaar geledenwerdvoor heteerstdereactiemet2-thiobarbituurzuur (TBA)
toegepast om de graad van oxidatie van verschillende vetten nader te karakteriseren.
TBA vormt o.m. met oxidatieprodukten van onverzadigde vetzuren een rode verbinding (DAHLE c.s., 1962), waarvan de hoeveelheid colorimetrisch of spectrofotometrisch kan worden gemeten. Allebepalingsmethoden met TBA komen hierin overeen, dat zeberusten ophet verhittenvan het te onderzoeken substraat met het reagens
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ineensterkzuurmilieu.Dewijzewaaropinditmilieudekleurreactievan2-thiobarbituurzuurmetcarbonylverbindingen verloopt,isnognietgeheelduidelijk. Het onderzoekhiernaarisnogniet afgesloten (TAUFEL en ZIMMERMANN, 1961; TARLADGIS C.S.,
1962).Het isechter gebleken dat ervoor verschillende vetbevattende produkten verband bestaattussen deTBA-waardeendeorganoleptische waardering.
DUNKLEY (1951) toonde aan dat de TBA-waarden van monsters melk die in verschillende mate waren geoxideerd, zeer nauw correleerden met de organoleptische
waarderingscijfers. BIGGSenBRYANT(1953)pasten dezereactie toeopboter enmelkpoederensteldenvastdat metbehulpvandezereactieoxidatieverschijnselen konden
worden waargenomen beneden het niveau van de organoleptische gevoeligheid.
RAMOS-CORDOVAenCONTRERAS(1959)publiceerdenderesultatenvaneenonderzoek
waaruit werd geconcludeerd dat het in principe mogelijk zou zijn, aan de hand van
kleine stijgingen in TBA-waarde van boter, te komen tot het selecteren van boter
naar geschiktheid voor langdurige opslag in het koelhuis. Hun resultaten waren de
aanleiding tot eennader onderzoek.

5.2. Het verband tussen de organoleptische beoordeling van koelhuisboter en de
TBA-waarde
Verse boter werd betrokken van 28 over het gehele land verspreide fabrieken. De
helft vandezebedrijvenzouvolgens beschikbare gegevens goed houdbare, de andere
helft mindergoedhoudbareboterproduceren.Departijtjes boterwerdenbewaardbij
—10°C.Iedere3wekenwerdenvanallemonstersdeTBA-waardeendeorganoleptische
kwaliteit bepaald.
De reactie met 2-thiobarbituurzuur werd op de volgende wijze uitgevoerd: 10g
boter (temp. ca. 3°C) werd in een centrifugebuisje verwarmd tot ongeveer 40°C,
waarna 12ml TBA-reagens (0,025 M TBA in 1 M fosforzuur) werd toegevoegd.
Vervolgens werd gedurende 1 min krachtig geschud, waarna precies 10 min
werd verhit in water van 100°C, onder voortdurend roeren. Na koeling tot
40°C werd 3 min gecentrifugeerd (3000 omw./min). Vervolgens werd een glasstaafje in de centrifugebuis gezet, waarna de inhoud van de buis snelwerd gekoeld
tothetvetvastwasgeworden.Deglasstaafwerdverwijderd endoordesmalleopening
indevetlaagwerdeenpipetindeonderstaandevloeistoflaag gestoken.Vandezelaag
werd 10 ml afgepipetteerd in een andere centrifugebuis. Na toevoeging van 15ml
isoamylalcohol-pyridine( 2 : 1 , v/v)werdgedurende 1 mingeschudenvervolgenswerd
er3mingecentrifugeerd. Deenigszinstroebelebovenstaandevloeistoflaag werd overgebrachtineenanderecentrifugebuis. Natoevoegingvaneenweinigwatervrijnatriumsulfaat werd nogmaals gecentrifugeerd. Dekleur van de nu heldere isoamylalcoholpyridine oplossing werd gemeten tegen gedestilleerd water in een Kipp-Engel fotocolorimeter,ineen2cmcuvet,filterS53.DegemetenextinctiewerdalsTBA-waarde
aangehouden.
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De keuring van de partijtjes boter geschiedde door een vijftal keurmeesters. Uit
dedoorhengegevenbeoordelingenwerdengemiddeldewaardenvastgesteld.Deboter
van een bedrijf werd wegens de uitermate slechte bacteriologische gesteldheid uitgesloten van het vergelijkend onderzoek. Elke partij boter werd op de in tabel 39
Tabel 39. Overzicht van de TBA-waarden en van de organoleptische keuringsresultaten van 27
partijtjes boter na bewaring gedurende .. weken bij —10°C.
TBA-waarde
Na .. weken

Organoleptische beoordeling

g 0,080

0,080-0,150

>0,150

N*-rv

0

23

4

-

26

1

3

21

5

1

23

3

1

6

19

5

3

21

4

2

9

17

5

5

14

8

5

12

8

10

9

10

10

7

15

5

13

9

5

12

10

18

6

8

13

4

11

12

22

6

8

13

5

9

13

V-LT

T-ST
-

* N = normaal; IV = iets vettig; V = vettig; LT = licht tranig; T = tranig; ST = sterk tranig
Table 39. Survey of the TBA-values andof the organoleptic scoresof 27 buttersafter storagefor ..
weeksat—10°C.

