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Üldkokkuvõte
Magistritöö eesmärgiks oli uurida eesti punase karja veiste ternespiima rasvhappelise koostise
muutuste dünaamikat triatsüülglütseroolides nelja poegimisjärgse lüpsi jooksul. Selleks uuriti
kaheksateistkümne Eesti Maaülikooli Märja katsefarmi punast tõugu veiste 1.-4. lüpsikorra
ternespiimasid (71 proovi). Ternespiima triatsüülglütseroolide rasvhappelise koostise
määramiseks sulatati külmutatud ternespiimaproovid. Rasva ekstraheerimine viidi läbi
modifitseeritud Folch’i protseduuriga, kasutades ekstraheerimisel diklorometaani:metanooli
lahust (2:1, vol/vol). Gaaskromatograafilised analüüsid teostati rasvhapete metüülestrite
analüüsimisel gaaskromatograafiga Agilent 7890A (kapillaarkolonn HP-88: 100 m x 0,25 mm
x 0,25 µm). Igast analüüsitud proovist identifitseeriti vähemalt 32 rasvhapet.
Proovides enam leidunud rasvhapete sisaldused olid sarnased kirjanduse uuringu käigus leitud
andmetega. Samas täheldati varieeruvust üksikisendite, lüpsikorra ning laktatsiooninumbri
vahel. Katsetulemuste põhjal leiti, et laktatsiooninumber mõjutab kõikide rasvhapete klasside
sisaldust.
Erinevate rasvhapete klasside sisalduse uurimisel ilmnes, et küllastunud rasvhapete sisaldus
on ternespiimas madalam kui tavapiimas. Küllastunud rasvhapete kontsentratsioon ei tõusnud
48 h möödumisel poegimisest. Nimetatud perioodil püsis küllastunud rasvhapete sisaldus
stabiilsena või langes järk-järgult lüpside lõikes.
Küllastunud rasvhapete kontsentratsioon oli mõjutatud palmitiin-, müristiin- ja steariinhappe
sisaldusest. Nimetatud rasvhapete suurt varieeruvust võib seostada farmispetsiifiliste
teguritega, nt. söötmis- ja pidamistingimustega ning keharasva mobilisatsiooniga. Lähtudes, et
ligikaudu 50% C16:0 rasvhapetest ja kõik ≥ C18:0 rasvhapped on pärit söötadest või kudede
varurasvadest.
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Küllastunud rasvhapete sisalduse alanemisega kaasnes küllastumata, s.o. monoküllastumata,
rasvhapete kontsentratsiooni suurenemine ternespiimas. Monoküllastumata rasvhapete
sisalduse varieeruvus erinevate loomade ja lüpside lõikes oli mõjutatud C18:1n9, C16:1n9 ja
C14:1n5 sisaldusest, mis olid peamiseid monoküllastumata rasvhappeid ternespiimas.
Ternespiim sisaldas 24 h ja 48 h möödumisel poegimisest monoküllastumata rasvhappeid
vastavalt 22,65% ja 25,83%, mis on mõnevõrra madalam kirjanduses avaldatuga. Erinevused,
mis esinevad kirjandusandmetega, võivad tuleneda tõust, söötmis- ja pidamistingimustest ning
esma- ja mitmekordselt poegijate arvust valimis.
Võrreldes monoküllastumata rasvhapetega oli polüküllastamata rasvhapete sisaldus oluliselt
madalam. Polüküllastumata rasvhapete madalamat kontsentratsiooni võib seostada lipiidide
ulatusliku biohüdrogenatsiooniga vatsas.
Keskmiselt ligikaudu 1,9% rasvhapetest ternespiimas olid trans-rasvhapped ühe või kahe
trans-kaksiksidemega. Peamine trans-18:1 isomeer oli trans-18:1n9 (t9), mille sisaldus
varieerus 1. lüpsi ternespiimades vahemikus 0,48-1,48%. Trans-rasvhapete sisaldus oli kõige
madalam 1. lüpsikorra proovides. Järgnevate lüpside ternespiimades leiab aset järk-järguline
kasv. Äärmiselt suur varieeruvus trans-isomeeride sisalduses on seletatav eelkõige muutuva
trans-10 ja trans-11 asendiisomeeride kontsentratsiooniga.
Üksikute rasvhapete identifitseerimisel ternespiimaproovidest ilmnes, et 32 rasvhappest
12 rasvhappe sisaldus oli kõrgem kui 1%. Nendeks rasvhapeteks olid või-, kaproon-,
kaprüül-, kapriin-, lauriin-, müristiin-, mürist-oleiin-, palmitiin-, palmit-oleiin-, steariin-,
oleiin- ja linoolhape. Võrdluseks, tavapiimast tuvastatud 400 rasvhappest on identifitseeritud
15 rasvhappe kontsentratsioon kõrgem kui 1%.
Magistritöö teiseks eesmärgiks oli hinnata AOAC 969.33 metoodika sobivust ternespiima
rasvhappelise koostise määramiseks. Metoodika katsete läbiviimisel kasutati Märja katsefarmi
holsteini-friisi tõugu veiste 1.-4. lüpsikorra ternespiimasid (39 proovi). Metoodika hõlmas
endas rasva ekstraheerimist ja derivatsioon, mille käigus rasvhapped esterfitseeriti happelise
katalüsaatoriga boor trifluoriid (BF3). Saadud rasvhapete metüülestreid

analüüsiti

gaaskromatograafiga Varian 3900 (kapillaarkolonn DB-FFAP: 30 m x 0,53 mm x 0,50 μm).
Mõõtmistulemuste kokkulangevust hinnati kirjandusandmete ja EPK tõugu veiste ternespiima
rasvhappelise koostise analüüsimisel saadud tulemustega.
Metoodika katsetulemustest ilmnes, et rasvhapete metüülestrite lahutamisefektiivsus on
mõjutatud lisaks analüütide keemistäppidele ja molaarmassidele ka kolonni pikkusest ja
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statsionaarse faasi polaarsusest. Kapillaarkolonn DB-FFP sobib lühikese ja keskmise ahelaga
rasvhapete lahutamiseks, kuid mitte rasvhapete isomeeride (cis-trans) lahutamiseks.
Retentsiooniaegade alusel identifitseeriti kümne rasvhappe olemasolu ja kontsentratsioon
analüüsitud proovides. Nendeks rasvhapeteks olid C8:0, C10:0, C12:0, C14:0, C14:1n5;
C16:0, C16:1n9, C18:0, C18:1n9 (c+t) ning C18:2n6 (c+t).
Metoodika katsetulemuste võrdlemisel ilmnes hea kokkulangevus kirjandusandmetega
rasvhapete C8:0, C12:0, C14:0, C14:1n5, C16:0 ja C18:1n9 (c+t) suhtes. Ülejäänud
rasvhapete

sisalduses

esines

suuremaid

erinevusi,

mis

võisid

tuleneda

loomade

individuaalsetest iseärasustest, söötmis- ja pidamistingimustest, tõust, laktatsiooninumbrist
jne. Lisaks võis rasvahapete cis-trans summa olla mõjutatud kolonni lahutamisefektiivsusest.
Enamike tulemuste väga hea kokkulangevuse tõttu kirjandusega võib väita, et AOAC 969.33
metoodika sobib ternespiima rasvhappelise koostise uurimiseks.
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The determination of the fatty acid composition of bovine colostrum by gas
chromatography
Master thesis for MSc.
Liis Lutter
Estonian University of Life Sciences
Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences
Department of Food Science and Foodstuff Technology
Summary
KEY WORDS: DYNAMICS OF THE FATTY ACID COMPOSITION; TESTING OF
METHODOLOGY; FAT EXTRACTION AND DERIVATION
Bovine colostrum consists fat in considerable concentration. Despite the fact, that fat is
important for its nutritional value and also for its role in protecting new-born calf against
microbial infections, only a few studies have focused on the triacylglycerols (TAGs)
composition of colostrum, which is rather different from extensively studied normal milk fat
TAGs.
The physical properties of milk fat are dependent on the chemical composition and structure
of fatty acids present in the constitution of TAGs. Therefore, the efficiency of the separation
processes applied to processing of colostrum is directly dependent on its fatty acid
composition. The fatty acid composition has also important effects on the taste, consistency
and preservation of the fat-rich colostrum products.
The objective of the master thesis was to investigate the dynamics of the fatty acid
composition in Estonian Red cattle colostrum TAGs during four postpartum milking. To
determine the fatty acid composition of colostrum TAGs, total lipid was extracted from each
colostrum sample by a modified Folch (1957) procedure using dichloromethane : methanol
(2:1, vol/vol). The fatty acid composition of TAG was assessed on an Agilent 7890A gas
chromatograph as fatty acid methyl esters. At least 32 different fatty acids were identified
from each analysed sample.
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The second part of the work was to assess the suitability of the AOAC 969.33 method to study
the fatty acid composition of colostrum. The methodology included the separation and
derivation of fat, where fatty acids were liberated and esterified in presence of catalyst boron
trifluorid. The prepared fatty acid metyl esters were dissolved in heptane and analysed by gas
chromatography using Varian 3900 gas chromatograph.
The results of the study indicate that fatty acid composition changes during postpartum
timeline and also differs between individuals and according to the number of lactation. It
turned out that all fatty acid classes are influenced by lactation number. Compared with
normal milk fat TAGs, colostrum TAGs contain higher levels of saturated fatty acids like
mystiric acid, palmitic acid and lauric acid. In contrast, the levels of butyric acid and stearic
acid were found to be increasing significantly after calving.
In bovine colostrum the concentration of monounsaturated fatty acids were higher than
polyunsaturated fatty acids. The content of monounsaturated fatty acids were quite variable.
Most of the unsaturated fatty acids were monoenoic acids, primarly C18:1n9, C16:1n9 and
C14:1n5. Also it was noticed that there were no considerable changes in minor compounds
such as trans fatty acids, including CLA, during postpartum timeline. About 1.9% of trans
fatty acids were with one or two double bounds. The main trans isomer was trans-C18:1n9,
which content ranged from 0,48% to 1,48% in the first postpartum milking.
The results of the methology verification experiment indicated that AOAC 969.33 is suitable
for analyzing the fatty acid composition of colostrum.
This work contains 104 pages, 15 tables, 49 figures, 80 references.
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SISSEJUHATUS
Ternespiim

