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Piimas on rasv varieeruva suurusega rasvakuulikestena. Rasvakuulikeste suurust 

mõjutavad mitmed tegurid, näiteks laktatsiooni järk, aastaaeg ja lehma vanus. 

Rasvakuulikeste suurus on oluline näitaja piimatoodete valmistamisel, sest mõjutab 

nende omadusi.  

 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida lehmapiima rasvakuulikeste suurusjaotust ning 

erinevate tegurite mõju suurusjaotusele. 

 

Piimaproove koguti 2015. a. märtsist kuni 2016 a. veebruarini Eerika Farm osaühingust.  

Rasvakuulikeste suurusjaotuse uurimine tehti Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja 

Loomakasvatuse Instituudi Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna 

mikromeiereis. Rasvakuulikeste suuruse määramiseks kasutati Gorjajevi mahuühik 

kambrit, mikroskoopi ja programmi NIS-Elements. Andmed piima rasvasisalduse, 

valgusisalduse ja piima koguste kohta saadi Eesti Põllumajandusloomade 

Jõudluskontrolli keskusest. Andmetöötluseks kasutati Microsoft Excelit ja programmi R-

projekt.  

 

Tulemustest selgus, et keskmine rasvakuulikeste diameeter üle kõigi proovide oli 3,2 µm. 

Uuringust ilmnes, et laktatsiooni esimesel kahel kuul on rasvakuulikesed suuremad 
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võrreldes hilisemate laktatsiooni järkudega (r = -0,89; p˂ 0,001). Kevadel on 

rasvakuulikeste keskmine läbimõõt suurem võrreldes teiste aastaaegadega (r = -0,76; 

p˂ 0,05). Mida vanem on lehm, seda väiksemad on rasvakuulikesed (r = -0,97; p˂ 0,05). 

Võtmesõnad : rasvakuulikeste suurusjaotus, rasvakuulikeste ehitus, piima rasvasisaldus 
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In the milk fat is separated in small globules which vary in very wide scale. The milk fat 

globule size distribution is affected by different factors, like lactation stage, season and 

cow´s age. Milk fat globule size affect the parameters of some milk products, so it is 

important to know the size distribution.  

 

Aim of this thesis was to study bovine milk fat globule size distribution and how different 

factors influence the distribution.  

 

Milk samples were collected from March 2015 to February 2016. The experiments were 

conducted in micro-dairy of the Department of Food Science and Food Technology, 

Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of the Estonian University of Life 

Sciences. Chamber of Gorjajev and program NIS-Elements was used to examine fat 

globule size distribution. Data about milk fat, milk protein and milk yield of the cows 

were collected from the Estonian Livestock Performance Recording Ltd. Microsoft Excel 

and R-program was used for statistical analysis.  
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The results showed that average dimeter of milk fat globules was 3,2 µm. During first 

two months of lactation the diameter of milk fat globules is larger in comparison with 

following months of lactation ( r = -0,89; p˂ 0,001). Average diameter of milk fat globule 

was bigger in spring compared to other seasons of a year (r = -0,76; p˂ 0,05). Cow’s age 

has decreasing effect on the average diameter of milk fat globules ( r= -0,97; p˂ 0,05). 

Keywords: fat globule size distribution, milk fat content, structure of milk fat globule 
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SISSEJUHATUS 
 

 

Piim ja piimatooted moodustavad väga olulise osa inimeste toidust. Seetõttu on piimatoodete 

tootmisel oluline teada piima koostiskomponente ja nende mõju piimatoodete omadustele. 

Piima koostise, sh rasvakuulikeste suurusjaotuse tundmine võimaldab toota efektiivsemalt 

kvaliteetsemaid tooteid. Rasvakuulikeste suurus mõjutab piimatoodete kvaliteeti ning piima 

ja piimatoodete tarbimisel rasva omastatavust. Rasvakuulikeste suurust mõjutavad mitmed 

faktorid, näiteks laktatsiooniperiood, sesoonsus ja lehma vanus. 

Maailmas on rasvakuulikeste suurusjaotust uuritud juba aastakümneid. Teadaolevalt ei ole 

Eestis varem lehmapiima rasvakuulikeste suurusjaotust uuritud, seetõttu on uurimisteema 

oluline. Teaduse ja tehnika arenedes on kasutusele võetud üha täiustatumaid tehnoloogiaid 

uuringute läbiviimiseks. Esimesed uuringud rasvakuulikese suuruse kohta on tehtud  

mikroskoope kasutades, tänapäeval kasutatakse automaatseid analüsaatoreid. Uuringu 

tulemused annavad ülevaate sesoonsuse ja laktatsiooni mõjust rasvakuulikeste 

suurusjaotusele. 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida lehmapiima rasvakuulikese suurusjaotust ning kas ja 

kuidas mõjutavad rasvakuulikeste suurusjaotust laktatsiooniperiood, aastaaeg, lehma vanus 

ning rasvasisaldus piimas.  

Magistritöö koosneb kahest osast. Kirjanduse ülevaates on kirjeldatud piimrasva koostist ja 

rasvakuulikeste ehitust, on antud ülevaade rasvakuulikeste suurusjaotust mõjutavatest 

teguritest ning rasvakuulikeste suuruse olulisusest piimarasva omastatavusele. 

Eksperimentaalosas on uuritud lehmapiima rasvakuulikeste suurusjaotust ning seda 

mõjutavate tegurite vahelisi seoseid.  

Magistritöö autor tänab juhendajaid Vilma Tatart ja Hannes Mootset hea ja oskusliku 

abistamise ja suunamise eest lõputöö koostamisel. Suured tänud ka retsensent Heli 

Kiimanile.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1.  Piimarasv ja rasvakuulikeste iseloomustus 
 

1.1.1.  Piimarasva koostis  

 

Lehmapiima rasvasisaldus on 2,5–5,5%. Piimarasv on keeruline rasvainete segu. 

Piimarasva põhilised komponendid on triatsüülglütseroolid, mis moodustavad 98% piima 

rasvast (Walstra 2006: 127). Lisaks triatsüülglütseroolidele on lehmapiimas veel 

diatsüülglütseroole, monoatsüülglütseroole, vabasid rasvhappeid, steroole, karotinoide ja 

vitamiine (A, D, E, K) (Bylund 1995: 18). Looduslikest rasvadest on piimarasva koostis 

kõige mitmekesisem. Piimarasva koostisesse kuulub umbes 400 erinevat rasvahapet.  

Rasvahapete hulgas on nii küllastunud kui küllastumata rasvahappeid. Asendamatutest 

rasvahapetest on piimas näiteks arahhidoonhape ja linoleenhape, need on olulised närvikoe 

ehituses. (Laht, Olkonen 2001: 107 – 108) 

 

1.1.2 Rasvakuulikeste moodustumine ja ehitus 
 

Peaaegu kogu piimarasv on rasvakuulikestena dispergeerituna plasmas. Vaid 0,025% on 

vaba rasvana plasmas (Walstra 2006: 127). Piimarasva süntees toimub udaranäärme 

rakkudes, mille tsütoplasmas moodustab rasv katteta kerakesi. Rasvakerakesed liiguvad 

aplikaalse membraani suunas üksteisega liitudes ja suuremaid kuulikesi moodustades. 

