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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

MÄRKSÕNAD: KASEIINI MITSELL, SUURUSJAOTUS, HOMMIKUNE PIIM, 

ÕHTUNE PIIM, PIIMA KOOSTISOSAD 

 

Käesolevas töös uuriti kaseiini mitsellide suurusjaotuse dünaamikat hommikusel ja õhtusel 

lüpsil. Lisaks uuriti kaseiini mitsellide suuruse muutusi individuaalsete loomade osas (EHF 

tõul) ja ühe nädala ning kuu lõikes. Täiendavalt selgitati välja seoseid kaseiini mitselli 

suurusjaotuse ja piima koostisosade (valgu, rasva, laktoosi ja somaatiliste rakkude arvu) 

vahel. Kaseiini mitselli suurust määrati dünaamilise valguse hajuvuse (DLS) meetodil.  

 

Kaseiini mitselli suurusjaotuse ja erinevate piima koostisosade analüüsimisel leiti mitmeid 

seoseid, mis mõjutavad mitsellide suurust. Hommikusel lüpsil esinevad suuremad mitsellid 

võrreldes õhtuse lüpsiga (erinevuse suurus 5 nm). Indiviiditi varieerus kaseiini mitsellide 

suurus 148–208 nm. Lisaks täheldati muutusi kuude lõikes. Oktoobris saadi hommikusel ja 

õhtusel lüpsil väiksema läbimõõduga mitselllid võrreldes novembrikuuga.  

 

Kaseiini mitsellide suurusjaotuse ja piima koostisosade andmeanalüüsi tulemustest selgus, 

et valgusisaldus ja kaseiini mitsellide suuruste vahel esines keskmise tugevusega seos 

(rhommik= -0,33, phommik<0,01; rõhtu= -0,27, põhtu<0,02). Veidi tugevamat seost täheldati 

kaseiini suurusjaotuse ja somaatiliste rakkude arvu (SRA) vahel (rhommik= -0,34, 

phommik<0,01; rõhtu= -0,49, põhtu<0,05). Rasvasisalduse ja kaseiini mitsellide suurusjaotuse 

vahel täheldati seost vaid hommikuses piimas (rhommik= -0,37, phommik<0,01). Kaseiini 

mitsellide suurusjaotuse ja  laktoosisisalduse vahel seost ei leitud.   
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Antud töö tulemuste põhjal võib järeldada, et hommikusel lüpsil esinevad suuremad kaseiini 

mitsellid võrreldes õhtuse lüpsiga. 
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Variation of cow`s milk casein micelle size distribution in morning and evening milk 
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ABSTRACT 

 

KEY WORDS: CASEIN MICELL, SIZE DISTRIBUTION, MORNING MILKING, 

EVENING MILKING, MILK COMPONENTS 

 

The aim of this study was examine changes in cows` milk casein micelle size distribution 

compared morning and evening milking. 

 

Micelle particle size was determined using dynamic light scattering analystator (Malver 

Zetasizer Nano ZS). Casein micelle size was compared with various components of milk 

(e.g. fat, protein, lactose content and somatic cells count (SCC)). Several factors influence 

casein micelle size: genetic characteristics, age, period of lactation, stage of lactation, 

feeding, season, etc.  

 

Individually average casein micelle size varied in morning milk from 151 to 190,2 nm and 

in evening milk from 154,5 to 185,2 nm. Milk samples what were collected in morning had 

bigger micelles compared to evening samples (size difference 5 nm).  

 

Changes in casein micelle size were observed between different months. Samples (n=70) 

what were collected in October had smaller micelles (morning 174,5 nm; evening 172,9 nm) 

compared samples (n=70) of November (morning 179 nm; evening 174,3 nm).  

 

In addition, casein micelle size and content of protein was compared and correlation (rmorning= 

-0,33, pmorning<0,01; revening= -0,27, pevening<0,02) with medium strength was observed – the 

content of protein increased when size of casein micelle decreased. Slightly stronger link 
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was observed between the SCC and the size distribution of the casein (rmorning= -0,34, 

pmorning<0,01; revning= -0,49, pevning<0,05) – casein micelle size decreased when SCC 

increased. Correlation between casein micelle size and content of fat was observed only in 

case of morning milk samples (rmorning = -0,37, pmorning<0,01) – fat content increased when 

casein micelle size decreased. No correlation between casein micelle size and content of 

lactose were found.  

 

Based on the results of this work we can conclude that casein micelles are bigger in morning 

milk compared to evening milk.  

 

The present work contains 60 pages, 9 tables, 19 figures and  29 references. 
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SISSEJUHATUS 

 

Üha enam tuntakse huvi piima ja piimatoodete mikrostruktuuri vastu, mille keemiline 

koostis kui ka komponentide stabiilsus ning struktuuri muutused on küllaltki varieeruvad. 

Piimas toimuvad erinevad mikrostruktuurilised muutused mõjutavad suuresti tehnoloogilisi 

protsesse, siinkohal ka piimatoodete omadusi (Smith ja Campell 2007). Kaseiini 

suurusjaotus mängib olulist rolli piima kalgendi tekkimisel (erinevad proteiinirikkad tooted: 

juust, kodujuust, kohupiim) ning selle omaduste väljakujunemisel (kalgendumise kiirus, 

tugevus, sünereesi aktiivsus). Selleks, et toota täisväärtuslikku piima ja varustada tööstusi 

väärtusliku toorainega, peame teadma tegureid, mis mõjutavad piima üksikute koostisosade 

ja struktuuri muutusi. 

 

Kaseiini mitsellide suurusjaotust on uuritud juba mitmeid aastakümneid, kuid andmed 

hommikuse ja õhtuse lüpsi mõjust kaseiini mitselli suurusele on puudulikud. Selle tulemusel 

uuriti antud magistritöös lehmapiima kaseiini suurusjaotuse muutusi ööpäevaringselt 

(hommikuses ja õhtuses lüpsipiimas). Samuti vaadeldi piima põhikoostisosade (valgu, rasva, 

laktoosi) muutusi ning nende mõju kaseiini suurusjaotusele. 

 

Töö esimeses pooles esitatakse kirjanduse ülevaade, milles kirjeldatakse lehmapiima 

keemilist koostist, lehmapiima mikrostruktuuri ning tuuakse välja tegureid, mis mõjutavad 

piimas olevate kaseiini mitsellide suurusjaotust (nt geneetilised, füsioloogilised, aastaaeg, 

keskkond). Kirjanduslikule osale järgneb eksperimentaalosa, kus on esitatud andmete 

kogumise ja analüüsimise metoodikad ning saadud tulemused.  

 

Magistritöö autor soovib omaltpoolt tänada juhendajat Hannes Mootset, Märja katsefarmi   

ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli keskuse töötajaid, kes aitasid kaasa töö 

valmimisele.  
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I KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

Piima mikrostruktuurialaseid uuringuid on teostatud alates eelmisest sajandist. 70 aastat 

tagasi avastati, et piimavalk kaseiin eksisteerib mitsellidena ning täheldati, et kaseiin on 

ühinenud kaltsiumiga, moodustades koos fosforhappega nn kaseiinfosfaatkaltsium 

komplekse. 1956 aastal leiti, et kaseiin jaguneb omakorda erinevateks fraktsioonideks (αs1-, 

αs2-, β-, κ-kaseiinidest) (Tunick 2009). 

 

Kaseiini mikrostruktuuri ja mitselli suurust ning neid mõjutavaid tegureid uuritakse 

tänasepäevani. On loodud mitmeid teooriaid, milline antud koostisosa välja näeb. Neist 

tuntumad on submitsellide, polümerisatsiooni ja duaalsidemete mudelid (De-Kruif jt 2012; 

Phadungath 2005). Mitmete uuringute põhjal on täheldatud, et piima koostis mõjutab 

suuresti kaseiini mitsellide suurusjaotust. Selleks, et paremini mõista piima keemilise 

koostise mõju kaseiini mitselli suurusele, kirjeldatakse järgmises peatükis lehmapiima 

erinevaid koostisosasid.  

 

 

1. Lehmapiima keemiline koostis ja mikrostruktuur 

 

Piima on läbipaistmatu, valkjas või kergelt kollakas multidispersne vedelik, mis sisaldab 

praktiliselt kõiki elusrakkude ehitamiseks ja funktsioneerimiseks vajalikke keemilisi aineid 

(süsivesikuid, valkusid, rasvasid, mineraalaineid, vitamiine jne). „Kvantitatiivselt on 

määratud piima koostises üle 200 000 erineva keemilise aine, mis jaotuvad erinevate 

kolloidolekute ja tõelise lahuse vahel.“ (Laht 2014: 72) Tabel 1 on välja toodud piima 

peamised koostisosad ning nende keskmised sisaldused. 

 

Tabel 1. Piima koostisosad. Allikas: (Webb ja Johanson2009) 

Peamised koostisosad (%) Keskmine (%) 

Vesi 85,5–89,5 87,5 

Kuivaine 10,5–14,5 13 

Rasv 2,5–6 3,9 
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Peamised koostisosad (%)  Keskmine (%) 

Valk 2,9–5,0 3,4 

Laktoos 3,6–5,5 4,8 

Mineraalained 0,6–0,9 0,8 

 

Piimas leiduvate osakeste suurused on väga erinevad (joonis 1). Kõige suuremad osakesed 

on rasvakuulikesed 0,1–10 μm (Auty jt 2002). Kaseiini mitsellid on rasvakuulikestest 

tuhandeid kordi väiksemad, mille keskmine suurus on 200 nm (Glantz jt 2010). 

Vadakuvalkude suurus jääb 50–90 nm (Webb ja Johanson, 2009) ja kõige väiksemad 

osakesed piimas on laktoosi (1–9 nm) (Muir 2003) ja mineraalainete osakesed (väiksemad 

kui 0,1 nm) (Poikalainen 2004).  

 

Joonisel 1 ei ilmne viie kordsel suurendusel (A) piima koostisosi. Kõige paremini paistavad 

osakesed 50 000 kordsel suurendusel (C), kus on selgelt eristatavad rasvagloobulid ja 

kaseiini mitsellid.  

 

Joonis 1. Piima koostisosade suurused erinevatel suurendustel: 5 (A), 500 (B) ja 50 000 (C) 

kordsel. Pildil on kujutatud erinevaid piima koostis elemente: rasvakuulikesed (1,2), 

rasvakuulikeste membraan (3), kaseiini mitselle (4). Allikas:(Walstra jt1999) 

 

Lehma piima koostis on mõjutatud geneetilistest ja füsioloogilistest teguritest ning 

haigustest. Mitmed uuringud on täheldanud, et mastiit mõjutab piima koostisosade sünteesi 

udaras (Huppertz jt 2009; Auldist jt 1998). Tabelis 2 on välja toodud peamiste piima 

koostisosade muutused, kus on märgata kaseiinisisalduse üldist vähenemist ning  

vadakuvalkude ja mõningate mineraalide (naatriumi- ja kloori) sisalduse tõusu. Ühtlasi 
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kaasneb ka sellega pH ja kuivainesisalduse suurenemine (Poikalaine 2006). Samuti on 

märgata, et SRA (somaatiliste rakkude arv) tõusuga alaneb piimas oleva laktoosisisaldus 

(Auldist  jt 1998; Looper 2012).  