sisaldab

kõrgetes

kontsentratsioonides

bioaktiivseid

valguühendeid

(immunoglobuliinid, kasvufaktorid), mis tugevdavad immuunsust ning edendavad kasvu.
Enamus ternespiima temaatika vallas publitseeritud artiklitest põhinevad nimetatud
bioaktiivsete ühendite uurimisel ja fraktsioneerimisel. Samas on ka rasval oluline osa nii
vastsündinud vasika kaitsel mikrobiaalsete infektsioonide eest kui ka ulatuslik mõju
tehnoloogilistele, sensoorsetele ja toiteväärtuslikele näitajatele.
Piima põhikomponentidest on rasvasisaldus ja rasvhappeline koostis kõige varieeruvam.
Veise piima lipiidide rasvhappelist koostist mõjutavad nii loomsed kui söötmis- ja
pidamistingimustega seotud tegurid. Neist lehma individuaalsus ja laktatsioonistaadium on
peamiseid loomseid tegureid, mis mõjutavad rasva koostist. Kõige ulatuslikumad muutused
piimarasva koostises leiavad aset esimestel laktatsiooninädalatel.
Ternespiima rasva uurimisel on fokuseerutud rasvasisalduse muutustele esimestel
poegimisjärgsetel päevadel. Vähem on publitseeritud kirjandust muutuste kohta ternespiima
lipiidide (triastüülglütseroolid, fosfolipiidid) rasvhappelisest koostisest. Vaid üksikud
uuringud on keskendunud ternespiima triatsüülglütseroolide koostisele, mis on suhteliselt
palju uuritud tavapiimast erinev. Enamus informatsioonist rasvhappelise koostise kohta on
saadud gaaskromatograafilistel analüüsidel.
Magistritöö eesmärgiks oli anda kirjanduse põhjal ülevaade ternespiima rasva ja
rasvhappelisest koostisest, piimarasva omadustest ja selle mõjust tehnoloogilistele ja
toiteväärtuslikele näitajatele. Sealhulgas antakse lühiülevaade gaaskromatograafiast ning
proovide

ettevalmistusest

gaaskromatograafiliste

analüüside

läbiviimiseks.

Töö

eksperimentaalse osa eesmärkideks oli uurida eesti punase karja veiste ternespiima
rasvhappelise koostise muutuste dünaamikat triatsüülglütseroolides nelja poegimisjärgse lüpsi
jooksul ning AOAC 969.33 metoodika sobivust ternespiimast gaaskromatograafiliste
analüüside läbiviimiseks.
Magistritöö valmimisel on abiks olnud Birgit Aasmäe ja Märja katselauda kollektiiv, Tartu
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse
instituudi keemia laborikompleks, toiduainete tehnoloogia osakonna laboratooriumi juhataja
Hannes Mootse ning söötmise osakonna teadur Eve Rihma ja keemik Sirje Kuusik.
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE
1.1.

Ternespiima rasvasisaldus

Veise piimas esinevad lipiidid mikroskoopilistes gloobulites kui õli-vees emulsioon. Nende
lipiidide esmaseks eesmärgiks ternespiimas on olla energiaallikaks vastsündinud vasikale. Nii
piima rasvasisaldus kui lipiidide rasvhappeline koostis võivad oluliselt varieeruda sõltuvalt
veise tõust, söödast, piimatoodangust, laktatsioonistaadiumist, tervislikust seisundist jne.
(MacGibbon et al. 2006; Huppertz et al. 2009)
Võrreldes teiste (ternes-)piima põhikomponentidega on rasvasisaldus kõige muutuvam (36%). Tavaliselt jääb selle sisaldus vahemikku 3,5-4,7%. (MacGibbon et al. 2006) Piima
rasvasisaldus on kõrgeim vahetult pärast poegimist (3-11%), mil rasva on keskmiselt 6,77,8%. Seejärel hakkab rasvasisaldus langema ning on füsioloogiliselt madalaim energia „0“
bilansi juures, kui lehmal on kõige väiksemad keharasva reservid. Organism mobiliseerib
laktatsiooniperioodi algul energiat keharasvast, kuid ei oksüdeeri seda lõplikult. Udara
näärmekude võtab osa keharasva rasvhapetest muutumatul kujul üle ja kasutab need
piimarasva sünteesiks. See on ka põhjuseks miks laktatsiooniperioodi algul on rasvasisaldus
kõrgem. (Kärt, Oll. 2002; Fox. 2003)
Ternespiima rasvasisaldust ja rasvhappelist koostist on võrreldud erinevate loomaliikide ja
tõugude vahel (deMan et al. 1963; Csapó et al. 1994; Varga-Visi et al. 2011; Marounek et al.
2012; Coroian et al. 2013). On täheldatud, et kui tavapiima rasvasisaldust mõjutab veise tõug,
siis ternespiima korral ei ole märgatavaid erinevusi tõugude vahel. Jooniselt 1 ilmneb, et
kõige kõrgema rasvasisaldusega ternespiim saadakse holsteini-friisi tõugu veistelt. Ülejäänud
tõugude puhul jääb rasvasisaldus suhteliselt konstantseks, 5-6% piiresse. (Varga-Visi et al.
2011)
Eesti kontekstist vaadatuna omab joonisel 1 väljatoodud tõugudest tähtsust ainult holsteinifriisi tõug, mis moodustas Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS’i andmetel 2014.
a ligemale 79,1% piimakarjast. Eesti holsteini-friisi (EHF) tõule järgnevad arvukuselt eesti
punane kari (20%) ning eesti maatõug (0,5%). Üksikutes talukarjades on esindatud muude
tõugudena äärširi ja džörsi tõugu piimaveised, kes on laialt levinud Euroopas, Ameerikas ja
Okeaanias seetõttu, et annavad kõrgema kuivainesisaldusega piima. Võrreldes eesti punase
karja (EPK) veiste piimajõudlusnäitajaid eesti-holsteini friisi tõuga, ilmneb et EPK veistelt
saadakse kõrgema rasva- ja valgusisaldusega piima. Eestis kehtiva piima kokkuostuhinna
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alus, kus rasva- ja valgusisaldus mõjutab hinda vähe, ei soodusta nimetatud tõugude pidamist.
(Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS. 2015; Eesti Põllu- ja Maamajanduse
Nõuandeteenistus. 2015) Lisaks pole viimastel aastatel kasuks tulnud EPK karja aretus tema
kestmisele iseseiva tõuna, vaid praeguste trendide jätkumine ennustab EPK tõule peatset
hääbumist (Uba. 2008). Autorile teadaolevalt pole varasemalt Eestis uuritud eesti
piimaveistelt saadava ternespiima rasvasisaldust ning rasvhappelist koostist, mistõttu
käesolevas töös puuduvad võrdlusandmed erinevate eesti piimaveiste tõugudega.

Joonis 1. Erinevate piimaveisetõugude ternespiima (I, III ja V päeva) keskmine rasvasisaldus
(Varga-Visi et al. 2011).
Teostatud on mitmeid uuringuid eesmärgiga suurendada ternespiima rasvasisaldust kõrgema
söödarasva kasutamise abil. Looduslikult sisaldab lüpsilehmade sööt küllaltki vähe rasva (2,54%). Kuigi rasva lisamine ratsiooni tiinuse lõpul ei anna tulemuseks muutusi veise
ternespiima rasvasisalduses, siis võivad toimuda muutused rasvhappelises koostises (vt. ptk.
1.4). (Kehoe. 2006; Vanhatalo et al. 2013) Tiinuse lõpul söödaratsiooni lisatud rasva mõjud
ilmnevad varajase laktatsiooni piimale, mis annab tulemuseks rasva koostise numbrilise
kasvu. See võib olla tingitud sellest, et mäletsejad kasutavad tiinuse ajal energiat selleks, et
suurendada rasva reserve ning parandada kehalist seisundit. Laktatsiooni algul on loomad
koos eelneva rasvatäiendusega võimelised sekreteerima rohkem rasva piima suuremaks
kujunenud rasvareservi tõttu. Ternespiima rasvasisaldus on tõenäoliselt mõjutamata seetõttu,
et ternespiim sekreeritakse enne laktatsiooni algust, mil keharasva reservid on veel
kasutamata. (Kehoe. 2006)
Ternespiima rasvhappelist profiili mõjutab söödarasva allikas, mida söödetakse kinnislehmale
enne poegimist. Sellele vaatamata on saavutatav efekt lühiajaline, laktatsiooni esimese nädala
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lõpul vaevumärgatav. Teadusartiklid viitavad, et ternespiimas on võimalik söötmise kaudu
suurendada selekteeritud rasvhapete sisaldust (nt. n-3 rasvhapped), millel võib olla oluline
mõju vasika tervisele kui ka ternespiimast valmistatud toodete funktsionaalsetele omadustele.
(Santchi et al. 2009) Samas tuleb rasva lisamisel söödaratsiooni arvestada, et üleliigne rasv on
kahjulik vatsa tegevusele. Põhjuseks on küllastunud rasvhapped, mis juba väga väikestes
kogustes on mürgised kiude lagundavatele vatsa mikroorganismidele. (Vanhatalo et al. 2013)

1.2.

Piimarasva koostis ja omadused

Veise piimarasva koostist ja struktuuri on ulatuslikult uuritud. Piimarasva näol on tegemist
rasvainete seguga, mis erinevalt teistest loomsetest ja taimsetest rasvadest on hea
omastatavuse, mitmekülgsema struktuuri ja koostisega. (Mansson. 2008) Piimarasv on
enamike piimatoodete olulisem koostisosa. Selle füüsikalistel omadustel on oluline mõju
piimatoodete (nt. koor, või, piimapulbrid, juust) ning teiste piimarasva sisaldavate toodete
organoleptilistele ja reoloogilistele omadustele. (Moran et al. 1994; MacGibbon et al. 2006)
Lipiidid võib jagada kolme rühma: neutraalsed lipiidid (tri-, di- ja monoatsüülglütseroolid),
polaarsed lipiidid (fosfolipiidid, glükolipiidid) ja segalipiidid (steroolid, karotenoidid,
vitamiinid). Piima lipiididest domineerivad triatsüülglütseroolid koos väikeses koguses (tabel
1)

-

glükolipiidide,

rasvlahustuvate

vitamiinidega,

eeterlike

lipiididega

ning

maitsekomponentidega, põhiliselt laktoonide, aldehüüdide ja ketoonidega. (Fox. 2003;
Sikorski, Kolakowska. 2003)
Tabel 1. Piimarasva koostis (MacGibbon et al. 2006)
Lipiidi klass
Triatsüülglütseroolid
Diatsüülglütseroolid
Monoatsüülglütseroolid
Vabad rasvhapped
Fosfolipiidid
Kolesterool
Kolesterüülestrid
Süsivesinikud