Udaranäärme raku membraani läbides moodustub rakumembraanist kilejas membraan 

rasvakuulikeste ümber (Poikalainen 2006: 145). Kokkuvõttes koosnebki rasvakuulike 

piima rasvast ja selle ümber olevast membraanist (Mather, Keenan & Keenan, Patton ref. 

Heid, Keenan 2005: 246). 

 

 

Rasvakuulikeste membraan on 5 – 10 nm paksune (Bylund 1995: 18). Rasvakuulikese 

membraan koosneb kolmest kihist: välimine kaksikkiht ja sisemine kiht (Joonis 1.) 

(Dewettinck jt. 2008: 438). Rasvakuulikese membraani koostiskomponentidest enamuse 

moodustavad valgud (70%) ja fosfolipiidid (25%) (Walstra 2006: 129), (Joonis 2). 

Rasvakuulikese membraani koostiskomponendid pärinevad nii aplikaalsest membraanist 
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kui tsütoplasmavõrgustikust. Membraan tagab rasvakuulikese stabiilsuse ja ühtlasi takistab 

rasvakuulikeste omavahelist koaguleerumist (Singh 2006). Rasvakuulikese membraan 

kaitseb rasva ensüüm lipaasi toime eest (Lopez 2010:22).  

 

Joonis 1. Rasvakuulike ja selle membraan (MFGM – milk fat globule membrane – 

rasvakuulikese membraan). (Dewettinck jt. 2008: 439). 

 

 

Joonis 2. Rasvakuulikese membraani ehitus (Garcia jt. 2014). 
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1.2. Rasvakuulikeste suurusjaotus piimas 
 

 

Lehmapiima rasvakuulikeste suurusjaotuse varieeruvuse kohta leidub kirjanduses 

erinevaid andmeid (Tabel 1). Kokkuvõttes saab öelda, et rasvakuulikeste suurus varieerub 

vahemikus  0,1 – 20 µm ning keskmine rasvakuulikeste suurus on 3 – 4 µm.  

 

Väga suur osa (75%) piimas olevatest rasvakuulikestest on hästi väikesed (˃ 1 µm). 

Vaatamata suurele osakaalule moodustavad väikesed rasvakuulikesed ainult 2% 

globulaarsest rasvast. Väga suured rasvakuulikesed (˂ 10 µm) on enamasti tekkinud 

väiksemate koaguleerumisel. (Walstra 2006:127)  

 

Tabel 1. Rasvakuulikeste suuruse variatsioon ja keskmine läbimõõt. 

Kirjandusallikas Rasvakuulikeste suuruse 

varieeruvus 

Keskmine läbimõõt 

Wangdi (2014) 0,1 – 12,12 µm 3,14 µm 

Meslilati-Stahy (2014) - 3,31 µm 

Ménard jt. (2010) 1,1 – 10 µm 3,31 µm 

Lopez jt. (2010) 0,06 – 10  µm 4,1 ± 0,1 µm 

Mulder (1974) ref. 

Michalski (2001) 

1 – 10 µm - 

Bylund (1995) 1 – 20 µm 3 – 4 µm 

 

Rasvakuulikeste suurusjaotust mõjutavad mitmed tegurid: laktatsiooniperiood (Abeni jt 

2005), rasva kogus piimas (Wiking jt 2004), lehma tõug (Carroll jt. 2006) ja sööt (Carroll 

jt 2006). 
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1.2.2. Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramise meetodid 

 

Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramise meetodid on aja jooksul muutunud. Varem on 

kasutatud erinevaid mikroskoope, näiteks Walstra uuringutes kasutati rasvakuulikeste 

suuruse määramiseks elektronmikroskoopi (scanning elektron micrscopy) ja 

fluoresentsmiroskoopi (spectroturbidimetry fluorecence microscopy) (Walstra 1969 ref. 

Michalski jt 2001). Mehaia uuringutes on rasvakuulikeste suurusjaotuse uurimiseks 

kasutatud valgusmikroskoopi (Mehaia 1995 ref. Michalski jt. 2001: 788).  

 

Hiljem on kasutatud analüsaatoreid, mis erinevate meetoditega määravad osakeste suurust.  

USA Utah osariigi ülikooli teadlased on kasutanud Beckman Coulter LS 230 analüsaatorit 

(Jhanwar &Ward 2014). Antud seade määrab osakeste suurusjaotuse kahel erineval 

meetodil. Suuremad osakesed määratakse difraktsiooni meetodil (valguse laine paindub 

ümber väikese takistuse), kus viimasega määratakse hajunud valguse mõõtmisel ( 0,4–

2000 µm ) osakeste suurused. Väiksemate (< 0,4 µm) osakeste mõõtmiseks kasutab seade 

polariseeritud valguslaine tugevuse (polarisation intensity differential scattering) 

mõõtmist. Analüsaator arvutab valguse hajuvuse muutused ümber osakeste suuruseks. 

(Coulter LS... 2011).  

 

Kõige enam on varasemates teadustöödes kasutatud analüsaatorit Malevern Mastersizer 

2000 (Logan jt 2014a, Logan jt 2014b, Garcia jt.2014, Michalski jt. 2003, Michalski jt. 

2004). Malvern Mastersizer 2000 kasutab samuti osakeste suuruse määramiseks 

difraktsioonil hajunud valguse mõõtmist (LLS – Laser Light Scattering), millest 

arvutatakse osakeste suurus (Mastersizer 2000). 

 

Proovide ettevalmistusviise on erinevaid. Logan on Mastersizer 2000-t kasutades lisanud 

piimaproovidele EDTA (metüleendiamiintetraatsetaat) ja naatriumhüdroksiidi lahust, et 

kaseiini osakesed välja sadeneksid ja ei mõjutaks tulemusi (Logan jt 2014a; 2014b). Suurte 

ja väikeste rasvakuulikeste eraldamiseks on kasutatud mikrofiltratsiooni (Garcia 2014) ja 

tsentrifuugimist (Logan jt. 2014b). 
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1.3. Rasvakuulikeste suurust mõjutavad tegurid 
 

 

1.3.1 Piima rasvasisalduse mõju rasvakuulikese suurusele 

 

Wiking´i uuringust selgus, et keskmise rasvakuulikese diameetri ja päevase piimarasva 

produktsiooni vahel on seos. Päeva jooksul lüpstud piimast määrati rasva hulk protsentides 

ja mõõdeti piima kogus. Piima koguse ja rasvaprotsendi kaudu arvutati päevane rasva 

produktsioon. Tulemustest selgus, et mida rohkem on piimas rasva, seda suuremad on 

rasvakuulikesed (Joonis 3) (Wiking jt. 2004). Samasugust seost piima rasva koguse ja 

rasvakuulikeste suuruse vahel on kirjeldanud Abeni uuringus (Abeni jt. 2005). Sellise seose 

põhjuseks arvatakse olevat asjaolu, et rasvakuulikese membraani materjali süntees on 

piiratud. Membraani materjali piiratuse tõttu mahutatakse rasv piima sekretsiooni käigus 

suurematesse rasvakuulikestesse (Wiking jt. 2004). 