 

Tabel 2. Mastiidi mõju piima koostisele. Allikas: (Auldist ja Hubble 1998) 

Laktoos, rasv, 

mineraalelemendid 
Mõju* Valgud Mõju* 

Laktoos ↓ Valk ? 

Rasv ? Kaseiin ↓ 

Vabad rasvhapped ↑ β-kaseiin ↓ 

Naatrium ↑ s-kaseiin ↓ 

Kaalium ↓ k-kaseiin ? 

Kaltsium ? γ-kaseiin ↑ 

Kloorid ↑ Vadakuvalgud ↑ 

 

-laktalbumiin ↓ 

β-laktoglobuliin ↓ 

Seerumialbumiin ↑ 

Immunoglobuliin G ↑ 

Laktoferriin ↑ 

Trensferriin ↑ 

Plasmiin ↑ 

*↑ - kontsentratsioon suureneb; ↓ - kontsentratsioon väheneb; ? - mõju ebastabiilne 

 

Kaseiini mitsellide suurusjaotust mõjutab kõige enam valk ning selle koostis. Näiteks on 

täheldatud mitmetes uuringutes, et mitsellide suurusjaotust mõjutavad erinevate 

kaseiinifraktsioonide, rasva-, laktoosisisaldused ning SRA tõus (Day jt 2015; Bijl jt 2014, 

Holt jt 2013). Järgnevates peatükkides tuleb pikemalt juttu piima koostisosadest ning 

kirjeldatakse põhjalikumalt piimavalgu kaseiini struktuuri ja mitsellide suurusjaotuse 

muutusi. 

 

 

1.1. Piima valgud 

 

Lehmapiima valgusisaldus võib varieeruda vahemikus 2,8–3,5%. See on suurel määral 

sõltuv lehma tõust. Piimavalgu süntees toimub piimanäärmerakkudes veres olevatest 

vabadest aminohapetest. Täpsemalt toimub ribosoomides, kus valkude süntees on 

geneetiliselt määratletud. Valk koosneb paljudest erinevatest aminohapetest, mis koosnevad 

kõrvalahelast, amino- ja karboksüülrühmast. Piimas leidub ka mittevalgulisi 
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lämmastikühendeid (2–6%), näiteks karbamiidi ja vabu aminohappeid (Barber jt 2005) ning 

muid valgulise koostisega ühendeid, näiteks hormoone (Phadungath 2005). 

 

Piimavalk koosneb kaseiinist (80%), albumiinist ja globuliinist (20%) (Phadungath 2005), 

mis omakorda jagunevad fraktsioonideks (tabel 3). Lisaks eristatakse veel rasvagloobuli 

membraanvalke (Huppert ja Kelly 2009).  

 

Tabel  3. Piimavalgu ligikaudne koostis. Allikas: (Jõudu 2008) 
 

Valgu nimetus Sisaldus (g/kg) % koguvalgust 

Kaseiin 26,0 79,5 

s1-kaseiin 10,0 30,6 

s2-kaseiin 2,6 8,0 

-kaseiin 10,1 30,8 

-kaseiin 3,3 0010,1 

Vadakuvalgud 6,3 19,3 

-laktalbumiin 1,2 3,7 

-laktoglobuliin 3,2 9,8 

Seerumalbumiin 0,4 1,2 

Immunoglobuliinid 0,7 2,1 

Muud vadakuvalgud 0,8 2,5 

Gloobuli membraani valgud 0,4 1,2 

Kokku 32,7 100 

 

 

Piimavalk on tähtis mitmete piimatoodete valmistamisel. Eriti oleneb sellest proteiinirikaste 

piimatoodete (juustu ja kohupiima) väljatulek – eeskätt just kaseiinist (Glantz jt 2010; Logan 

jt 2014; Jõudu jt 2008). Kaseiin moodustab juustukalgendi struktuuri sidudes endaga rasva 

ning veel väiksemaid koostisosi nagu laktoosi ja mineraalaineid (Logan jt 2014). Kaseiini 

mitsellide suurus mängib olulist rolli juustupiima kalgendumisel ja selle omaduste 

tekkimisel (kalgendumise kiirus, tugevus, sünereesi aktiivsus) (Glantz jt 2010). Lisaks 

mõjutavad üksikute piimavalkude (α-, β-, κ-kaseiinide) sisaldused ja nende omavahelised 

suhted juustu väljatulekut ja kvaliteeti (organoleptilisi omadusi) (Jõudu jt 2008). 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.1.1. Kaseiin 

 

Kaseiin on fosfoproteiin, mis koosneb neljast geeniproduktist: αs1- (38%), αs2- (10%), β- 

(36%), κ- (13%) kaseiinidest (Walstra 1999; Bijl 2014; Holt 2013; Phadungath 2005; Eskin 

jt) vahekorras 4:1:4:1,6 (Walstra 1999). Igal kaseiinil on omakorda erinevad geneetilised 

variandid – κ-kaseiinidele omastatakse genotüüpe AA, AB, AE, BB, BE, EE (Jõudu 2008). 

Kaseiin eksisteerib piimas mitsellidena, mis on omavahel ühendatud kolloidse 

kaltsiumfosfaadiga (Barber 2005; Holt 2013). Kaseiin sadestub pH 4,6 juures (isoelektriline 

punkt), kus ta kaotab oma laengu ning hakkab kokku kleepuma teiste mitsellidega (Eskin jt). 

Mitmed uuringud on täheldanud (Chen jt 2014; Glantz jt 2010), et kaseiini suuruse ja pH 

vahel eksisteerib tugev negatiivne korrelatsioon, st et piima pH suurenedes toob see kaasa 

väiksemate mitsellide tekkimise. 

 

 

1.1.1.1.  Kaseiini mitselli ehitus 

 

Kaseiinil puudub tüüpiline valgustruktuur, mis on tingitud suurest proliini sisaldusest. (Laht 

2001). Kaseiinid on tihedalt seotud kolloidsete kaltsiumfosfaatidega, mis omavahel ühinedes 

moodustavad ümara kujuga mitselle (joonis 2) suurusvahemikus 50–300 nm (Tran jt 2008), 

keskmiselt 154–230 nm (Bijl jt 2014; Logan jt 2014; Fox jt 2008).  

 

 

Joonis 2. Kaseiini mitsell (200 nm) elektronmikroskoobiga (vasakul), krüo-

elektronmikroskoopiga kaseiini mitsell (50 nm) (paremal). Allikas: (Dalgleish jt2004) (Marchin 

jt 2007) 

 

Mitsellid koosnevad omakorda paljudest submitsellides (20 000–150 000), mille suuruseks 

on mõõdetud 18 nm (Holt jt 2013). Mitsellid sisaldavad anorgaanilisi aineid, millest 
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tähtsaimad on  kaltsium (Ca) ja fosfor (P) (Barber jt 2005). Peale selle sisaldab mitsell ka 

teisi mineraalaineid (Mg, Na, K) ja tsitraatioone, mis aitavad antud koostisosa stabiliseerida 

(Jõudu 2008). Mitsellid on avatud struktuuriga ja hüdrateerunud, 1 gramm kaseiini seob 3,7 

g vett (Fox ja Brodkorb 2008).  

 

Joonisel 3 on kujutatud kaseiini mitselli ehitust, mille struktuuri moodustavad submitsellid. 

Submitsellid on omavahel ühendatud kaltsimfosfaat sildadega, mis hoiavad neid koos ühtse 

kaseiini osakesena. Mitselli pealmises kihis paiknevad laenguga hüdrofiilse sabaga k-

kaseiini osakesed, mis takistavad nende kokku kleepumist ja soodustavad veest kattekihi 

teket.  

 

Joonis 3. Kaseiini submitsellide mudel.  

Allikas:[http://biotechlearn.org.nz/focus_stories/cheesemaking/images/casein_micelles] 

 

Paljud kaseiini mitselli suurusjoatuse uuringud on kirjeldanud mitselli suuruse läbimõõtu 

efektiivse hüdrodünaamilise raadiuse (RH) ehk efektiivse Stokesi raadiusega RS. Efektiivse 

hüdrodünaamilise raadiuse puhul võetakse arvesse mõõdetav osake koos veest kattekihiga. 

Antud magistritöö katsemetoodikas kasutati sama lähenemist (kaseiini mitsellide 

suurusjaotus mõõdeti koos veest kattekihiga) kuna analüsaator  pole võimeline mõõtma 

mitsellide täpset diameetrit. 

 

 

 

 

A- submitsell,  

B- k-kaseiini hüdrofiilne saba,  

C- kaltsuimfosfaat,  

D- k-kaseiin, 

E- -PO4 rühmad 

RH - hüdrodünaamiline raadius 

 RH 

http://biotechlearn.org.nz/focus_stories/cheesemaking/images/casein_micelles
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1.1.2. Vadakuvalgud 

 

Vadakuvalke jaotatakse α-laktalbumiinideks, β-laktoglobuliinideks, seerumalbumiinideks ja 

immunoglobuliinideks (tabel 2). Kõrgemat albumiini- ja globuliinisisaldust on täheldatud 

ternespiimas pärast lehma poegimist (Smith ja Campbell 2007). Tehnoloogilisest 

seisukohast peetakse kõige olulisemaks β-laktoglobuliin, mida vadakuvalkudest leidub 

piimas kõige enam.  Piima kuumtöötlemisel liitub β-laktoglobuliin κ-kaseiiniga, mis toob 

kaasa muutusi kaseiini mitsellides ning halvendab piima kalgendumise omadusi (Jõudu 

2008).  

 

α-laktalbumiini peetakse teiseks oluliseks vadakuvalguks, mis moodustab lehmapiima 

vadakuvalkudest umbes 20% α-laktalbumiini  on piimas tunduvalt suurema 

termostabiilsusega kui β-laktoglobuliin (Abiks väikekäitlejale 2012). Seerumalbumiini, 

immunoglobuliine ja muid vadakuvalke leidub piimas väiksemas koguses.  

 

Kaseiini ja vadakuvalgud erinevad üksteisest võrdlemisi palju. Tabelis 4 on toodud välja 

peamised füüsikalised ja keemilised erinevused valkude vahel. Vadakuvalgud on 

globulaarse kujuga võrreldes kaseiiniga, mis moodustab ebakorrapärase struktuuriga 

mitselle. Vadakuvalgud on kergesti denatureeruvad ja solubiliseeruvad (valgu ahelate 

vaheliste sidemete lagunemine eesmärgiga lahutada valgukompleksid üksikuteks 

valguahelateks)võrreldes kaseiinidega, mis on tunduvalt  termostabiilsemad.  

