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Viimastel aastatel on nii Eestis kui ka mujal maailmas kitsepiima rohkem väärtustama 

hakatud, kuna selle omastatavust peetakse paremaks võrreldes lehmapiimaga, mis on 

põhjustatud mõningatest erinevustest nende piimade koostise vahel. Samuti erineb 

kitsepiima rasvhappeline profiil lehmapiima omast ning see sobib võrreldes 

lehmapiimaga paremini toiduks allergikutele, väikelastele ja vanuritele. Antud töö 

eesmärgiks oli uurida kitsepiima üldist rasvhappelist koostist, võrrelda saanen ja rootsi 

maatõugu kitsede piima rasvhappelist koostist ning uurida külmutamise mõju kitsepiima 

rasvhappelisele koostisele. Töös kasutati 27 saanen tõugu ning 28 rootsi maatõugu 

kitsede piima. Kitsepiima rasvhappelist koostist uuriti gaasikromatograafilisel meetodil. 

Leiti, et kitsepiimas on kõige rohkem palmitiinhapet, oleiinhapet, kapriinhapet, 

steariinhapet ning müristiinhapet. Antud uurimuse tulemusena selgus, et eelnimetatud 

rasvhapped moodustasid kõigist leitud rasvhapete kogusest 82%. Küllastunud 

rasvhappeid esines ~2,6 korda rohkem kui küllastumata rasvhappeid. Kõige suurem 

osakaal nii saanen kui ka rootsi maatõugu kitsede piimas on palmitiinhappel. 

Monoküllastumata rasvhappeid on piimas tunduvalt rohkem kui polüküllastumata 

rasvhappeid. Külmutamine mõjutas oluliselt rasvhapete koguseid piimas. Mõlema 

uuritud tõu kitsede piimas suurenesid külmutamise tagajärjel kõikide rasvhapete 

kogused peale ühe- heptadekaanhape rootsi maatõu korral. Samuti leiti, et külmutamine 

mõjutas saanen tõugu kitsede piima märksa rohkem kui rootsi maatõugu kitsede piima.  

Märksõnad: kitsepiim, rasvhappeline koostis, gaasikromatograafia 
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In recent years, Estonia as well as other parts of the world have started to appreciate 

goat’s milk more, as it has better digestibility compared to cow’s milk due to some 

differences between their milk composition. Also the fatty acid profile of goat milk 

differs from cow milk and goat milk compared to cow milk is more suitable food 

product for people who have allergies, small children and elderly. The aim of this thesis 

was to analyze the overall fatty acid composition of goat milk, compare milk fatty acid 

composition of Saanen and Swedish Landrace goats and to examine the impact of 

freezing on fatty acid composition of goat milk. 27 Saanen and 28 Swedish Landrace 

goat’s milk were used. The identification of fatty acid composition of goat milk was 

carried out by gas chromatography. Goat milk was rich in palmitic, oleic, capric, stearic 

and myristic acid. The above-mentioned fatty acids accounted for the amount of 82% of 

total fatty acids identified. Amount of saturated fatty acids analyzed are ~2.6 times 

greater than the amount of unsaturated fatty acids. Saanen and Swedish Landrace goat’s 

milk have the highest proportion of palmitic acid. There are much more 

monounsaturated fatty acids than polyunsaturated fatty acids in milk. Freezing 

influenced significantly the amount of fatty acids. All the quantities of fatty acids 

increased as a result of freezing in both goat breeds, except one- the amount of 

heptadecanoic acid in Swedish Landrace goat’s milk. It was also seen that some 

differences were much larger between fresh and frozen milk fatty acid profiles in the 

Saanen than in Swedish Landrace goat’s milk. 
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SISSEJUHATUS 

 

Kitsepiim ja sellest valmistatud tooted on maailmas elanikkonna toidulaual olulisel kohal. 

Kitsepiima on maailmas põhjalikult uuritud, kuid Eestis taolisi uuringuid ei ole teostatud ja 

statistilised andmed puuduvad. Piimakitsede arv Eestis on mõne aastaga kahekordistunud. 

Selle põhjuseks võib pidada kitsede lihtsamat kodupidamist võrreldes lehmadega ning 

inimeste teadlikkuse suurenemist seoses kitsepiima ning sellest valmistatud toodete 

kasutamise kohta. 

Kitsepiim on üks parimatest tasakaalustatud toitudest. Tänu oma kvaliteedile, kõrgele 

toiteväärtusele, kergele seeduvusele ning madalale allergiat tekitavale mõjule on seda 

soovitatud nii haigusjärgse organismi taastumise kui ka kõikide vanusegruppide toitumise 

osana. 

Kirjanduse põhjal on antud ülevaade kitsepiima rasvhappelisest koostisest, seda 

mõjutavatest teguritest ning kitsepiima mõjust inimese tervisele. Samuti  on uuritud 

erinevusi kitsepiima ja lehmapiima rasvhappelise koostise vahel ning on antud ülevaade 

gaasikromatograafiast kui rasvhapete analüüsimeetodist. 

Magistritöö eesmärkideks on: 

 kitsepiima rasvhappelise koostise uurimine; 

 saanen ja rootsi maatõugu kitsede piima rasvhappelise koostise võrdlemine; 

 külmutamise mõju uurimine kitsepiima rasvhappelisele koostisele. 

Töös kasutati Eesti farmides peetud saanen ning rootsi maatõugu kitsede piima. Kõigepealt 

viidi läbi rasvade ekstraheerimine ja derivatiseerimine ning seejärel analüüsiti rasvhapete 

metüülestreid gaasikromatograafiliselt.  

Sooviksin tänada Üvasi talu, Kalamatsi meierei ja Konju talu töötajaid mõistva suhtumise 

eest kitsepiima proovide kogumisel ning nende kohale toimetamisel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Kitsepiima kasulikud omadused inimeste toitumisel 

 

Piima on tuntud inimese toidu põhiosana põllumajanduslikust revolutsioonist alates, umbes 

8000 aastat eKr. Esimesed allikad piima toiteväärtuse kohta on leitud Islami 

meditsiiniraamatust, kus on kirjas: „Joo piima, sest see pühib kuumuse südamest, tugevdab 

selga, suurendab aju, suurendab intelligentsi, uuendab nägemist ja ajab ära unustuse.“ 

Kuigi tänapäevane teadus neid tõdesid ei toeta, rõhutab see selgelt kõrget toiteväärtust, 

mida ühiskonnad on mitmeid sajandeid piima tarbimisega seostanud. (Huth et al. 2006) 

Piim ja piimatooted on inimestele väga suureks kaltsiumi allikaks. Samuti on piimas teisi 

vajalikke toitaineid, näiteks kaaliumi, fosfori, riboflaviini, tsinki, magneesiumi ning 

vitamiine B12 ja A. Piima ja sellest valmistatud toodete tarbimine nendes olevate 

mineraalide, bioaktiivsete lipiidide ja proteiinide tõttu aitab vähendada krooniliste 

haiguste, sh osteoporoosi, hüpertensiooni, liigse kehakaalu ja rasva osakaalu kehas, 

hambakaariese ning mõnede vähktõvede liikide, riske. (Ibid.) 

Tänapäeval on just kitsepiim erilise tähelepanu alla sattunud oma spetsiifilise koostisega, 

mille tõttu on see saanud väga hinnatuks just imikute ja vanurite toiduna. Võrreldes 

lehmapiimaga on kitsepiimas vähem allergeene (Haenlein 2004) ning sarnaselt valgule on 

ka kitsepiimas olev rasv kergemini seeditav. (Sans Ceballos et al. 2008)   

Kitsede olulisusest on räägitud läbi aastate mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel. 

Samuti on kitsede arv viimase paarikümne aasta jooksul mitmekordistunud kogu 

maailmas. Kitsed on maapiirkonnas elavate inimeste peamine piima ja liha allikas. Kitsi on 

kodudes lihtne pidada ning nende piim on kergelt kättesaadav. Need põhjused on üheks 

kolmest kitsepiima suure nõudluse aspektist. Teiseks aspektiks on arenenud maades 

elavate inimeste suurenenud nõudlus kitsepiimast valmistatavate toodete vastu, näiteks 

juustud ja jogurtid. Kolmas aspekt, mis on laiendanud kitsepiima ja sellest valmistatud 

toodete tarbimist, tuleneb tervislikkuse seisukohast. Inimesed, kellel on lehmapiima vastu 

allergia või muid seedetrakti vaegusi, saavad tarbida kitsepiima. Tervislik lähenemine 

kitsepiimale laieneb pidevalt, sest inimesed on hakanud nendele vaegustele rohkem 

tähelepanu pöörama ning teadlikkus on tunduvalt suurenenud just arenenud riikides. 



7 

 

Eelnimetatud kolmest põhjusest tulenevalt on nõudlus kitsepiima järgi suurenenud nii 

arenenud- kui ka arengumaades. (Haenlein 2004) 

Kitsepiima toetavad omadused võrreldes lehmapiimaga on avaldunud katsetes rottidega. 

Kitsepiim on aidanud tõhusamalt tõsta rottide kehakaalu ja rasva osakaalu kehas, 

vähendades kolesteroolitaset ning aidates ennetada aneemiat. (Ibid.) 

Kitsepiimas on võrreldes lehmapiimaga rohkem mono- (MUFA) ning polüküllastumata 

(PUFA) rasvhappeid ja keskmise ahelapikkusega triglütseriide (MCT), mis kõik on 

inimeste tervisele kasulikud, eriti kardiovaskulaarsete haiguste puhul. (Ibid.) Kõige 

olulisemaks rasvhapete liigiks kitsepiimas peetakse polüküllastumata rasvhappeid 

(Rodriguez-Alcala et al. 2009). 