aangegeven tijdstippen geanalyseerd en organoleptisch beoordeeld. In totaal werden
216TBA-bepalingenverricht.Alsgemiddeldeaanvangswaarde kaneenextinctievan
0,060wordengesteld.Voordeklassennormaal-ietsvettig,vettig-lichttranigentranigsterktranigwerdenextinctiewaarden aangehoudenvanresp. ^0,080,0,080-0,150en
^0,150.GeconstateerdwerddatdestijginginTBA-waardeaanvankelijk geheelvoor
rekeningkwam van het boterserum.
Dekwaliteit van departijtjes boter moet,gegevendeorganoleptische beoordeling,
slecht worden genoemd. Uit detabel blijkt dat deresultaten van de organoleptische
keuringenendeTBA-bepalingenbijdezelfde partijen botertamelijk nauwcorreleren.
De meningvan RAMOS-CORDOVAen CONTRERAS,alszou de stijging in TBA-waarde
eenindicatie geven omtrent de houdbaarheid, kon echter niet worden bevestigd. Uit
de waarnemingen kwam naar voren dat de toeneming in extinctiewaarde en de afnemingin kwaliteit ongeveer gelijktijdig optreden. Deindelingin bedrijven diegoed
en minder goed houdbare boter produceerden was weer afhankelijk van het kopergehalte van de boter. Evenzo Weeker, nadat de boter gedurende een aantal weken
wasbewaard, eencorrelatietebestaantussenderesp.kopergehaltenvande partijtjes
boter endeTBA-waarden.Infig.59isditverband nader aangegeven.
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Fig. 59. Het verband tussen dekopergehalten van 27partijtjes fabrieksboter van verschillendeherkomstendebij dezegehalten behorendeTBA-waarden,na 18wekenbewaringvandeboter
bij —10°C.
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Fig. 59. Relationbetweenthecoppercontentsof27buttersfrom differentoriginandthecorresponding
TBA-values after storageof thebutterfor 18 weeksat—10°C.