Sisaldus, %
97-98
0,3-0,6
0,02-0,04
0,1-0,4
0,2-1,0
0,2-0,4
0,02
0,1
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Mitmeid lipiide ja rasvlahustuvaid ühendeid on leitud (ternes-)piimas suhteliselt väikestes
kogustes. Kuigi neid esineb vähe, sisaldavad nad mitmeid komponente, mil on füsioloogiliselt
potentsiaalne tähtsus vastsündinule (nt. hormoonid ja vitamiinid) ning samuti koostisosi, mis
aitavad kaasa piima ja piimatoodete (sh. ternespiimatoodete) organoleptiliste omaduste
kujunemisele. (Fox et al. 2006) Piimarasvast on avastatud üle 120 maitseühendi. Nad on
tavaliselt esindatud minoorsetes kogustes, kuid ebaõiged piima säilitustingimused
suurendavad nende kontsentratsioone ning põhjustavad kõrvallõhnu. Paljudeks lõhnaaineteks
on aldehüüdid, mis on rasvhapete oksüdatsiooni ühendid ning tavaliselt tekitavad teravaid
maitseid. See-eest laktoonid vastutavad piima magusa maitse eest. Metüülketoonid ja diatsüül
üheskoos rasvhapete ja laktoonidega annavad nt. võile iseloomuliku maitse. (Sikorski,
Kolakowska. 2003)
Rasvade (ja ka õlide) keemilised ja füüsikalised omadused on suuresti määratletud
rasvhappelise koostise ning nende paiknemisega triatsüülglütseroolide molekulis. Keemiliselt
on kõik rasvad ja õlid glütserooli ja rasvhapete estrid. Looduslike rasvade ja õlide keemilised
omadused varieeruvad suurel määral, kuna (O’Brien. 2009):
1) rasvhapete sisaldused varieeruvad väga suures ulatuses;
2) triatsüülglütseroolide struktuur varieerub sõltuvalt õlist või rasvast.
Rasvu ja õlisid nimetatakse tavaliselt kui triatsüülglütseroole, kuna glütserooli molekulil on
kolm hüdroksüülrühma, millele rasvhapped saavad kinnituda. Kõikidel triatsüülglütseroolidel
on sama glütserooli „üksus“, seega annavad erinevaid omadusi rasvhapped. Rasvhappeid
eristatakse seejuures kolmel viisil (O’Brien. 2009):
1) ahela pikkus;
2) kaksiksidemete arv ja asukoht;
3) rasvhapete paiknemine glütserooli molekuli siseselt.
Variatsioonid nendes karakteristikutes on vastutatavad rasvade ja õlide keemiliste ja
füüsikaliste erinevuste eest. (O’Brien. 2009) Piimarasva füüsikalised omadused sõltuvad
triatsüülglütseroolide koostisesse kuuluvate rasvhapete (RH) keemilisest koostisest ja
struktuurist (Poikalainen. 2004). Triatsüülglütseroolidel on peamine ja otsene mõju
piimarasva omadustele, nt. hüdrofoobsusele, tihedusele, sulamis- ja hangumisomadustele jne.
Triatsüülglütseroolid varieeruvad märgatavalt molaarmasside ja küllastamatuse määra alusel.
(MacGibbon et al. 2006; Perez et al. 2013) Piima lipiididel on täheldatud olulisi
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põletikuvastaseid ja antimikroobseid omadusi. Piima rasvhappeline profiil mõjutab ka
piimatoodete tehnoloogilisi ja sensoorseid omadusi ning seda võib seostada metabolismi ja
keskkonnateguritega (loomade energiabilansi staatusega või metaani eruktatsiooniga).
(Zarzynska et al. 2014)
Piima lipiidide keemilistel omadustel võib olla märkimisväärne mõju piimarasva
sulamisomadustele, millel omakorda võib olla oluline mõju mitmete piimatoodete (nt. või ja
juust) funktsionaalsetele omadustele. Piimarasv sulab väga laias vahemikus, alates -35 °C-st
kuni 38 °C-ni (joonis 2). Piimarasva sulamisprofiililt nähtub, et peamine sulamispiik asub
17 °C juures ning platoo temperatuurivahemikus 22-36 °C. Oluline osa piimarasvast sulab
vahemikus 10-20 °C. (MacGibbon et al. 2006)

Joonis 2. Skaneeriv diferentsiaalkalorimeetriaga määratud piimarasva sulamisprofiil
(MacGibbon et al. 2006).
Lai sulamisvahemik on otseselt seotud suure hulga erinevate triatsüülglütseroolide
olemasoluga piimarasvas. Triatsüülglütseroolide sulamispunkt ja füüsikaline vorm sõltub
nende rasvhappelisest profiilist. Sulamistemperatuuri mõjutab triatsüülglütseroolide koostises
olevate (Brown. 2015; Webb. 2007):
1) rasvhapete ahela pikkus;
2) küllastamatuse aste;
3) cis-trans konfiguratsioon;
4) kristalliline struktuur.
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Rasvhapete sulamispunkt sõltub mil määral on molekulid üksteisega seotud ning võimelised
sidemeid looma. Mida tugevam on külgetõmbjõud, seda kergem on molekulidel üksteisega
ühineda ning seda rohkem kulub energiat sidemete lõhkumiseks ja rasva sulamiseks.
Nimetatud põhimõte kehtib kõigile neljale omadusele, mis mõjutavad sulamistemperatuuri.
Näiteks pikemad rasvhapete ahelad tähendavad tugevamat külgetõmbejõudu rasvhapete
molekulide vahel ning seega on vaja rohkem energiat nende lahutamiseks ja sulamispunkt on
kõrgem. (Brown. 2015; Webb. 2007) See-eest kaksikside loob molekulis nn. „sõlme“, mis
raskendab rasvhapetel üksteisega sobitumast. See annab tulemuseks küllastumata rasvhapete
madalama sulamistemperatuuri (kaksiksidemed alandavad sulamistemperatuuri) võrreldes
küllastunud

rasvhapetega

ning

seletab

miks

küllastumata

õlid

kalduvad

olema

toatemperatuuril vedelad, samal ajal kui küllastunud rasvad tahked. (Brown. 2015)
Kolmas oluline struktuuriline erinevus, mis mõjutab rasvhappe sulamispunkti on cis või trans
kaksiksidemete osakaal. Trans-konfiguratsiooniga rasvhappel on kõrgem sulamispunkt kui
sarnasel rasvhappel cis-vormiga. Cis-kaksiksidemed vähendavad interaktsioone, mis
alandavad rasva sulamistemperatuuri. (Brown. 2015)
Neljas mõjutegur rasva sulamispunktile on selle kristalliline struktuur, s.t. rasvhapete ahela
paigutus triatsüülglütserooli molekulis. See kuidas rasvhapped on „pakitud“ või
kristalliseerunud rasva tahkes faasis määrab millises punktis rasv sulab. Enamik rasvu ilmutab
polümorfismi, mis on võime eksisteerida rohkem kui ühes kristallilises vormis. Rasvakristalle
klassifitseeritakse kui alfa (α), beeta prim (β’) või beeta (β). Rasvade sulamispunkt tõuseb
kristallide suuruse kasvamisel α-vormist β-vormi. Jahutamiskiirus pärast rasva kuumutamist
või soojendamist määrab kristallide vormi. Kiire jahutamise tulemuseks on ebastabiilised αkristallid. Äärmiselt aeglane jahutamine või pikad säilitusajad moodustavad kõige
stabiilsemad β või β’ kristallid, mis tekitavad liivast ning rabedat tekstuuri. Nimetatud omadus
omab nt. tehnoloogias tähtsust koore füüsikalise valmimise režiimide valikul. (Brown. 2015)