Kitsepiima võib pidada suurepäraseks energiaallikaks, mida saab kasutada mitmetes 

metabolistlikes protsessides ja mis aitab võidelda mõningate metabolistlike haiguste vastu 

(Sans Ceballos et al. 2008). Tänu kapriin- ja kaprüülhape ning MCT unikaalsetele 

metaboolsetele võimetele kindlustada vahetut energiat selle asemel, et hoiustada seda 

rasvkoes ja tänu nende mõjule alandada seerumi kolesterooli sisaldust ning pärssides ja 

limiteerides kolesterooli sadestumist, on need kinnitatud meditsiiniliseks raviks paljudele 

kliinilistele häiretele (Haenlein 2004). Nendeks kliinilisteks häireteks on malabsorptsiooni 

sündroomid (ainevahetushäired peensooles), klüüria (chyluria) (piimandi esinemine 

uurinis), steatorröa (rasva esinemine väljaheites), hüperlipoproteineemia (lipoproteiinide 

sisalduse tõus veres), soole resektsioon (osa soolest eemaldatud), söök enneaegsete 

imikutele, imikute alakaalulisus, imikute malnutritsioon (alatoitmine, kus saadakse liiga 

vähe kaloreid, proteiini või mikrotoitaineid), epilepsia (närvisüsteemi haigus), tsüstiline 

fibroos (pärilik ainevahetushaigus), pärgarterite šunt (südame verevarustuse taastamine 

lisasoonte paigutamisega veresoontele) ja sapikivid (seedetrakti ülaosa haigus) (Schwabe 

et al. 1964; Greenberger, Skillman 1969; Kalser 1971; Tantibhedhyanangkul, Hashim 

1975, 1978; Alferez et al. 2001 ref Haenlein 2004). 
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1.2. Kitsepiima rasvhappeline koostis 

 

Piimas peetakse kõige olulisemaks komponendiks just rasva tänu tema hinnale, 

toiteväärtusele ning füüsikalistele ja sensoorsetele omadustele, mis mõjutavad 

piimatoodete omadusi (Park et al. 2007). 

Kõikide loomade seast on mäletsejate piimarasv unikaalse koostisega tänu oma 

mitmekesisele rasvhappelisele koostisele. Mitmekesisus tuleneb toidust saadud 

küllastumata rasvhapete biohüdrogeenimisest ning suurest hulgast rasvhapetest, mida 

sünteesitakse de novo piimanäärmetes. (Palmquist 2006) „De novo sünteesil moodustuvate 

rasvhapete --- lähteaineks on vatsafermentatsioonil tekkinud äädikhape ja β-

hüdroksüvõihape“ (Lutter 2015). Piimarasv sisaldab umbes 400 erinevat rasvhapet. 

Enamike rasvhapete sisaldus piimas on väga väike. Piimarasvas leidub üle 1% neist vaid 

15-16 rasvhapet. (Skvortsova et al. 2008) 

Rasvhapped on alifaatsed ühealuselised karboksüülhapped, mida peetakse lipiidide 

alusstruktuuriks. Need happed võivad olla küllastunud, monoküllastumata või 

polüküllastumata, sõltuvalt kaksiksidemete arvust ahelas. (Ruiz-Rodriguez et al. 2009) 

Rasvhappeid võib eristada ahelapikkuste järgi. Ahelate pikkus võib olla vahemikus 4-28 

süsiniku aatomit. (Ibid.) Erinevate allikate järgi jaotatakse rasvhappeid erinevalt, kuid 

üldlevinum jaotus on järgmine (Delgado-Pertínez et al. 2013): 

 Lühiahelalised rasvhapped (SCFA)- rasvhapped C4:0 kuni C10:0;  

 Keskmise ahelapikkusega rasvhapped (MCFA)- rasvhapped C11:0 kuni C17:1;  

 Pikaahelalised rasvhapped (LCFA)- rasvhapped C18:0 kuni C24:1.  

Piima rasvhapetest on 40-60% pikaahelalised (peamiselt C18:0). Neid saadakse toidust 

sõltuvalt selle rasvasisaldusest. Rasvhapped C4:0-C14:0 saadakse de novo sünteesil 

piimanäärmetes ning rasvhapet C16:0 nii toidust kui ka de novo sünteesil. (Palmquist 

2006) 

Kitsepiim on eriti rikas küllastunud rasvhapete (SFA; 55% kogu piima 

triatsüülglütseroolidest) poolest. Mono- (MUFA, 29%) ja polüküllastumata (PUFA, 16%) 

rasvhappeid on aga tunduvalt vähem. (Fontecha et al. 2000 ref Zidi et al. 2010) Vaid viis 
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rasvhapet (C10:0, C14:0, C16:0, C18:0, C18:1) moodustavad kitsepiima rasvhappelisest 

koostisest üle 75% (Park et al. 2007).  

 

 

1.2.1. Küllastunud rasvhapped 

 

Küllastunud rasvhappeid (SFA) on piimas märkimisväärsetes kogustes. Need on 

molekulid, millel on hargnemata süsivesinike ahelad ning need varieeruvad pikkuses 4-8 

süsiniku aatomit. (Palmquist 2006)  

Küllastunud rasvhapeteks loetakse järgmisi rasvhappeid: C4:0, C6:0, C8:0, C10:0, C11:0, 

C12:0, C13:0, C14:0, C15:0, C16:0, C17:0, C18:0, C20:0, C21:0, C22:0, C23:0, C24:0 

(Razzaghi et al. 2014; Delgado-Pertínez et al. 2013). Kõige suurem osakaal kitsepiimas on 

rasvhapetel C6:0, C8:0 ja C10:0 (Markiewicz-Kęszycka et al. 2012). 

Viimasel aastakümnendil on teostatud mitmeid uuringuid. Nendes on väidetud, et 

küllastunud rasvhapped, eriti C14:0 ja C16:0, ning trans-rasvhapped (TFA) toidus 

suurendavad südame-veresoonkonna haiguste riski, seejuures on suurema riskiteguriga 

TFA kui SFA (Shingfield et al. 2008; Givens 2010). Need tõstavad plasma 

kolesteroolitaset (Ohlsson 2010). SFA liigtarbimine on seotud alanenud insuliini 

tundlikkusega, mis on metaboolse sündroomi ja diabeedi võtmeteguriks (Funaki 2009; 

Kennedy et al. 2009). Piim ja piimatooted on peamiseks C12:0 ja C14:0 rasvhapete 

allikaks toidus, samuti annab mäletsejatelt saadud piim suure osa kogu tarbitava rasvhappe 

C16:0 ja TFA osakaalust. (Shingfield et al. 2012) 

Paljude arenenud maade tervishoiupoliitikas on soovitatud inimeste rasva, SFA ja TFA 

tarbimist vähendada ning suurendada pikaahelaliste n-3 polüküllastumata rasvhapete ning 

rasvhapete C20:5n-3 ja C22:6n-3 igavpäevast tarbimist. Sellega püütakse vähendada 

krooniliste haigustega seotud majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme. (Ibid.) 

Kuna kitsepiimas on inimese tervisele nii kasulikke kui ka kahjulikke rasvhappeid, olekski 

kõige õigem üritada muuta piima rasvhappelist koostist. Parim lahendus oleks, kui alles 

jääksid kõik kasulikud rasvhapped (MUFA, eriti cis-isomeerid ning PUFA). Lisaks sellele 

tuleks viia kahjulike rasvhapete (SFA) kogused miinimumini ilma inimeste 

söömisharjumusi muutmata. (Ibid.) 
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1.2.2. Küllastumata rasvhapped 

 

Küllastumata rasvhapete ahelas on vähemalt üks kaksikside. Need võivad olla kas cis- või 

trans- isomeerid, olenevalt kaksiksideme geomeetriast (Brondz 2001). Küllastumata 

rasvhapped jagunevad veel omakorda kaheks: mono- ja polüküllastumata rasvhapeteks. 

Monoküllastumata rasvhapete ahelas on ainult üks kaksikside, polüküllastumata rasvhapete 

ahelas aga kaks või enam kaksiksidet. (Brondz 2001; Ruiz-Rodriguez et al. 2009)  

Monoküllastumata rasvhapeteks loetakse järgmisi rasvhappeid: C14:1, C15:1, C16:1, 

C17:1, C18:1n9t, C18:1n11t, C18:1n9c, C20:1n9, C22:1n9, C24:1 (Razzaghi et al. 2014; 

Delgado-Pertínez et al. 2013). 

Polüküllastumata rasvhapeteks loetakse järgmisi rasvhappeid: C18:2n6t, C18:2n6c, 

C18:3n6, C18:3n3, CLAc9t11, CLAt10c12, C20:2, C20:3n6, C20:4n6, C20:3n3, C20:5n3, 

C22:5n3, C22:6n3, C22:2 (Ibid.). 

Monoküllastumata rasvhappeid on kitsepiimas rohkem kui polüküllastumata rasvhappeid, 

vastavalt 20-35% ning 3-4% (Markiewicz-Kęszycka et al. 2012). 

Trans-rasvhapete sisaldus piimas varieerub 2,5% kuni 5% ulatuses kogu rasvhapetest 

sõltuvalt loomaliigist ja aastaajast. Üldiselt on trans-rasvhappeid kõige rohkem 

lambapiimas, siis lehmapiimas ning kõige vähem just kitsepiimas. Viimastel aastatel on 

trans-rasvhappeid hakatud seostama südamereuma haigestumise riskiga. (Park et al. 2007) 

 

 

1.2.3. Asendamatud rasvhapped 

 

A-linoleen- (ALA) ja linoolhape (LNA) on asendamatud rasvhapped, mis on inimese 

toitumuse seisukohalt esmatähtsad (Skvortsova et al. 2008). Neid rasvhappeid peab 

inimorganism toiduga saama, sest keha ise ei suuda neid sünteesida (Skvortsova et al. 