 

Tabel 4. Piimavalkude füüsikalised ja keemilised erinevused  

Kaseiin Vadakuvalgud 

80 % piimavalkudest 20%  piimavalkudest 

fosfoproteiin, koosneb neljast 

geeniproduktist: αs1-, αs2-, β-, κ-kaseiinidest 

jagunevad: α-laktalbumiiniks, β-

laktoglobuliiniks, seerumialbumiiniks, 

immunoglobuliiniks 

väike tsüsteiini sisaldus (αs2-, κ-kaseiinis) tsüsteiin ja tsüstiin mõlemad esindatud 

ebakorrapärane kerajas struktuur globulaarne struktuur  

termostabiilsed kergesti denatureeruvad ja solubiliseeruvad 

sadestub happelises keskkonnas, 

lahustumatu kuni pH 4,6 
stabiilsem pH 4,6 keskkonnas 
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1.2.  Piima rasv 

 

Rasvasisaldus on piima põhikomponentidest kõige enam varieeruvam. Selle sisaldus võib 

muutuda erinevate faktorite (tõug, aastaaeg, söötmise) mõjul vahemikus 3,0–6,0% 

(Michalski jt 2001). Piimarasva süntees toimub udara näärmerakkudes glütseroolist ja 

paljudest rasvhapetest. Oma ehituselt koosneb rasv lihtlipiidest (triglütseroolid), 

komplekslipiidest (fosfo- ja glükolipiidid), lipiidede laguproduktidest (vabad rasvhapped ja 

glütserool) ja lipiidide sateliitainetest (vitamiinid A, D, E, K ja steroolid) (El-loly 2011; 

Huppertz ja Kelly 2009).  

 

Piimarasval on looduslikest rasvadest kõige mitmekesisem koostis. Selles on esindatud 

umbes 400 erinevat rasvhapet, aga ainult 14 sisaldus ulatub üle ühe protsendi kogumassis 

(Jõudu 2008). Piimarasva rasvhappeline koostis mõjutab suuremal või väiksemal määral 

tööstuses valmivate piimatoote kvaliteeti, organoleptilisi omadusi ja inimese tervist 

(Huppertz ja Kelly 2009).  

 

Piimas on rasv esindatud kuulikestena e gloobulitena (läbimõõduks 10–50 nm), mida  katab 

mitmekihiline membraan (Huppertz ja Kelly 2009) ning mille tuumaks on triglütseriidid (El-

loly 2011). Rasvakuulikese membraan koosneb fosfolipiididest, lipoproteiinidest, 

tserebrosiididest, valkudest, nukleiinhapetest, ensüümidest, mikroelementidest ja veest. 

Umbes 25–70% membraani koostisest moodustavad valgud (kogu proteiinist 1–2%) (El-

Loly 2011).  

 

Rasvakuulikese suurus sõltub väiksemal määral rasvhappelisest koostisest, kõige enam 

loomatõust, laktatsioonifaasist, söödast ja lüpsmissagedusest (Logan jt 2014; Huppertz ja 

Kelly 2009). Membraani koostis ja paksus muutuvad ajas pidevalt. Näiteks piima 

homogeniseerimisel laguneb membraan täielikult, tekib palju väikseid rasvakuulikesi 

(läbimõõduga alla 1μm (Michalski jt 2002; El-Loly 2011), mille tagajärjel nende pindala 

suureneb ligi 9 korda (Tunick 2009). Suur osa membraani valkudest asendub 

homogeniseeritud piimas kaseiiniga kuna membraani valgud ei ole suutelised kõiki 

rasvagloobuleid katma (ainult 10%)(El-Loly 2011). 
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1.3. Piima suhkur 

 

Laktoos e piimasuhkur (disahhariid=glükoos+galaktoos) on peamine süsivesik, mida leidub 

piimas ~5%. See sõltub liigist ja isendist. Laktoosisünteesitakse veres olevast glükoosist 

piimanäärmerakkudes (Huppertz ja Kelly 2009), mille sünteesi reguleerib α-laktalbumiin 

(Geldermann2005). Muid süsivesikuid on piimas väga väikestes kogustes. Laktoosi sisaldus 

väheneb järkjärgult ja märkimisväärselt laktatsiooni etapis ning suureneb somaatiliste 

rakkude arvu tõusuga (Huppertz ja Kelly 2009).  

 

Laktoos esineb piimas kahe anomeerina, mis on omavahel tasakaalus. α-ja β-laktoosi suhe 

muutub temperatuuri toimel (Abiks väikekäitlejale 2012). 20 °C temperatuuri juures on 

piimas 40% α- (joonis 4) ja 60% β-laktoosi (Huppertz ja Kelly 2009). Puhas laktoos on 

värvitu kristalne aine, mis lahustub vees, püridiinis ja kuumas äädikahappes (Mootse jt 

2012). Laktoosiosakeste suurus jääb vahemikus 1–9 nm (Muir 2003).  

 

 

Joonis 4. Tüüpiline α-laktoosi kristall pildistatud elektronmikroskoobiga. Allikas: (Mootse 

jt 2012) 

 

Laktoosi kristalliseerumisele tuleb pöörata eriti tähelepanu kuna see mõjutab märgatavalt 

piimatoodete kvaliteeti. Näiteks kondenspiima säilitamisel osa laktoosist kristalliseerub. 

Kristallid läbimõõduga 10–12 µm ei ole tootes veel mittetajutavad. Suuremate kristallide 

korral omandab valmistoode „jahuse“ (kristalli läbimõõt 12–30 µm) või „liivase“ (kristallide 

läbimõõt üle 30 µm) konsistentsi. (Abiks väikekäitlejale 2012) 

 

Laktoos on energia- ja süsinikuallikaks enamusele mikroobidele, mis kasvavad piimas. 

Piimhappebakterite poolt toimub piimsuhkru kääritamine, mis on aluseks paljude  

hapupiimatoodete valmistamise tehnoloogiatele (Webb ja Johanson 2009).  
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2. Kaseiini struktuuri ja osakeste suuruse analüüsimeetodid 

 

Kõige algselt uuriti piima mikrostruktuuri valgusmikroskoopidega, mis andsid olulise 

informatsiooni mikroobse struktuuri kohta (Fox ja Brodkorb 2008). Esmakordselt saadi 

määrata mikroskoopilisi osakesi ning saadi olulist informatsiooni toodete ruumilise 

struktuuri kohta. Hiljem lisandusid elektronmikroskoobid – skaneeriv elektronmikroskoop 

(SEM),  transmissioonelektronmikroskoop (TEM) (joonis 8) ja aatomijõumikroskoobid 

(AMF), millega suudeti kujutada osakeste submikroonset struktuuri (Auty 2002).  

 

Tänapäeval on mikroskoopide hulka  lisandunud spektromeetrid (valgus-, elektron-, 

röntgenkiirguse jt spektromeetrid), mis võimaldava uurida osakeste struktuuri ja keemilist 

koostist (Mootse jt 2012). Lisaks on paljud mikroskoobid  varustatud digitaalkaameratega, 

mis võimaldavad uuritavat preparaati analüüsida arvutis ning saadud andmeid paremini 

töödelda. 

 

 

 

Joonis 8. Kaseiini mitsellid lehmapiimas, pildistatud TEM elektronmikroskoobiga. Allikas: 

(Phoebe, 2007)  

 

Mikroskoopidele ja spektromeetrilistele (PCS) seadmetele lisaks saab uurida osakeste 

suurusi ja nende suurusjaotusi mitmete analüsaatoritega. Näiteks kaseiini ja vadakuvalkude 

osakeste analüüsimiseks kasutatakse  seadmeid, mis töötavad valguse dünaamilise hajumise 

(DLS-analüüsi) põhimõttel. Antud meetodil analüsaatori sensorid registreerivad osakestelt 

peegelduva laserkiire valguse intensiivsuse muutusi ajas ehk ajalist dünaamikat. Vastava 
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tarkvara abil tuletatakse Browni liikumise teooriale tuginedes osakeste suurusjaotus (Logan 

jt 2014; Arzenšek 2010). 

 

Lisaks saab kaseiini suurusjaotus määrata NTA (Nano Tacking Analys) analüsaatoriga, mis 

võimaldab vaadelda osakeste liikumist ja määrata nende suurusjaotust (Filipe jt 2010; Tran 

jt 2008). Filipe jt uurisid kahe meetodi DLS ja NTA omadusi, selgus, et DLS meetodit 

kasutatakse polüdispersete proovide korral, NTA-d mono ja polüdispersete proovide korral. 

Uuring näitas, et DLS väga kasutussõbralik, teostab kiiremini analüüsi, sobib ideaalselt 

polüdispersete osakeste määramiseks.  

 

 

3. Kaseiini mitselli suurusjaotus ja seda mõjutavad tegurid 

 

3.1. Analüüsimeetodite mõju kaseiini mitselli suurusjaotusele 

 

Kaseiini mitselli suurusjaotust võib mõjutada nii analüüsimeetodi valik kui ka analüsaator, 

millega katseid läbi viiakse.  Tabelis 5 on toodudkaseiini mitselli suurusjaotus erinevate 

autorite andmetel.  

 

Tabel 5. Kaseiini mitselli suurusjaotus tulemused uurimustööde andmetel 

Autor, aasta Meetod Kaseiini suurusjaotus (nm) 

Day jt, 2015 DLS 148-222 

Chen jt, 2014 DLS 132-202 

Bijl jt, 2014 DLS 154-230 

Tran jt, 2008 
DLS 186,3 

NTA 192,0 

Juliano jt, 2013 DLS 148-222 

Freitas jt, 2014 PCS 121,8-235,6 

Fleming jt, 2014 DLS 93,7-227 

Mootse jt, 2014 DLS 135-210 

Glantz jt, 2009 DLS 179-204 

Logan jt, 2014 DLS 153,4-202,6 

Beliciu jt, 2009 

DLS (6 °C) 176,4 

DLS (20 °C) 177,4 

DLS (50 °C) 137,3 

DLS – Dynamic Light Scattering; NTA – Nanoparticle Tracking Analysis; PCS – Photon Correlation 

spectroscopy 
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Kaseiini mitselli suurusjaotuse tulemusi võib mõjutada ka analüüsi teostamiseks valitud 

temperatuur. Beliciu jt analüüsid piima proove temperatuuridel 6 °C, 20 °C ja 50 °C. Selgus, 

et kui uuritavate proovide analüüsimiseks kasutati kõrgemat temperatuuri, siis kaseiini 

mitsellide suurused oli väiksemad (137,3 nm) kui 20 °C ja 6 °C juures (176,4 ja 177,4 nm) 

(Beliciu jt 2009).  