Joonis 3. Rasva esinemisvormid. Rasva kristalliline vorm mõjutab selle sulamispunkti ja
tekstuuri: A – α-kristallid (ebakorrapärane); B – β’-kristallid (vahelduvad read täisnurga all);
C – β-kristallid (paralleelsed read) (Brown. 2015).
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Ternespiima töötlemisel rakendatavate eraldusprotsesside efektiivsus on otseses sõltuvuses
selle rasvhappelisest koostisest. Rasvhappelise koostise olulisus seisneb rasvhapete
sulamistemperatuuri erinevuses. Kuna rasvakuulikeste eraldumiskiirus sõltub toorme
viskoossusest, mida on võimalik mõjutada sõltuvalt protsessist kas separeerimistemperatuuri
või membraanfiltratsiooni temperatuuri valikuga. Kõrgema sulamistemperatuuriga rasvhapete
kõrge sisaldus ternespiimas tõstab eraldatava rasvafraktsiooni viskoossust ning tagajärjeks
võib olla separaatori koorekanalite või membraani pooride ummistumine. (Laikoja. 2001; Kiis
et al. 2002; Poikalainen. 2004)
Rasvhappeline koostis on oluline ka rasvarikaste ternespiimatoodete maitse, lõhna,
konsistentsi ja säilivuse seisukohast. Oluline osa on selles lühi- ja pikaahelaliste rasvhapete
ning küllastunud ja küllastumata rasvhapete omavahelisel suhtel. Küllastunud ja küllastumata
rasvhapete vahekord sõltub paljudest teguritest (vt. ptk. 1.4), kuid üldjuhul on umbes 65-70%
piimarasvas sisalduvatest rasvhapetest küllastunud ning 30-35% küllastumata. Suur osa
küllastunud rasvhappeid võib parandada rasva stabiilsust oksüdatsiooni vastu ja seeläbi
vähenevad võimalused sensoorsete omaduste defektide tekkeks. (Poikalainen. 2004;
Tuijtelaars. 2008; Samková et al. 2012)
Ternespiima rasvas on küllastunud ja küllastumata rasvhapete osakaal erinev. Küllastumata
rasvhapete, põhiliselt oleiin-, steariin- ja linoleenhappe, osakaal on suurem ning laktatsiooni
vältel kasvab küllastunud rasvhapete sisaldus. Esimesel laktatsiooni nädalal on ternespiimas
vähe lühikeseahelalisi rasvhappeid. Nende osakaal kasvab kuni laktatsiooniperioodi
kaheksanda nädalani. (Paszczyk et al. 2005; Zarzynska et al. 2014)
Piimarasva triatsüülglütseroolid (TAG) on sünteesitud rohkem kui 400 erinevast rasvhappest,
mistõttu piimarasval on looduslikest rasvadest kõige mitmekesisem koostis. Peaaegu kõiki
neist hapetest esineb mikrokogustes ning ainult 15 rasvhappe sisaldus on 1% või kõrgem (vt.
lisa 1). Piimarasva unikaalsus ei piirdu ainult selle rasvhappelise profiiliga. Põhimõtteliselt
võivad piima rasvhapped glütserooliga kombineerudes moodustada miljoneid erinevaid
triatsüülglütseroole. (Mansson. 2008) Kui piimarasva 400 rasvhapet jaotuksid piimarasva
TAG-des juhuslikult, siis kogu triatsüülglütseroolide teoreetiline number oleks 64 x 106.
Ometi ei ole rasvhapped juhuslikult esterdunud triatsüülglütserooli molekuliga kolmel
positsioonil, vaid ilmneb spetsiifiline jaotusmuster. Rasvhapete predominantsed asukohad
ternes- ja tavapiima TAG-des on välja toodud tabelis 2. (Parodi. 1983; Jensen. 2002;
Palmquist. 2006)
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Tabel 2. Veise tava- ja ternespiima rasva RH-de positsionaalne jaotus TAG-des (2Parodi.
1983; 1MacGibbon et al. 2006)
Rasvhapete positsionaalne jaotus TAG-ides, mol%
Rasvhape
Tavapiim1
Ternespiim2
sn-1
sn-2
sn-3
sn-1
sn-2
sn-3
C4:0
0,4
30,6
...
...
16,1
C6:0
0,7
13,8
...
...
8,0
C8:0
0,3
3,5
4,2
0,1
1,2
2,0
C10:0
1,4
8,1
7,5
0,7
3,1
2,8
C12:0
3,5
9,5
4,5
2,1
4,4
2,2
C14:0
13,1
25,6
6,9
10,2
19,1
6,2
C16:0
43,8
38,9
9,3
50,8
41,1
17,0
C18:0
17,6
4,6
6,0
9,1
3,3
8,0
C18:1
19,7
8,4
17,1
15,4
14,7
27,6
Veise (ternes-)piim sisaldab unikaalset TAG-de komplekti, arvatavasti tuhandeid ning seega
on individuaalsete TAG-de identifitseerimine keeruline. Jaotus on liigispetsiifiline ning mitte
juhuslik. Võrreldes ternes- ja tavapiima TAG-ide koostist, ilmneb et rasvhapete positsionaalne
paiknemine TAG-ide molekulis on küllaltki sarnane. Üksikute rasvhapete jaotus
poegimisjärgses piimas üldiselt järgib konkreetset mustrit, mis tavaliselt läheneb tavapiima
piimarasva koostisele. Nii tava- kui ternespiimas esterduvad lühikeseahelaga rasvhapped
C4:0 ja C6:0 peaaegu eranditult positsioonis sn-3. Keskmise ahelapikkusega rasvhapped
(C8:0, C10:0, C12:0 ja C14:0) on eelistatult positsioonil sn-2 ning C16:0 on peaaegu võrdselt
jaotunud positsioonidel sn-1 ja sn-2, kui C18:0 rasvhape esterifitseerub selektiivselt
positsioonil sn-1. Rasvhape C18:1 näitab eelistust positsioonide sn-1 ja sn-3 suhtes. Kuna
glütseroolil on kiraalne tsenter ning enamike piimarasva triatsüülglütseroolide struktuur on
asümeetriline, siis kõiki enantiomeere ilmselt ei sünteesita ja juhuslikku jaotust ei esine.
(Parodi. 1983; MacGibbon et al. 2006)
On täheldatud, et kui rasvhapete sisaldus muutub TAG-ides, siis muutused kolmel
stereospetsiifilisel positsioonil ei toimu samas tempos. Sn-1 ja sn-2 rasvhappelist koostist
juhitakse sn-glütserool-3-fosfaadi ja 1-atsüül-sn-glütserool-3-fosfaadi atsüültransferaasidega.
Lisaks on täheldatud, et kui lehmade söötmisrežiimi piirata, siis enne söötmise piiramist
sisaldavad (ternes-)piima triatsüülglütseroolid C8:0 ja C10:0 rasvhappeid eelistatavalt
esterifitseeritult positsioonil sn-3. Pärast söötmisrežiimi piiramist aga positsioonil sn-2. Need
muutused ei näi olevat seotud rasvhapete sisaldusega TAG-ides. On võimalik, et lehma
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füsioloogiline seisund omab mõju mõningatele teguritele, mis mõjutavad rasvhapete
atsüülimist. (Parodi. 1983)

1.3.

Piima rasvhapete päritolu

Veise piimarasva rasvhapped pärinevad kahest allikast - de novo sünteesil piimanäärmest ning
otseselt vereringest võetud toitainetest. Rasvhapete struktuur on sõltuvalt päritolust erinev. De
novo sünteesil sünteesitud rasvhapped on lühikese ja keskmise ahela pikkusega (C4:0 kuni
C14:0 ja ka mõned C16:0 happed), samal ajal kui C18:0 rasvhapped ning mõned C16:0
rasvhapped pärinevad söödast. Piimarasvast ligikaudu pool moodustub piimanäärmes de novo
sünteesil ja pool otseselt vereringest võetud toitainetest. De novo sünteesil moodustuvate
rasvhapete (C4:0 kuni C14:0 rasvhapped ja ligikaudu 50% C16:0 rasvhapetest) lähteaineks on
vatsafermentatsioonil tekkinud äädikhape ja β-hüdroksüvõihape. Nimetatud lähteained
tekkivad polüsahhariidide (tselluloosi ja hemitselluloosi) mikroobsel fermentatsioonil vatsas.
(Mansbridge et al. 1997; Jensen. 2002; Parodi, 2004; Samkova et al. 2012; Vanhatalo et al.
2013)
Vereringest otse saadavad rasvhapped (ligikaudu 50% C16:0 rasvhapped ja kõik ≥ C18:0
rasvhapped) on pärit söötadest või kudede varurasvadest. Piimanääre on võimeline
desatureerima rasvhappeid ehk sünteesima küllastunud rasvhapetest uuesti küllastumata
rasvhappeid kaksiksideme moodustamise ja vesiniku eemaldamise teel. Näiteks steariinhape
võib desatureerida oleiinhappeks ning vakeenhape linoleenhappeks. (Vanhatalo et al. 2013)
Söödast pärinevad lipiidid koosnevad suures osas linoolhappest (9c, 12c-18:2) ja
linoleenhappest (9c, 12c, 15c-18:3). Vatsas toimub rasvade seede kaheetapiliselt (joonis 4).
Esmalt lipiidid (fosfo- ja galaktolipiidid, triatsüülglütseroolid) hüdrolüüsitakse, et
produtseerida

esterdamata

rasvhappeid,

mis

seejärel

allutatakse

ulatuslikule

biohüdrogeneerimisele mikroorganismide poolt. Linoleenhappe biohüdrogeneerimise protsess
algab isomerisatsiooniga, mille käigus produtseeritakse konjugeeritud linoleenhape (9c, 11t18:2). Sellele järgneb redutseerimisreaktsioon saamaks vaktseenhapet (11t-18:1) ja seejärel
edasine redutseerimine 18:0 rasvhappeks. Linoleenhappe biohüdrogeneerimine juhindub
sarnasest ainevahetusrajast. Biohüdrogenatsioonil saadavad rasvhapped esterifitseeritakse
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triatsüülglütseroolideks, mis seejärel ringlevad vereringes. Need triatsüülglütseroolid
omastatakse piimanäärmete poolt ja lõhustatakse saamaks esterdamata rasvhappeid. Lisaks
sisaldab piimanääre desaturaasi süsteemi, mis konventeerib märkimisväärsetes kogustes 18:0
rasvhapet oleiinhappeks (9c-18:1). (Fox et al. 2006)
Nende protsesside lõpptulemusena koosnevad (söödarasvadest pärinevad) piimanäärmes
olevad rasvhapped olulistes kogustes 16:0, 18:0 ja oleiinhappest, vähemal määral linool- ja
linoleenhappeid ning limiteeritud koguses teisi monoeenseid ja dieenseid rasvhappeid, nagu
näiteks 11t-18:1 ja 9c, 11t-18:2. (Fox et al. 2006)

Joonis 4. Lüpsilehma rasvade seede (Vanhatalo et al. 2013)
Jooniselt 4 nähtub, et lehma eesmaos ja jämesooles toimuvad mitmesugused mikrobiaalsed
protsessid ning peensooles leiab aset sööda ensümaatiline hüdrolüüs. Nende protsesside lõppproduktid, nt. lenduvad rasvhapped, glükoos, aminohapped ja pika ahelaga rasvhapped,
imenduvad vereringesse. Vereringest edasi imenduvad seede lõpp-produktid piimanäärmesse
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piima rasva moodustamiseks või kudedesse, kus neid kasutatakse elatustarbe rahuldamiseks.
(Vanhatalo et al. 2013)

1.4.

Piima rasvhappelist koostist mõjutavad tegurid

Rasvhapped, mis on piimarasva kõige olulisemaid koostisosi, moodustavad ligikaudu 90%
piimarasvast. Võrreldes teiste piima komponentidega on rasvhappeline koostis kõige alluvam
muutustele. Rasvhappeline koostis, rasvhapete positsioon triatsüülglütseroolide molekulis,
nagu ka küllastunud ja küllastumata rasvhapete osakaal, mõjutavad ulatuslikult piimarasva
toiteväärtuslikke, sensoorseid ja tehnoloogilisi omadusi. Tabelis 3 on toodud peamised
tegurid, mis on seotud veise piima lipiidide rasvhappelise kootise muutustega. (Jensen. 2002;
Samková et al. 2012: 83-84)
Tabel 3. Piima lipiidide rasvhappelist koostist mõjutavad tegurid (Jensen. 2002)
Loomsed
Sööt
Geneetika
Teravilja tarbimine
Laktatsioonistaadium
Söödarasvade kogus ja koostis
Vatsa fermentatsioonid
Valgutarbimine
Udara infektsioonid
Energia tarbimine
Veise somatotropiini kasutamine Sessoonsed ja regionaalsed mõjud

Muutused piimarasva rasvhapete sisalduses ja koostises võivad olla seotud looma päritoluga,
nt.