Als conclusiekan worden gesteld dat het niet mogelijk is aan de hand van TBAwaarden boter te selecteren voor opslag in het koelhuis, doch dat deze reactie ter
ondersteuning van het organoleptische onderzoek zeer goed kan worden toegepast.
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SAMENVATTING
De reuk- en smaakafwijkingen die in koelhuisboter kunnen voorkomen zijn grotendeelsvan oxidatieve aard. De oorzaak van het ontstaan van dezezg. koelhuisgebreken
moet voornamelijk worden gezocht ineen koperbesmetting van de melk, de room of
deboter. Het zuren van de room werkt het ontstaan van de gebreken in de hand. Ook
deveranderingen dieindeloop derjaren zijn aangebracht in detechniek vande boterbereiding, kunnen van belang zijn bij het ontstaan van reuk- en smaakafwijkingen.
Doelvandit onderzoek wasom de belangrijkste factoren die invloed uitoefenen op
het ontstaan van koelhuisgebreken nader tebestuderen enomzomogelijk een samenhangtevinden van de invloed van deze factoren op de houdbaarheid van koelhuisboter. Voorts is getracht om aan te geven op welke wijze de kwaliteit van deze boter
kan worden verbeterd.
In Hoofdstuk I wordt naderingegaan op de processen die leiden tot het ontstaan van
deze gebreken. Zoals o.a. uit onderzoekingen van MULDER (1947) naar voren is
gekomen, treden de oxidatieprocessen op aan het grensvlak vet/serum, waarbij de
aanwezigheid van het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes van essentieel belang is.
Uit onderzoekingen van VAN DER WAARDEN (1944, 1947) is gebleken dat koelhuisgebreken (vettig, tranig) ontstaan door oxidatie van onverzadigde vetzuren. Deze
onverzadigde vetzuren zijn gelocaliseerd in het botervet en in de fosfatiden. Zowel de
triglyceriden als de fosfatiden kunnen in principe worden beschouwd als potentiele
bron voor het ontstaan van koelhuisgebreken. Uit de beschikbare literatuurgegevens
komtechter naarvoren dat defosfatiden naar allewaarschijnlijkheid dienen te worden
aangemerkt als oorzaak van het ontstaan van oxidatieve smaakafwijkingen.
De vluchtige reuk- en smaakstoffen van geoxideerde fosfatide-solen behoren tot
verschillende groepen van carbonylverbindingen (VAN DUIN, 1960). Tranig-vissige
smaken werden veroorzaakt door onverzadigde aldehyden met een dubbele binding
(op een andere dan de a-/Splaats) en door tweevoudig onverzadigde aldehyden met
een dubbele binding op de a-/?plaats en een op een andere dan de y-8 plaats. Het in
de fosfatiden aanwezige linoleenzuur dient daarbij als een belangrijke bron voor het
ontstaan van tranigheid te worden beschouwd.
Over de factoren die invloed uitoefenen op het ontstaan van koelhuisgebreken kan
worden opgemerkt dat de houdbaarheid van boter voornamelijk wordtbepaald door
de mate van besmetting van de melk, room ofboter metkoper endoor de pH van het
boterserum. Uit onderzoekingen van MULDER (1949) is gebleken dat toevoeging van
ijzer- en/of mangaanzouten nimmer aanleiding gaf tot het ontstaan van tranigheid.
Toevoeging van zeer geringe hoeveelheden koper aan de room was voldoende om
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binnen korte tijd het specifieke koelhuisgebrek te doen ontstaan. Daarnaast was de
zuurheidsgraadvanderoomvan groteinvloed opdesnelheid waarmede het oxidatieproces verliep (MULDER en KLEIKAMP, 1945). De wijze waarop deze beide factoren
hun invloed doen gelden is echter tot nu toe niet opgehelderd.
Tenslottewerdindithoofdstuk nogaandacht besteed aaneenaantalandere factoren
die vanbelang zouden kunnen zijn bij het ontstaan van koelhuisgebreken.
In Hoofdstuk II wordenresultaten vermeld van onderzoekingen naar de wijze waarop
de fosfatiden in melkvoorkomenen betreffende de winning van fosfatiden uit boter;
verder over de samenstelling, de scheiding in componenten en de aanwezigheid van
onverzadigde vetzureninfosfatiden enin fosfatide-fracties. Daarnaast werden ook de
onverzadigde vetzuren in het botervet in het onderzoek betrokken.
Volgens MULDER C.S. (1957) bevatten 100 g vetbolletjes ca. 600 mg fosfatiden; in
het plasma kwamen per 100 g ca. 16 mg fosfatiden voor. Van de totale hoeveelheid
fosfatiden in de melk is ongeveer 60% in het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes
aanwezig, geassocieerd met eiwit.
Nadat werd gewezen op de moeilijkheden die zijn verbonden aan extractie van de
fosfatiden uit melk, room of boter, werd nader ingegaan op de wijze waarop de
fosfatiden uit boter worden gei'soleerd. De volgende methoden werden toegepast:
1.Rose-Gottlieb-extractievan boterserum, gevolgd door een enkele malen herhaalde precipitatie van het residu van het geconcentreerde ether-petroleumether-extract
met aceton via een oplossing van de fosfatiden in chloroform (Ml).
2. Extractie uit boterserum met ethanol-tetrachloorkoolstof, uitschudden van het
geconcentreerde ethanol-tetrachloorkoolstof-extract met tetra, wassen met een oplossingvanmagnesiumchloride inwater (0,25M)enherhaalde precipitatie met aceton
via een oplossing van de fosfatiden in tetra (M2).
3. Als onder 2, waarbij de aceton-procedure achterwege werd gelaten. Het ruwe,
gewassen tetraextract werd chromatografisch gezuiverd (M3).
De samenstelling van de fosfatiden van boter werd nagegaan door een, niet met
aceton behandeld, gewassen M2-extract van boterserum te analyseren. Het fosfatidemengsel was als volgt samengesteld (in mol %): fosfatidylcholine (lecithine) 30,
sfingomyeline25,cefaline 45(fosfatidylethanolamine 30,fosfatidylserine 10en inositol
bevattende fosfatiden 6). De hoeveelheid acetaalfosfatiden bedroeg 3,2% (1,0% als
Ci6-aldehyde).
De scheiding van de fosfatiden werd bewerkstelligd door middel van chromatografie via aluminiumoxide en silicagel.
Bij het onderzoek naar de onverzadigde vetzuren van de fosfatiden en van de
fosfatide-fracties werd gebruik gemaakt van de alkali-isomerisatiemethode. Uit de
resultaten van de experimenten kwam naar voren dat de fosfatiden veel meer onverzadigde vetzuren bevatten dan de triglyceriden. De groep der cefalinen had een veel
sterker onverzadigd karakter dan de lecithine-fractie; sfingomyeline bevatte vrijwel
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geen onverzadigde vetzuren. Het gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren,
zowelvanhetbotervetendefosfatiden, alsvandefosfatide-fracties wasindezomermaandenhethoogst,uitgezonderddatvandeniet-geconjugeerde dieenzurenwaarvan
detop in de winter viel. Gezien het grote verschil in onverzadigdheid tussen de fosfatiden (cefaline) en het botervet, was het aannemelijk te veronderstellen dat de
fosfatiden veel gevoeliger voor oxidatie zijn dan het botervet en dat de oxidatie dus
zal aanvangen bij defosfatiden. Deze hypothese werd in dehoofdstukken III enIV
nader getoetst.
In Hoofdstuk III wordtaandachtbesteedaandeoxidatievanfosfatiden envan botervet.Na toevoegingvankoper aan room enbewaringvan deroom gedurendeenkele
dagen bij eentemperatuur van 3°C,daalde hetjoodadditiegetal van defosfatiden en
bleef dat van het vet constant. Deze waarneming duidt er op dat het oxidatieproces
inroom zichineersteinstantieafspeelt aanhetgrensvlak vet/water.
Indien fosfatide-solen (pH 4,6)werden geschud trad zeer sneloxidatie op, waarbij
aanversbotervet smaakstoffen kondenworden overgedragen diesterk dedendenken
aan het smaakverloop van slecht houdbare koelhuisboter. Het botervet daarentegen
wasonder die omstandigheden stabiel.
De zuurstofabsorptie van emulsies van botervet envan fosfatide-solen werdnagegaan met behulpvan deconventioneleWarburg-methode. De zuurstofabsorptie van
botervet (bepaald bij een pH-waarde van 4,6) werd versneld door toevoeging van
koper;kopereneiwitsamenhaddeneengrotereinvloeddankoperalleen.Toegevoegd
ijzer deeddezuurstofabsorptie veelsterkertoenemendan koper,dochdeinvloedvan
ijzer werdtenietgedaan indieneiwitin het systeemaanwezigwas.
Fosfatide-solen oxideerden aanmerkelijk sneller dan emulsiesvan botervet. Indien
depHwerdverlaagd nam dezuurstofabsorptie vanfosfatiden aanzienlijk toe;koper
versneldedeoxidatie.Dezetweefactoren (pHenkoper)bepaleneveneensgrotendeels
de houdbaarheid van boter in het koelhuis. Ook in fosfatide-solen werd toegevoegd
ijzer volledig geinactiveerd door eiwit. De invloed van koper en eiwit samen op de
oxidatievanfosfatide-solen wasdaarentegen groterdandievankoperalleen.
De zuurstofabsorptie van vetvrije fosfatiden kwam vrijwel geheel voor rekening
van degroep der cefalinen. De zuurstofabsorptie van lecithine-solen was gering, die
van sfingomyeline nihil. Cefaline oxideerde ca. 400 maal zo snel als botervet. De
resultaten van deze experimenten maken het aannemelijk te veronderstellen dat
oxidatie vandefosfatiden aanvangt bij de cefaline-fractie.
Defosfatiden vanboterzijnvrijwelgeheelafkomstig vanhetoppervlaktelaagje van
de vetbolletjes en komen daarin voor als een fosfatide-eiwitcomplex (lipoprotei'ne).
Bovendien is een belangrijk deel van het in melk, room en boter aanwezige koper
geassocieerd met het membraaneiwit. Om deze redenen werd het wenselijk geacht
nader aandacht te besteden aan de oxidatie van het lipoproteinecomplex.
In HoofdstukIV worden experimenten beschreven waarin de gevoeligheid voor oxi176