 

 

3.2. Keemiliste ja füüsikaliste tegurite mõju kaseiini mitselli suurusjaotusele 

 

Kaseiini mitsellide disperssust piimas mõjutavad piima pH, temperatuur ja erinevate soolade 

tasakaal.  Hussain, Gaiani ja Scher uurisid kaseiini molekulaarseid muutusi NaCl lahuse 

lisamisel. Testiti 0–12% NaCl lahuse lisamist mitselaarse kaseiini pulbrile, tulemuseks 

saadi, mida suurem on soola kontsentratsioon, seda väiksemad on mitsellarsed kaseiini 

molekulid. Kõrgem soola kontsentratsioon kutsub esile muutusi valgu „selgroos“, 

destabiliseerib mitselli, tekivad submitsellid, mis on suuremal või vähemal määral 

agregeerunud (keskmine mitselli suurus 20–30 nm). (Hussain jt 2011) 

 

Kuumutamise käigus denatureeruvad piimavalgud (tundlikumad vadakuvalgud), kuid nende 

toiteväärtust see oluliselt ei muuda. Kuumutamine põhjustab muutusi põhiliselt valkude 

sekundaarses ja tertsiaarses struktuuris (Huppertz ja Kelly 2009). Pastöriseerimise ja 

steriliseerimisel muutuvad mitsellaarse kaseiini molekulid suuremaks (diameeter suureneb) 

ning hõredamaks (Glantz jt 2010). Seda põhjustab vadakuvalkude välja sadenemine kaseiini 

mitselli pinnale. Liu, Weeks jt. viisid läbi füüsikalis-keemiline uuringu, kuidas mõjutab 

kooritud piimas temperatuur vahemikus 10–40 ˚C kaseiini mitsellide suurusjaotust. 

Tulemuseks saadi, et kaseiini mitsellide hüdratsioon ja mahuosa kahanesid vastavalt 

temperatuuri tõusule (Liu ja Weeks 2013). 

 

Piima töötlemiseks kasutatakse erinevates seadmetes kõrget rõhku, mis mõjutab piima 

koostisosade suurusi. Näiteks homogeniseerimine rõhul 20 MPa – ei too veel kaasa kaseiini 

mitsellide suurus muutusi, kuid rõhul üle 200 MPa hakkavad mitsellide mõõtmed vähenema 

(Fox jt 2008). Anemaa, Loweb ja  Stockmannc uurisid, kuidas mõjutab rõhk vahemikus 100–

600 MPa (erinevate rõhkude all) hoideajaga 0–60 min temperatuuril 10–40 ˚C taastatud 

piimas olevate kaseiini mitsellide suurust. Töödeldes piima rõhul üle 100 MPa, muutus 

kaseiini mitsellide suurused vähesel määral. Rõhul üle 300 MPa muutusid mitsellid poole 
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väiksemaks (Anemaa jt 2005). 

 

Kaseiinide isoelektriline täpp on pH 4,6 juures, siis kaotavad mitsellid oma elektrilise 

stabiilsuse ja kleepuvad kokku (Fox jt 2008). Kaseiinide lahustuvus sellel pH-l erineb nii 

palju vadakuvalkude omast, et neid on võimalik üksteisest eraldada. Vahemikus 2,0–3,0 ja 

5,5–12,0 on kaseiini molekulid võimelised moodustama mitselle. Mitsellis on molekulid 

tugevamalt seondunud väiksema pH juures ning nõrgemalt seondunud kõrgema pH juures. 

Kõige kompaktsemad on molekulid pH 5,5 juures (Liu ja Guo 2008). Kui pH väheneb, 

hakkavad mitsellid suurenema, kaseiiniga kompleksühendis olev kolloidne kaltsiumfosfaat 

laguneb, mitsellide elektriline laeng väheneb ja nad kleepuvad kokku (Poikalainen 2004).   

 

 

3.3. Bioloogiliste tegurite mõju kaseiini mitselli suurusjaotusele 

 

Valgu koostist, mikrostruktuuri ja suurusjaotus mõjutavad eelkõige looma geneetilised   ja 

füsioloogilised tegurid: liik, tõug, vanus, laktatsioonistaadium, laktatsiooniperiood ning 

tervislik seisund (erinevad ainevahetushaigused, mastiit, stress jne) (Bijl jt 2014; Logan jt 

2014). Lisaks on suureks mõjutajaks keskkond, pidamistingimused (sööt) ja aastaaeg 

(Huppertz ja Kelly 2009; Glantz jt 2009).  

 

 

3.3.1.  Pärilikkuse mõju kaseiini mitselli suurusjaotusele 

 

Bijl, Vries jt leidsid, et kaseiini mitsellide suurus võib sõltuda geneetilistest 

polümorfismidest piimavalku kodeerivates geenides (või aminohapete järjestuses) ja post-

translatsioonilistest modifikatsioonidest (glükosüleerimine). Enamasti on tegu aminohapete 

asenduse või mutatsiooniga polüpeptiidahelas. Antud autorid teostasid 2013. aastal 

geneetilise uuringu, kus uuriti kahte erinevat tõugu: Holstein-Friisi (50 lehma) ja 

Montbeliarde (54 lehma). Kaseiini mitsellide suurusvahemikuks mõõdeti 154–230 nm. 

Lisaks täheldati, et Holstein-Friisi tõugu lehmadel esines rohkem suuremaid kaseiini 

mitselle võrreldes Montbeliarde tõuga (joonis 5). 
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Joonis 5. Holstein-Friisi (vasakul) ja Montbeliarde (paremal) tõugu lehmade kaseiini 

mitselli suurusjaotused. Punaselt on tähistatud suurusvahemik, kus esines kõige enam 

osakesi. Allikas:(Bijl jt 2014) 

 

Bijl, Vries jt seostasid  kaseiini mitsellide suurusjaotuse (Z-keskmise) varieeruvusi 

kaseiinifraktsioonidega. Joonisel 6 iseloomustab Holstein-Friisi tõugu lehmade AA, AB, BB 

genotüübiga proove, kus AA proovides mõõdeti kaseiini mitselli suuruseks  203,5±14,6 nm, 

AB genotüübiga proovides 173,1±5,4 nm ning BB proovide 173,0±9,7 nm. Tulemuste 

põhjal leiti, et kaseiini mitselli suurust seostati κ-kaseiini BB geneetiliste variantidega. 

Kaseiini suuruse ja κ-CN-G (glükosüleeritud κ -kaseiin) vahel esines tugev korrelatsioon  

(p<0,002). (Bijl jt2014) 

 

 

Joonis 6. Holstein-Friisi tõugu lehmade kaseiini mitsellide suurusjaotuse muutused k-

kaseiini genotüübi AA (n=9), AB (n=7), AE (n=1), BB (n=1)alusel. Allikas:(Bijl jt2014). 
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Day jt täheldasid samuti, et κ-kaseiini BB variantide korral esinevad väiksemad mitsellid. 

Seevastu β-kaseiini korral täheldati suuremate mitsellide moodustumist (Day jt 2015). Jõudu 

täheldas, et kõrgema κ-kaseiini kontsentratsiooni puhul piimas, toob see kaasa väiksemate 

mitsellaarsete kaseiini molekulide moodustamise (Jõudu jt 2008).  

 

 

3.3.2.  Laktatsiooni mõju kaseiini mitselli suurusjaotusele 

 

Kaseiini suurusjaotuse muutused leiavad aset erinevate laktatsioonikuude lõikes – kõige 

suurema on see peale poegimist. On täheldatud, et poegimisjärgses ternespiimas on valke 

keskmiselt tunduvalt rohkem (~20%) (El-Loly 2011; Huppertz ja Kelly 2009) võrreldes 

piimaga laktatsiooni keskel. Lisaks on mitmed uuringud näidanud, et kaseiinisisaldus ja 

suurus vähenevad märgatavalt poegimisjärgses perioodis (Fleming jt 2014, Chen jt 2014).  

 

Kanada uuringus täheldati kaseiini mitselli ja rasvakuulikese suurusjaotuse muutusi ühe 

laktatsioonperioodi vältel. Uuringus osales 188 Holsteini tõugu (kanada) lehma 

ajavahemikus aprill – november. Selgub, et piimas olevate mitsellide suurusemuutus on 

kõige suurem peale poegimist (joonis 7). Kaseiiniosakeste keskmine läbimõõt langeb 90-

nda  lüpsipäevani (7–8 nm) ning seejärel hakkab suurenema. (Fleming jt 2014) 

 

 

 

Joonis 7. Kaseiini mitselli suurusjaotuse muutused ühe laktatsiooniperioodi jooksul. 

Allikas:(Fleming jt 2014) 
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Mitmed uuringud on täheldanud, et laktatsioonistaadium võib mõju avalduda kaseiini 

sisaldusele ja kogu valgu ning mittevalguliste ja üldlämmastikühendite sisaldusele (Fleming 

jt 2014; Chen jt 2014). Peale lehma poegimist vähenevad valgu-, rasvasisaldus kiiresti ning 

hakkavad tõusma alles 10 nädal pärast poegimist (Dairy Production 2015).  

 

 

3.4. Sesoonsuse mõju kaseiini mitselli suurusjaotusele 

 

Lehmapiima koostis on suuresti mõjutatud aastaajast. Valgussisaldus on madalaim juulist 

kuni augustini, sügisest hakkab tõusma ning kõrgeim jaanuarist veebruarini (Glantz jt 2010). 

Samuti mõjutab kaseiini mitsellide suurusjaotust keskkond, kus lehm kasvab.  

 

Rootsi uuringus leiti, et Rootsi Holsteini ja Rootsi Punast tõugu lehmade  kaseiini mitselli 

suurus oli suvises piimas väiksem (179 nm) võrreldes talvisega (204 nm) (Glantz jt 2010). 

Samuti esines erinevusi ka tõuti. Juliano jt uuringu tulemused täheldasid, et kaseiini mitselli 

suurusjaotuse oli kevadises piimas 167,9 nm ning sügisese kõrgem 179,1 nm (Juliano jt 

2013). Eelnevast võib järeldada, et kaseiini mitsellide suurus on väiksem kevadel ja suvel – 

suurem sügisel ja talvel.  

 

2013.a. viidi Eestis kaseiini suurusjaotuse kohta, kus selgitati välja, et keskmine mitsellide 

suurusvahemik varieerub suuresti aasta jooksul (jaanuar – detsember). Tulemusteks saadi, 

et Holsteini tõugu lehmade kaseiini suurusjaotus varieerub vahemikus 148,5–194,1 nm, 

keskmine 171 nm (variatsiooni ulatus 27,4 nm ja standardhälve 19,4 nm) (Mootse jt 2013). 

 

Piima koostise sesoonsed muutused on tingitud ka söödaratsiooni muutumisega eri 

aastaaegadel, näiteks kui loomi karjatakse suvel (mõnedes riikides nt Iirimaal). 
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II  EKSPERIMENTAALNE OSA 

 

1.  Töö eesmärgid 

 

Eksperimentaalosa peamine eesmärk on välja selgitada piimas olevate kaseiini mitsellide 

suurusjaotuse muutuseid ööpäevaringselt (hommikusel ja õhtusel lüpsil). Samuti leida 

seoseid mitsellide suurusjaotuse ja piima koostisosade (rasva, valgu, laktoosi, SRS) vahel. 

 

  

2.  Materjal ja metoodika 

 

2.1. Proovide kogumine 

 

Piima mikrostruktuuri ja koostise analüüsimiseks koguti proovid Märja katselaudast. Märja 

katselaut on vabapidamisega külmlaut, kus kasutatakse aastaringselt loomade söötmiseks 

silol baseeruvat tasakaalustatud täisratsioonilist segasööta. Proovid koguti kaheteistkümnelt 

lehmalt: 10 Eesti Holsteini (EHF)  ja 2 Eesti Maakarja (EMK) tõugu lehma (tabel 6). Valim 

koostati hiljuti poeginud loomade põhjal. 