2008; Barceló-Coblijn, Murphy 2009). Viimastel aastatel on hakatud selles väites kahtlema 

ning on leitud, et nii LNA-d kui ka ALA-t on ehk võimalik moodustada inimorganismis 

rasvhapetest C16:3 ja C16:2 (Cunnane 2003 ref Markiewicz-Kęszycka et al. 2012). 
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Polüküllastumata rasvhapete gruppi kuuluvad ka oomega-3 rasvhapped ning nendel on 

süsinik-süsinik kaksikside kolmanda süsiniku aatomi juures alates ahela metüülotsast 

(positsioonil n-3). ALA-t nimetatakse oomega-3 rasvhapete eelkäijaks, kuna sellest 

sünteesitakse pikemate ahelatega n-3 rasvhappeid. ALA tarbimisel on leitud mitmeid 

tervisele kasulikke omadusi, millest üheks peetakse tema omadust vähendada n-6 

rasvhapete pikendamist, mis omakorda viib alandatud arahhidoonhappe (20:4n-6) 

sisaldusele. (Barceló-Coblijn, Murphy 2009) 

Sarnaselt ALA-le on LNA oomega-6 rasvhapete eelkäija. Ka ahela ehitus on sarnane 

oomega-3-le ühe erinevusega, milleks on süsinik-süsinik kaksikside kuuenda süsiniku 

aatomi juures, mitte kolmanda. (Ibid.) 

Eriti pööratakse tänapäeval olulist tähelepanu kitsepiimarasvas sisalduvale konjugeeritud 

linoolhappe (CLA) sisaldusele (Sanz Sampelayo 2007). Konjugeeritud rasvhapped on 

polüküllastumata rasvhapped, milles vähemalt üks paar kaksiksidemeid on eraldatud ainult 

ühe üksiksideme poolt (Markiewicz-Kęszycka et al. 2012). CLA on komplekt erinevate 

asendite ja geomeetriaga linoolhappe isomeeridest (cis9, cis12-C18:2, n-6) (Sanz 

Sampelayo 2007) ja on üks olulisem polüküllastumata oomega-6 rasvhape (Skvortsova et 

al. 2008). Seda on piimarasvas väga vähe (~1%) ning selle sisalduse suurendamise huvi 

toidus tuleneb selle positiivsest mõjust inimese tervisele (Ibid.). CLA eelkäijaks võib 

nimetada vaktseenhapet (Markiewicz-Kęszycka et al. 2012). 

CLA kogust kitsepiimas mõjutab tavaliselt loomade sööt (Strzałkowska et al. 2009). 

Sarnaselt söötmisele võib CLA kogust mõjutada ka laktatsioonijärk, looma tõug ja vanus 

(D’Urso et al. 2008 ref Strzałkowska et al. 2009). 

Katsed loomadega on näidanud, et CLA avaldab immunostilmuleerivat, antihüperaktiivset, 

antikantserogeenset ja antiaterogeenset toimet ning soodustab kehakaalu langust (Mougios 

et al. 2001; Tricon et al. 2006 ref Markiewicz-Kęszycka et al. 2012). CLA mõju kohta 

inimorganismile on küll erinevaid uurimusi teostatud, kuid nende tulemused vajaksid 

edaspidist uurimist (Markiewicz-Kęszycka et al. 2012). 
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1.3. Kitsepiima rasvhappelist koostist mõjutavad tegurid 

 

Kitsepiima rasvhappelist koostist mõjutavad mitmed tegurid, millest põhilisteks võib 

nimetada loomade söödaratsiooni, tõugu, kitsede individuaalsust, poegimiste arvu, 

aastaaegu, söötmist, pidamist, keskkonnamõjusid, asukohta, laktatsioonijärku ning udara 

tervist (Park et al. 2007). Lisaks eelnimetatud teguritele mõjutavad kitsepiima 

rasvhappelist koostist piimatoodangu suurus, taluspetsiifilised (Skvortsova et al. 2008) 

ning geneetilised faktorid (Zidi et al. 2010). 

Autorile teadaolevalt ei ole ühtegi uuringut teostatud, kus oleks uuritud külmutamise mõju 

kitsepiima rasvhappelisele koostisele. Küll aga on uuritud, kuidas mõjutab külmutamine 

lehmapiima rasvhappelist koostist ning on leitud, et küllastumata rasvhapped oksüdeeruvad 

külmutatud piimas kergesti ning see põhjustab piimas kõrvalmaitset (Fennema et al. 1973 

ref Zhang et al. 2006).  

Lisaks on teostatud uuringuid, kus on vaadeldud külmutamise mõju kitsepiima üldisele 

kvaliteedile. Seal on välja toodud mõju vaid vabadele rasvhapetele. Uuringus on leitud, et 

külmutatud toitude riknemine toimub harilikult ensümaatiliste protsesside tagajärjel, mida 

põhjustavad proteaasid ja lipaasid. Neid ensüüme võivad eritada mikroorganismid enne 

toidu külmutamist ning nad võivad ka peale külmutamist toidus aktiivseks jääda. 

(Andersson 1980) Nurliyani et al. (2015) leidsid, et vabade rasvhapete osakaal kitsepiimas 

ei sõltu otseselt külmutamisest. Selles uuringus külmutati piima -20 °C juures 0, 30 ja 60 

päeva, kuid vabade rasvhapete osakaal jäi igal ajahetkel 0,62-0,79% vahele. 

Söödaratsioon mõjutab oluliselt kitsede piima rasvhappelist koostist. Toral et al. (2015)  

poolt teostatud uuringus anti esimesele grupile kontrollsööta (CO), kus polnud lisandeid, 

teisele grupile sööta, kuhu oli lisatud kalaõli (FO) ning kolmandale grupile sööta, kuhu oli 

lisatud päevalilleõli ning nisutärklist (SOS). Nii FO kui ka SOS söögilisandid vähendasid 

rasvhapete ˂C16:0 ja C16:0 sisaldust piimas. FO langetas ning SOS tõstis ˃C16:0 

rasvhapete sisaldust kitsepiimas võrreldes CO-ga. Samuti suurendas SOS sööt CLA 

sisaldust kitsepiimas. (Toral et al. 2015) Mäletsejate, sealjuures ka kitsede, söögikordades 

lipiidide sisalduse suurendamisel võib olla mitmeid eeliseid, millest üheks on rasvhapete 

tüübi ja koguse muutmise võimalus piimas. See võimalus on eriti tähtis, kuna sellega on 

võimalik tõsta loomadest pärit toitude (piima, liha) tervislikke omadusi või vähendada 

teatud rasvhapete võimalikke negatiivseid tagajärgi inimestele. (Martinez Marin et al. 
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2011) Haenlein`i (2004) poolt teostatud uuringus leiti, et kiudainete sisalduse alandamine 

ning teravilja osakaalu suurendamine kitsede päevases söödaratsioonis viib kahjulike 

trans-C18:1 rasvhapete sisalduse suurenemisele kitsepiimas. 

Farmeri poolt valitud kitsede söötmise süsteem on faktor, mille ta omandab vaevata ning 

mis avaldub kiiresti kitsepiima füüsikalis-keemilises koostises. Söötmise süsteem 

moodustab 50-90% ühe liitri kitsepiima tootmiskuludest ning on tavaliselt üks farmeri 

peamistest murekohtadest. (Morand-Fehr 2007) 

Kitsede tõug mõjutab oluliselt piima rasvhappelist koostist. Talpur, Bhanger ja Memon 

(2008) poolt teostatud uuringus on analüüsitud kamori ja pateri tõugu kitsede piima 

rasvhappelist koostist. Lühiahelaliste rasvhapete (C6:0-C14:0) summa, välja arvatud 

butüürhape (C4:0), on 12% kõrgem pateri tõugu kitsede piimas kui kamori tõugu kitsede 

piimas. Nii küllastunud kui ka küllastumata rasvhappeid leiti pateri tõugu kitsede piimas 

rohkem, kui kamori tõugu kitsede piimas. Kuid CLA kogus oli statistiliselt kõrgem just 

kamori tõugu kitsede piimas. Uuringu põhjal võib öelda, et kitse tõug mõjutas märgatavalt 

piima rasvhappelist koostist. Kamori tõugu kitsede piima rasvhappelise koostise profiil oli 

parem kui pateri tõugu kitsede piimal, kuna sisaldas vähem küllastunud rasvhappeid ning 

rohkem CLA-d. 

Laktatsioonijärk on üks tähtsamatest piima rasvhappelist koostist mõjutavatest teguritest. 

Erinevates laktatsiooni staadiumites leiti rasvhapete kogustes olulisi erinevusi. 

Lühiahelaliste rasvhapete kogus jõudis maksimumini laktatsiooni alguses ning langes 

miinimumini laktatsiooni lõpus. (Strzałkowska et al. 2009) Soryal et al. (2005) poolt 

teostatud uuringus leiti samuti, et SCFA kogus oli laktatsiooni alguses maksimaalne, kuid 

erinevalt eelnevast uuringust samuti väga kõrge laktatsiooni lõpus. Oleiinhappe (C18:1) 

sisaldus tõusis koos laktatsioonijärgu kulgemisega (Strzałkowska et al. 2009; Tsiplakou, 

Zervas 2008). Ka PUFA osakaal ning CLA kogus piimas võib tõusta koos 

laktatsioonijärguga, ning nende maksimaalne osakaal piimas võib olla laktatsiooni lõpus 

(Strzałkowska et al. 2009). 

Kitsepiima rasvhappelist koostist võib mõjutada ka karjamaa asukoht. Võrreldes tasast 

maad, künkalist maad ja mägesid, siis mägedes on küll piimasaak veidi madalam, kuid 

PUFA kogused on kõrgemad. Kasutades söötmise algstaadiumites naturaalset 

karjamaasööta, on kitsepiimas CLA sisaldus suurem. (Morand-Fehr 2007) 
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Uuritud on ka aastaaegade mõju kitsepiima rasvhappelisele koostisele. Toyes-Vargas et al. 

(2013) poolt teostatud uuringus on leitud, et hargnenud ahelatega rasvhapete ning oomega-

3 rasvhapete osakaal muutub aastaaegadega oluliselt. Aastaajad jaotati kaheks vahemikuks, 

kus esimene pool on veebruarist juunini ning teine juulist septembrini. Hargnenud 

ahelatega ja oomega-3 rasvhapete osakaal oli suurem just aastaaja teisel vahemikul (juuli-

september). Leiti ka olulisi erinevusi osade monoküllastumata ning polüküllastumata 

rasvhapete osas. Ka nende rasvhapete osakaal oli suurem juulist septembrini. 