geneetilised

tegurid

(tõug

ja

valik),

laktatsioonistaadiumiga,

mastiidiga

ja

vatsafermentatsiooniga või söödaga seotud tegurid, nt. kiu ja energia tarbimine, söödarasvad,
ning sessoonsed ja piirkondlikud mõjud. (Palmquist. 1993; Mansbridge. 1997; Jensen. 2002;
Mansson. 2008; Samková et al. 2012) Neist lehma individuaalsus ja laktatsioonistaadium on
peamiseid loomseid tegureid, mis mõjutavad rasva koostist. Tõug ja laktatsiooninumber
mõjutavad varieeruvust rasvhappelises koostises piiratud määral. Neist mõningaid tegureid
saab kasutada efektiivselt piimarasva koostise muutmisel. (Samková et al. 2012)
Loomade geneetilise tausta teadmine võib osutuda oluliseks piimarasva koostise mõjutamisel.
Meetodid selle saavutamiseks hõlmavad tõu valikut, traditsioonilisi tõuaretusprogramme,
sealhulgas järglaste kontrolli, pullide ning lehmade valikut, mis põhineb spetsiifilistel
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geenidel ja transgeneesil. Loomsete tegurite rakendamine rasva koostise muutmiseks on
sõltuvuses üksikute rasvhapete ning nende rühmade geneetilisest varieeruvusest. Eriline huvi
on fokuseerunud geneetilistele ja fenotüübilistele korrelatsioonidele, mis on seotud
piimatoodanguga ja rasvhapete sisaldusega, aga ka seoseid üksikute rasvhapete vahel.
(Samková et al. 2012)
Rasvhappelist koostist on seostatud piimatoodanguga. Piimatoodangu näitajate (valgu-või
rasvasisaldus, piimatoodang nagu ka rasva- ja valgu saagised) ning rasvhapete osakaalu
vaheliste seoste selgitamisel on määravaks loomsete teguride mõju mõistmine. (Samková et
al. 2012)
Söötmisele järgnevalt on teiseks enam uuritud teguriks, mis mõjutab piimarasva rasvhappelist
koostist, veise tõug. Kaks enam uuritud piimaveise tõugu on holsteini-friisi ning džörsi.
Võrdlevad uuringud osutavad, et piimaveisetõugudel (nt. džörsi, äärširi), kel on kõrgem
rasvasisaldus, on sageli vähem soovitud piimarasva koostis – s.t. kõrgemal tasemel
küllastunud ja hüperkolesteroleemiat põhjustavaid rasvhappeid ning vähem polüküllastamata
rasvhappeid kui väiksema piimatoodangu ja rasvasisaldusega tõugude piimarasvas. (Samková
et al. 2012)
Publitseeritud andmed näitavad, et esmapoegijad lehmad toodavad piimarasva, milles on
kõrgemas kontsentratsioonis küllastumata rasvhappeid ja väiksemas kontsentratsioonis
küllastunud rasvhappeid kui lehmadel teise või enama laktatsiooniga. Näiteks, Thomson et al.
(2000) täheldas esmapoegijate piimarasvas kõrgemas kontsentratsioonis oleiinhapet ning
küllastumata rasvhappeid kui mitmekordselt poegijate piimarasvas. Sarnast võrdlust on
kirjeldanud Craninx et al. (2008), kes tuvastas väiksemas kontsentratsioonis palmitiinhapet
ning kõrgemas kontsentratsioonis steariin-, oleiin-, vaktseen- ja konjugeeritud linoleenhapet
esmapoegijate piimarasvas. Erinevusi esmapoegijate ning mitmekordselt poegijate piimas
võib

osaliselt

seletada

muutuva

piimatoodangu

ja

rasvasisaldusega

üksikute

laktatsiooniperioodide ajal. Miller’i et al. (2006) uurimuste põhjal on rasvhapete süntaasi
(osaleb rasvhapete biosünteesil) sisaldus piimanäärmes esimesel kolmel laktatsiooninädalal
küllaltki madal ning seejärel järk-järgult kasvab esmapoegijate piimas. Mitmekordselt
poegijatel on rasvhapete süntaasi tase varajasel laktatsioonil sama kui esmaspoegijate
lehmade laktatsiooni lõpul. (Samková et al. 2012)
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Võrreldes laktatsiooninumbriga on laktatsioonistaadiumi mõju uuritud veelgi ulatuslikumalt.
Laktatsioon jagatakse sageli kolme perioodi: varajane (<100 p), kesk (100-200 p) ja hiline
(>200 p). Enamikes uurimustes on suurem analüüsitavate proovide sagedus varajasel
laktatsiooniperioodil, mil leiavad aset märkimisväärsed muutused rasvhappelises koostises.
Kõige

ulatuslikumad

laktatsiooninädalatel
laktatsiooninädalaks.

muutused
ning

Vaatamata

piimarasva

muutuvad
sellele

koostises

vähem
leidis

leiavad

ulatuslikumaks

Fearon’i

et

al.

aset

esimestel

kaheksandaks

(2004),

et

hilises

laktatsioonistaadiumis lehmad toodavad piimarasva, mis sisaldab märkmisväärselt rohkem
küllastumata rasvhappeid kui kesklaktatsioonis olevate lehmade piimarasv. (Samková et al.
2012)
Sõltuvalt rasvaallikatest (de novo süntees või vereringest võetud toitainetest) võivad
laktatsiooni vältel toimuvad piimarasva koostise muutused jälgida erinevaid mustreid.
Laktatsiooni edenedes kasvab niigi suhteliselt suur de novo sünteesi rasvhapete (lühikese- ja
keskmise ahelapikkusega rasvhapped) osakaal veelgi, samal ajal kui enamus söödast
pärinevate rasvahapete osakaal (pikaahelalised rasvhapped) väheneb. See on seletatav
lehmade negatiivse energiabilansiga, millega kaasneb lühikeseahelaga rasvhapete suurenenud
mobilisatsioon rasvkoe varudest. Lake et al. (2007) väidab, et lehmadel on oluline
energiadefitsiit esimese 30 laktatsioonipäeva jooksul. Vastavalt Bauman’i et al. (2003)
tulemustele võib söödast pärinevate rasvhapete osakaal varieeruda alates 5%-st (kui lehm on
heas füsioloogilises seisundis) kuni 20%. (Samková et al. 2012)
Kliinilise mastiidi korral väheneb piima kogus ning varieerub valgu- ja rasvasisaldus. (Jensen.
2002) Mastiitses piimas on piimarasv mõjutatud ulatuslikumast lipolüüsist, mistõttu on
vabade rasvhapete sisaldus kõrgem. See omakorda võib põhjustada ebasoovitavaid
maitseomadusi. Sõltuvalt bakteriaalse infektsiooni liigist võib see olla tingitud kas
bakteriaalsetest lipaasidest või loomse päritoluga lipaasidest. Samuti on tõenäoline, et paljud
mastiitsed infektsioonid põhjustavad piima rasvagloobuli membraani nõrgenemist, mis
muudab rasva vastuvõtlikumaks hüdrolüüsile endogeensete lipaaside poolt. (Jensen. 2002)
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1.5.

Ternespiima rasvhappeline koostis

Tavapiima rasva triatsüülglütseroolide koostist on ulatuslikult uuritud, kuid siiski pole
triatsüülglütseroolide täpse koostise ja jaotuse kohta veel kaugeltki kõik teada. Üksikutes
uuringutes on keskendutud ternespiima triatsüülglütseroolide (TAG) koostisele, mis on
suhteliselt palju uuritud tavapiimast erinev. Ternespiima rasva uurimisel on peamine
tähelepanu fokuseerunud rasvasisalduse ning selle koostisosade muutustele esimeste
poegimisjärgsete päevade jooksul. Neist enamikes publitseeritud teadusartiklites on autorid
keskendunud spetsiifiliste rasvhapete (nt. konjugeeritud linoleenhape, transrasvhapped jne)
sisalduste muutustele või on tulemused esitatud grupeeritult, nt. mono- ja polüküllastamata
ning küllastunud või n-3 ja n-6 rasvhapped jne. Seejuures on vaatluse alla võetud pikem
periood, s.o. kogu laktatsiooniperiood, mistõttu proovide kogumise vaheline ajaline intervall
on suur. (Contarini et al. 2014; Parodi. 1983)
Autorile

teadaolevalt

on

kõigest

kolm

uurimustööd

keskendunud

ternespiima

triatsüülglütseroolide koostises toimuvatele muutustele nii rasvhapete sisalduses kui ka nende
muutustele molekulaarsel tasemel. Neist esimene uuring on läbiviidud Parodi (1983) poolt,
kes uuris rasvhapete positsionaalset jaotumist triatsüülglütseroolides nii poegimiseelses kui
poegimisjärgses piimas. Järgnev teadusartikkel pärineb Laaksolt et al. (1996), kes uuris
holsteini-friisi ja äärširi tõugu veiste ternespiima rasva triatsüülglütseroolides aset leidvaid
muutusi, sh. TAG-ide jaotust vastavalt atsüülsüsiniku numbrile ja molekulmassile. Viimane
publitseeritud artikkel pärineb Contarini’lt et al. (2014), kes uuris holseini-friisi tõugu veiste
triatsüülglütseroolide koostises toimuvaid muutusi viie poegimisjärgse päeva jooksul kui viie
kuu möödumisel poegimisest ning laktatsiooninumbri mõju rasvhappelisele koostisele ja
fosfolipiidide sisaldusele. Kõik see informatsioon peaks aitama välja selgitada piima TAG-de
biosünteesi ning andma informatsiooni vasika lipiidide toitumise kohta.
Enamus informatsioonist rasvhappelise koostise kohta on saadud gaaskromatograafilisel (GC)
analüüsil. Rasvhapete molekulaarsed seostumised piimarasva TAG-de sünteesil ei ole
juhuslik protsess, mistõttu ei ole kapillaar GC abil võimalik hinnata muutusi, mis leiavad aset
molekulaarsel tasemel TAG-ide koostises. (Contarini et al. 2014) Spetsifiilisemat
informatsiooni

tavapiima

rasvhappelise

koostise

kohta

on

võimalik

saada

triatsüülglütseroolide analüüsimisel gaaskromatograafia meetoditega nagu nt. nii polaarse kui
mittepolaarse

statsionaarse

faasiga

GC

abil,

kõrgsurvevedelikkromatograafiga

(pöördfaaskolonniga ning ioonvahetuskolonnidega, mis on laetud hõbeioonidega) jne.
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(Laakso et al. 1996; Contarini et al. 2014) Lisaks on erinevatest proovidest, kaasaarvatud
piimarasvast,

TAG-de

analüüsimisel

osutunud

kasulikuks

tehnikaks

superkriitiline

vedelikkromatograafia. Piimarasva TAG-de analüüsimisel on leidnud kasutatust ka erinevatel
viisidel mass-spektromeeter (MS), tavaliselt kombinatsioonis erinevate kromatograafiliste
eraldustehnikatega. Kromatograafia kasutamine enne mass-spektromeetrit parandab oluliselt
tulemuste tõlgendamist keerukatest maatriksitest. On leitud, et teatud eesmärkidel ammoniaak
negatiivse-ioon keemilise ionisatsioon MS kasutamine, ilma eelneva kromatograafilise
eraldamise kasutamiseta, on kiire ja tundlik tehnika TAG-de analüüsimiseks. (Laakso et al.
1996)

1.5.1.