 

Tabel 6. Märja katsefarmilehmade (n=12) ja laktatsiooni numbrid ning poegimise 

kuupäevad  

Tõug Lehma nr Laktatsiooni nr Poegimise kuupäev 

EHF 651 5 30.08.2014 

EHF 657 4 25.06.2014 

EHF 7 3 8.09.2014 

EHF 72 3 30.07.2014 

EHF 81 3 25.05.2014 

EHF 86 3 16.04.2014 

EHF 7836 2 5.10.2014 

EHF 7827 2 24.09.2014 

EHF 2140 2 17.08.2014 

EHF 9986 1 25.08.2014 

EMK 40 4 5.10.2014 

EMK 93 3 25.08.2014 
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Proove koguti lüpsiplatsilt kahel erineval perioodil 13.10 – 17.10.2014 ja 25.11 – 26.11.2014 

aastal, kaks korda päevas, hommikul kell 5.00 – 7.00 ja õhtu kell 15.00 – 17.00 vastava 

proovivõtusüsteemi abil. Edasi valati analüüsitav toorpiim, kahte erinevasse kogumistopsi, 

milleks kasutati 2 ml Eppendorfi tsentrifuuginõud (Eppendorf AG, Germany) ja 

Jõudluskontrolli 50 ml proovipudeleid. Viimased on varustatud bronopoli tabletiga, mis 

tagab piimaproovi esialgse kvaliteedi säilimise kuni analüüsimiseni. Eppendorfides 

olevatest proovidest teostati osakeste suuruste analüüsid (DLS meetodil) koheselt EMÜ 

Mikromeireis, teised proovid (koostis) analüüsiti Jõudluskontrolli piimalaboris samal või 

järgneval päeval. 

 

 

2.2. Analüüsimetoodid 

 

2.2.1.  Piima koostise analüüs 

 

Piima koostise analüüsid viidi läbi Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrollikeskuses 

piimaanalüüside laboratooriumis. Toorpiima analüüsimiseks kasutati analüsaatorit 

CombiFoss FT+ (500 proovi tunnis). Antud seade koosneb kahest analüsaatorist: MilkoScan 

FT+ ja Fossmatic FC. MilkoScan FT+ määrab rasva-, valgu- ja laktoosisisalduse, 

Fossomatic FT+ määrab somaatiliste rakkude arvu (SRA). Tulemuseks on somaatiliste 

rakkude otselugem tuhandetes ühe milliliitri kohta. 

 

 

2.2.2. Mitsellide suurusjaotuse analüüs (DLS meetod) 

 

Piimas olevate kaseiini mitsellide suurusjaotuse analüüsimiseks kasutati analüsaatorit 

Malvern Zetasizer Nano ZS, mis töötab valguse dünaamilise hajumise põhimõttel ja mis 

mõõdab osakesi suurusvahemikus 0,5 nm–10 µm (Malvern). Analüsaator mõõdab proovides 

olevate osakeste suurusi registreerides sensoriga peegelduva laserkiire valguse intensiivsuse 

muutusi ajas. Vastava mudeli abil tuletataks Browni liikumise teooriale tuginedes osakeste 

suurusjaotus.  

 

Suurusjaotuse määramiseks DLS analüsaatoriga lahjendati toorpiim 1:100-le. Antud katsete 

puhul kasutati RPMI lahust (PAA Laboratories GMbH, Austria). Lahjendus on vajalik piima 
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heterogeense keskkonna stabiliseerimiseks ja uuritavate osakeste kontsentratsiooni 

lahjendamiseks. Lahjendatud piimalt eraldati rasva, milleks kasutati 1ml süstlaid ja filtreid 

(0,45 µm,  15 mm, Agilent). Proov (kokku 2 ml) filtreeriti prooviküvetti (2 ml, Sarstedt 

AG&Co, REF 67.754, Saksamaa) ning asetati seadmesse Zetasizer Nano ZS. Igat proovi 

analüüsiti neli korda temperatuuril 19 °C. Analüüsi tulemusel saadi suurusjaotuse näit, mida 

nimetatakse hüdrodünaamiliseks diameetriks (Z-average e osakeste suurusjaotus e kaseiini 

mitselli suurus). Joonis 9 on kirjeldatud graafiliselt DLS analüsaatoriga saadud analüüsi 

tulemus (kolm paralleelset mõõtmist).  

 

 

Joonis 9. Analüsaator Malvern Zetasizer Nano ZS tulemusi kirjeldav graafik.  

 

Malvern Zetasizer Nano ZS analüsaatorigakatsete läbiviimiseks koostati tööjuhend, mis on 

esitatud lisas 1. 

 

 

2.3.  Andmete statistiline analüüs 

 

Saadud tulemused analüüsiti Microsoft Excelis, sisestades esmaselt programmi kõik 

võimalikud andmed iga lehma ning teostatud katsekohta. Kogutud andmetest valiti välja 

peamised parameetrid, mille põhjal teostati statistiline analüüs. Selleks kasutati erinevaid 

Exceli operatsioone: 

1) Exceli andmeanalüüsirakenduste kogumik Date Analysis, protseduurid: 

a. kirjeldava statistika suurused (Discriptive Statistics), 
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b. sagedustabeli ja histogrammi koostamine (Histogram), 

c. regressioonanalüüs (Regression), 

d. lineaarne korrelatsioonanalüüs  (Correlation). 

2) Keskväärtuste paariviisilise võrdluseks viid läbi t-test (t-Test: Paired Two Sample 

for Means).  

3) Kaseiini mitsellide suurusjaotuse ja piima koostisnäitajate vahelisi seoseid vaadeldi  

regressioonanalüüsiga, et leida võimalikke omavahelisi seoseid.  

4) Somaatiliste rakkude arv teisendati analüüsis somaatiliste rakkude skooriks (SRS), 

et tagada selle väärtuste jaotumine vastavalt normaaljaotuse seaduspäradele. Selleks 

kasutati üldlevinud valemit SRS = log2 (SRA / 100 000) + 3. 

 

 

3.  Tulemused ja arutelu 

 

Antud peatükis käsitletakse piimas olevate kaseiini mitsellide suurusjaotuse  muutusi 

hommikusel ja õhtusel lüpsil. Lisaks analüüsitakse kaseiini mitsellide suuruse muutusi 

indiviiditi, ühe nädala ning kuu lõikes. Täiendavalt selgitatakse välja seoseid kaseiini mitselli 

suurusjaotuse ja piima koostisosade (valgu, rasva, laktoosi ja SRS ) vahel. 

 

Tabel 7. EHF tõugu lehmade piimaproovide (n=70) arvkarakteristikud hommikuses ja 

õhtuses lüpsipiimas 

Tunnus Keskmine Standardhälve Miinimum Maksimum 

Z-keskmine H, nm 175,8 13,07 150,2 208 

Z-keskmine Õ, nm 173,3 11,45 148,4 196,5 

Valk H, % 3,28 0,32 2,72 4,04 

Valk Õ, % 3,31 0,30 2,62 3,90 

Rasv H, % 3,52 0,55 2,65 5,23 

Rasv Õ, % 4,37 0,66 3,10 6,20 

Laktoos H, % 4,81 0,13 4,57 5,08 

Laktoos Õ, % 4,86 0,16 4,44 5,17 

SRS H 1,19 1,52 -1,06 4,60 

SRS Õ 1,8 1,44 -0,18 5,08 

H-hommikune lüpsipiim; Õ-õhtune lüpsipiim;  

 

Andmete statistilist analüüsi teostati kahel erineval meetodil. Esimesel analüüsil võeti 

arvesse nii EMK kui EHF tõugu lehmade proovide tulemused. Teisel juhul ainult EHF 

proovide tulemused. p-väärtused olid statistiliselt usaldusväärsed EHF tõugu lehmade 
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andmetega. Seega edasine analüüs viidi läbi ainult EHF tõugu lehmade tulemuste põhjal. 

Tabelis 7 on välja toodud hommikuse ja õhtuse lüpsi arvkarakteritikud 10 EHF tõugu lehmal.  

 

 

3.1.  Kaseiini mitsellide suurusjaotuse muutused hommikusel ja õhtusel lüpsil 

 

Kui võrrelda kaseiini mitsellide suurusjaotuse tulemusi hommikusel ja õhtusel lüpsil, selgub, 

et hommikune lüpsipiim sisaldab suuremaid kaseiini mitselle kui õhtune piim (tabel 7). 

Hommikusel lüpsil saadi kaseiini mitsellide suurusjaotuseks 175,8 nm ning õhtusel lüpsil 

173,3 nm. Saadud tulemused erinesid 2,5 nm võrra.  

 

Lisaks võib välja tuua, et hommikusel lüpsile sines kaseiini mitsellide suurusjaotuses suurem 

varieeruvus (58 nm) võrreldes õhtuse lüpsiga (30,7 nm). Antud uuringus mõõdeti kaseiini 

mitsellide suurusjaotuse vahemikuks 148,5–208 nm. Erinevatest piimakarja uuringutest on 

täheldatud, et kaseiini mitsellide suurusjaotus jääb vahemikku 150–230 nm (Logan jt 2014; 

Bijl jt 2014; Juliano jt 2013; Glantz jt 2009). 

 

   

Joonis 10. Kaseiini mitsellide suurusjaotuse (Z-keskmise) dünaamika hommikusel (A) ja 

õhtusel (B) lüpsil. Vaatluse all on kogu uuritav periood (13.10.–17.10.14; 25.11–26.11.14) 

(n=70) 
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Joonisel 10 on esitatud EHF lehmade hommikuste ja õhtuste lüpside kaseiini mitsellide 

suuruste aritmeetilised keskmised. Antud uuringus selgus, et kõige sagedamini esines piimas 

kaseiinimitselle suurusvahemikus 171–180 nm (nhommik=26; nõhtu=30). Kõige vähem leidus 

osakesi suurusvahemikus 141–150 nm (nhommik=0; nõhtu=3) ja 201–210 nm (nhommik=4; 

nõhtu=0). Võrreldes hommikust ja õhtust lüpsipiima (joonis 10), eristub jällegi, et õhtune piim 

sisaldab rohkem väiksemaid kaseiini mitselle (alates 141 nm) kui hommikune (alates 151 

nm). 

 

Kaseiini mitsellide suurusjaotuse (hommikuse ja õhtuse Z-keskmiste) keskväärtuste 

paariviisilise võrdluseks viid läbi t-test.  Analüüsi tulemustest selgub, et hommikuse ja 

õhtuse kaseiini mitsellide suurusjaotuse vahel esineb tugev seos (p=0,0006). Joonis 11 on 

esitatud kaseiini mitselli suurusjaotuse seos hommikusel ja õhtusel lüpsil.  