 

Joonis 3. Päevase piimarasva koguse ja rasvakuulikese mahudiameetri [d4,3 = ∑nidi
4/∑nidi

4, 

kus di = ruutjuur miinimum- ja maksimumväärtuse korrutisest või geomeetriline keskmine, 

ni = osakeste arv (Logan jt 2014: 4074)] kaalutud keskmise vaheline seos (Wiking jt. 2004). 
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1.3.2 Lüpsimeetodi mõju rasvakuulikeste suurusele 

 

Itaalia teadlased on uurinud lüpsmisviisi mõju rasvakuulikese suurusele. Antud uuringu 

käigus lüpsti ja koguti lehmadelt piimaproovid lüpsiplatsil ja automaatse lüpsisüsteemiga 

(lüpsirobot), seejärel analüüsiti rasvakuulikeste suurusjaotust. Uuringust selgus, et 

lüpsisüsteem ei mõjutanud olulisel määral rasvakuulikese suurust. Lüpsiplatsil lüpstud 

lehmade piima rasvakuulikese keskmine diameeter oli 4,19 µm ja automaatsel 

lüpsisüsteemil korral 4,29 µm, ( p˃ 0,05 ). (Abeni jt. 2005: 3523). 

 

 

1.3.3 Laktatsiooniperioodi mõju rasvakuulikese suurusele 
 

Tavaliselt peetakse laktatsiooniperioodiks 365 päeva pikkust ajavahemikku. Selle aja 

jooksul lehm lüpsab umbes 305 päeva ning seejärel on 60 päeva pikkune poegimiseelne 

kinnisperiood (Poikalainen 2006: 159). Laktatsiooni järk – mingi ajaperiood 

laktatsiooniperioodi jooksul.  

 

Rasvakuulikeste suurusjaotuse ja laktatsiooni vahelist seost on uuritud juba aastakümneid. 

Kurchroo ja Narayama on oma uuringus kirjeldanud, kuidas laktatsiooni alguses on 

rasvakuulikeste keskmine suurus 4,2 µm, keskel 3,4 µm ning lõpus 2,9 µm. Saadud 

tulemused olid statistiliselt olulised. (Kurchoo & Narayama 1977: 100) 

 

Itaalias tehtud uuringust selgus, et laktatsiooni alguses esimese 90 päeva jooksul on 

rasvakuulikeste keskmine diameeter suurem võrreldes hilisemate laktatsiooni järkudega 

(p˂ 0,01). Laktatsiooni alguses oli keskmine rasvakuulikeste suurus veidi üle 4,5 µm, 

hilisemates järkudes aga madalam. Joonisel 4 on näha rasvakuulikeste keskmise suuruse 

muutus laktatsiooniperioodi jooksul (Abeni jt. 2005:3522 ). 
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Joonis 4. Rasvakuulikese keskmise diameetri ja laktatsiooni järgu vaheline seos. Valged 

tulbad tähistavad platsilüpsi ja hallid automaatset lüpsisüsteemi (Abeni jt. 2005: 3525). 

 

Ka Taanis tehtud uuringus leiti, et rasvakuulikeste keskmine suurus laktatsiooni edenedes 

väheneb. Siiski ei peetud rasvakuulikeste suurust mõjutavaks teguriks lakatsooni perioodi, 

vaid pigem päevast piimarasva kogust. (Wiking jt. 2004: 911). Laktatsiooniperioodi mõju 

rasvakuulikeste suurusjaotusele on ümber lükanud ka Logan´i uuring, mille kohaselt 

mõjutavad rasvakuulikeste suurusjaotust pigem aastaajad. (Logan jt. 2014a:4081) 

 

1.3.4 Sööda mõju rasvakuulikese suurusele 
 

Piima rasvakuulikese suurusele avaldab mõju lehmadele antav sööt. USA-s läbi viidud 

uuringus söödeti lehmi rasvarikkama söödaga. Kahenädalastel katseperioodidel lisati 

söödale järjest rohkem taimset õli: 0; 15; 30 ja 45 g/kg. Holsteini tõugu lehmadel kasvas 

päevane piimatoodang seda enam, mida rohkem rasva lisati (vastavalt katseperioodiedel 

oli keskmine päevatoodang 1. perioodil 31,95 kg; 2. perioodil 32,60 kg; 3. perioodil 35,53 

kg ning 4. perioodil 37,75 kg). Rasvarikkam sööt mõjutas ka rasvakuulikeste suurust. Mida 

rasvarikkam oli sööt, seda suuremaks muutusid ka rasvakuulikesed. Esimesel 

katseperioodil, kui söödas taimset õli polnud, oli mediaanne rasvakuulikese diameeter 3,25 

µm, 2. katseperioodil 3,32 µm, 3. katseperioodil 3,28 µm ja 4. katseperioodil 3,56 µm 

(Carroll jt. 2006). Kahjuks ei olnud selles artiklis leitud seosele põhjendust.  
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1.4. Rasvakuulikeste suuruse mõju piima tehnoloogilistele omadustele 
 

Rasvakuulikeste suurus on piimatoodete tehnoloogias oluline tegur. Mõnede toodete puhul 

mõjutab rasvakuulikeste suurus toodete omadusi. Samuti on oluline rasvakuulikeste suurus 

piima separeerimise juures. Separeerimisel eralduvad suuremad kuulikesed paremini ning 

lõssi, petti ja vadakusse jääva rasva hulk on väiksem (Laht, Olkonen 2001: 108). 

 

1. 4.1 Mõju piima laapumisele  
 

Austraalia teadlased on uurinud rasvakuulikeste mõju piima laapumisomadustele. 

Eelnevalt oli kindlaks määratud kaseiinimitsellide suurus erinevate lehmade piimas. 

Vastavalt kaseiinimitsellide suurusele valiti 15 lehma, kelle piimas kaseiini osakesed oli 

suured ja 15, kellel väikesed. Iga lehma piim jaotati kaheks prooviks. Segati omavahel 

väikeste rasvakuulikestega ja väikeste kaseiini mitsellidega osad, suurte rasvakuulikestega 

ja väikeste kaseiinimitsellidega osad, väikeste rasvakuulikestega ja suurte kaseiini 

mitsellidega osad ja väikeste rasvakuulikeste ja väikeste kaseiini mitsellidega osad. 