datievanhetoppervlaktelaagjevandevetbolletjeswerdnagegaan.Naeentheoretische
beschouwing over lipoprotei'nen in het algemeen, werd ingegaan op de structurele
opbouw van het oppervlaktelaagje van de melkvetbolletjes en werd een methode
aangegeven om dit oppervlaktelaagje te isoleren uit gewassen room. Het bereide
preparaat van het oppervlaktelaagje bevatte ca. 40%eiwit, 20%fosfatiden en 40%
gebondenvet(voornamelijk triglyceridenmeteenzeerlaagjoodgetal).Gewezenwerd
op het feit dat uiteindelijk alleen de verbindingen die stevig aan het vetbolletje zijn
gebonden konden worden geisoleerd. Gaschromatografische analyses toonden aan
dat het vetzuurpatroon van demembraanfosfatiden van boter uit gewassen room en
dat van defosfatiden van normale boter identiek waren.
De gevoeligheid van het oppervlaktelaagje voor oxidatie werd nagegaan met behulp van de Warburg-methode, waarbij de invloed van de volgende factoren op de
zuurstofabsorptie werd bestudeerd: de pH, toevoeging van koper- en van andere
ionen, toevoeging van eiwitten, de temperatuur en toevoeging van antioxidanten.
Wat betreft deinvloed vandepH werd vastgesteld dat bij verlagingvan depH de
zuurstofabsorptie aanzienlijk toenam. De maximale zuurstofabsorptie lag bij een
pH-waarde van 3,8,hetiso-elektrischpunt vandevetbolletjes. Ookhet gebrektranig
bij boter uit gewassen room was bij deze pH-waarde het meest geprononceerd. De
oxidatie van het oppervlaktelaagje verliep bij pH 3,8 ca. 10-20maal zo snelals bij
pH 6,6;de zuurstofabsorptie van het lipoprotei'necomplex was bij pH 3,8 ca. 7-11
maalgroter dan dievaneenzelfde hoeveelheid nietaan hetmembraaneiwit gebonden
fosfatiden. Hierbij isdeinteractie tussen cefab'ne enhet membraaneiwit, diebij deze
pH eentegengestelde lading bezitten, van groot belang. Het gelukte omin boter uit
gezuurde room, die was bereid onder uitsluiting van koperinfectie, tranigheid op te
wekkendoor detekarnen room aantezuren tot pH 3,8.Na toevoegingvanTATD,
waardoor het natuurlijke koper werd gei'nactiveerd, traden onder deze omstandigheden geenkoelhuisgebreken op.
Van een dertiental bij het onderzoek betrokken metaalzouten bevorderden alleen
dievankoperenijzerdezuurstofabsorptie vanhetmembraan.Toegevoegdijzerwordt
inhet natuurlijke milieuechter opgenomen engei'nactiveerd door deplasmaeiwitten.
Uitproeven metmembraanpreparaten, geisoleerdonderuitsluitingvan koperinfectie,
werd geconcludeerd dat zowelhet natuurlijke alshet toegevoegde koper katalytische
activiteitbezit.
Gewassen room waaraan koper was toegevoegd werd bij pH 4,6 snel tranig; bij
pH 6,6waseenverhittingvan 10minoptemperaturen boven 60°Cnoodzakelijk om
tranigheid te doen ontstaan.
Toevoeging van plasmaeiwitten aan suspensies van het oppervlaktelaagje deed de
zuurstofabsorptie vanhet membraan niettoenemen.Deremmendeinvloed vandoor
verhitting geactiveerde sulfhydrylgroepen (/Mactoglobuline) op de zuurstofabsorptie
van het oppervlaktelaagje en op de oxidatieverschijnselen in gewassen room werd
duidelijk vastgesteld.
De oxidatie van het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes werd nagegaan bij ver177