 

 

1.4. Kitsepiima rasvhappelise koostise erinevus võrreldes lehmapiimaga 

 

Kitsepiimas on võrreldes lehmapiimaga rohkem butüür- (C4:0), kaproon- (C6:0), kaprüül- 

(C8:0), kapriin- (C10:0), lauriin- (C12:0), müristiin- (C14:0), palmitiin- (C16:0) ja 

linoolhapet (C18:2), kuid vähem steariin- (C18:0) ja oleiinhapet (C18:1) (Haenlein 2004). 

Neid kümmet rasvhapet on Cossignani et al. (2014), Sumarmono et al. (2015), Talpur et 

al. (2008) kui ka Sans Ceballos et al. (2008) poolt teostatud uuringute põhjal kitsepiimas 

rasvhapetest kõige rohkem ning just need rasvhapped eristavad kitsepiima lehmapiimast. 

Tabelis 1 on välja toodud Sans Ceballos et al. (2008) poolt teostatud uuringu käigus leitud 

rasvhapete kogused nii lehma- kui ka kitsepiimas.  

Tabel 1. Rasvhapete kogused lehma- ja kitsepiimas grammides 100 grammi rasvhapete 

kohta (Sans Ceballos et al. 2008) 

Rasvhapped 

Kogus g/100 g rasvhapete 

kohta 

lehmapiim kitsepiim 

C4:0 3,84 1,27 

C6:0 2,28 3,28 

C8:0 1,69 3,68 

C10:0 3,36 11,07 

C12:0 3,83 4,45 

C14:0 11,24 9,92 

C16:0 32,24 25,64 

C18:0 11,06 9,92 

C18:1 n-9, cis 21,72 23,8 

C18:2 n-6 2,41 2,72 
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Keskmise pikkusega rasvhappeid (C6:0-C14:0) on kitsepiimas märkimisväärselt rohkem 

kui lehmapiimas. Seoses sellega on kitsepiima rohkem väärtustama hakatud, kuna tänu 

nendele rasvhapetele on kitsepiima omastatavus parem kui lehmapiimal (Sans Ceballos et 

al. 2008). 

Veel üheks erinevuseks kitse ja lehmapiima vahel võib tuua seose lauriin- (C12:0) ja 

kapriinhappe (C10:0) vahel (vähem kui 0,5 kitsepiimas ja rohkem kui 1,0 lehmapiimas). 

See on tähtsaks indikaatoriks, kuna seda suhet saab kasutada kontrolliks, kas kitsepiima on 

võltsitud lehmapiima lisamisega. (Markiewicz-Kęszycka et al. 2012) 

Olulisemaks piima ja sellest valmistatud toodete maitse- ja sensoorsete omaduste 

mõjutajateks võib pidada SCFA rasvhapete gruppi (Strzałkowska et al. 2009).  

Kitsedel on võrreldes lehmadega lisaks piimale ka muid eelistusi. Kitsed jõuavad lühema 

ajaga küpsuse ikka, neil on lühem tiinusaeg, levinud on kaksikute, kolmikute ning nelikute 

sündimine, lühike poegimiste vahemik ja nad on väga kohanemisvõimelised. (Talpur et al. 

2008) Vaatamata suuremale lehmapiima kogusele on kitsepiima tootmine odavam, ning 

seetõttu on sellel ka odavam turuhind. Kitsepiima ümbertöötlemisest on saamas üks 

piimatööstuse olulisemaid sektoreid. (Haenlein 2004) 

 

 

1.5. Piima rasvhappelise koostise uurimine gaasikromatograafilisel 

meetodil 

 

Kromatograafia on füüsikaline meetod komponentide lahutamiseks, kus eraldatavad 

komponendid jaotatakse kahe faasi vahel. Kromatograafiline süsteem koosneb kahest mitte 

segunevast faasist, mis on omavahel kontaktis. Üks faas on statsionaarne ja teine mobiilne. 

Statsionaarne faas on poorne-, mittepoorne tahke aine või immobiliseeritud vedelik. 

Mobiilne faas võib olla gaas, vedelik või superkriitiline vedelik ning seda liigutatakse kas 

gravitatsiooni, kapillaarjõudude või surve abil. (Dettmer-Wilde, Engewald 2014: 4) 

Kromatograafilisi meetodeid võib liigitada erinevate parameetrite, näiteks eesmärgi, 

tehnilise teostuse, mobiilse faasi oleku jms, alusel. Kui mobiilne faas on gaasiline on 

tegemist gaasikromatograafiaga (GC). Kui mobiilne faas on näiteks vedelik, on tegemist 

vedelikkromatograafiaga (LC). (Ibid.) 
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Gaasikromatograafia on kromatograafiline meetod lenduvate orgaaniliste ühendite segude 

lahutamiseks ja analüüsiks (Eesti Keele Instituut 2016 s. v. gaasikromatograafia). GC kui 

komponentide eraldustehnika avastati 1900. aasta alguses Mikhail Semenovich Tsvett’i 

poolt. (Dettmer-Wilde, Engewald 2014: 3-4) Tänaseks on gaasikromatograafia üks 

laialdasemalt kasutatav analüüsivahend (Härtig 2007). 

Tüüpiline gaasikromatograaf koosneb (Dettmer-Wilde, Engewald 2014: 7-8): 

1) kandegaasi voolusüsteemist, millega varustatakse mobiilset faasi ühtse joana läbi 

kolonni;  

2) süstimissüsteemist, mille abil viiakse proov kolonni;  

3) kolonnist, mida peetakse gaasikromatograafi süsteemi südameks;  

4) termostaadist, mis hoiab kolonnis vajaminevat temperatuuri;  

5) detektorist, mis salvestab kolonnist tulevad lahustunud ained ning registraatorist, 

mis registreerib, hoiustab ning analüüsib toodetud andmeid.  

Kandegaas omab GC juures tähtsat rolli. See peab olema kuiv, hapnikuvaba ja keemiliselt 

inertne. Kandegaas võib olla heelium, vesinik või lämmastik. Peamiselt kasutatakse 

heeliumi, sest see on ohutum kui vesinik, kuid sama efektiivne, samuti on heelium 

erinevate detektoritega ühilduvam. Nii heeliumit kui vesinikku kasutatakse erinevate 

detektorite juures, näiteks leekionisaator (FID). Nende kasutamine kindlustab lühema 

analüüsiaja ning madalama proovi elueerimistemperatuuri. Kandegaasi süsteemis on 

tavaliselt survestatud tankid ning surveregulaatorid, mõõturid ja vooluhulgalugejad. 

Tavaliselt voolab kandegaas läbi süstimissüsteemi, surudes gaasilised komponendid 

kolonni ning viies need komponendid lõpuks detektorisse. (Idid.: 7-8, 381) 

Süstimissüsteem on vajalik proovi viimiseks kolonni. (Idid.: 8) Tüüpilised GC kolonnid ja 

detektorid suudavad käsitleda vaid mõnda mikrogrammi komponente proovist. Seetõttu 

juhitakse väga harva kogu proov GC süsteemi. Kindla koguse vedela proovi süstimiseks 

kasutatakse kalibreeritud mikrosüstalt. Süstitava proovi kogus jääb tavaliselt vahemikku 

0,1-10,0 μl. Suure proovide arvu korral on võimalus kasutada automaatset 

süstimissüsteemi (autosampler). See aitab aega säästa ning on süstlaga süstimisest palju 

täpsem. Süstimissüsteeme võib jagada kaheks- aurustiga ja aurustita. Aurustiga süsteemis 

süstitakse proov kuuma tsooni, kus koheselt algab selle aurustumine. Tavaliselt määratakse 

selle temperatuur 25-50 °C kõrgemaks kui maksimaalne programmeeritud kolonni 

temperatuur. Aurustita süsteemis süstitakse proov külma tsooni, kus ta jääb vedelasse 
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olekusse kuni temperatuuri tõstmiseni. Tavaliselt määratakse selle temperatuur 10-20 °C 

alla proovi keemistemperatuuri. Süstimissüsteemi ülaosas on septum, mille kaudu 

süstitakse proov süsteemi. Septum ei lase vedelal proovil ega gaasil süsteemist väljuda. 

Kõige populaarsem kasutusel olev GC süstimissüsteem on jaotus/jaotuseta (split/splitless) 

sisestussüsteem. Neid sisestussüsteeme võib kasutada koos kui ka eraldi. Jaotussisestusel 

süstitakse proov kuumutatud süsteemi, kus see aurustub. Kandegaas juhitakse suure 

voolukiirusega süstimise ajal süsteemi, et viia proov kolonni (Idid.: 7-8). Ülemäärane 

kandegaas juhitakse süsteemist jaotusava kaudu välja. Sellise sisestusega viiakse vaid 

murdosa proovist kolonnini. Jaotuseta sisestus toimub sarnaselt jaotussisestusega, kuid 

erinevusega, kus kogu proov viiakse kolonnini ning kandegaasi ei juhita süsteemist kohe 

välja. (Poole 2012: 188-192, 200-209) 

Gaasikromatograafias kasutatakse peamiselt kahte tüüpi kolonne- täidis- (packed column) 

ja kapillaarkolonnid (capillary column). Kapillaarkolonnide sisediameeter on vähem kui 

1 mm. Statsionaarne faas asub kolonni siseseinal. Selle koostise põhjal võib neid kolonne 

mitmeks jaotada (näiteks WCOT- faas on siseseinal väga viskoosse vedelikuna; PLOT- 

faas on siseseinal õhukese absorbendikihina). (Dettmer-Wilde, Engewald 2014: 5; Barry, 

Grob 2007: 279) Kapillaarkolonnid valmistatakse klaasist ning nende põhilised erinevused 

on kolonni pikkus, diameeter ning efektiivsusnäitajad (Sigma-Aldrich 2016: 4-5). 