Väikeste kaseiini osakeste suurus varieerus 147–159 nm ja suurtel 184–193 nm. Suurte 

rasvakuulikeste diameeter varieerus vahemikus 3,88–5,78 µm.  

Saadud piimasegud kalgendati juuretise ja laapensüüm kümosiini toimel. Hinnati kalgendi 

tugevust ning tulemustest selgus, et kui kaseiini osakesed on suured, siis rasvakuulikeste 

suurus ei mõjuta kalgendi omadusi. Kui aga kaseiini osakesed olid väikesed, siis suurte 

rasvakuulikestega piim andis tugevama kalgendi (Logan jt 2014b).  

 

1.4.2 Mõju juustude omadustele 
 

Prantsusmaa teadlased on leidnud, et rasvakuulikese suurus toorpiimas mõjutab ka sellest 

valmistatava juustu omadusi. Mikrofiltratsiooni abil saadi väikeste (umbes 3 µm) ja suurte 

(umbes 6 µm) rasvakuulikestega piim. Rasvakuulikeste suurus määrati kindlaks 

analüsaatoriga Mastersizer 2000. Väikeste rasvakuulikestega piim kontsentreeriti koore 

separaatoriga. Piimaproovidest valmistati Camembert tüüpi juustu vastavalt Michalski 

(2003) kirjeldatud meetodile. Pärast juustu valmimist hinnati selle sensoorseid ja 

füüsikalis-keemilisi omadusi.  

Väikeste rasvakuulikestega piimast juustu valmistamisel eraldus vadakut 0,93% vähem, 
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kui suurte rasvakuulikestega piima korral. Korrigeeritud väljatulek oli 3,7% kõrgem 

väikeste rasvakuulikestega juustul. Rasva kogus, mis läks piimast üle juustu, oli suurte 

rasvakuuliketse puhul 93,4 ± 1,8% ja väikeste rasvakuulikeste korral 99,9 ± 0,1%. Väikeste 

rasvakuulikestega piimast valmistatud juustu veesisaldus oli 2,2% suurem. Sensoorse 

hinnangu järgi oli väikeste rasvakuulikestega juust suus sulavam ja elastsema struktuuriga. 

Suurte rasvakuulikestega juust oli kollasema värvusega ja tugevama lõhnaga, sama oli ka 

tekstuuriga, mis oli lisaks veel kriidisem. (Michalski jt 2003)  

Sama töörühm on uurinud rasvakuulikeste suuruse mõju Emmentali tüüpi juustule. 

Sarnaselt eelkirjeldatule valmistati juustu kahest erinevast piimast, mille rasvakuulikeste 

läbimõõt oli ligilähedaselt 3 µm või 6 µm. Juustu väljatulek ei olnud erineva piima puhul 

statistiliselt olulisel määral erinev. Piimast juustu üle kandunud rasva hulk oli suurte 

rasvakuulikestega piima korral 95,7 ± 0,8% ja teisel juhul 90,9 ± 0,9%. Nagu ka 

Camembert tüüpi juustu puhul, oli Emmentali tüüpi juustu puhul väikeste 

rasvakuulikestega juust suurema niiskusesisaldusega ja suussulavama tekstuuriga. 

(Michalski jt. 2004) 

Michalski 2007 aastal tehtud uuringus leiti, et väikeste rasvakuulikestega piimast tehtud 

juust on suurema elastsusega ja ka sensoorsed omadused on paremad võrreldes suurte 

rasvakuulikestega piimast tehtud juustuga. Arvatakse, et saadud tulemuste põhjuseks võib 

olla rasvakuulikeste suurem pind (Michalski jt 2007: 200).  
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1.5 Rasvakuulikeste suuruse mõju piimarasva omastatavusele 
 

Garcia uuris laboritingimustes tehtud eksperimendi käigus seedemahlade mõju suurtele ja 

väikestele rasvakuulikestele. Hinnati seedemahlade mõju toorpiima rasvakuulikestele 

(toorpiima suured rasvakuulikesed olid 6,6µm ja väikesed 1,7 µm) ja homogeniseeritud 

ning kuumtöödeldud piima rasvakuulikestele (rasvakuulikesed 0,3µm). (Garcia jt. 2014) 

Naturaalne piim on paremini omastatav kui töödeldud piim. Kui seada uuritud piimade 

rasvakuulikesed omastatavuse paremusjärjestusse, siis kõige paremini allusid 

seedemahlades oleva lipaasi toimele väikesed toorpiima rasvakuulikesed (p˂0.0001). 

Omastatavuselt järgmised olid homogeniseeritud piima rasvakuulikesed ja kõige 

kehvemini allusid lipolüüsile suured toorpiima rasvakuulikesed. (Garcia jt. 2014) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA   
 

2.1 Eksperimentaalosa metoodika  

 

2.1.1 Piimaproovide kogumine ja säilitamine  
 

Katsed teostati perioodil 16.03.2015 – 16.02.2016, sellel ajavahemikul analüüsiti 12 

katseseeriat, kokku 122 piimaproovi. Ühe katseseeria ajal määrati 8 – 12 lehma piima 

rasvakuulikeste suurusjaotused. Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja 

Loomakasvatuse Instituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna 

mikromeiereis. Andmed piimaproovide rasva- ja valgusisalduse ning piima koguste kohta 

pärinevad Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS laborist.   

Rasvakuulikeste suurusjaotuse uurimiseks valiti 12 holsteni tõugu lehma Tartumaal olevast 

Eerika farm OÜ-st. Piimaproove koguti kuuel korral hommikusel lüpsil ja kuuel korral 

õhtusel lüpsil. Lehmi lüpsti platsillüpsi süsteemiga. Katses olevad lehmad on erineva 

laktatsiooni ja ka erineva laktatsiooni järguga. Kolm lehma on esimesest laktatsioonist, 

kolm teisest, kolm kolmandast ja kolm neljandast. Proovide kogumise periood hõlmab nii 

laktatsiooni algust kui ka lõppu. See annab võimaluse hinnata rasvakuulikeste 

suurusjaotuse muutust laktatsiooni- perioodi jooksul.  

 

Proove koguti DeLaval proovivõtusüsteemiga,  igalt lehmalt koguti lüpstava piima 

kogusest 1% piima. Süsteem suunab osa piimast iga lüpsikoha all olevasse proovikogumise 

nõusse. Saadud proovist üks osa läks kontroll-lüpsi analüüsideks ja teine osa uurimistöö 

analüüside jaoks. Uurimistööks vajalikud proovid jahutati koheselt jääveega 6 °C-ni ja 

viidi Eesti Maaülikooli mikromeiereisse. Proove analüüsiti hommikuse lüpsi korral samal 

päeval, õhtuse lüpsi korral järgmisel päeval. Kui proove analüüsiti järgmisel päeval, 

säilitati neid külmutuskapis 2 °C juures. Ka samal päeva tehtavate analüüside korral olid 

need proovid, mida parasjagu ei analüüsitud, külmkapis. Umbes 15 minutit enne 

analüüsimist tõsteti proov toatemperatuurile.  
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2.1.2  Katseks vajalikud vahendid ja materjalid 

 

Toorpiima proovid: 2 ml; n = 122. 