schillende temperaturen.De activeringsenergie(pH 4,6)bedroegca. 12kcal/mol, na
toevoeging vankoper daalde deze waarde tot ca.9 kcal/mol.Het ontstaan van een
tranige smaakinverhitte,gewassenroom konworden voorkomen door degewassen
roomteverhittenineenatmosfeer vanstikstof.Zuurstof verhoogdedeintensiteitvan
de smaakafwijking.
Tenslotte werd nagegaan welke invloed een aantal antioxidanten hadden op de
zuurstofabsorptie van het oppervlaktelaagje. Vastgesteld werd dat verbindingen die
instaatzijnhetkoperteverwijderen vanhetoppervlaktelaagje vandevetbolletjes, de
zuurstofabsorptie volledigbelemmerden.Deremmendeinvloedvanantioxidantenals
NDGA, BHAen BHT op de zuurstofabsorptie van het oppervlaktelaagje berust op
dedirectremmendewerkingtenopzichtevandealskettingreactieverlopendeautoxidatie.
InHoofdstukVwordtingegaanopdewijzewaaropkopervoorkomtinmelk,roomen
boter.Daarbijwordtspeciaalaandacht besteed aan deinvloed van depH op deverdeling van het natuurlijke en het toegevoegde koper over de melkbestanddelen. De
experimentenbetreffende hettoegevoegdekoperwerdenverrichtmetradioactiefkoper
(sulfaat). Deresultaten vandeonderzoekingen latenzichalsvolgt samenvatten:
1. het kopergehalte van normale melk varieerde van 8-40 /ig/kg, de hoeveelheid
natuurlijk koperinhetoppervlaktelaagjebedroeg4-18^g/lOOgvetbolletjes,gemiddeld
H/tg;
2. het kopergehalte van nieuwe melk varieerde van 25-214 fig/kg, de hoeveelheid
natuurlijk koper inhet oppervlaktelaagje bedroeg4-22 /ig/100gvetbolletjes, gemiddeld eveneens 11 ^ag;
3. van het aan melk toegevoegde (radioactieve) koper werd 1-2%gebonden aan
het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes;
4. indien melk werd aangezuurd tot een zeer lage pH-waarde en vervolgens geneutraliseerd(pH6,6->-l,8-*6,6)namhetgehalteaankopervanhet oppervlaktelaagje
aanzienlijk toe (30-50%van detotale hoeveelheid koper indemelk);
5.het aanzuren van melk tot eenpH-waarde van 4,6 had geen invloed op deverdeling van het natuurlijke koper;
6. als gevolgvan het aanzuren vanroom tot een pH-waarde van 4,6 migreerde
ca. 30-40% van het toegevoegde koper van deplasmaeiwitten naar het oppervlaktelaagjevande vetbolletjes;
7.inboteruit gezuurderoomwasvrijwelgeenionogeenkoperaanwezig.
De goede houdbaarheid van boter (pH 4,6) bereid uit melk met een hoog gehalte
aan natuurlijk koper (nieuwe melk; MENGER, 1961)kon worden verklaard op grond
van de onder 1,2en 5vermelde resultaten. De slechte houdbaarheid van boter (pH
4,6) bereid uit tot zeer lage pH-waarden gezuurde en daarna geneutraliseerde melk
(pH 6,6-^-1,8^-6,6; MENGER, 1961)werd veroorzaakt door migratie van eendeelvan
het natuurlijk koper van deplasmaeiwitten naar het oppervlaktelaagje (sub4).
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Debindingvankoperaanfosfatiden enaaneiwittenwerdnagegaan door middelvan
de speciflciteit vanionogeen koper met betrekking tot de oxidatie van een oplossing
vanascorbinezuur.Dezeoxidatiewerdzowelmanometrischalstitrimetrischgevolgd.
Deresultaten werden uitgedruktinenkelecurven,diehetverband aangeventussende
logarithmenvanverschillendeconcentratiesaanionogeenkoperenderespectievelijke
halfwaardetijden vaneenoplossingvanascorbinezuur.Vastgesteldwerddat fosfatiden
bijpH 4,6 minder koper binden dan bij pH 6,8.Deaffiniteit vaneiwitten voor koper
wasbij pH 6,8 het grootst voor het eiwit vanhet oppervlaktelaagje ennam voor natriumcasei'naat, a-lactalbumine en /Mactoglobuline geleidelijk af. Bij pH 4,6 bond
het oppervlaktelaagje wederom degrootste hoeveelheidkoper,gevolgddoor a-lactalbumine, natriumcaseinaat en /3-lactoglobuline. De plasmaeiwitten namen bij deze
pH slechts eengedeeltevan het toegevoegde koper op.
Als conclusie werd gesteld dat de invloed van een lage pH-waarde (4,6) en van
toegevoegd koper ophet ontstaan vankoelhuisgebreken inboterzichopdevolgende
wijze manifesteren:
a. toegenomen interactie tussen het voor zuurstof uitermate gevoelige cefaline en
hetkoperbevattendemembraaneiwit,waardoordesnelheidwaarmedehetlipoprotei'necomplexoxideert, zeersneltoeneemt;
b. migratie van een aanzienlijk deel van het toegevoegde koper van de plasmaeiwitten naar het membraaneiwit, waardoor de concentratie van het koper in het
oppervlaktelaagje sterk wordt verhoogd.
In HoofdstukVIworden praktischemaatregelenter bestrijding van koelhuisgebreken
besproken. Het ontstaan van oxidatieve smaakafwijkingen zou in principe kunnen
worden voorkomen, c.q. vertraagd door:
a. gehele of gedeeltelijke verwijdering van het lipoproteinecomplex;
b. het voorkomen ofverminderenvan migratie van het toegevoegde koper van de
plasmaeiwitten naar het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes;
c. het doen ontstaan of toevoegen van antioxidanten.
Uit de onderzoekingen bleek dat zonder toepassing van ingrijpende procedures,