Täidiskolonnid valmistatakse klaasist või metallist ning on tihedalt täidetud (Dettmer-

Wilde, Engewald 2014: 5; Barry, Grob 2007: 279). Täidiskolonnid on diameetrilt 

suuremad kui kapillaarkolonnid ning neil on limiteeritud pikkus. Tänu sellele on nende 

efektiivsus kuni 50% madalam. Samuti eraldavad täidiskolonnid halvemini piike ning 

nendel on pikem programmiaeg kui kapillaarkolonnidel. (Barry, Grob 2007: 279) 

Termostaadi ülesandeks on kolonni temperatuuri täpne kontrollimine ning hoidmine kogu 

kolonni ulatuses (Wang et al. 2012). Termostaadi kasutamiseks on kaks viisi- isotermiline- 

ja temperatuuri programmeerimine (Dettmer-Wilde, Engewald 2014: 8). Isotermilisel 

programmeerimisel hoitakse kolonni temperatuuri terve eraldusprotsessi jooksul 

konstantsena. See sobib ainetele, millel on sarnane retentsiooniaeg. Selline termostaadi 

programmeerimine töötab kõige paremini, juhul kui proovi komponentide 

keemistemperatuurid on kitsas vahemikus. Kasutades liiga kõrget kolonni temperatuuri 

võivad madalama keemistemperatuuriga komponendid liialt kiiresti elueeruda ja mitte 

eralduda ning kõrge keemistemperatuuriga komponendid tekitada kitsaid piike ja vastupidi 
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(James, Martin 1951). Temperatuuri programmeerimisel toimub temperatuuri tõstmine 

kontrollitult järk-järgult kogu eraldumisprotsessi jooksul. Selline programmeerimine aitab 

kaasa erinevate retsentsiooniaegadega ainete kiiremale analüüsimisele. See meetod sobib 

suure keemistemperatuuride vahemikuga komponentide eraldamiseks. (Agilent 

Technologies 2016) 

Detektor asub kolonni lõpus ning kogub kvantitatiivseid mõõtmisi proovi komponentidest 

peale seda, kui elueerunud aine molekulid (radikaal, aatom, ioon) on kokku põrkunud 

detektori sensoriga (Ševčik 2011: 22). Detektor koosneb üldiselt kahest osast, mille koos 

kasutamisel töötavad need andurina. See avastab kromatograafi töös toimunud muutusi 

ning muundab need elektrilisteks signaalideks, mis lõpptulemuseks on kromatogramm. 

(Dettmer-Wilde, Engewald 2014: 8) Parema detektori valimisel on olulised mitu omadust- 

piisav tundlikkus, usaldusväärsus, prognoositus, analüütide suur ulatus ning lihtne 

juhitavus (Gough, Walker 1970). Enamlevinud detektorid on soojusjuhtivus- (TCD), mass-

spektromeeter- (MSD), fotoionisatsioon- (PID), vesinik leekionisatsiooni- (FID), 

elektronhaarde- (ECD), leekfotomeetriline- (FPD), lämmastik-fosfor- (NPD) ja Hall’i 

elektrolüütiline juhtivus (HECD) detektor. Need erinevad oma universaalsuse, rakenduse, 

kasutatavate gaaside jm omaduste poolest. (Li et al. 2015) 

FID on kõige populaarsem universaalne detektor, millel on paremad omadused kui teistel 

detektoritel. Ainukeseks miinuseks võib lugeda seda, et FID ei reageeri anorgaaniliste 

gaasidega, nagu näiteks H2, O2, N2, CO, CO2, NO, NO2 ja H2O. (Ibid.) FID on kõige 

kergemini kohaldatav ning levinuim detektor orgaaniliste ainete avastamiseks (Brondz 

2001). Antud detektori põhimõtteline skeem on toodud joonisel 1. Heelium siseneb düüsi 

kaudu detektorisse ning seguneb kolonnist väljuvate komponentidega enne düüsist 

lahkumist. Düüsi ülaosas lisatakse õhk ning gaaside segu süüdatakse. (Poole 2012: 318) 

Tänu kõrgele temperatuurile toimub pürolüüs. Pürolüüsitud süsivesikud vabastavad 

protsessi käigus ioone. (Brondz 2001) Neid ioone püüab leeki ümbritsev elektrood ning 

tekkivat voolu võimendatakse ja tulemused saadetakse arvutisse (Scott 1996: 99). 
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Joonis 1. Vesinik leekionisatsiooni detektori põhimõtteline skeem (Poole 2012: 318) 

Tegemist on kasuliku detektoriga, kuna seda ei mõjuta voolukiirus ega temperatuuride 

kõikumised. Need omadused annavad detektorile laia dünaamilise ulatuse ja kõrge 

tundlikkuse. (Scott 1996: 99) Kandegaasideks on FID jaoks kõige paremad lämmastik, 

heelium ja vesinik. Üldiselt eelistatakse vesinikku, kuna see annab kiirema 

analüüsitulemuse, parema ainete eraldamise ning on kasutatav nii kapillaar- kui ka 

täidiskolonnidega. (Brondz 2001) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Proovide kogumine 

 

Piimaproovid koguti kolmest Eesti kitsefarmist üks kord kuus seitsme kuu vältel, 

ajavahemikul september 2015 – märts 2016. Vaatluse alla võeti viie saanen ja viie rootsi 

maatõugu kitsede piim. Kogumisperioodi viimasel kuul algas aga kolmel saanen tõugu 

kitsel ja kahel rootsi maatõugu kitsel kinnisperiood ning nende piima ei olnud enam 

võimalik uurida. Antud magistritöös on uuritud 27 saanen tõugu kitsede ning 28 rootsi 

maatõugu kitsede piima proovi.  

Piima koguti farmides plasttaarasse mahuga 20 ml. Proove jahutati ning säilitati 

farmis +4…+6 °C juures mitte üle kuue tunni. Piimaproovid transporditi Eesti Maaülikooli 

veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi keemia laborisse termokastides, 

kasutades külmaelemente. 

 

 

2.2. Proovide ettevalmistamine 

 

Analüüsid värsketest piimaproovidest sooritati vähemalt 24 tunni jooksul proovi kogumise 

ajast. Proove säilitati enne analüüsimist külmkapis temperatuuril +4…+6 °C. Igast kogutud 

piimaproovist pool külmutati koheselt -18 °C juures vähemalt 48 tundi. Enne külmutatud 

proovi analüüsimist sulatati neid vesivannis temperatuuril 40 °C vähemalt 10 minutit. 

Sulatamisprotsessi jooksul loksutati proove aeg-ajalt, et tagada ühtlane sulamine. Enne iga 

analüüsi teostamist segati nii jahutatud kui ka sulatatud proove piimarasva ühtlaseks 

jaotumiseks kogu mahus.  

 

 

2.3. Kasutatud vahendid ja reaktiivid 

 

Järgnevalt on toodud töös kasutatud seadmete, töövahendite ja reaktiivide nimetused ning 

muu vajalik info. Samuti on toodud kasutatud lahuste valmistamise kirjeldus. 
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Töövahendid: 

 Ümarkolb; 

 Gradueeritud pipetid; 

 Automaatpipett; 

 Pasteuri pipett; 

 Katseklaasid; 

 Parafilm. 

Seadmed:  

 Analüütiline kaal (loetavusega 0,0001 g) Mettler Toledo; 

 Laboratoorne kuumutamise pesa Brněnská Drutěva LTHS 100;  

 Püstjahuti- vertikaalselt asetsev jahuti kuumutatava vedeliku aurude 

kondenseerimiseks (Lutter 2015) (joonis 2); 

 Gaasikromatogaaf Varian 3900 leek-ionisatsiooni detektoriga: 

o DB-FFAP kolonn- 30 m x 0.53 mm i.d., 0.25 μm kile paksus J and W 

Scientific, Agilent Technologies; 

o SLB-IL111 kolonn- 100 m x 0.25 mm i.d., 0.2 μm kile paksus Supelco. 

 Mikrosüstal 10 μl SGE. 

 

Joonis 2. Laboratoorne kuumutamise pesa koos püstjahutiga (T. Valge) 
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Reaktiivid: 

 Deioniseeritud vesi; 

 Naatriumhüdroksiid, puhtusega 98% Reachim; 

 Naatriumkloriid, puhtusega 98% Reachim; 

 Naatriumsulfaat, puhtusega 99% Mikhailovsky Plant of Chemical Reagent; 

 12,5% BF3 lahus Sigma-Aldrich Chemie GmbH; 

 Heptaan, puhtusega 99% Riedel-de Häen; 

 Metanool, puhtusega 99.8% Riedel-de Häen; 

 Tridekaanhape metüülester, C13:0 Sigma-Aldrich Chemie GmbH; 

 2377,26 FAME Mix standardsegu National Institute of Standards & Technology; 

 CRM47885,37 FAME Mix standardsegu Supelco. 

 

 

2.3.1. Vajalike lahuste valmistamine 

 

0,5 M NaOH-metanooli lahus- lahust valmistati 100 ml koonilisse kolbi, kuhu kõigepealt 

kaaluti 2 grammi NaOH-d ning siis lisati metanooli kuni 100 ml täitumiseni. Segu 

loksutati, kuni NaOH osakesed olid lahustunud. Kui lahust ei kasutatud, suleti kolb korgi 

ning parafiinkilega. 

Küllastunud NaCl lahus- lahust valmistati ühe liitrisesse ümarasse seisukolbi, kuhu kaaluti 

300 grammi NaCl ning lisati nii palju destilleeritud vett, et lahuse kaal oleks 1000 grammi 

ehk üks liiter. Lahust segati intensiivselt vähemalt 15 minutit. 

C13:0 heptaani lahus- Kaaluti mõõtekolbi kindel kogus C13:0 ja lahjendati heptaaniga 

märgini. Saadud kontsentratsiooniga lahust kasutati proovi analüüsil. 

 

 

2.4. Analüüsi metoodika 

 

2.4.1. Ekstraheerimine ja derivatiseerimine 

 

Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi 

keemia laboris (joonis 3) ning aluseks võeti Lutteri (2015) poolt kasutatud ning täiustatud 
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AOAC 969.33 (Association of Analytical Communities- Analüüsikeemikute Ametliku 

Assotsiatsiooni) metoodikat. 