Mikrokatsutid  

Automaatpipetid (Eppendorf, Saksamaa) 2 – 20 μl ja 100 – 2000 μl.  

Katteklaasid 

Gorjajevi mahukamber  

Valgusmikroskoop (Nikon E200, Jaapan)  

Mikroskoobile kinnitatav kaameramoodul (Nikon DS-Fi1, Jaapan) 

Programm NIS-Elements BR (Nikon, Jaapan) 

Arvuti  

 

 

2.1.3 Piimaproovide ettevalmistamine rasvakuulikeste suurusjaotuse määramiseks 

 

Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramiseks valmistati proov ette, selleks tuli piimaproovi 

segada, et erineva suurusega rasvakuulikesed oleksid proovis ühtlaselt jaotunud. Segamine 

ei tohi olla liiga intensiivne, sest sel juhul võib rasvakuulikeste suurusjaotus muutuda.   

Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramiseks tehti lahjendus 1:200, mõõtes pipetiga 2000 

μl RPMI (Roswell Park Memorial Institute, rakusööde) lahust (tagab väiksema 

rasvakuulikeste liikuvuse) ja 10 μl piima kahe milliliitrisesse mikrotuubi. Mikrotuubi kork 

suleti ning lahjendatud proovi segati korralikult (keerati põhi üles, tegevust korrati 10 

korda), kuid mitte liiga tugevalt. Iga lehma piimaproovist teostati kolm paralleelmääramist. 

Enne igat paralleelmääramist valmistati proov uuesti ette. Väike kogus lahjendust viidi 

Gorjajevi mahukambrisse (Joonis 4 ), mis oli eelnevalt kaetud katteklaasiga.  
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Joonis 5. Gorjajevi mahukamber. a – mahukamber, b – külgvaates mahukamber koos 

katteklaasiga, c – mahukambri võrgustik. (Allikas: medznate.ru kodulehekülg) 

 

2.1.4 Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramine 

 

Gorjajevi mahukambrisse viidud lahjendatud proovi uuriti valgusmikroskoobi 400 kordse 

suurendusega. Esmalt teravustati kiht, kus olid näha Gorjajevi kambri suure ruudu jooned 

(Joonis 6, a ), mikroskoobi pilt suunati kaamera abil arvutisse. Programmi NIS-Elements 

BR menüü ribalt valiti Aquiere → Capture Z seires → Capture manually ja pildistamiseks 

vajutati nuppu ►, seejärel Next, järgnevalt pildistati kambri ruudust foto. Seejärel 

teravustati kiht, kus olid rasvakuulikesed kõige selgemalt näha – ka sellest tehti foto (Joonis 

6, b). Fotod monteeriti kokku programmiga NIS-Elements BR. Kambri ruuduga piiritletud 

ala lõigati välja (Image → Crop), et oleks võimalik mõõta rasvakuulikeste diameetrit 

automatiseeritult (Joonis 7).  

Arvutiprogrammi automaatprogramm ei suuda kõiki rasvakuulikesi eristada ja täilikult 

märgistada. Mõõtmata jäänud rasvakuulikesed märgistati manuaalselt kasutades vastavaid 

programmi töövahendeid. Arvutiprogramm andis tulemusena kõikide mõõdetud 

rasvakuulikeste diameetrid, samuti kogu mõõtmise keskmise diameetri, miinimum- ja 

maksimumväärtused ning standardhälbe (Tatar jt 2015). Mõõtmistulemused eksporditi 

Microsoft Excelisse edasiste andmeanalüüside teostamiseks.    



22 
 

 

 

                                   

Joonis 6. Fookuses Gorjajevi kambri suur ruut (a) ja fookuses rasvakuulikesed (b). 

 

 

Joonis 7. Rasvakuulikeste diameetrite automaatne mõõtmine. Pildil on näha automaatselt 

mõõdistatud rasvakuulikesed (punased) ja mõõdistamata rasvakulikesed (valged). 

 

 

 

  

 b a 
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2.1.5 Andmete analüüsimine 

 

 

Katse käigus saadud tulemusi analüüsiti programmiga Microsoft Excel. Arvutati välja 

rasvakuulikeste keskmised diameetrid (proovis mõõdetud rasvakuulikeste diameetrite 

aritmeetiline keskmine), korrelatsioonikordajad, miinimum- ja maksimumväärtused ning 

teostati regressioonianalüüs. Täiendavalt kasutati andmetöötlusprogrammi R-projekt 

(versioon 3.0.3), millega oli võimalik teostada üldistatud lineaarsuse mudeli analüüsi.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

 

 

3.1 Rasvakuulikeste suurusjaotus lehmapiimas 
 

Eri lehmade piima rasvakuulikeste keskmised diameetrid varieerusid 2,91 kuni 3,69 µm 

(Tabel 2) (Joonis 8).  

 

Tabel 2. Lehmade individuaalset rasvakuulikeste suurusjaotust iseloomustav 

arvkarakteristika. 

Lehma 

number 

Proovide 

arv 

Keskmine 

diameeter, 

µm 

Miinimum, 

µm  

Maksimum, 

µm Standardhälve 

9990 9 2,91 0,58 6,42 1,10 

42 10 2,99 0,69 8,16 1,00 

2120 12 3,06 0,14 5,95 1,01 

49 10 3,09 0,24 7,82 1,16 

2101 12 3,16 0,14 8,27 1,16 

5112 10 3,23 0,74 8,15 1,09 

86 12 3,25 0,14 7,16 1,11 

2133 11 3,25 0,24 8,04 1,17 

9952 9 3,26 0,14 7,07 1,06 

7825 9 3,39 0,14 8,32 1,28 

7815 9 3,45 0,39 7,11 1,08 

5102 10 3,69 0,19 7,88 1,25 

Keskmised  3,20   1,12 
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Joonis 8. Rasvakuulikeste keskmine diameeter erinevate lehmade piimas.  

 

Neljal lehmal 5112, 86, 2133, 9952 olid rasvakuulikeste keskmised suurused suhteliselt 

sarnased (3,23-3,26 µm), mis võib olla seotud looma vanuse, laktatsiooniperioodi vms.  