Enamlevinud rasvhapete sisaldused ternespiimas

Baldwin et al. (1944) tulemuste kohaselt on veise ternespiima rasva koostis sarnane
tüüpilisele võirasva koostisele, millel on kõrge oleiinhappe sisaldus ning madalamas
kontsentratsioonis madala molekulmassiga rasvhappeid. See-eest Anantakrishnan et al.
(1946) täheldas, et veise ternespiima rasv erineb oluliselt võirasva koostisest.
Taylor et al. (2002) uurimistöö näitab, et rasvhapete sisaldused piimarasvas varieeruvad
laktatsiooniperioodil järgmiselt:
a) C4:0 sisaldus väheneb järk-järgult laktatsiooniperioodi jooksul;
b) C6:0 kuni C14:0 rasvhapete sisaldused kasvavad alates laktatsiooni algperioodist kuni
saavutavad maksimumväärtused kaheksa kuni kaheteistkümne nädala möödumisel
poegimisest ning hiljem leiab aset järk-järguline vähenemine;
c) C16:0 sisaldus tõuseb mõnevõrra laktatsiooni edenedes;
d) C18:0 ja C18:1 sisaldused vähenevad laktatsiooni esimesed neli kuni kuus nädalat
ning seejärel näitavad nimetatud rasvhapped vähest varieeruvust.
Ülejäänud teadustööd (Stull et al. 1966; Parodi. 1974) üldiselt kinnitavad eelpool nimetatut,
kuigi on täheldatud vastuolulisi tulemusi Stull et al. (1966) poolt rasvhapete C6:0
(kaproonhape) ja C8:0 (kaprüülhape) sisalduste suurenemise kohta laktatsiooniperioodi
jooksul.
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Ternespiimas on kõige levinumateks rasvhapeteks või-, müristiin-, palmitiin-, steariin- ja
oleiinhape. Võrreldes tavapiima rasva koostisega on ternespiima triatsüülglütseroolides
vähem steariin- ja oleiinhapet, kuid rohkem müristiin- ja palmitiinhapet. (Laakso et al. 1996; )
Laakso et al. (1996) identifitseeris äärširi ja holsteini-friisi tõugu veiste ternespiimast kokku
26 rasvhapet. Saadud tulemusi illustreerib joonis 5, kus on välja toodud peamised
suundumused

põhiliste

rasvhapete

osakaalude

muutustes

individuaalsete

lehmade

ternespiimas seitsme poegimisjärgse päeva jooksul. Graafikudelt nähtub, et peamised
suundumused rasvhapete sisalduses on sarnased iga vaatluse all oleva lehma ternespiimas. Nt.
12-16 atsüül-süsiniku aatomiga rasvhapete suhtelised kogused tavaliselt vähenesid, eriti
müristiin- ja palmitiinhapete sisaldused. See-eest võib täheldada individuaalseid variatsioone.
Lühikeseahelaliste rasvhapete (C4-C10) osakaal kasvas pärast poegimist kõigi lehmade
ternespiimas, v.a. lehmal nr. 1. Lisaks on täheldatav, et steariin-, oleiin- ja cis-vaktseenhape
sisaldused suurenevad pärast poegimist, v.a. lehma nr. 2 ternespiimas. (Laakso et al. 1996)
Üldiselt võib väita, et erinevate rasvhapete sisaldused hakkavad sarnanema üksteisele ning
lähenema tavapiima rasva koostisele ühe nädala möödumisel poegimisest, isegi siis kui esineb
suuri erinevusi üksikisendite vahel kohe pärast poegimist (Laakso et al. 1996).
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Joonis 5. Joonised piimarasva põhiliste rasvhapete dünaamika poegimisjärgsetes lüpsides (∆ lehm nr. 1, □ – lehm nr. 2, äärširi tõud; ● – lehm nr. 3, holsteini tõug) (Laakso et al. 1996)
Võrreldes ternespiima rasvhappelist koostist tavapiimaga (lisa 1), selgub et tavapiimas on
põhirasvhapetest rohkem lauriin, või- ja kapriinhapet. Ternespiima rasvhappelise koostise
erinevust tavapiimast võib seletada mikrofloora muutusega lehma vatsas seoses poegimisega,
nt. söödaratsiooni muutus ja keharasva mobilisatsioon. (Elfstrand et al. 2002)
Laakso et al. (1996) tulemused on kooskõlas varasemate uurimustöödega (Senft, Klobasa.
1970; Baše et al. 1983). Samas on vasturääkivusi Christie (1957) ning Hawke’i ja Taylor’i
(1995) tulemustega, kelle andmetel palmitiinhappe osakaal püsib suhteliselt konstantsena või
tõuseb veidi ning steariin- ja oleiinhappe suhtelised kogused vähenevad pärast poegimist.
Varajasel laktatsioonil mobiliseeritakse piima rasva sünteesiks rasvhappeid ulatuslikult
rasvkoest, mistõttu steariinhappe sisalduse vähenemine võib tuleneda langusest lipiidide
mobilisatsiooni ulatuses rasvkoest pärast poegimist. (Laakso et al. 1996)
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Lühikeseahelaga küllastunud rasvhapete rühmas ei ole olulist erinevust või-, kaproon- ja
kaprüülhapete suhtes tõugude vahel. Holsteini-friisi tõugu veiste ternespiima rasv sisaldab
vähem kaprüülhapet kui äärširi tõugu veiste ternespiima rasv ning vähem undekaanhapet kui
äärširi, rootsi punase, norra punase ja šveitsi pruuni veiste ternespiima rasv. Lauriinhappe
suhe on holsteini-friisi tõugu veiste ternespiimas väiksem kui džörsi tõugu veistel ning samuti
on väiksem ka tridekaanhappe suhe kui džörsi, norra punase ja äärširi tõugu veiste
ternespiima rasvas. Üldiselt võib väita, et holsteini-friisi tõugu veiste ternespiima rasv
sisaldab vähem C10-C13 küllastunud rasvhappeid kui teiste uurimise all olevate veiste
ternespiim. (Varga-Visi et al. 2011)
Pikaahelaga küllastunud rasvhapete suhtes, mis on esindatud väheses koguses, ei ilmne selget
tendentsi erinevate piimaveiste tõugude vahel. Varga-Visi et al. (2011) ei täheldanud olulist
erinevust müristiinhappe sisalduses tõugude vahel, see-eest palmitiinhappe sisalduses
(domineerib küllastunud rasvhapete rühmas) avastati erinevusi. Kõige kõrgem palmitiinhappe
väärtus tuvastati džörsi tõugu veiste ternespiima rasvas (40,8%), olles märgatavalt kõrgem
võrdluses teiste tõugudega. Palmitiinhappe dominantsus küllastunud rasvhapete rühmas
tähendab, et erinevused küllastunud rasvhapete suhtes on peamiselt mõjutatud selle rasvhappe
varieeruvusest. Seetõttu on džörsi tõugu veistele ka iseloomulik kõige kõrgem küllastunud
rasvhapete sisaldus kui teistel tõugudel. (Varga-Visi et al. 2011)
Tabel 4. Piimarasva põhirasvhapete (C4-C18) sisaldus ternespiimas tõugude lõikes,
väljendatuna %-des rasvhapete metüülestritena. (Varga-Visi et al. 2011)
Veise tõug
džörsi
holsteini-friisi
äärširi
Rasvhape
keskst.
keskst.
keskst.
mine hälve mine hälve mine hälve
Võihape (C4:0)
0,58
0,23
0,63
0,30
2,44
4,31
Kaproonhape (C6:0)
0,80
0,26
0,62
0,13
0,75
0,22
Kaprüülhape (C8:0)
0,66
0,24
0,43
0,09
0,60
0,16
Kapriinhape (C10:0)
1,85
0,67
1,03
0,28
1,60
0,36
Lauriinhape (C12:0)
2,94
0,62
1,88
0,66
2,72
0,50
Müristiinhape (C14:0)
2,94
0,62
1,88
0,66
2,72
0,50
Palmitiinhape (C16:0)
0,12
0,04
0,06
0,02
0,10
0,02
Steariinhape (C18:0)

9,91

2,63

11,92

3,09

8,94

3,05

Oleiinhape (C18:1n9c)
Linoleenhape (C18:2n6)

18,84
2,19

3,19
0,38

26,03
2,85

6,32
0,22

21,28
1,99

5,00
0,73
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Laktatsiooninumbri mõju ternespiima rasvhappelisele koostisele on uurinud Contarini et al.
(2014), kelle tulemustest selgub, et laktatsiooninumber mõjutab kõiki rasvhapete gruppe, v.a.
polüküllastumata rasvhappeid ning n-6 rasvhappeid. Mitmekordsetel poegijatel on täheldatud
esmaspoegijatest madalamat küllastunud rasvhapete sisaldust. Jooniselt 6 ilmneb, et
mäletsejate piimarasv sisaldab võrdlemisi vähe polüküllastumata rasvhappeid, mis on
seletatav piima lipiidide biohüdrogenatsiooniga vatsas (O’Brien. 2009). Pikaahelaga
küllastunud rasvhapete sisalduses, mis on esindatud madalamas kontsentratsioonis, pole
täheldatud selget tendentsi tõugude ega ka laktatsiooninumbri vahel (Varga-Visi et al. 2011;
Contarini et al. 2014).

Sisaldus, %

70
60
50
40
30
20
10
0

Küllastunud
RH

Lüh. ahelaga
küllast. RH

Kesk. ahelaga
küllast. RH

Pikaahelaga
küllast. RH

Monoküllasta
mata RH

Polüküllastmata RH

M*

62,3

7,6

10,8

43,9

33,1

4,4

P*

68,5

10,3

16,1

42,1

26,7

4,6

Joonis 6. Laktatsiooni mõju rasvhappelisele koostisele, väljendatuna %-des kogu rasvhapete
metüülestritest. (Contarini et al. 2014)
Vaadeldes

ajas

sõltuvaid

muutusi

küllastunud

rasvhapete

sisalduses

ilmneb,

et

lühikeseahelaga rasvhapete sisaldus on kõrgem 48-ndal h, 96-ndal h ning viiendal kuul
kogutud proovides võrreldes 24-ndal h kogutud ternespiima proovidega. Pikaahelaga
rasvhapete vähenemine kompenseeritakse lühikeseahelaga rasvhapete osakaalu kasvuga.
Võrreldes 96-ndal h ja viiendal kuul kogutud proove, selgub et nimetatud proovid ei erine
üksteisest (joonis 7). Contarini et al. (2014) tulemused on kooskõlas Leiber’i et al. (2011) ja
Stoop’i

et al. (2009) tulemustega, kes on osutanud pikaahelaga rasvhapete kõrgemale

sisaldusele ternespiimas ning pidevale vähenemisele varajase laktatsiooni jooksul, seostades
seda keharasva reservide mobilisatsiooniga.
Keskmise ahelapikkusega küllastunud rasvhapete ja monoküllastumata rasvhapete sisaldus on
sarnane 24 h ja viie kuu möödumisel poegimisest. Seevastu monoküllastumata rasvhapete
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sisalduse kasvu on täheldatud 72 h ja 96 h möödumisel poegimist. Contarini et al. (2014)
tulemused kinnitavad Leiber’i et al. (2011) tulemusi selle kohta, et pikaahelaga
polüküllastumata rasvhapete sisaldus ternespiimas säilitatakse looma poolt, olenemata
seejuures söödast või rasvkoe varude tasemest. Mõned polüküllastmata rasvhapped ja osaliselt
n-3 rasvahapped mõjutavad rakumembraanide elastsust. Samuti on nimetatud rasvhapped
vajalikud aju ja võrkkesta arengul ning vasikal tekkiva immuunsüsteemi kaitsel. (Contarini et
al. 2014)
70
60