 

Joonis 3. Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi keemia 

labor (T. Valge) 

Rasva eraldamiseks ning derivatsiooniks kaaluti analüütilise kaaluga ümarkolbi umbes 

0,5 grammi piima, millele lisati 8 ml 0,5M NaOH-metanooli lahust. Järgnevalt lahust 

loksutati ning ühendati kolb püstjahutiga, mis on ühendatud laboratoorse kuumutamise 

pesaga. Järgnevalt kuumutati kolbis olevat proovi keemiseni ning lasti sellel 7 minutit 

keeda. Peale aja möödumist lisati läbi jahuti 9 ml 12,5%-list BF3 lahust ning jätkati 

keetmist veel 2 minutit. Metüleerimisprotsess toimus järgneva reaktsiooni järgi: 

R-COOH+CH3OH
   BF3   
→   R-COO-CH3+H2O  

Seejärel lisati läbi jahuti 4 ml heptaani ning keedeti veel 1 minut. Peale minuti möödumist 

ühendati kolb lahti jahutist, eemaldati sealt ning jäeti paariks minutiks jahtuma. Jahutatud 

proovile lisati 15 ml küllastunud NaCl lahust ning loksutati proovi 15 sekundit. Järgnevalt 

lisati proovile küllastunud NaCl lahust nii palju, et tekiks kihistumine (joonis 4). Seejärel 

viidi Pasteuri pipetiga lahuse ülemisest kihist 1 ml proovi katseklaasi ning kuivatati see 

veevaba Na2SO4-ga. Peale veevaba sulfaadi lisamist viidi lahus üle viaali ning lahjendati 

see 1 ml heptaaniga ning lisati ka 0,2 ml C13:0 sisestandardit. 
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Joonis 4. Metüülestri eraldumine proovis (T. Valge) 

 

 

2.4.2. Gaasikromatograafiline määramine 

 

Magistritöös kasutati gaasikromatograafi Varian 3900 leek-ionisatsiooni detektoriga. 

Kandegaasiks kasutati heeliumi, detektori gaasiks vesinikku ning leegi põlemiseks 

suruõhku. 

Enne analüüsi algust lahust loksutati ning süstiti käsitsi kromatograafi kolonni 1 μl proovi 

10 μl-se mikrosüstlaga. Enne ja pärast süstimist pesti mikrosüstal solvendiga kaks korda. 

Iga nelja gaasikromatograafilise analüüsi järel eemaldati süsteemist solvendi süstimisega 

eelnevate analüüside jäägid. 

Antud töös kasutati kahte erinevat kolonni ning seetõttu ka erinevaid režiime: 

 DB-FFAP kolonn 

Analüüdi lahust süstiti kromatograafi kolonni DB-FFAP, mille statsionaarseks faasiks oli 

polüetüleenglükool-2-nitrotereftaalhape (joonis 5). 

  

Joonis 5. Polüetüleenglükool-2-nitrotereftaalhappe struktuurivalem (GL Sciences 2016) 
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GC ahju programm on koostatud järgmiselt: hoiuaeg 60 °C juures 3 minutit, siis soojendati 

kuni 240 °C kiirusel 5 °C/min ja hoiti lõpptemperatuuril 5 minutit. Kandevgaasi heeliumi 

(puhtusega 99,99 %) voolukiirus oli 1,2 ml/min. Detektori temperatuuriks oli 260 °C ja 

injektori temperatuur oli 250 °C split režiimis 20:1. Kromatograafilise analüüsi aeg oli 

44 minutit. 

Joonisel 6 on toodud antud kolonni kromatogramm standardsegu 2377 kasutamisel. 

 

Joonis 6. Standardsegu (2377) kromatogramm kasutades DB-FFAP kolonni 

 SLB-IL111 kolonn 

Kolonni statsionaarseks faasiks oli 1,5-di(2,3-dimetüülimidasool)pentaan 

bis(trifluorometüülsulfonüül)imiid (joonis 7). 

 

Joonis 7. 1,5-di(2,3-dimetüülimidasool)pentaan bis(trifluorometüülsulfonüül)imiidi 

struktuurivalem (Sigma-Aldrich 2013) 

GC ahju programm on koostatud järgmiselt: hoiuaeg 80 °C juures 2 minutit, siis soojendati 

kuni 240 °C kiirusel 15 °C/min, hoiti sel temperatuuril 18 minutit, siis soojendati kuni 

186 °C kiirusel 5 °C/min ja hoiti lõpptemperatuuril 23 minutit. Heeliumi voolukiirus oli 
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1,2 ml/min. Detektori temperatuuriks oli 250 °C ja injektori temperatuur oli 250 °C split 

režiimis 10:1. Kromatograafilise analüüsi aeg oli 52,47 minutit. 

Joonisel 8 on toodud antud kolonni kromatogramm kasutades standardsegu CRM47885. 

 

Joonis 8. Standardsegu (CRM47885) kromatogramm kasutades SLB-IL111 kolonni 

Nagu näha joonistelt 6 ja 8, eraldab SLB- IL111 kolonn kitsepiimast rasvhappeid palju 

rohkem, kui DB-FFAP kolonn. See erinevus on seletatav erinevate kolonnide pikkuse ja 

polaarsusega. Oluline on, et kolonni statsionaarse faasi polaarsus ühtiks uuritava materjali 

polaarsusega. SLB- IL111 kolonni statsionaarne faas on polaarsem, kui DB-FFAP kolonni 

statsionaarne faas. 

 

 

2.4.3. Analüütide identifitseerimine 

 

Analüüdid identifitseeriti tänu tunnusainete (standard) segule, mis sisaldas 37 erinevat 

FAME. Süstides see gaasikromatograafi tehti kindlaks nende komponentide 

retsensiooniajad kasutades kirjandust ning individuaalsete ainete standardeid. Tänu 

tunnusaine retsensiooniaegadele oligi võimalik ained kitsepiima proovis identifitseerida. 

Kasutades DB-FFAP kolonni oli võimalik kitsepiima rasvast identifitseerida kaheksat 

erinevat rasvhapet (joonis 9) ning kasutades SLB- IL111 kolonni, 15 rasvhapet (joonis 10).  



27 

 

Joonis 9. Rasvhappe metüülestrite identifitseerimine kitsepiima proovis, kasutades DB-

FFAP kolonni 

Joonis 10. Rasvhappe metüülestrite identifitseerimine kitsepiima proovis, kasutades SLB- 

IL111 kolonni 
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2.4.4. Tulemuste arvutamine 

 

Rasvhapete sisalduse leidmiseks proovis grammides 100 grammi rasvhapete kohta kasutati 

järgmisi valemeid (2.1), (2.2) ning (2.3) (AOAC Official... 2012): 

kus  𝑔𝐹𝐴𝑖/100𝑔(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡) on rasvhapete sisaldus g/100g; 

𝑚𝐶13:0 - proovile lisatud sisestandardi (C13:0) mass mg;  

𝐴𝑖  - FAME’i piigi suhteline pindala proovi kromatogrammis; 

𝑅𝐹𝑖  - tundlikusfaktor; 

𝑆𝑖(𝐹𝐴) - stöhhiomeetriline faktor FAME konverteerimiseks FA-ks; 

𝑚𝑝𝑟𝑜𝑜𝑣 - proovi kaalutis mg; 

𝐴𝐶13:0 - sisestandardi piigi suhteline pindala proovi kromatogrammis. 

Tundlikusfaktorit arvutatakse järgmiselt: 

kus  𝑅𝐹𝑖 on tundlikusfaktor; 

𝐴𝐶13:0 - sisestandardi piigi suhteline pindala standardlahuse kromatogrammis; 

𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸  - FAME’i kontsentratsioon standardlahuses μg/ml; 

𝐶𝐶13:0 - sisestandardi kontsentratsioon standardlahuses μg/ml. 

Stöhhiomeetrilise faktori leidmiseks kasutati järgmist valemit: 

kus  𝑆𝑖 on stöhhiomeetriline faktor; 

𝑀𝐹𝐴  - rasvhappe molaarmass g/mol; 

𝑀𝐹𝐴𝑀𝐸  - rasvhappe metüülestri molaarmass g/mol. 

 

 

  

𝑅𝐹𝑖 =
𝐴𝐶13:0 ∗ 𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸
𝐴𝑖 ∗ 𝐶𝐶13:0

, 

  𝑔𝐹𝐴𝑖/100𝑔(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡) =
𝑚𝐶13:0 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝑅𝐹𝑖 ∗ 𝑆𝑖(𝐹𝐴) ∗ 100

𝑚𝑝𝑟𝑜𝑜𝑣 ∗ 𝐴𝐶13:0
, 

(2.2) 

(2.1) 

𝑆𝑖 =
𝑀𝐹𝐴
𝑀𝐹𝐴𝑀𝐸

, (2.3) 



29 

 

3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Kitsepiima rasvhappeline koostis 

 

Kitsepiima keskmine rasvhappeline koostis on leitud saanen ning rootsi maatõugu kitsede 

piima näitel. Saadud tulemusi analüüsiti kasutades Microsoft Exceli funktsioone ja teostati 

katsetulemuste statistiline analüüs. 

Kitsepiima üldine rasvhappeline koostis kahe kitsetõu piima uurimisel Eestis on toodud 

tabelis 2. Kitsepiimas on kõige rohkem palmitiinhapet (C16:0- 26,22 g/100g kohta), 

oleiinhapet (C18:1n9c- 23,78 g/100g kohta), kapriinhapet (C10:0- 11,66 g/100g kohta), 

steariinhapet (C18:0- 11,63 g/100g kohta) ning müristiinhapet (C14:0- 10,64 g/100g 

kohta). Need viis rasvhapet annavad antud rasvhapete kogusest üle 83%. Võrreldes Park et 

al. (2007) saadud tulemustega (üle 75%) on antud rasvhappeid ~8% rohkem. 