Kõige väiksema keskmise suurusega rasvakuulikesed (2,91 µm) olid piimas lehmal 

number 9990 ja kõige suurema keskmise suurusega (3,69 µm) olid lehmal 5102. Üle kõigi 

tulemuste oli rasvakuulikeste keskmine diameeter 3,22 µm (Tabel 2). Sarnased tulemused 

on saadud ka varasemates töödes, kus rasvakuulikeste keskmised suurused jäid vahemikku 

3 – 4 µm (Bylund 1995). Käesoleva uuringu käigus ei suudetud tuvastada ühtegi väga suurt 

rasvakuulikest. Kirjanduses kirjeldatakse ka rasvakuulikesi diameetriga kuni 15 (Walstra 

2006:127) ja isegi 20 µm Bylund (1995:18).  
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3.2 Piima rasvasisaldus ja selle mõju rasvakuulikeste suurusjaotusele     
 

3.2.1.Sesoonsuse ja laktatsiooniperioodi mõju piima rasvasisaldusele  

 

Aastaaegade ja rasvasisalduse vahel ilmnes keskmine negatiivne seos (r = -0,53), kuid see 

ei olnud statistiliselt oluline (p ˃ 0,05). Kõige kõrgem oli piima rasvasisaldus kevadel - 

4,23%. Suvel oli rasvasisaldus kõige madalam - 3,89% (Joonis 9). Rasvasisalduse ja 

sesoonsuse vahelist seos on kirjeldatud ka Mróz ´i uuringus (Mróz jt. 2015: 131). Antud 

uuringu ja Mróz´i uuringu tulemustes on erinevus – käesoleva uuringu käigus oli kõige 

kõrgem piima rasvasisaldus kevadel, kuid artiklis kirjeldatakse kõige kõrgemat 

rasvasisaldust talvel (4,6%). Viimane võib olla tingitud  aastaaja iseärasustest (nt 

temperatuur) regiooniti. Uuringud on tehtud erinevates klimaatilistes tingimustes, näiteks  

Mróz´i uuring teostati Poolas, seetõttu või võivad tulemused olla nihkes.  

 

Joonis 9. Rasvasisalduse ja aastaaja vaheline seos. 
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Piima rasvasisalduse ja laktatsiooniperioodi vahel ilmnes nõrk negatiivne seos (r = - 0,45), 

mis ei olnud statistiliselt oluline (p ˃ 0,05). Kõige kõrgem keskmine rasvasisaldus oli 

laktatsiooni alguses (6 - 60 päev) (4,04%), kõige madalam (3,94), laktatsiooni 180 – 240 

päeval (Joonis 10).  

 

Joonis 10. Piima rasvasisalduse ja laktatsiooniperioodi vaheline seos. 

 

Kogu karja keskmine piima rasvasisaldus oli 4,02%. Minimaalne rasvasisaldus oli 2,20% 

ja maksimaalne 7,03%. Suhteliselt kõrge keskmise rasvasisalduse põhjuseks võivad olla 

pidamistingimused. Varasematest uuringutest on selgunud, et loomadel, keda peetakse 

aastaringselt laudas, on kõrgem piima rasvasisaldus võrreldes nendega, kes käivad 

karjamaal (Mróz jt 2015: 135). 

Piima rasvasisalduse kõikumist on keeruline põhjendada, sest rasvasisaldust mõjutavad 

väga mitmed tegurid, nt. tõug, loomade individuaalsed iseärasused, laktatsiooni järk, 

söötmine ja proovi võtmise aeg lüpsmise ajal (Marcondes jt. 2014:673).  
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3.2.2 Piimatoodangu mõju rasvasisaldusele 

 

Uurimisperioodi jooksul kõige suurem päevane piimatoodang oli 79,9 kg ja kõige väiksem 

6,4 kg. Keskmine piimatoodang oli 30,91 kg. Uuringu tulemustest selgus, et mida suurem 

on päevane piima kogus, seda madalam on piima rasvasisaldus (r = -0,43; p ˂ 0,01) (Joonis 

11). See on igati loogiline, sest suure piimatoodangu korral on piima kuivainesisaldus, 

järelikult ka rasvasisaldus, väiksem. 

   

  

 

Joonis 11. Piima rasvasisalduse ja päevase piimatoodangu vaheline seos. 
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3.2.3. Piima rasvasisalduse mõju rasvakuulikeste suurusjaotusele  

 

Antud uuringus teostatud korrelatsioonianalüüsi käigus ilmes nõrk positiivne seos piima 

rasvasisalduse ja rasvakuulikeste diameetri vahel, kuid see ei olnud statistiliselt oluline 

(r = 0,39; p > 0,05) (Joonis 12). 

 

Joonis 12. Rasvakuulikeste keskmise diameetri ja piima rasvasisalduse vaheline seos.  

 

Tabel 3 iseloomustab eri lehmade piima rasvasisaldust ja rasvakuulikeste keskmist 

diameetrit. Lehmad on grupeeritud piima rasvasisalduse järgi kahte gruppi. Kõrgema 

rasvasisaldusega grupi keskmine rasvasisaldus ja keskmine rasvakuulikeste diameeter olid 

vastavalt 4,35% ja 3,28 µm. Madalama rasvasisaldusega grupi keskmine rasvasisaldus oli 

3,77% ja keskmine rasvakuulikeste diameeter 3,26 µm. Samuti on siit hästi näha, et 

kõrgema rasvasisaldusega grupil on suurem rasvakuulikeste diameeter ja madalama 

rasvasisaldusega väiksem. Seda kinnitas ka regressioonanalüüs. 

Varasematest uuringutest on selgunud, et rasvakuulikeste suuruse ja päevase piimarasva 

koguse vahel on seos (Wiking jt.2004, Abeni jt. 2005). Nimelt, mida rohkem on piimas 

rasva, seda suuremad on ka rasvakuulikesed. Käesoleva uuringu käigus selline väide 

kinnitust ei leidnud. Saadud tulemusi on keeruline põhjendada, kuid erinevused võivad olla 
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tingitud väikesest valimi mahust. Tulemuste parandamiseks on oluline teostada täiendavaid 

katseid. 

Tabel 3. Erinevate lehmade piima keskmise rasvasisalduse ja rasvakuulikeste keskmise 

diameetri iseloomustus.   

Kõrgema 

rasvasisaldusega 

grupp 

 Madalama 

rasvasisaldusega 

grupp 

 

Lehma number Rasvasisaldus % 

(rasvakuulikeste 

keskmine diameeter 

µm) 

Lehma number Rasvasisaldus % 

(rasvakuulikeste 

keskmine  diameeter 

µm) 

5102 4,695  (3,69) 7815 4,04 (3,40) 

42 4,64 (2,96) 2101 3,95 (3,95) 

9952 4,38 (3,27) 9990 3,76 (2,98) 

7825 4,18 (3,57) 86 3,73 (3,01) 

49 4,1 (2,98) 2133 3,73 (3,25) 

5112 4,08 (3,18) 2120 3,4 (2,97) 

Keskmine 4,35 (3,28) Keskmine 3,77 (3,26) 
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3.3 Laktatsiooni ja sesoonsuse mõju rasvakuulikeste suurusjaotusele 

 

3.3.1 Laktatsiooni mõju rasvakuulikeste suurusjaotusele 

 

Laktatsiooni järgu ja rasvakuulikeste suuruste vahel ilmnes tugev negatiivne seos 

(r  = - 0,89, p ˂ 0,01). Laktatsiooni esimesel kahel kuul on rasvakuulikesed suuremad 

võrreldes hilisemate laktatsiooni järkudega (Joonis 13). Laktatsiooni alguses oli 

rasvakuulikeste keskmine diameeter 3,71 µm ja 10. kuul 2,89 µm. Ka varasemad uuringud 

kinnitavad, et laktatsiooni alguses on rasvakuulikesed suuremad kui hilisemal perioodil 

(Abeni jt. 2005).  