 

 

Joonis 11. Kaseiini mitsellide suurusjaotuse (Z-keskmise) seos hommikuse ja õhtuse lüpsi 

vahel 

 

Regressioonanalüüsi tulemusel selgub, et hommikuses piimas mitsellide suurenedes, 

toimuvad samasuunalised muutused ka õhtuses piimas. Antud joonis 11 annab hea ülevaate 

ajalistest muutustest (oktoober – november), kus on näha mitsellide suurenemist.  

 

Varasemad uuringud kaseiini mitsellide dünaamika kohta hommikusel ja õhtusel lüpsil 

puuduvad. 
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3.1.1. Kaseiini mitsellide suurusjaotuse muutused individuaalsete loomade lõikes 

 

Antud osas vaadeldi 10 EHF tõugu lehma, kes erinesid nii oma vanuse kui ka 

laktatsioonistaadiumi ja –perioodi poolest. Joonis 12 annab ülevaate, kuidas muutus 

indiviiditi kaseiini mitsellide suurusjaotus hommikusel ja õhtusel lüpsil. Joonisel on ära 

toodud ka hommikuse (175,8 nm) ja õhtuse (173,3 nm) lüpsi kaseiini mitsellide 

suurusjaotuse aritmeetiline keskmine tulemus.  

 

 

Joonis 12. Kaseiini mitsellide suurusjaotuse (Z-keskmise) võrdlus 10 erineval lehmal (EHF 

tõug) hommikusel ja õhtusel lüpsil 

 

Inditiviiditi varieerus mitsellide suurushommikusel lüpsil 151–190,2 nm, õhtusel lüpsil 

154,5–185,2 nm. Õhtusel lüpsil oli kaseiini mitsellide suurusjaotuse variatsiooni ulatus 

väiksem (15 nm) võrreldes hommikuselüpsiga (31,5 nm).  

 

Indiviiditi võib kaseiini mitsellide suurus varieeruda palju. Näiteks kümnest lehmast kahel 

(nr 7836 ja 86) esinesid tunduvalt väiksemad kaseiini mitsellid (154–157 nm). Lisaks 

täheldati tulemustest, et ühel lehmal (nr 7836) esinesid hommikusel lüpsil väiksemad 

kaseiini mitsellid (~2 nm võrra), vastupidiselt teistele lehmadele. 
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Kaseiini mitsellide suuruse alusel jaotati lehmad nelja erinevasse gruppi: 150–160, 170–175, 

175–180 ja 180–190 (joonis 13). Grupeerimise eesmärk oli välja selgitada, kas loomad 

jagunevad gruppide lõikes ühtlaselt. 

 

 

Joonis 13. Grupeeritud kaseiini mitsellide suurusjaotuse (Z-keskmise) piimaproovid. 

Punane joon tähistab kogu valimi kaseiini mitselli suurusjaotuse aritmeetilise keskmise 

tulemust. 

 

Grupp II (n=3) kaseiini mitsellide suurusjaotuse tulemused on kõige sarnasemad andmestiku 

keskmisele suurusele (173,9 nm). Grupp I (n=2) mitsellide suurused jäid alla keskmise (18,6 

nm) ning grupp III (n=3) ja IV (n=2) tulemused üle keskmise (5,5 nm; 10,6 nm). Üldiselt 

jaotusid loomad ühtlaselt gruppide vahel.  

 

Kaseiini mitselli suuruse varieeruvuse põhjuseks võivad olla lehmade geneetilised 

iseärasused, vanus, laktatsiooniperiood, laktatsioonistaadium, söötmine, poegimisaeg  jne 

(Bijl jt 2014; Logan jt 2014; Huppertz ja Kelly 2009; Glantz jt 2009).  

 

 

3.1.2. Kaseiini mitsellide suurusjaotuse dünaamika oktoobris ja novembris 

 

Täiendavalt vaadeldi kaseiini mitsellide suurusjaotuse muutusi kahel erineval kuul (joonis 

14). Kahe kuu tulemustest täheldati kaseiini mitsellide suurusjaotuse kindla joonelist tõusu. 

Antud tulemusi kirjeldavad joonis 14 ja eelnev joonis 11. Oktoobris mõõdeti hommikusel ja 
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õhtusel lüpsil väiksema läbimõõduga mitsellid võrreldes novembrikuuga. Lisaks täheldati 

novembrikuu hommikusel ja õhtusel lüpsil suuremaid kaseiini mitsellide suurusjaotuse 

muutusi (5 nm) võrreldes oktoobrikuu hommikuste ja õhtuste tulemustega.  

 

 

Joonis 14. Kaseiini mitsellide suurusjaotuse (Z-keskmise) tulemused oktoobris ja novembris 

 

Kirjanduse põhjal on samuti täheldatud kaseiini mitsellide suurenemist talvekuudel ning 

väiksemaid mitselle suvises piimas (Glantz jt 2010).  

 

 

3.1.3. Piima koostise ja kaseiini mitsellide suurusjaotuse muutused viie ööpäeva 

jooksul 

 

Viie ööpäeva jooksul toimuvaid muutusi kirjeldab all pool toodud joonis 15, mis annab hea 

ülevaate piima komponentide varieeruvusest päevade lõikes. Kõik tulemused on esitatud 

erinevate värvide ja tähistega. Lisaks on joonisel välja toodud keskmised kaseiini mitsellide 

suurusjaotuse tulemused, et näidata kaseiini mitsellide muutusi ajas ning seost piima valgu-

, rasva- ja laktoosisisalduse muutustega.  
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Joonis 15. Piima koostisosade ja kaseiini mitsellide suurusjaotuse (z-keskmise) tulemused 

viiel ööpäeval hommikusel (H) ja õhtusel (Õ) lüpsil 

 

Antud uuringust selgub, et 5 ööpäeva jooksul toimuvad erinevad muutused hommikusel ja 

õhtusel lüpsil. Kõige väiksemad varieeruvused esinesid laktoosisisalduses, kus antud näit jäi 

viiel ööpäeval suhteliselt stabiilseks. Kirjandusest ning erinevatest uuringutest (Glantz jt 

2010; De-Kruif jt 2012; Chen jt 2014, Glantz jt 2009) on selgunud, et laktoosisisaldus piimas 

on suhteliselt stabiilne ning mis muutub vähesel määral laktatsioonistaadiumi jooksul. Kõige 

enam mõjutab laktoosisisaldust laktatsiooniperiood ning SRA tõus (Huppertz jt 2009; 

Auldist jt 1998; Looper jt 2012).  

 

Rasvasisaldus muutus 5 ööpäeva jooksul nii  hommikusel ja kui ka õhtusel lüpsil. 

Tulemustest selgub, et rasvasisaldus oli hommikuses piimas madalam (3,6 %) võrreldes 

õhtuse  piimaga, kus keskmiseks tulemuseks saadi 4,6%. Antud joonisel eristub väga hästi 

hommikuse ja õhtuse rasvasisalduse tulemused. Lisaks on märgata muutust kolmanda päeva 

hommikusel ja õhtusel lüpsil, kus toimub rasvasisalduse seletamatu hüppeline  tõusu. 

Kirjandusest andmed puuduvad hommikuse ja õhtuse piima rasvasisalduse kohta. 

 

Valgusisaldus muutus 5 ööpäeva lõikes minimaalselt. Kõige suuremat kõikumist täheldati  

teisel päeval, kus hommikuse lüpsi tulemuseks saadi 3,27% ning õhtuse 3,46%. Kogu 

tulemuste keskmiste puhul ei täheldatud nii suurt varieeruvust (hommik 3,28%, õhtul 
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3,31%). Kirjanduse andmeil mõjutab valgusisaldust aastaaeg, kus on täheldatud, et suvine 

(juuli – august)  piim on madalama valgusisaldusega võrreldes talvise piimaga (jaanuar – 

veebruar) (Heinrichs jt 2005). Samuti võib muuta piima valgussisaldust sööt (Kärt 2008; 

Looper 2012) ning SRA tõus (Huppertz jt 2009; Auldist jt 1998; Looper jt 2012).  

 

Kaseiini mitsellide suurusjaotuse muutused viiel järjestikusel päeval olid väiksed (vt joonis 

16). Esimesel kahel päeval mõõdeti suuremad kaseiini mitsellid võrreldes kolme järgneva 

päevaga. Lisaks on märgata teisel päeval suuremat varieeruvust hommikusel ja õhtusel lüpsil 

võrreldes teiste päevadega. Kirjanduse põhjal korreleerub kaseiini mitselli suurus valguga 

(Chen jt 2014; Freitas jt 2014).  

 

 

3.1.4. Valgusisalduse mõju kaseiini mitsellide suurusjaotusele hommikusel ja õhtusel 

lüpsil 

 

Andmete lineaarse korrelatsioonanalüüsil selgub (tabelid lisa 2 ja lisa 3), et kaseiini 

mitsellide suurusjaotuse ja valgusisalduse vahel esineb hommikusel lüpsil negatiivne 

keskmise tugevusega seos rhommik= -0,33. Õhtusel lüpsil täheldati sama tugevat seost rõhtu= -

0,34. Saadud tulemust kirjeldab hajuvusdiagramm joonis 16, kus on näha, et tunnuste vahel 

esineb küll suur hajuvus, kuid p-väärtused on statistiliselt olulised (phommik<0,01, põhtu<0,02). 

Tulemustest võib järeldada, et valgusisalduse tõustes piimas, kaseiini mitselli suurus 

väheneb. 
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Joonis 16. Kaseiini mitsellide suurusjaotuse (Z-keskmise) ja valgusisalduse vaheline seos 

hommikusel (A) ja õhtusel (B) lüpsil 

 

Sarnase tulemuse said ka Chen jt, kes uurisid piima koostisosade sesoonset varieeruvust. 

Tulemused näitasid, et valgusisalduse ja kaseiini mitsellide suurusjaotuse vahel eksisteerib 

keskmise tugevusega negatiivne seos r= -0,494 (Chen jt 2014).  

 

Kirjanduse põhjal on välja toodud mitmeid argumente kaseiini mitsellide suurusjaotuse ja 

erinevate piima koostisosade korreleeruvuse kohta. Huppertz ja De-Kruif järeldasid oma 

uuringu tulemustest, et lehmade vanuse, päevase piimatoodangu, laktatsiooniperioodi, 

valgu- ja rasvasisalduse vahel ei esine korreleeruvaid seoseid (Huppertz ja De-Kruif 

2012).Bilj jt leidsid jällegi, et kaseiini mitsellide suurusjaotus korreleerub valgus olevate κ-

kaseiini alleelidega, kuid ei korreleerunud piimas leiduvate makrokomponentidega (Bilj jt 

2014). 

 

 

3.1.5. Rasvasisalduse mõju kaseiini mitselli suurusjaotusele hommikusel ja õhtusel 

lüpsil 

 

Andmeanalüüsil tulemuste põhjal leiti, et rasvasisalduse ja kaseiini mitsellide suurusjaotuse 

vahel esines vaid hommikuste piimaproovide vahel keskmise tugevusega negatiivne seos 

(rhommik= -0,37). Õhtusel lüpsil ei täheldatud seost (rõhtu= -0,02). Hommikuse  lüpsi 

hajuvusdiagrammilt (joonis 17) on hästi näha, et kui piima rasvasisaldus tõuseb, siis kaseiini 
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mitsellide suurus väheneb. Fakt, et seost ei täheldatud õhtustest proovidest, ei saa kindlalt 

väita, et rasvasisaldus mõjutab kaseiini mitselli suurusjaotust. Samas on näha eelnevas 

peatüki 3.1.3 jooniselt 15, et kui piimas rasvasisaldus tõuseb, väheneb kaseiini mitsellide 

suurusjaotus. 