Tabel 2. Kitsepiima rasvhappeline koostis 

Rasvhapped 
Kogus (g/100g 

rasvhapete kohta) 
Standardhälve Proovide arv 

C4:0 1,66 0,42 32 

C6:0 3,32 0,86 32 

C8:0 3,14 1,18 54 

C10:0 11,66 4,07 54 

C12:0 3,74 1,20 54 

C14:0 10,64 2,55 54 

C15:0 0,97 0,40 32 

C16:0 26,22 5,21 54 

C17:0 0,73 0,40 32 

C16:1n9 0,67 0,28 54 

C18:0 11,63 2,60 32 

C18:1n9t 1,47 0,85 32 

C18:1n9c 23,78 7,07 32 

C18:0 + C18:1n9c+t 31,83 9,45 54 

C18:2n6c 2,12 0,72 54 

C18:3n3 0,58 0,21 32 

∑SFA 73,70   

∑MUFA 25,92   

∑PUFA 2,70   
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Küllastunud rasvhapetest on kõige rohkem steariinhapet, küllastumata rasvhapetest aga 

oleiinhapet. Küllastunud rasvhappeid on antud töös ~2,6 korda rohkem kui küllastumata 

rasvhappeid. Antud töös moodustab SFA 73,70 g/100g kohta, MUFA 25,92 g/100g kohta 

ning PUFA 2,7 g/100g kohta leitud rasvhapetest. Võrreldes Fontecha et al. (2000) saadud 

tulemustega Zidi et al. (2010) koostatud artiklis on SFA kogus ~17% suurem, MUFA 

kogus ~4% ja PUFA kogus ~13% väiksem. 

Tugev positiivne korrelatsioon on rasvhapete C6:0 ja C8:0 (r = 0,92, p < 0,001) vahel, 

samuti C6:0 ja C10:0 (r = 0,90, p < 0,001) ning C8:0 ja C10:0 (r = 0,91, p < 0,001) vahel. 

See tähendab, et ühe rasvhappe sisalduse suurenedes suureneb ka teise rasvhappe sisaldus. 

 

 

3.2. Erinevused saanen ja rootsi maatõugu kitsede piima rasvhappelises 

koostises 

 

Tabelis 3 on toodud saanen ja rootsi maatõugu kitsede piima rasvhappeline koostis. 

Mõlema kitsetõu piimas on kõige rohkem esinevateks rasvhapeteks kapriinhape, 

müristiinhape, palmitiinhape, steariinhape ning oleiinhape. Kõige suurem osakaal nii 

saanen kui ka rootsi maatõugu kitsede piimas on palmitiinhappel, mida on saanen tõugu 

kitsede piimas keskmiselt 25,18 g/100g kohta ning rootsi maatõugu kitsede piimas 

keskmiselt 27,19 g/100g kohta. Kõige vähem on saanen tõugu kitsede piimas 

heptadekaanhapet (C17:0), mida on keskmiselt 0,58 g/100g kohta ning rootsi maatõugu 

kitsede piimas on kõige vähem α-linoleenhapet (C18:3n3), mida on keskmiselt vaid 

0,52 g/100g kohta. 
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Tabel 3. Saanen ja rootsi maatõugu kitsede piima rasvhapete sisaldus (g/100g rasvhapete 

kohta)  

Rasvhapped 

Saanen tõug Rootsi maatõug 

miini-

mum 

maksi-

mum 

keskmi-

ne 

standard-

hälve 

miini-

mum 

maksi-

mum 

keskmi-

ne 

standard-

hälve 

C4:0 0,93 2,35 1,71 0,46 0,74 2,07 1,61 0,39 

C6:0 1,97 5,03 3,69 0,90 1,79 3,97 3,02 0,71 

C8:0 1,32 6,81 3,54 1,26 1,44 4,76 2,77 0,97 

C10:0 6,67 24,26 12,97 4,39 5,73 17,42 10,45 3,32 

C12:0 1,77 7,04 4,27 1,16 1,16 6,04 3,24 1,02 

C14:0 6,80 15,96 10,80 2,43 6,91 17,41 10,48 2,64 

C15:0 0,38 1,26 0,78 0,25 0,45 1,94 1,11 0,44 

C16:0 15,35 34,43 25,18 4,92 18,26 37,46 27,19 5,29 

C17:0 0,00 1,26 0,58 0,34 0,32 1,70 0,84 0,40 

C16:1n9 0,28 1,24 0,61 0,23 0,28 1,52 0,74 0,31 

C18:0 9,61 15,97 11,12 1,68 6,90 20,13 12,03 3,07 

C18:1n9t 0,00 3,75 1,53 0,91 0,24 2,49 1,44 0,80 

C18:1n9c 13,24 27,83 21,40 4,34 13,72 38,84 25,63 8,14 

C18:0 + 

C18:1n9c+t 
18,98 45,59 29,62 6,43 19,36 55,40 33,88 11,18 

C18:2n6c 0,40 3,86 2,22 0,72 0,51 3,19 2,02 0,72 

C18:3n3 0,38 1,03 0,66 0,17 0,19 0,88 0,52 0,21 

 

Rasvhapete koguste erinevused kitsepiimas on väga suured. Selgema ülevaate saamiseks 

on need antud töös jaotatud rohkem esinevateks (joonis 11) ja vähem esinevateks 

(joonis 12) rasvhapeteks. 

 

Joonis 11. Rohkem esinevad rasvhapped saanen ja rootsi maatõugu kitsede piimas 
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Nagu jooniselt näha, on palmitiinhappe (C16:0), oleiinhappe (C18:1n9c) ning 

steariinhappe (C18:0) kogused rootsi maatõugu kitsede piimas suuremad kui saanen tõugu 

kitsede piimas. Antud koguste erinevused ei ole aga statistiliselt olulised (p > 0,05). 

Kapriinhappe (C10:0) koguste erinevus saanen ja rootsi maatõugu kitsede piimas on aga 

statistiliselt oluline (p ˂ 0,05). 

 

Joonis 12. Vähem esinevad rasvhapped saanen ja rootsi maatõugu kitsede piimas 

Jooniselt 12 on näha, et pentadekaanhappe (C15:0), heptadekaanhappe (C17:0) ning 

heksadetseenhappe (C16:1n9) kogused rootsi maatõugu kitsede piimas on suuremad kui 

saanen tõugu kitsede piimas. Rootsi maatõugu kitsede piimas ülekaalus olev C15:0 

rasvhappe koguse erinevused ning saanen tõugu kitsede piimas ülekaalus olevad 

kaproonhappe (C6:0), kaprüülhappe (C8:0), kapriinhappe (C10:0) ja lauriinhappe (C12:0) 

koguste erinevused kahe tõu vahel on statistiliselt olulised (p ˂ 0,05). 

Tabelis 4 on toodud saanen tõugu ja rootsi maatõugu kitsede piima küllastunud ning 

küllastumata (sh mono- ja polüküllastumata) rasvhapete summad. Mõlema kitsetõu piimas 

on kõige rohkem küllastunud rasvhappeid (saanen tõug- 74,65 g/100g kohta, rootsi 

maatõug- 72,76 g/100g kohta). Nii saanen kui ka rootsi maatõugu kitsede piimas on 

monoküllastumata rasvhappeid tunduvalt rohkem, kui polüküllastumata rasvhappeid 

(erinevus vastavalt ~8 ning ~11 korda). Mono- ega ka polüküllastumata rasvhapete 

kogused kahe tõu lõikes ei ole aga statistiliselt olulised (p > 0,05). 
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Tabel 4. Küllastunud ja küllastumata rasvhapete sisaldus saanen ja rootsi maatõugu kitsede 

piimas 

Rasvhapete klass 

Kogus (g/100g rasvhapete kohta) 

saanen tõugu 

kitsede piim 

rootsi maatõugu 

kitsede piim 

∑SFA (küllastunud) 74,65 72,76 

∑UFA (küllastumata) 26,40 30,35 

∑MUFA (monoküllastumata) 23,53 27,80 

∑PUFA (polüküllastumata) 2,87 2,55 

 

 

3.3. Külmutamise mõju kitsepiima rasvhappelisele koostisele 

 

Nagu eelnevalt öeldud, ei ole autorile teadaolevalt ühtegi uurimust koostatud, kus oleks 

uuritud külmutamise mõju kitsepiima rasvhappelisele koostisele.  

Zhang et al. (2006) uuris külmutamise mõju lambapiimale ning leidis, et nii külmutamise 

aeg ja temperatuur ei mõjutanud lambapiima rasvhappelist koostist. Tabelis 5 on ära 

toodud nii värske kui ka külmutatud kitsepiima rasvhappeline koostis ning nende muutus 

protsentides kitse tõu lõikes. Antud töös on külmutamise mõju kitsepiima rasvhappelisele 

koostisele märgatav. 

Nii saanen kui ka rootsi maatõugu kitsede piimas olevate rasvhapete kogused muutusid 

külmutamise käigus üpriski suures vahemikus. Saanen tõugu kitsede piimas muutusid 

kõige rohkem kapriinhape, lauriinhape, pentadekaanhape ning heksadetseenhape. Kõikide 

nende rasvhapete muutused värskes ja külmutatud piimas olid üle 30%. Rootsi maatõugu 

kitsede piimas olid mõnede rasvhapete muutused aga lausa üle 50%- oleiinhappe kogus 

muutus külmutamise käigus 50,2% ning α-linoleenhappe kogus lausa 63,4%. 
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Tabel 5. Värske ja külmutatud saanen ja rootsi maatõugu kitsede piima rasvhapete 

kogused grammides 100g rasvhapete kohta  

Rasvhapped 

Saanen tõugu kitsede piim Rootsi maatõugu kitsede piim 

värske 
külmuta-

tud 
muutus, % värske 

külmuta-

tud 
muutus, % 

C4:0 1,71 1,86 8,7 1,61 1,84 13,7 

C6:0 3,69 4,01 8,6 3,02 3,27 8,1 

C8:0 3,54 4,60 29,9 2,77 3,50 26,2 

C10:0 12,97 18,13 39,7 10,45 13,93 33,3 

C12:0 4,27 5,66 32,7 3,24 4,48 38,0 

C14:0 10,80 13,17 22,0 10,48 13,84 32,0 

C15:0 0,78 1,04 33,2 1,11 1,27 14,2 

C16:0 25,18 32,62 29,6 27,19 34,92 28,4 

C17:0 0,58 0,67 15,2 0,84 0,77 -8,9 

C16:1n9 0,61 0,84 38,9 0,74 0,88 19,6 

C18:0 11,12 11,34 1,9 12,03 12,41 3,2 

C18:1n9t 1,53 1,56 2,2 1,44 2,15 50,2 

C18:1n9c 21,40 24,97 16,7 25,63 28,33 10,5 

C18:2n6c 2,22 2,81 26,9 2,02 2,69 32,8 

C18:3n3 0,66 0,73 10,6 0,52 0,85 63,4 

 