slechtsinbetrekkelijkgeringemateinvloedkonwordenuitgeoefend opdeverwijdering
van het lipoproteinecomplex van de vetbolletjes.
Het elimineren van koperbesmetting wasvan beslissende invloed op de houdbaarheid van boter uit gezuurde room. Bij ruim 140monsters boter, afkomstig van verschillende bedrijven, werd het verband nagegaan tussen het gehalte aan koper en de
houdbaarheid bij —10°C.Uit deresultaten werd berekend dat degemiddelde kopergehalten van 9 maanden-oude koelhuisboter in de klassen normaal, vettig en tranig
respectievelijk 16,24 en 34 /jg/kg bedroegen. De grenzen die aan het kopergehalte
vanvoor opslagbestemde boter zijn gesteld, zijn dusbeslist tehoog.
Wat betreft het verminderen vandemigratie van hettoegevoegde koper kwamuit
de resultaten van experimenten op laboratorium-, semitechnische en technische
schaalnaarvorendatverhogingvanhetvetgehaltevanroom,verkregenuitmetkoper
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besmette melk, resulteerdein een lagere concentratie aan koper in het oppervlaktelaagje van devetbolletjes bij pH 4,6,en dientengevolge in eenbetere houdbaarheid.
Deoorzakenvandeverlagingvanhetkopergehaltewerdenaangegeven.
Het doen ontstaan van antioxidanten door verhitting van room (vorming van
actievesulfhydrylgroepen) iseenveelvuldigtoegepaste methodeomdehoudbaarheid
van koelhuisboter teverbeteren. Onder normalebedrijfsomstandigheden, metmogelijkegevarenvanbesmettingmetkoper,konechtergeencorrelatiewordenaangetoond
tussen de hoeveelheid SH-groepen en de houdbaarheid.
Het ontstaan van koelhuisgebreken kon worden voorkomen door toevoeging van
zowel in vet als in water oplosbare verbindingen die in staat waren het koper te
verwijderen van het oppervlaktelaagje van de vetbolletjes. In vet oplosbare antioxidanten die geen koper binden remden het ontstaan van koelhuisgebreken niet.
Daarnaast kon ook door direct afvangen van de voor oxidatie benodigde zuurstof
(viadewaterfase),deprimaireoxidatieaanhetgrensvlakvet/waterwordenuitgesteld.
Tenslotte werdnogaandacht besteed aan het vroegtijdig aantonen van oxidatief
bederf.HetwasechternietmogelijkaandehandvanTBA-waardenboterteselecteren
voor opslaginhet koelhuis.
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SUMMARY
Flavour defects which may develop in cold stored butter made from ripened cream
areusually ofan oxidative character. Theseso-called cold storage defects arecaused
mainlybycontaminationofthemilk,creamorbutterwithcopper.Theripeningofcream
promotes the development of this defect. Changes in relation to butter making may
beofimportance inthe origin ofthe oxidative defects.
Thescopeofthisinvestigation wasto studythemostimportant factors whichhave
aneffect uponthedevelopmentofthesedefects,i.e.copperandpH,tofind,ifpossible,
a connection between thesetwofactors inrelation to keepingquality and to attempt
to show how improvements in production could lead to better keeping quality.
ChapterI dealswithasurveyoftheliterature.Fromthisitcanbeconcluded (seea.o.
MULDER, 1947) that oxidation takes place at the fat/serum interface, in which the
presenceofthefat globulemembraneisanessentialfactor. VANDERWAARDEN(1944,
1947)showed thatcold storage defects are caused by oxidation of unsaturated fatty
acids.Thesefattyacidsoccurbothinbutterfatandinphospholipids,sothattriglycerides
as well as phospholipids can be regarded as the source of the development of cold
storagedefects. Itisevidenthoweverfrom theliterature,that thephospholipids must
be considered asthe major cause ofthe development ofthese oxidative defects.
The volatile flavour components of oxidized phospholipids belong to different
classesofcarbonylcompounds (VANDUIN, 1960).Trainy-fishyflavoursarecausedby
unsaturated aldehydeswithanon-a-/Jdoublebondand bytwodoublebondscontainingaldehydes withone doublebondin the a-/?position and oneinaposition other
than y-d. Linolenic acid, originating from the phospholipids, must be considered as
animportant source for the development oftrainyflavour.
Thekeepingqualityofcoldstoredbutter mainlydependsontheextentofcontamination ofmilk,creamorbutter withcopperand onthepH ofbutter serum. MULDER
(1949) showed that addition of salts of iron and/or manganese never lead to the
development oftrainyflavour.On the other hand, the addition of small amounts of
copper to cream was sufficient to cause cold storage defects within a short time. In
addition it was found that cream acidity had a pronounced influence on the rate of
oxidation (MULDER and KLEIKAMP, 1945).However, the manner in which thesetwo
factors operate in butter has never been explained.
Finallyinthischapter someotherfactors wereconsidered whichmaybeofimportanceinthedevelopmentofcoldstoragedefects.
In ChapterII resultsaregivenoninvestigations concerningthepartition ofphospho181