 

 

Joonis 13. Laktatsiooniperioodi mõju rasvakuulikeste suurusele. 

Eesti tunnustatud ettevõttes tegutseva veiste ravile spetsialiseerunud loomaarsti arvates 

võivad rasvakuulikesed olla suuremad laktatsiooni alguses, et vasika piisav kasv oleks 

tagatud. Suuremad rasvakuulikesed laktatsiooni alguses võivad olla tingitud ka sellest, et 

kinnisperioodil lehm kogub rasvavarusid. Pärast poegimist lüpsma hakates hakkab 

organismis üleliigsest rasvast vabanema. Viimast väidet tuleks kindlasti täiendavalt uurida.  
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3.3.2 Sesoonsuse mõju rasvakuulikeste suurusjaotusele 

 

Uuringu käigus analüüsiti rasvakuulikeste suurust ühe aasta jooksul, seega  hinnati ka  

aastaaegade mõju rasvakuulikeste suurusele. Töö käigus selgus, et kevadel on 

rasvakuulikesed suuremad (3,50 µm) kui teistel aastaaegadel (Joonis 14). Kõige väiksemad 

olid rasvakuulikesed sügisel (3,02 µm). Ka varasemalt on leitud, et aastaaegadel on mõju 

rasvakuulikeste suurusjaotusele (Logan jt. 2014 a).   

   

 

Joonis 14. Rasvakuulikeste keskmise diameetri ja aastaaegade vaheline seos. 

 

 Rasvakuulikeste suuruse ja aastaaegade vahelist seost on uuritud ka varem, Austraalias 

tehtud uuringust selgus, et rasvakuulikesed on suuremad sügisel (Logan jt. 2014 a). 

Erinevused võivad olla tingitud sellest, et tegu on täiesti teise kliimavööndiga.  

Loomaarsti arvates võivad kevadel olla rasvakuulikesed suuremad, sest õhutemperatuur 

tõuseb ning lehma enda kehasoojuse säilitamiseks ei kulu enam nii palju energiat kui talvel. 

Kevad oleks justkui ülemineku periood, kus energia vajadus muutub.  
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3.4 Proovi võtmise aja mõju piima rasvasisaldusele ja  rasvakuulikeste 

suurusjaotusele 
 

Töö tulemustest  selgu, et õhtusel lüpsil on rasvakuulikeste keskmine diameeter suurem 

(0,19 µm) ja ka rasvasisaldus kõrgem. Kõigi õhtuste lüpside tulemuste keskmine 

rasvasisaldus oli 4,35% ja keskmine rasvakuulikeste diameeter 3,27 µm. Kõigi 

hommikuste lüpside keskmine rasvasisaldus oli 3,79% ja keskmine rasvakuulikeste 

diameeter 3,08 µm. Rasvakuulikeste keskmise diameetri ja proovivõtu aja vahel leiti ka 

nõrk statistiliselt oluline seos (r = 0,21; p ˂ 0,05), sarnane seos leiti ka rasvasisalduse ja 

lüpsi aja osas (r = 0,28; p ˂ 0,05).   

Erinevate õhtuste ja hommikuste lüpside rasvakuulikeste diameetri ja rasvasisaldusi 

iseloomustus on esitatud  joonisel 13 ja 14.   
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Tabel 4. Hommikuste ja õhtuse lüpside rasvakuulikeste keskmist diameetri ja keskmist 

rasvasisaldust iseloomustav arvkarakteristika  

 

 
 

Hommikused lüpsid Õhtused lüpsid 

Lehma 

nr 

Rasvakuulikeste 

keskmine 

diameeter, µm 

Rasvasisaldus,  

% 

Rasvakuulikest

e keskmine 

diameeter, µm 

Rasvasisaldus,  

% 

42 2,38 4,39 2,38 4,08 

49 2,88 2,91 2,88 4,37 

86 3,19 3,89 3,19 3,00 

2101 2,58 3,03 2,58 3,56 

2120 2,42 2,17 2,42 3,75 

2133 2,79 3,07 2,79 3,35 

7815 3,35 3,61 3,35 4,48 

7825 2,62 3,23 2,62 3,64 

9952 2,68 3,40 2,68 3,81 

5102 2,90 3,73 2,90 4,10 

5112 2,61 3,20 2,61 3,39 

9990 2,80 2,81 2,80 3,41 

Kesk-

mised 

2,77 3,29 2,94 3,75 

  

Varasemalt on ka kirjeldatu, et õhtusel lüpsil on rasvakuulikesed suuremad (4,68 µm), kui 

hommikul (4,65 µm) (Fleming jt 2015:5).   Samuti on kirjeldatud lüpsi aja mõju 

rasvasisaldusele. Õhtusel lüpsil on rasvasisaldus tavaliselt kõrgem, kui hommikusel lüpsil. 

Viimase põhjuseks on aeg, mis hommikuse ja õhtuse lüpsi vahel on tavaliselt lühem, kui 

õhtuse ja hommikuse vahel. (Wasltra 2006: 103)     
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Joonis 15. Proovi kogumise aja mõju rasvakuulikeste keskmisele diameetrile. 

 

Joonis 16. Proovi kogumise aja mõju rasvasisaldusele. 
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3.5 Lehma vanuse mõju rasvakuulikeste suurusjaotusele 
 

Uuringu käigus selgus, et lehma vanus mõjutab rasvakuulikeste suurust. Rasvakuulikeste 

keskmise diameetri ja lehma vanuse vahel leiti nõrk negatiivne korrelatsioon (r = - 0,3). 

Mida vanem on lehm, seda väiksemad on tema piimas rasvakuulikesed (Joonis 15) – leitud 

seos on ka statistiliselt oluline (p ˂ 0,01). Lehma vanuse mõju rasvakuulikeste keskmisele 

diameetrile on kirjeldatud ka Logan´i  uuringus. Sealses uuringus aga olid noorematel 

lehmadel väiksemad rasvakuulikesed, kui vanematel (Logan jt. 2014: 4079). Erinevus võib 

olla tingitud asjaolust, et käesolevasse uuringusse ei ole kaasatud üle kuue aasta vanuseid 

lehmi ja Logani uuringusse nooremaid kui kolm aastat.  

 

Joonis 17. Lehma vanuse ja rasvakuulikeste keskmise diameetri vaheline seos. 