Sisaldus, %

50
40
30

20
10
0
24 h

48 h

72 h

96 h

Aeg poegimisest

Küllastunud RH-d
Keskmise ahelaga küllastunud RH-d
Monoküllastamata RH-d

120 h

5 kuud

Lühikese ahelaga küllastunud RH-d
Pikaahelaga küllastunud RH-d
Polüküllastmata RH-d

Joonis 7. Aja mõju rasvhappelise koostisele, väljendatuna %-des kogu rasvhapete
metüülestritest. (Contarini et al. 2014)
Kuigi

olulised

muutused

individuaalsete

rasvhapete

sisalduses

ilmnevad

esimese

poegimisjärgse nädala jooksul, siis kogu küllastunud ja küllastumata rasvhapete osakaalud
ternespiimas on peaaegu konstantsed. Üldiselt leiavad kõige märkimisväärsed muutused
rasvhappelises koostises aset esimesel neljal poegimisjärgsel päeval, millele järgnevalt
hakkab koostis aegamööda lähenema tavapiima rasva koostisele. (Laakso et al. 1996)

1.5.2.

Minoorsete rasvhapete sisaldused ternespiimas

Tarbijatel on kasvanud teadlikkus toidus sisalduvate mikrokomponentide kohta, mis võivad
omada kasulikku mõju tervise säilitamisel ning haiguste ennetamisel. Piimarasvas on nendeks
funktsionaalseteks komponentideks EPA (eikosapentaeenhape), DHA (dokosaheksaeenhape),
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DPA (dokosapentaeenhape) ja CLA (konjugeeritud linoleenhape). Võimalus tõsta nende
rasvhapete sisaldust piimas on paranenud viimaste edusammude tulemusena, mis on paremini
määratlenud seoseid vatsa fermentatsiooni, lipiidide metabolismi ja piimarasva sünteesi vahel.
(Lock et al. 2004)
EPA ja DHA ülekanne söödast piima on väga madal (<4%). See on suurel määral seotud
nende laialdase biohüdrogenatsiooniga vatsas ja osaliselt seetõttu, et neid ei transpordita
plasmalipiidide fraktsioonides, mis toimivad kui peamised allikad rasvhapete kasutuselevõtul
(triatsüülglütseroolid ja esterdumata rasvhapped). (Lock et al. 2004)
(Ternes-)piim sisaldab rohkem kui 20 CLA isomeeri, kuid neist ülekaalus on cis-9, trans-11
CLA, mis moodustab ligikaudu 75-90% kogu CLA-st. Biomeditsiinilised uuringud
loommudelitega on näidanud, et nimetatud isomeerid omavad antikantserogeenset ja
antiaterogeenset toimet. Cis-9, trans-11 CLA toodetakse vaheühendina vatsas mitte
linoleenhappe, vaid linoolhappe biohüdrogenatsioonil. Siiski on see ainult mööduv vaheühend
ning peamine piimarasva CLA allikas on endogeenne süntees. Söötmine võib märgatavalt
mõjutada piimarasva CLA-d, samas on täheldatud ka olulisi erinevusi üksikisendite vahel.
(Lock et al. 2004)
Contarini et al. (2014) andmetel kasvab CLA sisaldus pärast poegimist esimese viie päeva
jooksul ning kasvutendents jätkub ka edasisel laktatsiooniperioodil, kui viiendal kuul täheldati
tavapiimas CLA sisalduse kahekordistumist võrreldes esimese poegimisjärgse päevaga.
Vastavad sisaldused (väljendatuna rasvhapete metüülestritena) olid ternespiimas 0,23% ning
tavapiimas 0,53%. Saadud tulemused on kooskõlas Paszczyk et al. (2005) tulemustega, kus
täheldati, et trans-C18:1 ja trans-C18:2 isomeeride madalam konsentratsioon oli proovides,
mis oli kogutud poegimispäeval. Hilisemal laktatsiooniperioodil nimetatud isomeeride
sisaldus kasvab. Läbiviidud uuringu tulemuste põhjal saadi CLA keskmiseks sisalduseks
ternes- ja tavapiima rasvas vastavalt 0,34% ning 0,42%.
Trans-C18:1 isomeeride kõige madalam sisaldus, varieerudes vahemikus 1,32-2,45%, on
täheldatud poegimispäeval võetud ternespiima proovidest. Järgnevatel laktatsioonipäevadel
nende isomeeride sisaldus ternes- ja tavapiimas suureneb. Tulemused viitavad suurele
erinevusele mitte ainult trans-C18:1 isomeeride sisalduses, vaid ka selle rasvhappe üksikute
positsionaalsete trans-isomeeride sisaldustele. Need erinevused on põhiliselt C18:1 rasvhappe
trans-10 ja trans-11 isomeerides. Ülejäänud C18:1 positsionaalsete isomeeride sisaldustes
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(trans-4, trans-5, trans-6-8, trans-9, trans-12, trans-13, trans-14, trans-15 ja trans-16) ei ole
täheldatud suurt varieeruvust ei ternes- ega tavapiima rasvas. (Paszczyk et al. 2005)
Hiljutised uuringud, mis on keskendunud piimarasva CLA kontsentratsiooni suurendamisele,
on näidanud, et söödamanipulatsioonid võivad muuta CLA sisaldust vähemalt viiekordselt.
Siiski esinevad suured loomade individuaalsed variatsioonid piimarasva CLA sisalduses ning
laktatsioonistaadiumi mõjud CLA sisaldusele ei ole selged. Mõnede autorite kohaselt CLA
sisaldus kasvab laktatsiooni edenedes, see-eest teiste arvates mitte. Cis-9, trans-11 CLA
isomeer toodetakse peamiselt vaktseenhappe (VA) endogeensest konversioonist, linool- ja
linoleenhappe biohüdrogenatsiooni vaheühendina ensüüm Δ9-desaturaasi kaudu. Kuigi väike
osa piimarasva cis-9, trans-11 CLA-st pärineb vatsast, on kaks peamist tegurit, mis arvatakse
mõjutavat piimarasva cis-9, trans-11 CLA kontsentratsiooni, substraadi kättesaadavus (VA)
ning piimanäärme Δ9-desaturaasi aktiivsus ja/või väljund. (Kay et al. 2005)
Pasczyk et al. (2005) tulemused viitavad sellele, et hoolimata samadest söötmis- ja
pidamistingimustest, iseloomustab individuaalseid lehmi äärmiselt suur varieeruvus transisomeeride kontsentratsioonis nii ternes- kui tavapiima rasvas. Muutused trans-C18:1
isomeeride üldkontsentrasioonis on tingitud peamiselt muutustest trans-10 ja trans-11
asendiisomeeride sisaldusest. Võrreldes tavapiima rasvaga on ternespiima rasvale iseloomulik
madalam trans-18:1, trans-C18:2 ning cis-9-trans-C18:2 (CLA) rasvhapete sisaldus. (Pasczyk
et al. 2005)
Trans-C18:1

kõrge

kontsentratsioon

piimarasvas

on

seotud

lehmadele

kõrgelt-

kontsentreeritud segude söötmisega, mis on madala kiusisaldusega. Kohaldatav söötmisrežiim
võib seega põhjustada vatsas pH alanemise, mis võib seeläbi muuta selle bakteriaalset
süsteemi. (Paszczyk et al. 2005) Chilliard’i et al. (2000) andmetel põhjustab kõrge
konsentreeritud sööt (kuivsööt) ratsioonis hüdrogeenimise ulatuse vähenemise ning piim
sisaldab rohkem biohüdrogenatsiooni protsessi vaheprodukte.
Piimaveiste tõugude võrdluses on cis-9, trans-11-CLA suhe märgatavalt kõrgem šveitsi
pruuni tõugu veiste ternespiima rasvas (0,48%) kui holsteini-friisi (0,29%) ja džörsi (0,30%)
veistel. Sarnast tendentsi on täheldatud linoleenhappe sisalduses (joonis 8). Holsteini-friisi
tõugu veiste ternespiima rasv sisaldab märgatavalt rohkem linoleenhapet (2,85%) kui rootsi
punase (2,08%) ja džörsi veiste (2,19%) ternespiima rasv. (Varga-Visi et al. 2011)
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Joonis 8. Erinevate piimaveiste tõugude c9, t11-kojugeeritud linoleenhappe (c9, t11-CLA) ja
α-linoleenhappe suhe ternespiima rasvas (Varga-Visi et al. 2011).
Laktatsiooninumbri

võrdluses

on

täheldatud

esmapoegijate

ternespiimas

kõrgemas

kontsentratsioonis n-3 rasvhappeid, CLA-d ning trans-rasvhappeid. Kuna varasemalt pole
uuritud laktatsiooninumbri mõju rasvhapete sisaldusele, siis puuduvad autoritel ka
võrdlusandmed. Kesklaktatsioonil saadud piimas on Kelsey et al. (2003) täheldanud, et CLA
sisalduses puuduvad erinevused esma- ja mitmekordselt poeginud loomade piimas.
Erinevate veisetõugude ternespiima rasva uurimisel ei ole leitud olulisi erinevusi n-3rasvhapete suhtes. See-eest on täheldatud erinevusi n-6-rasvhapete sisalduses. Varga-Visi et
al. (2011) uurimustulemuste põhjal sisaldab holsteini-friisi tõugu veiste ternespiima rasv
rohkem n-6-rasvhappeid kui nt. rootsi punase, džörsi, norra punase ja äärširi tõugu veiste
ternespiima rasv. n-3/n-6 rasvhapete suhtest annab ülevaate joonis 9.