 

  

Joonis 17. Kaseiini mitsellide suurusjaotuse (Z-keskmise) ja rasvasisalduse vaheline seos 

hommikusel (A) ja õhtusel (B) lüpsil 

 

Huppertz ja De-Kruif ei leidnud korreleeruvaid seoseid rasvasisalduse ja kaseiini mitsellide 

suurusjaotuse vahel (Huppertz ja De-Kruif 2012). Chen jt leidsid, et kaseiini mitsellide 

suurusjaotus ja rasvasisaldus on omavahel  tugevalt seotud. Tunnuste vahel esines positiivne 

korrelatsioon (r=0,666) ning saadud tulemuste p-väärtus oli väikseim kui 0,001 (Chen jt 

2014). Ööpäevaringse kaseiini mitsellide suurusjaotuse uuringu tulemused ei kattu osaliselt 

nende tulemustega, põhjuseks võib olla lühike katseperiood või väike valim. 

 

 

3.1.6. Laktoosisisalduse mõju kaseiini mitsellide suurusjaotusele hommikusel ja 

õhtusel lüpsil 

 

Kaseiini mitsellide suurusjaotuse ja laktoosisisalduse vahel korrelatsioon puudus (rhommik=-

0,08; rõhtu=0,05). Hajuvusdiagrammil joonis 18 on välja toodud regressioonanalüüsi ning p-

väärtuste tulemused. Saadud p-väärtused ei ole statistiliselt olulised. 
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Joonis 18. Kaseiini mitsellide suurusjaotuse (Z-keskmise) ja laktoosisisalduse vaheline seos 

hommikusel (A) ja õhtusel (B) lüpsil 

 

Ööpäevaringses uuringus täheldati laktoosisisalduses langust laktatsiooni lõikes. Lehmad, 

kes lüpsid esimest laktatsiooni, täheldati kõige kõrgemat laktoosisisaldust (H=4,88%, 

Õ=4,94%)  ning lehmad, kes lüpsid teist (H=4,82%, Õ=4,88%), kolmandat (H=4,75%, 

Õ=4,78%) ja neljandat (H=4,76%, Õ=4,77%) laktatsiooni, oli märgata laktoosi sisalduse 

langust.   

 

Varasemates uuringutes ei ole täheldatud sarnaselt seoseid kaseiini suuruse ja 

laktoosisisalduse vahel (Chen jt 2014; De-Kruif ja Huppertz 2012; Glantz jt 2009). Küll on 

leitud, et kõige enam mõjutab laktoosisisaldust laktatsiooniperiood, kus see väheneb 

järkjärgult koos piimatoodanguga (Looper 2012; Heinrichs jt 2005).  

 

 

3.1.7. SRS mõju kaseiini mitsellide suurusjaotusele hommikusel ja õhtusel lüpsil 

 

Kõige suuremat seost täheldati kaseiini mitsellide suurusjaotuse ja SRS tulemuste vahel 

(joonis 19). Hommikuse lüpsi kaseiini mitsellide suurusjaotus ja SRS vahel avaldub 

negatiivne keskmise tugevusega seos rhommik= -0,34 (pH<0,01), õhtusel lüpsil täheldati 

tugevamat seost rÕ= -0,41 (põhtu<0,05). Hajuvusdiagrammilt joonis 19 võib näha, et kui SRS 

suureneb toob see kaasa väiksemate mitsellide esinemise piimas. Seega võib tulemustest 

järeldada, et SRA mõjutab oluliselt mitsellide suurusi.  
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Joonis 19. Kaseiini mitsellide suurusjaotuse (Z-keskmise) ja SRS vaheline seos hommikusel 

(A) ja õhtusel (B) lüpsil 

 

Kirjanduses on täheldatud, et piima kaseiinisisaldus mastiidi ajal väheneb, mis omakorda 

põhjustab kaseiini mitsellide suuruste kahanemist (Auldist jt 1998; Looper 2012). 

 

 

3.2. Piima koostise muutused uuritaval perioodil ning nende vahelised suhted 

 

 

Antud analüüsi eesmärk on vaadelda piima koostisosade muutusi ning leida seoseid 

erinevate komponentide vahel. Tabel 7 (peatükis 3.1) tuuakse välja hommikuse ja õhtuse 

valgu-, rasva-, laktoosisisalduse ja SRA keskmised väärtused (aritmeetiline keskmine, 

standardhälve, suurim ja väikseim väärtus) kogu uuritava perioodi jooksul.  

 

Kõige suuremad muutused leiavad aset rasvasisalduses, kus seda oli hommikusel piimas 

tunduvalt vähem (3,52%) võrreldes õhtuse piimaga. Valgu- ja laktoosisisaldus jäi 

hommikuses ja õhtuses piimas suhteliselt stabiilseks – valk hommikul 3,28%, õhtul 3,31% 

(vahe 0,03%); laktoos hommikul 4,81%, õhtul 4,86% (vahe 0,05%).  SRS tulemused olid 

uuritaval perioodil hommikuses piimas väiksemad võrreldes õhtuse piimaga. SRA jäi kogu 

uuritaval perioodil minimaalseks, ei täheldatud lehmade haigestumist.   
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Lineaarse korrelatsioonanalüüsi tulemuste põhjal otsiti võimalikke seoseid piima peamiste 

koostisosade (valku, rasva, laktoosi, SRS) vahel. Tabelis 8 on välja toodud 

korrelatsioonanalüüsi tulemused ning tabelis 9 on esitatud seoste vahelised p-väärtused.  

 

Tabel 8. Piima koostisosade korrelatsioonmaatriks 

Tunnus Valk Rasv Laktoos SRS 

Valk     

Rasv 0,19    

Laktoos -0,27 -0,09   

SRS 0,43 0,25 -0,06  

 

Tabel 9. p-väärtused piima koostisosade vahelistel seostel 

Tunnus Valk Rasv Laktoos SRS 

Valk     

Rasv p<0,05    

Laktoos p<0,01 p>0,05   

SRS p<0,001 p<0,01 p>0,05  

 

Korrelatsioonanalüüsi tulemustest selgub, et valgusisalduse ja SRS vahel esineb keskmise 

tugevusega positiivne seos r=0,43, p<0,001. Kirjanduse andmeil on täheldatud 

valgusisalduse ja SRA vahel samuti positiivset seost (Rajcevic jt 2003). Autorid Chen, De-

Kruif, Glantz jt ei leidnud SRS ja valgu vahel seost.  

 

Laktoosi ja SRS vahel ei esinenud antud analüüsis korreleeruvaid seoseid. Põhjuseks võib 

olla somaatiliste rakkude väike arv (katses osalenud lehmadel ei esinenud mastiiti). Paljud 

autorid on täheldanud, et laktoosi ja SRA vahel esineb negatiivne keskmise tugevusega seos  

st kui SRA tõuseb, hakkab laktoosisisaldus järkjärgult piimas langema (Looper 2012; 

Auldist jt 1998; Huppertz ja Kelly 2009; Rajcevic jt 2003). Seega antud uurimuse tulemused 

ei lange kokku teiste autortite tulemustega, kus on täheldatud laktoosi ja SRS vahel 

negatiivset korreleeruvat seost.  

 

Rasva- ja valgusisalduse vahel leiti keskmise tugevusega positiivne seos r=0,19, kuid mitte 

nii tugev seos, kui kirjanduses on leitud (r=0,534) (Rajcevic jt 2003). Rasvasisalduse ja SRS 

vahel leiti samuti keskmise tugevusega seost r=0,25, mida teiste uuringute põhjal ei ole 

täheldatud. Kirjanduse andmeil SRA tõus toob kaasa piimatoodangu languse, millest 
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omakorda on tingitud piima rasvasisalduse langus. Rasva- ja laktoosisisalduse vahel ei 

täheldatud korreleeruvaid seoseid.  

 

Laktoosi ja valgu vahel esines keskmise tugevusega negatiivne seos r= -0,27 ning saadud p-

väärtus oli väiksem kui 0,01, seega võib tulemus lugeda statistiliselt oluliseks. Eelnevast 

võib järeldada, et kui laktoosisisaldus piimas tõuseb toob see kaasa valgusisalduse languse. 

Rajcevic jt täheldasid ka nõrka seost laktoosi ja valgusisalduse vahel (r= -0,114) (Rajcevic 

jt 2003).  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas töös teostati kirjandusülevaade lehmapiima kaseiini mitselli suurusjaotuse 

olulisusest piimatehnoloogias ja kaseiini mitselli suurust mõjutavate tegurite kohta. Lisaks 

viidi läbi eksperimentaalne osa, mille käigus uuriti kaseiini mitselli suurusjaotust 

hommikuses ja õhtuses lüpsipiimas. 

 

Kaseiini mitselli suurusjaotus on mõjutatud paljudest teguritest. Tähtsamad on geneetilised 

ja füsioloogilised tegurid, näiteks lehmade tõug, laktatsiooniperiood, laktatsioonistaadium, 

vanus, tervislik seisund. Lisaks mõjutab suurusjaotust keskkond ja aastaaeg. Erinevates 

uuringutest on täheldatud, et suvises piimas leiduvad väiksemaid kaseiini mitsellid võrreldes 

talvise piimaga. Kaseiini mitsellide stabiilsust ning suurust mõjutavad erinevate kaseiinide 

fraktsioonide  (αs1-, αs2-, β-, κ-kaseiinidest ) sisaldused ja proportsioonid. Piima töötlemisel, 

näiteks pastöriseerimisel ja steriliseerimisel, muutuvad kaseiini osakesed suuremaks 

(diameeter suureneb) ning hõredamaks. Kaseiini mitsellide hüdratsioon ja mahuosa 

kahanevad vastavalt temperatuuri tõusule.  

 

Eksperimentaalses osas selgitati välja, et hommikusel ja õhtusel lüpsil ilmnesid kaseiini 

mitsellide suurustes erinevused – leiti, et hommikusel lüpsil esinevad suuremad mitsellid 

võrreldes õhtuse lüpsiga (erinevuse suurus 5 nm). Indiviiditi varieerus keskmine kaseiini 

mitsellide suurus hommikusel lüpsil 151–190,2 nm, õhtusel lüpsil 154,5–185,2 nm. Lisaks 

täheldati, et õhtusel lüpsil oli kaseiini mitsellide suurusjaotuse variatsiooni ulatus väiksem 

(15 nm) võrreldes hommikuse lüpsiga (31,5 nm). Kuude lõikes täheldati ka muutusi – 

oktoobris saadi hommikusel ja õhtusel lüpsil väiksema läbimõõduga mitsellid (vastavalt 

174,5 nm; 172,9 nm) võrreldes novembrikuuga (vastavalt 179 nm; 174,3 nm). 