lipids between the fat and water phases of milk, methods of extraction from butter,
composition, separation into individual components and thepresence of unsaturated
fatty acids in phospholipids, phospholipid-fractions and in butter fat.
Accordingto MULDER(1957)thefat globulesandthemilkplasmacontain600and
16mg of phospholipids per 100g respectively. About 60% of the total amount of
phospholipids in milk occurs in the fat globule membrane, associated with protein.
Three methods were developed for the extraction of phospholipids. Briefly, the
principles of these methods were:
1.Rose-Gottlieb extraction ofbutter serum, followed byrepeated precipitation of
theevaporatedether-petroletherextractwithacetonefrom asolutionofthephospholipidsinchloroform (Ml).
2. Extraction from butter serum with ethanol-carbon tetrachloride, extraction of
the evaporated solution with carbon tetrachloride, washing with a 0,25 M solution
of magnesium chloride and repeated precipitation with acetone from a solution of
thephospholipids in carbon tetrachloride(M2).
3.Asunder2, omittingtheprecipitation.Thecrude,washedextractwaspurified by
column chromatography (M3).
The composition of butter phospholipids was determined by analyzing a washed
M2-extract, which had not been treated with acetone. Totalphospholipids of butter
contained (inmoles %);phosphatidylcholine(lecithin)30,sphingomyelin25,cephalin
45 (phosphatidylethanolamine 30, phosphatidylserine 10, lipid bound inositol 6)
and plasmalogens 3.Separation ofthephospholipids intotheindividual components
was achieved by chromatography on aluminium oxide and silica gel respectively.
Unsaturated fatty acids of the phospholipids and of the phospholipid fractions
were determined by alkali isomerisation. Phospholipids were much more highly
unsaturated than the triglycerides. The content of unsaturated fatty acids of the
cephalin fraction wasmuchhigherthan that of lecithin. On the other hand sphingomyelin contained practically no unsaturated fatty acids. The level of unsaturation
of butter fat, phospholipids and of phospholipid fractions was highest in summer,
exceptthat ofthenon-conjugated dienoicacidswhichhad their maximum in winter.
From the results of these experiments it seems that phospholipids are much more
susceptibletooxidationthanisbutterfat and that oxidation startswiththephospholipids.This hypothesiswasinvestigated inChaptersIII andIV.
Chapter III dealswiththe oxidation of phospholipids and of butter fat. The iodine
addition number of phospholipids from cream to which copper had been added,
decreased on storage at 3°C,while that of the butter fat remained constant. This
observation indicates that oxidation starts in cream at thefat/water interface.
OnshakingphospholipidsolsatpH4,6,oxidationproceededveryrapidly. Flavour
compoundswhichresembledthoseofcoldstoredbutterofpoorkeepingquality,could
be transferred to fresh butter fat. Onthe other hand, emulsions of butter fat were
stable intheseexperiments.
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The oxygen absorption of butter fat emulsions and of phospholipid sols was determined bytheconventionalWarburg-method. Therate of oxidation ofbutterfat at
pH 4,6 wasincreased by the addition of copper, but oxidation was accelerated to a
greater degree by copper together with protein than by copper alone. Added iron
had much more effect on the oxygen consumption than copper, but iron was inactivated byadded protein.
Phospholipid solswereoxidized muchmorerapidlythanwereemulsions ofbutter
fat. With decreasing pH, oxygen consumption increased appreciably, and copper
accelerated therate of oxidation. Thesetwofactors (pH and copper) also determine
the keeping quality of cold stored butter. In phospholipid sols too, added iron was
inactivated by protein. The effect of copper in combination with protein on the
oxidation of phospholipid sols was much greater than of copper alone.
Concerningthephospholipidfractions,itwasobservedthattheoxygenconsumption
ofnon-P-lipidfree phospholipids could nearly allbe accounted for by cephalin. The
rate of oxidation of lecithin sols was slow, that of sphingomyelin nil. The cephalin
fraction was oxidized about 400times faster than was butter fat. It was concluded
from these experiments that oxidation of the phospholipids starts with the cephalin
fraction.
The phospholipids of butter nearly all originate from the phospholipid-protein
complexofthefat globulemembrane,withwhichapart ofthecopperinmilk,cream
and butter is associated. It therefore appeared necessary to pay attention to the
oxidation of thiscomplex.
In ChapterIV experimentsaredescribed inwhichthesusceptibility ofthefat globule
membrane to oxidation was studied. After a brief survey of the literature on lipoproteins in general, the structural composition of the fat globule membrane was
discussed and a method was given of the preparation of this membrane from
washed cream. Preparations of the surface layer contained about 40%protein, 20%
phospholipidsand40%boundfat(mainlytriglycerideswithaverylowiodineaddition
number). It was stressed that only those substances which werefirmlyattached to
the fat globules were isolated. Gas chromatographic analysis showed no difference
between the fatty acid pattern of membrane phospholipids of butter prepared from
washed cream and that ofphospholipids from normal butter.
The susceptibility of the fat globule membrane to oxidation was studied by the
conventional Warburg-method. The following factors were considered: influence of
pH, addition of copper and other ions,addition ofprotein,influence of temperature
and addition of antioxidants.
It wasfound thatbyloweringthepH,theoxygenconsumptionincreasedconsiderably;themaximumoxygenconsumptionwasatpH3,8,the iso-electricpoint of the fat
globules.At thispHvaluetrainyflavourofbutter madefrom washed creamwasalso
most pronounced. Therate of oxidation ofthe fat globule membrane at pH 3,8was
10-20timesfasterthanatpH6,6,whereasatpH3,8thelipoproteincomplexabsorbed
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oxygen7-11 timesfaster thanthesame amount ofprotein-free membranephospholipids.Physical-chemical interaction betweencephalin and membraneprotein, which
are oppositely charged at this pH value, is involved in this phenomenon. It was
possibletodeveloptrainyflavour inbutter madefrom normalcultured cream,which
wasnot contaminated withcopper,merely by acidifying the cream to a pH value of
3,8. After addition of a copper binding agent (TETD) the natural copper was inactivated, and no trainy flavour developed.
Theinfluence of 13 different metalsalts on oxygenconsumption bythefat globule
membrane was studied. Only those of copper and iron accelerated the oxidation of
the lipoprotein complex. Added iron, however, is normally inactivated by plasma
proteins. From experiments with membrane preparations, uncontaminated with
copper, it wasconcluded that both natural and added copper havecatalytic activity.