Heptadekaanhape (C17:0) on ainukene rasvhape, mille kogus vähenes külmutamise käigus 

just rootsi maatõugu kitsede piimas. Samuti on näha, et saanen tõugu kitsepiimas on 

mõnede rasvhapete koguste erinevus värskes ja külmutatud piimas palju suurem, kui rootsi 

maatõugu kitsepiimas. Näiteks rasvhape C15:0 muutus saanen tõugu kitsede piimas 33,2%, 

rootsi maatõugu kitsede piimas aga ainult 14,2%. Kõige suuremad muutuste erinevused 

tõugude vahel värskes ja külmutatud piimas on elaidiinhappe (C18:1n9t) ning α-

linoleenhappega (C18:3n3). Saanen tõugu kitsede piimas muutus elaidiinhappe kogus 

2,2%, rootsi maatõugu kitsede piimas aga 50,2%. A-linoleenhappe kogus muutus saanen 

tõugu kitsede piimas 10,6%, rootsi maatõugu kitsede piimas aga üllatavalt lausa 63,4%. 

Tõugude vahel erinesid aga kõige vähem kaproon- ning steariinhape (vastavalt 8,6 ja 8,1% 

ning 1,9 ja 3,2%). Graafiliselt on kitsetõugude piimas esinevate rasvhapete koguste 

erinevused värskes ja külmutatud piimas välja toodud joonistel 13 ja 14. 
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Joonis 13. Rohkem esinevad rasvhapped värskes ja külmutatud kitsepiimas tõugude lõikes 

Nii kapriinhappe (C10:0), müristiinhappe (C14:0) kui ka palmitiinhappe (C16:0) koguste 

erinevused värskes ja külmutatud saanen ja rootsi maatõugu kitsede piimas olid 

statistiliselt olulised (p ˂ 0,05). Samuti oli statistiliselt oluline oleiinhappe (C18:1n9c) 

koguste erinevused värskes ja külmutatud saanen tõugu kitsede piimas. 

 

Joonis 14. Vähem esinevad rasvhapped värskes ja külmutatud kitsepiimas tõugude lõikes 
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Vähem esinevatest rasvhapetest olid värskes ja külmutatud saanen ja rootsi maatõugu 

kitsede piimas statistiliselt olulised (p ˂ 0,05) kaprüülhappe (C8:0), lauriinhappe (C12:0) 

ning linoolhappe (C18:2n6c) koguste erinevused. Lisaks eelnimetatutele olid saanen tõugu 

kitsede piimas statistiliselt olulised pentadekaanhappe (C15:0), palmitoleenhappe 

(C16:1n9) ja linoolhappe (C18:2n6c) koguste erinevused ning rootsi maatõugu kitsede 

piimas butüürhappe (C4:0) ja α-linoleenhappe (C18:3n3) koguste erinevused. 
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KOKKUVÕTE 

 

Uuringus kasutati saanen ja rootsi maatõugu kitsede piima. Rasvhapete sisalduse 

kindlakstegemiseks kasutati gaasikromatograafilist meetodit. Selgus, et erinevused 

kitsepiimade rasvhappelises koostises sõltuvad tõust. Kõige suuremad erinevused tõugude 

vahel leiti küllastumata rasvhapete grupi vahel. Leiti, et külmutamise käigus muutusid nii 

saanen kui ka rootsi maatõugu kitsede piimas olevate rasvhapete kogused üpriski suures 

vahemikus. 

Kitsepiima rasvhappelise koostise uuringust selgus, et kitsepiimas on kõige rohkem 

palmitiinhapet, oleiinhapet, kapriinhapet, steariinhapet ning müristiinhapet. Need viis 

rasvhapet annavad antud töös rasvhapete kogusest lausa 83%. Küllastunud rasvhappeid 

leiti ~2,6 korda rohkem kui küllastumata rasvhappeid. Leitud rasvhapetest moodustas 

SFA ~74%, MUFA ~26% ning PUFA ~3%. 

Olulisemad rasvhapped rootsi maatõugu kitsede piimas olid palmitiinhape, oleiinhape, 

steariinhape, pentadekaanhape, heptadekaanhape ning heksadetseenhape, seevastu saanen 

tõugu kitsede piimas oli eelnimetatud rasvhappeid aga vähem. Kõige suurem osakaal nii 

saanen kui ka rootsi maatõugu kitsede piimas on palmitiinhappel, kõige vähem on saanen 

tõugu kitsede piimas aga heptadekaanhapet ning rootsi maatõugu kitsede piimas α-

linoleenhapet. Monoküllastumata rasvhappeid on kitsepiimades tunduvalt rohkem, kui 

polüküllastumata rasvhappeid (erinevus ~8-11 korda). 

Külmutamine mõjutas rasvhapete koguseid piimas üpris palju. Heptadekaanhape oli 

ainukene rasvhape, mille kogus vähenes külmutamise käigus just rootsi maatõugu kitsede 

piimas, ülejäänud rasvapete kogused aga suurenesid. Saanen tõugu kitsepiimas on mõnede 

rasvhapete erinevus värskes ja külmutatud piimas palju suurem, kui rootsi maatõugu 

kitsepiimas. Kõige suuremad muutuste erinevused tõugude vahel värskes ja külmutatud 

piimas on elaidiin- ning α-linoleenhappega. Saanen tõugu kitsede piimas muutus 

elaidiinhappe kogus 2,2%, rootsi maatõugu kitsede piimas aga 50,2%. A-linoleenhappe 

kogus muutus vastavalt 10,6% ja 63,4%. Tõugude vahel värskes ja külmutatud piimas 

erinesid aga kõige vähem kaproon- ja steariinhappe kogused.  
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Saadud tulemusi saaksid kasutada näiteks Eesti farmerid oma kitsede piima rasvhappelise 

koostise muutmiseks kasulikkuse poole näiteks muutes nende söödarotatsioone. 

Tähelepanu peaks pöörama just küllastunud rasvhapete koguste vähendamisele, kuna neid 

rasvhappeid on seostatud erinevate haigustekitajatega.  

Ettepanekud teema edasiuurimiseks: 

 külmutamise kestuse mõju kitsepiima rasvhappelisele koostisele; 

 erinevate külmutamisrežiimide mõju kitsepiima rasvhappelisele koostisele; 

 lisaks käesolevas töös kasutatud kitsetõugudele ka teiste tõugude mõju piima 

rasvhappelisele koostisele; 

 individuaalsete kitsede piima rasvhappelise koostise uurimine laktatsiooniperioodi 

jooksul. 
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Milk fatty acid composition of Saanen and Swedish Landrace 

goats in Estonia 

SUMMARY 

 

This study used Saanen and Swedish Landrace goat’s milk for analysis. Gas 

chromatography was used to determine fatty acid content of goat milk. It turned out that 

the differences in caprine milk fatty acid composition depends on the breed of the goat. 

The greatest differences between the breeds were found in unsaturated fatty acid group. It 

was found that the freezing process changed the amount of fatty acids found in both 

Saanen and Swedish Landrace goat’s milk quite a lot. 

This study about goat milk fatty acid composition revealed that goat milk has the most 

palmitic acid, oleic acid, capric acid, stearic acid, and myristic acid. These fatty acids give 

almost 83% of the amount of fatty acids found in this work. The amount of saturated fatty 

acids were ~2.6 times greater than the unsaturated fatty acids found. SFA accounted for 

~74%, MUFA ~26% and PUFA 3% of fatty acids found in this work. 

The most important fatty acids in Swedish Landrace goat’s milk were palmitic, oleic, 

stearic, pentadecylic, margaric and cis-7 hexadecenoic acid. On the other hand, Saanen 

goat’s milk had less of the above-mentioned fatty acids. The largest share in the Saanen 

and Swedish Landrace goat’s milk is palmitic acid. The lowest amount of fatty acids in 

Saanen goat’s milk is margaric acid and in Swedish Landrace goat’s milk it’s linolenic 

acid. Both in Saanen and Swedish Landrace goat’s milk has monounsaturated fatty acids 

significantly more than polyunsaturated fatty acids (difference ~8-11 times). 

Freezing influenced fatty acid content in milk quite a lot. Margaric acid was the only fatty 

acid which amount decreased during the freezing of the Swedish Landrace goat’s milk, the 

remaining quantities of fatty acids increased. The difference between fatty acid content of 

fresh and frozen Saanen goat’s milk was much bigger than in Swedish Landrace goat’s 

milk. The most significant changes in the differences in fatty acid amounts between fresh 

and frozen milk are elaidic and α-linolenic acid. In Saanen goat’s milk the amount of 

elaidic aicid changed 2.2% but in Swedish Landrace goat’s milk it changed 50.2%. The 
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amount of α-linolenic acid changed respectively 10.6% and 63.4%. Differences between 

fresh and frozen milk differed the least in caproic and stearic acid in both goat breeds. 

The results obtained can be used by, for example, farmers in Estonia for changing their 

goats milk fatty acid composition to be more beneficial for people. This can be achieved 

through changing goat’s diet. Attention should be paid to reduce the amount of saturated 

fatty acids because these fatty acids have been associated with various diseases. 

Suggestions for further investigation of the topic: 

 the effect of freezing duration on goat milk fatty acid composition; 

 the effects of different freezing regimes on fatty acid composition of goat milk; 

 in addition to goat breeds used in this work, other breed’s impact on the fatty acid 

composition of milk; 

 analysis of individual goat’s milk fatty acid composition on their lactation period.  
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