 

Kaseiini mitsellide suurusjaotuse ja piima koostisosade analüüsi tulemustest selgus, et 

valgusisalduse ja kaseiini suurusjaotuse vahel esines keskmise tugevusega seos nii 

hommikusel kui ka õhtusel lüpsil (rhommik= -0,33, phommik<0,01; rõhtu= -0,27, põhtu<0,05). 

Tulemustest järeldati, et valgusisalduse tõustes piimas, kaseiini mitselli suurus väheneb. 

Veidi tugevamat seost täheldati kaseiini suurusjaotuse ja SRA vahel (rhommik= -0,34, 

phommik<0,01; revning= -0,49, põhtu<0,05), kus kaseiini mitselli suurus vähenes SRA tõusuga. 
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Rasvasisalduse ja kaseiini mitselli suurusjaotuse vahel täheldati seost vaid hommikuses 

piimas (rhommik = -0,37, phommik<0,01) – kui piima rasvasisaldus tõusis, siis kaseiini mitsellide 

suurus vähenes. Kaseiini mitselli suurusjaotus ja laktoosisisalduse vahel seost ei leitud.   

 

Antud teemat edasi uurides on oluline suurendada valimit ja uurimusperioodi pikkust. Lisaks 

kaasata kaseiini suurusjaotuse uurimisse teisi tõuge (näiteks  Eesti punane). Uurida kaseiini 

mitselli suurusjaotust elektronmikroskoobiga ja võrrelda tulemusi DLS analüsaatori 

tulemustega.  
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Variation of cow`s milk casein micelle size distribution in morning and evening milk 

 

HEILI SADAM 

 

Estonian University of Life Sciences 

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences 

Department of Food Science and Technology 

 

SUMMARY 

 

Earlier studies show that casein micelle size distribution is influenced by many factors. The 

most important are genetic and physiological factors, such as breed, period of lactation, stage 

of lactation, animal age, state of health. In addition environment and season have also 

showed to have an impact on casein micelle size distribution. Various studies have observed 

that in summer milk casein micelles are smaller compared to casein micelles in winter. 

Stability and size distribution of casein micelle is affected by the content of casein fractions 

(αs1-, αs2-, β-, κ-casein). In the milk processing, such as pasteurization and sterilization 

procedures, the casein particles become larger (diameter is increasing) and more sparse. 

Hydration and volume of casein micelles are decreasing as the temperature is rising.  

 

In experimental part of this work was observed that morning and evening milk had 

differences in casein size distribution. Milk samples what were collected in morning had 

bigger micelles compared to evening samples (size difference 5 nm). Individually casein 

micelle size varied in morning milk from 151 to 190,2 nm and in evening from 154,5 to 

185,2 nm. In addition, it was observed that the casein micelle size distribution in evening 

was smaller (15 nm) compared to morning milk (31,5 nm). Also changes in casein micelle 

size were observed between different months. Samples (n=70) what were collected in 

October had smaller micelles (morning 174,5 nm; evening 172,9 nm) compared samples 

(n=70) of November (morning 179 nm; evening 174,3 nm).  

 

Casein micelle size distribution was compared to various components of milk (e.g. fat, 

protein, lactose content and somatic cells count (SCC)). Casein micelle size had medium 

correlation with protein (rmorning= -0,33, pmorning<0,01; revening= -0,27, pevening<0,02) – the 

content of protein increased when size of casein micelle decreased. Slightly stronger link 
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was observed between the SCC and the size distribution of the casein (rmorning= -0,34, 

pmorning<0,01; revning= -0,49, pevning<0,05) – casein micelle size decreased when SCC 

increased. Correlation between casein micelle size and content of fat was observed only in 

case of morning milk samples (rmorning = -0,37, pmorning<0,01) – fat content increased when 

casein micelle size decreased. No correlation between casein micelle size and content of 

lactose were found.  

 

In a further study the period of collecting samples should be extended. In addition the number 

of cows being examined could be increased. Also other breeds should be involved (e.g. 

Estonian Red) because genetic characteristics might have a great impact on casein micelle 

size. Casein micelle size distribution should be determined using electron microscope and 

compared with DLS. 
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Lisa 1. Tööjuhend kaseiini mitsellide suurusjaotuse määramiseks 

 

Analüüsi tegemiseks kasutatakse seadet Zetasizer Nano-ZS, mis mõõdab osakeste 

suurusjaotust vahemikus 0,5 nm – 10 µm. 

 

Katse tegemiseks vajaminevad tarvikud: plastikust katsutid, 1 ml süstlad, süstlale ja katseks 

sobivad fitrid, küvettid (10x10x45 mm), pipetid ja pipetiotsikud, lahus RPMI 1640 (mis 

valada väiksemasse nõusse, lahuse saastumise vähendamiseks). 

 

1. Valmista proov lahjendusega 1:100 (2000 µl (2 ml) RPMI lahust + 20 µl piima) 

(joonis 1 ja 2). Selleks võta plastikust 2 ml Eppendorf ja lisa pipetiga 20 µl piima 

(piimaproov eelnevalt segada) ja 2 ml RPMI lahust.  

 

 

 

2. Proov sulgeda korgiga ja keerata üle kaela 2–3 korda, mitte loksutada!!! 

 

3. Tõmba lahus ühekordsesse süstlasse (joonis 3), aseta süstla otsa filter ja tilguta 

esimesed 2 tilka valamusse (joonis 4) (filtrilt tolmukübemete vähendamiseks).  

 

 

Katse ettevalimistus võiks 

toimuda võimalikult jahedas, et 

proovis ei toimuks 

temperatuuri mõjul muutusi! Joonis 1. 

Joonis 2. 



52 
 

     

                              

4. Ülejäänud lahus filtreerida Z-sizeri küvetti (1,5 ml) (joonis 5). 

NB! Küvettist võib kinni võtta ainult ülevalt servast! Sulgeda küvett korgiga! 

 

 

 

5. Suletud küvett aseta seadmesse noolega kambrikaane avamise nupupoole  

(joonis 6): 

a) ava kambrikaas  - vajutades rohelist nuppu, 

b) eemalda termorakk, 

c) aseta seadmesse ettevaatlikult küvett noolega enda poole 

d) aseta tagasi termorakk, 

e) sulge analüsaatori kambrikaas 

ESIMESED 2 TILKA VALAMUSSE 

 

Joonis 5. 

Joonis 3. Joonis 4. 

Lisa 1 järg 
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6. Arvutis tehtavad tegevused: 

a. Ava programm Malvern Z-sizerSoftwre. 

b. Tekita arvutisse kaust andmete salvestamiseks. 

c. Käivita programm vajutades nuppule play   avaneb aken→ 

Manual Measurement-Size. 

d. Valida vasakust rippmenüüst Size → Sample. 

 

 

 

KINDLASTI ASETA TAGASI KA 

TERMORAKK NING SULGE SEADME 

KAAS! 

ASETA ETTEVAATLIKULT PROOV 

ANALÜSAATORISSE 

 

Märkida ära katse number ning 

samuti võib lisada muid märkusi 

(notes). 

Joonis 6. 

Lisa 1 järg 
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 Material (materjal)  →  protein (valk)(määrata ära proovi ainestik). 

 

 

 

 Dispersant (lahusti) → water (vesi) (RPMI lahusel sama toime kui veel, aitab 

osakeste eraldumisele kaasa ning ei lase neil omavahel kokku kleepuda). 

 

 

 

 General options  (üldised valikud)  –  ei muuda. 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1 järg 
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 Temperature (temperatuur) 19 °C, aeg 0 sek (esimest proovi tulemust ära arvesta, 

seadme temperatuur ei ole tõusnud veel 19 °C-ni). 

 

 

 

 Cell (rakk) – määrata ära küvetti tüüp. 

 

 

 

 Measurement (mõõtmine) – analüüsi pikkus automaatne, number 4 

 (seade analüüsib ühte proovi neli korda). 

Lisa 1 järg 
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 Advansed automatic attenuation 6 

 

 

 

 

 

 Data protsessing analysis modul (andmete töötlemine vastava analüüsi moodulile) 

→ protein analysis (valgu analüüs) → OK 

 

Lisa 1 järg 
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7. Vajuta START nupule 

8. Kui proov analüüsiti vajuta intensity (intensiivsus) 

9. Parem hiireklõps records view create avarage results 

10. Andmetest võib salvestada ainult keskmise või soovi korral neli erinevat tulemust 

(vaata andmeid, moodusta valitud tulemustest keskmine osakeste suurusjaotus). 

Transportida andmed Excelisse. 

11. Uue analüüsi alustamiseks vajuta Settings → Sample name (vaheta nimi) → OK 

 

Koostajad: Heili Sadam ja Kerli Kask 

 

Lisa 1 järg 



58 
 

Lisa 2. Korrelatsioonmaatriks kaseiini Z-keskmiste ja piima koostisosade vahel 

 

  
z-average (H), 
nm 

Z-average (Õ), 
nm 

Valk (H), % Valk (Õ), % Rasv (H), % Rasv (Õ), % Laktoos (H), % Laktoos (Õ), % SRS (H) SRS (Õ) 

z-average (H), nm                     

Z-average (Õ), nm 0,90            

Valk (H), % -0,33 -0,34           

Valk (Õ), % -0,25 -0,27 0,74          

Rasv (H), % -0,37 -0,27 0,14 0,12         

Rasv (Õ), % -0,08 -0,02 0,24 0,24 0,29        

Laktoos (H), % -0,08 -0,06 -0,30 -0,34 -0,06 -0,33       

Laktoos (Õ), % 0,10 0,05 -0,33 -0,27 0,02 -0,35 0,69      

SRS (H) -0,34 -0,38 0,46 0,34 0,23 0,06 -0,17 -0,12     

SRS (Õ) -0,41 -0,49 0,31 0,39 0,08 0,12 -0,15 -0,04 0,73   
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Lisa 3. p-väärtuste maatriks Z-keskmiste ja piima koostisosade vahel 

 

  
z-average (H), 
nm 

Z-average (Õ), 
nm 

Valk (H), % Valk (Õ), % Rasv (H), % Rasv (Õ), % Laktoos (H), % Laktoos (Õ), % SRS (H) SRS (Õ) 

z-average (H), nm             

Z-average (Õ), nm 1,724E-26            

Valk (H), % 0,005 0,004           

Valk (Õ), % 0,04 0,02 1,632E-13          

Rasv (H), % 0,001 0,022 0,240 0,325         

Rasv (Õ), % 0,500 0,868 0,041 0,041 0,016        

Laktoos (H), % 0,537 0,610 0,012 0,004 0,596 0,006       

Laktoos (Õ), % 0,421 0,841 0,005 0,023 0,898 0,003 3,416E-11      

SRS (H) 0,004 0,001 0,0001 0,004 0,060 0,602 0,162 0,338     

SRS (Õ) 0,0005 1,965E-05 0,009 0,001 0,492 0,317 0,214 0,72872 
5,83E-
13 
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