Washedcreamcontainingadded copperreadilyturnstrainyatpH4,6,but at apH
valueof6,6,heatingattemperaturesabove60°Cfor 10minutesisnecessarytodevelop
trainy flavour.
Addition ofplasmaproteinstofat globulemembranesuspensions didnot increase
the oxygen consumption. The inhibitory effect of activated sulfhydryl groups (/Slactoglobulin) on the oxygen consumption of membrane suspensions and on the
oxidation inwashed creamwas observed.
Oxidation ofthefat globule membrane wasstudied at different temperatures. The
energy ofactivation (pH 4,6)amounted to 12kcal/mol; after addition ofcopper this
value decreased to 9kcal/mol. The development of trainy flavour in heated washed
cream could beblocked by heating thewashed cream in an atmosphere of nitrogen.
Trainy flavour wasenhanced byheating under oxygen.
Finallytheinfluence ofanumberofantioxidantsontheoxygenconsumptionofthe
fat globule membrane was studied. It was shown that oxidation of the membrane
phospholipids was blocked by addition of those copper chelating agents whichwere
able to remove the copper from the membrane. The influence of the primary antioxidants likeNDGA, BHA and BHT on the oxygen consumption of the membrane
isbasedonthedirectinhibitingactionwithregardtotheautoxidationchainreaction.
ChapterVdeals with the distribution of copper in milk, cream and butter. Special
attention was paid to the influence of pH on the partition of natural and of added
copperinthe milkconstituents.Theexperimentswithadded copperwerecarried out
withradioactivecopper(sulphate).Theresultsoftheinvestigationscanbesummarized
as follows:
1. The copper content of normal milk varied from 8-40 fig/kg; the quantity of
naturalcopperinthefatglobulemembraneamountedto4-18/jg/100goffatglobules,
onthe average 11fig.
2. The copper content of early lactation milk (first 14days) varied from 25-214
/j,g/kg; thequantity ofnaturalcopperinthefat globulemembraneamountedto 4-22
fig/100goffat globules,ontheaverage 11 fig.
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3. 1-2% of the added (radioactive) copper to milk was bound by the fat globule
membrane.
4. If milk wasneutralized subsequent to acidification to a very lowpH value (pH
6,6-*l,8->6,6), the content of copper in the fat globule membrane increased considerably (30-50%ofthetotal amount ofcopper inmilk).
5.Acidification ofmilk to apH value of4,6did not affect thepartition of natural
copper in milk.
6. As a result of acidification of milk or cream to pH 4,6, about 30-40% of the
added copper shifted from theplasma proteinsto thefat globule membrane.
7.Practically no ioniccopper could bedetected inbutter serumatpH4,6.
The good keeping quality of butter (pH 4,6) made from early lactation milk with
a highnatural coppercontent (MENGER, 1961),could beexplained onresults 1,2and
5givenabove.Thebadkeepingqualityofbutter(pH4,6)madefrom stronglyacidified
and neutralized milk(pH 6,6^-1,8^-6,6; MENGER, 1961)wascausedbymigration of
part of the natural copper from the plasma proteins to the fat globule membrane
(see4above).
Thebinding ofcopper tophospholipids and to proteins wasstudied bymeans ofthe
specificity ofioniccopperincatalyzingtheoxidation ofascorbicacid.Thisoxidation
wasfollowedmanometricallyaswellasbyatitrimetricprocedure.Theresultsobtained
were given in the form of graphs, indicating the relation between the logarithms of
various copper ion concentrations and the half oxidation times of a solution of
ascorbicacid.Itwasfound thatphospholipidsbind lesscopper at pH 4,6 than at pH
6,8. The affinity of proteins to copper at pH 6,8 decreased in the order: fat globule
membrane protein, sodium caseinate, a-lactalbumin and /S-lactoglobulin.At pH 4,6
the order was: fat globule membrane protein, a-lactalbumin, sodium caseinate and
/Mactoglobulin.Onlypart oftheadded copper wasadsorbed bytheplasma proteins
at pH 4,6.
Itwasconcluded thattheinfluence ofalowpHvalue(4,6)andofaddedcopperon
thedevelopment ofcoldstoragedefectsinbutterfindexpressioninthefollowingway:
a.Enhancedinteractionbetweencephalinfrom themembranephospholipids,which
is highly susceptible to oxygen, and the copper containing membrane protein. As a
result ofthis,therateofoxidation ofthelipoprotein complexincreases considerably.
b. The concentration of copper in the membrane rises appreciably, caused by
migration of a considerable part of the plasma protein-bound added copper tothe
membrane protein.
In Chapter VIpractical measures to prevent cold storage defects wereconsidered. In
principle it should bepossible to prevent or delay the development of oxidative offflavours by:
a. Complete orpartialremoval ofthelipoprotein complex.
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b. Prevention or decrease of migration of the added copper from the plasma
proteins to the fat globule membrane.
c. Creation or addition of antioxidants.
As a result of the experiments it appeared that, without the application of most
unusual measures, removal ofthelipoprotein complexfrom thefat globulecould be
effected only to a slight extent.
Prevention ofcontamination withcopperprovedtobethecrucialfactor inrelation
togoodkeepingquality.Morethan 140samplesofbutterfrom different factorieswere
analyzed for copper content and keeping quality at —10°C. From the results it was
calculated that the average contents ofcopper from 9months old cold stored butter
in the classes normal, fatty and trainy amounted to 16,24 and 34 ,ug/kg butter respectively. This implies that the present limits for the copper content of butter for
cold storageare absolutely too high.
The results of experiments on a laboratory, semi-technical, and technical scale
withbutter (pH 4,6),madefrom cream with a high and with alowfat content, both
derived from the same copper contaminated milk, indicated that as a result of the
lower copper concentration in the fat globule membrane of the high fat cream at
pH 4,6,butter madefrom that cream had a better keeping quality than butter made
from low fat cream. The causes of the decrease in copper content were given.
Creationofantioxidantsbyheatingcream(developmentofactivesulphydrylgroups)
isoften appliedtoimprovethekeepingquality ofcoldstoredbutter. However,under
normalconditions,wherecoppercontamination mightoccur,nocorrelationcouldbe
established between the amount of SH-groups and keeping quality.
The development of cold storage defects could be prevented by addition of those
fat or water soluble compounds which wereable to remove the copper from the fat
globule membrane.
Fat soluble antioxidants which did not bind copper did not prevent the development of trainy flavour. The primary oxidation at the fat/water interface could be
delayed byaddition ofwater solubleantioxidants which reacted the oxygen required
for oxidation.
Finally, attention waspaid to theearlydetection ofoxidativedeterioration. It was
notpossibletoselectbutterfor coldstoragebyregulardeterminationsofTBAvalues.
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