 

Lisaks võib veel arvata, et mida vanem on lehm, seda kurnatum on tema organism, sest 

piimakarja kasvatus on orienteeritud suurele tootlikkusele. Looma vananedes organismi 

ainevahetus lihtsalt aeglustub. Kuna piima sekretsioon on lehma ainevahetusega seotud, 

siis see võib mõjutada rasvakuulikeste diameetrit, mida kinnitas ka loomaarst.  
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3.6  Piimatoodangu mõju rasvakuulikeste suurusjaotusele 

 

Andmeanalüüsi tulemustest selgus, et piimatoodang rasvakuulikeste keskmist diameetrit  

ei mõjuta (r = 0,04; p ˃ 0,05) (Joonis16). Piimatoodangu seose puudumist rasvakuulikeste 

keskmise diameetriga võib põhjendada sellega, et  piima tekkimine toimub ühtmoodi nii 

kõrge kui madala toodangu puhul. Antud teemat on vaja täiendavalt uurida. 

 

  

Joonis 18. Rasvakuulikeste suurusjaotuse ja piimakoguse vaheline seos 
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3.7 Valgusisalduse mõju  rasvakuulikeste suurusjaotusele  
 

Uuringus selgus, et valgusisalduse ja  rasvakuulikeste suurusjaotuse vahel on väga nõrk 

negatiivne statistiliselt mitte oluline seos (r = -0,17; p ˃ 0,05) (Joonis 17). Võimalik, et seose 

puudumine on tingitud sellest, et valgu ja rasvakuulikeste süntees on niivõrd erineva 

mehhanismiga, et need üksteist ei mõjuta. Antud teemat on vaja täiendavalt uurida. 

  

 

 

Joonis 19.  Piima valgusisalduse ja rasvakuulikeste diameetri vaheline seos 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö eesmärk oli uurida piima rasvakuulikeste suurusjatust ja teha kindlaks seda 

mõjutavad tegurid. Rasvakuulikeste suurusjaotust mõjutvad mitmed tegurid, näiteks 

laktatsiooniperiood, lehma vanus, aastaaeg ja söötmine. 

Antud uuringu käigus võeti vaatluse alla 12 holsteini tõugu lehma, kelle piimaproove 

analüüsiti laktatsiooniperioodi jooksul. Proove koguti perioodil märts 2015 kuni veebruar 

2016.  

Uuringu tulemustest selgus, et keskmine rasvasisaldus 12 kuu jooksul oli 4,05%. Piima 

rasvasisaldus rasvakuulikeste suurusjaotusele olulist mõju ei avaldanud (r = 0,39; p > 0,05).  

Kogu valimi rasvakuulikeste keskmine diameeter oli 3,2 µm, miinimumväärtuseks oli 

0,14µm, maksimumväärtuseks 8,32 µm. Väga suuri rasvakuulikesi antud uuringus 

tuvastada ei õnnestunud.  

Katse tulemustest ilmnes, et rasvakuulikeste suuruse ja laktatsiooni järgu vahel on tugev 

negatiivne seos(r = -0,89, p ˂ 0,001). Laktatsiooni alguses esimesel kahel kuul on 

rasvakuulikeste keskmine diameeter suurem (3,71 µm) võrreldes hilisemate laktatsiooni 

järkudega. Laktatsiooni lõpus on rasvakuulikeste keskmine diameeter 2,89 µm. Viimane 

võib olla tingitud looma füsioloogilisest seisundist laktatsiooniperioodi algul. 

Rasvakuulikeste suurusjaotust mõjutab ka sesoonsus (p ˂ 0,05). Kevadel on 

rasvakuulikeste keskmine diameeter suurem (3,5 µm) võrreldes teiste aastaaegadega. 

Kõige väiksemad olid rasvakuulikesed sügisel (keskmine 3,02 µm). Viimane võib olla 

seotud sellega, et lehma organism kohaneb muutuvate temperatuuritingimustega.  

Mida vanem on lehm, seda väiksemad on rasvakuulikesed (r = -0,97; p ˂ 0,05). Antud seos 

võib olla tingitud asjaolust, et vananedes ei ole lehma organism lihtsalt võimeline 

piimasünteesi käigus tootma nii suuri rasvakuulikesi.  

Eeltoodud oletuste kinnitamiseks või ümberlükkamiseks on tarvis teostada täiendavaid 

uuringuid.  
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Edaspidi oleks tarvis suurendada uuringu valimit nii lehmade kui piimaproovide osas.  

Tuleks teha täiendavad uuringud käesolevas magistritöös käsitletud teemadel, võttes 

vaatluse alla erinevad veisetõud. 
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FACTORS AFFECTING BOVINE MILK FAT GLOBULE 

SIZE DITRIBUTION 

SUMMARY 
 

 

Average bovine milk fat content is 2,5 – 5,5%% (Walstra 2006:127). Milk fat is dispersed 

all over the plasma. The milk fat globule size distribution varies between 0,1 – 20 µm. Milk 

fat globule size is important because it affects properties of some milk products (like 

cheese). It is found that the size of milk fat globules is important factor in digestion of milk 

lipids in grastrointestinal tract.  

There are number of factors that affect the milk fat globule size distribution. Good 

knowledge about these factors help to improve the dairy technologies. Factors that affect 

the milk fat globule size distribution are lactation stage, cow’s age, season and feeding.  

Present thesis examined the milk of 12 holstein breed cow. The milk fat globule size 

distribution and changes during lactation period was analysed. Milk samples were collected 

from March 2015 to February 2016.  

Results showed that average milk fat content was 4,05%. Amount of fat in the milk did not 

affect milk fat globule size distribution. Previously described relationship between milk fat 

globules size and milk fat content was not confirmed by this investigation ((r = 0,39; p > 

0,05). 

Average milk fat globule dimeter was 3,2 µm, minimum dimeter was 0,14 µm and 

maximum was 8,32 µm. Unfortunately very large milk fat globules were not found in this 

study.  

Negative correlation between milk fat globule size and lactation stage occurred (r = -0,89, 

p˂ 0,001). In early lactation, milk fat globules were bigger (3,71 µm) than during middle 

and late lactation. In late lactation the average dimeter of milk fat globule was 2,89 µm. 

Justification for that correlation might be a fact that cow’s milk is primarily a food for a 

calf. Because of that the milk fat globule size in early lactation might be important. Milk 

fat globule size might affect growth of calf.  

Effect of seasons occurred in results of this study (p˂ 0,05). Milk fat globules average 

diameter was larger (3,498 µm) in spring in comparison with other seasons. In autumn the 
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average of milk fat globules was smallest (3.015 µm). It can be that in spring the weather 

conditions are changing and bovine organism has to adapt with temperature changes. 

The age of cow is affecting the milk fat globule average diameter. In older cows the milk 

fat globule average diameter is decreasing (r= -0,97; p˂ 0,05). This can indicate that older 

organism is probably more peaked up. Dairy herd is oriented to high milk yield and it might 

be really exhausting for cows.  
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