Joonis 9. n6/n3 rasvhapete suhe (%) erinevate piimaveiste tõugude ternespiima rasvas
(Varga-Visi et al. 2011).
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Contarini et al. (2014) tulemustest nähtub, et laktatsiooninumber ei oma mõju n-6-rasvhapete
sisaldusele. Küll aga täheldati esmapoegijate ternespiimas kõrgemates kontsentratsioonides n3-rasvhappeid. n-3-rasvhapete sisaldus oli kõige kõrgem 24 h möödumisel poegimisest. n-3
rasvhapete kõrgem kontsentratsioon ei ole tingitud üksnes linoleenhappe (18:3n-3), vaid
ühtlasi ka EPA, DPA, DHA kõrgemast kontsentratsioonist, mille sisaldused viie kuu pärast on
tähtsusetud või nimetatud rasvhapped praktiliselt puuduvad piimas. (Contarini et al. 2014)
Tõugude lõikes ei ole täheldatud erinevusi mõnede ühe kaksiksidemega minoorsete
rasvhapete sisalduses (C16:1, C18:1n9t, C20:1). Rootsi punase tõu ternespiima rasv sisaldab
peaaegu kaks korda rohkem C14:1 rasvhapet (0,92%) kui šveitsi pruuni veise ternespiima rasv
(0,53%). Parimaks minoorse 18:1n7 rasvhappe allikas on šveitsi pruuni tõugu veiste
ternespiima rasv. (Varga-Visi et al. 2011)
Suurt varieeruvust ei ilmne rasvhapete 20:3n6, 20:5n3, 22:5n3 ja 22:6n3 suhtes erinevate
tõugude ternespiima rasvas (tabel 5). Ainus erand on arahidoonhappe e. ARA (20:4n6)
sisalduses. Holsteini-friisi tõugu veiste ternespiimas on täheldatud kõige kõrgemal tasemel
ARA (0,49%) kui teiste tõugude ternespiima rasvas, nt. norra punane (0,32%), šveitsi pruun
(0,30%), džörsi (0,41%). (Varga-Visi et al. 2011)
Tabel 5. Piimarasva C20-C24 rasvhapete sisaldus ternespiimas tõugude lõikes, väljendatuna
%-des rasvhapete metüülestritena (Varga-Visi et al. 2011)

Arahiinhape (C20:0)
Eikoseenhape (C20:1)
Eikosadieenhape (C20:2)
Beheenhape (C22:0)
Eikosatrieenhape (C20:3n6)
Arahidoonhape e. ARA (C20:4n6)
Lignotseriinhape (C24:0)
Eikosapentaeenhape e. EPA (C20:5n3)
Dokosapentaeenhape e. DPA (C22:5n3)

džörsi
keskst.
mine
hälve
0,19
0,04
0,07
0,02
0,03
0,01
0,12
0,04
0,23
0,08
0,41
0,08
0,09
0,05
0,13
0,05
0,34
0,13

Veise tõug
holsteini-friisi
keskst.
mine hälve
0,18
0,03
0,08
0,01
0,05
0,02
0,11
0,03
0,28
0,18
0,49
0,15
0,07
0,03
0,10
0,04
0,31
0,12

äärširi
keskst.
mine hälve
0,15
0,03
0,08
0,03
0,03
0,01
0,10
0,04
0,20
0,09
0,35
0,08
0,07
0,04
0,22
0,11
0,43
0,22

Dokosaheksaeenhape e. DHA (C22:6n3)

0,07

0,17

0,08

Rasvhape

33

0,04

0,17

0,05

1.5.3.

Fosfolipiidide sisaldus ja selle rasvhappeline koostis ternespiimas

Fosfolipiidid on väike, kuid see-eest oluline piima lipiidide fraktsioon. Fosfolipiidid
moodustavad piima lipiididest 0,5-1%. Laktatsioonistaadiumil on oluline mõju fosfolipiidide
sisaldusele. Piima põhilised fosfolipiidid ning nende ligikaudsed protsentuaalsed sisaldused
on: fosfatidüülkoliin (PC), 35%; fosfatidüületanoolamiin (PE), 30%; sfingomüeliin (SM),
25%; fosfatidüülinositool (PI), 5%; fosfatidüülseriin (PS), 3%. (Fox et al. 2006)
Piima ja piimatoodete fosfolipiidid on kontsentreerunud kas piima rasvagloobuli membraani
või teistesse membraansetesse materjalidesse, mis arvatavasti pärinevad piima rasvagloobuli
membraanist. Fosfolipiididel on oluline roll piimas amfifiilsete omaduste tõttu. (Contarini et
al. 2013)
Varasemalt on fosfolipiidide koostist laktatsiooniperioodi jooksul uurinud Bitman et al.
(1990), kes leidis et fosfolipiidide sisaldus kasvab laktatsiooni jooksul, ning Kinsella et al.
(1975), kes täheldas fosfolipiidide sisalduse minoorset kasvu. Kuigi fosfolipiidide
protsentuaalses sisalduses leiavad aset muutused, siis põhiliste fosfolipiidide suhe jääb
suhteliselt konstanseks. Fosfolipiidide jaotuse üldine konstantsus osutab, et piima
rasvagloobuli membraani koostis on põhiliselt kogu laktatsiooniperioodi jooksul ühtlane. Kui
fosfolipiidide klasside proportsioon jääb suhteliselt konstantseks piima rasvagloobuli
membraanis,

siis

mõnede

fosfolipiidide

rasvhapete

suhteline

sisaldus

muutub

laktatsiooniperioodi jooksul. Muutused, mis leiavad aset rasvhappelises koostises on
kvantitatiivselt äärmiselt väiksed. Vaatamata sellele ei tohiks nende tähtsust alahinnata, kuna
looduses on piim ainus toit vastsündinule. (MacGibbon et al. 2006; Bitman et al. 1990)
Tabelist

6

nähtub,

et

laktatsiooninumber

ei

mõjuta

fosfolipiide

fraktsiooni

üldkontsentratsiooni ning selle koostisosi, väljaarvatud PS-i sisaldust. Fosfolipiidide
üldsisaldus on kõrgeim 24 h möödumisel poegimisest. Varasemad kirjandusandmed
puuduvad fosfolipiidide sisalduse muutuste kohta esimese 24 h jooksul pärast poegimist,
mistõttu puuduvad võrdlusandmed. (Contarini et al. 2014)
Fosfolipiidide kõrge sisaldus, eriti SM-i sisaldus, esimestel tundidel pärast poegimist on
tõenäoliselt

seotud

vastsündinu

vajadustega

kuna

need

komponendid

on

osa

membraanstruktuurist, osalevad bioloogiliste signaalide transduktsioonil läbi membraani ning
ilmselt suurendavad kaitset bakteriaalsete seedetrakti infektsioonide vastu. (Contarini et al.
2014)
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Fosfolipiidide klasside suhteliselt püsivat jaotust varajase laktatsiooniperioodi jooksul on
täheldanud ka Bitman et al. (1990). Kuigi Bitman et al. (1990) tuvastas PA-d 180 päeva
möödumisel madalamas kontsentratsioonis (19,8%) kui kolme päeva möödumisel (31,0%)
ning SM kõrgemat sisaldust 180-ndal päeval (31,4%) kui kolmandal päeval (28,7%). Bitman’i
et al. (1990) ja Contarini et al. (2014) tulemuste võrdlemisel tuleb arvesse võtta, et Bitman et
al. rakendas fosfolipiidide määramiseks väga erinevat analüütilist meetodit, mis põhines
kahekordsel õhukesekihi kromatograafilisel eraldamisel, mis järgnes kvantitatiivsele
densitomeetriale.
Tabel 6. Fosfolipiidide sisaldused ternespiimas (Contarini et al. 20141; Bitman et al. 19902)
Fosfolipiidid

Kokku (g/100 g
rasvas)
Kokku (g/100 g
piimas)
PE (%)
PC (%)
PI (%)
PS (%)
SM (%)

Aeg poegimisest1

Laktatsiooninumber
M*
P**
0,5
0,4

24 h
0,7a

48 h
0,4b

72 h
0,4b

4p
0,4b

5p
0,4b

5 kuud
0,4b

0,02

0,02

0,04a

0,02b

0,02b

0,02b

0,02b

0,02b

28,9
26,3
7,6
5,9
31,2

27,3
26,5
7,9
9,8
28,4

23,4b
27,1
6,0
7,5
36,0a

24,7
26,0
8,3
9,3
31,6ab

27,8b
25,8
7,9
8,8
29,6b

38,7a
28,4
9,6
4,6
18,7c

42 p
31,1a
26,4b
5,2bc
8,5a
28,7b

6 kuud
19,8b
35,1a
11,8a
1,9b
31,4ab

PE (%)
PC (%)
PI (%)
PS (%)
SM (%)

26,8
27,1b
25,4
25,8
7,1
7,6
8,9
8,0
ab
31,7
31,4ab
Aeg poegimisest2
72 h
7p
a
31,0
27,8a
28,0b 25,1b
4,1d
4,6cd
8,1d
8,4a
28,72b 34,1a

* M – mitmekordsed poegijad, ** P – esmapoegijad

Laktatsiooni jooksul fosfolipiidide, aga ka kolesterooli ning teiste piima rasvagloobuli
struktuursete komponentide sisaldus langeb. Võrreldes TAG-dega on fosfolipiidide koostises
rohkem pikema ahelaga ning küllastumata rasvhappeid. (Bitman et al. 1990)
Hoolimata suurtest individuaalsetest variatsioonidest ternespiima koostisosades, sisaldab
esimese 24 h jooksul saadud ternespiim rikkalikult lipiidide molekule (n-3 rasvhapped,
fosfolipiidid (eriti SM) ning kolesterool), mis on vajalikud vastsündinule. Seevastu transrasvhapete, kaasaarvatud CLA, sisaldus on vähem kontsentreeritum esimestel tundidel pärast
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poegimist. Eelpool nimetatud andmed võivad omada tähtsust ternespiimast toidu- ja
söödalisandite väljatöötamisel. (Bitman et al. 1990; Contarini et al. 2014)

1.6.

Gaaskromatograafia

Gaaskromatograafia on laboritehnika, mis lahutab segusid üksikuteks komponentideks.
Meetodit

kasutatakse

komponentide

identifitseerimiseks

ja

nende

kontsentratsiooni

mõõtmiseks ning sisalduse arvutamiseks. (Agilent Technologies, Inc. 2002)
Gaaskromatograafia, kui eraldustehnika komponentide lahutamiseks üksteisest, avastati 1900.
aasta algul Mikhail Semenovich Tsvett’i poolt. Esimesed kaubanduslikud gaaskromatograafia
instrumendid ilmusid turule 1956. aastal ning alates sellest ajast on toimunud
märkimisväärselt kiire ja laiaulatuslik areng gaaskromatograafia teoorias, meetodites ning
rakendustes.

Tänaseks

on

gaaskromatograaf

üks

kõige

laialdasemalt

kasutatavaid

analüüsivahendeid alus- ja rakendusuuringutes ning kvaliteedikontrollis. Lisaks analüüsidele
võib gaaskromatograafiat kasutada keemiliste ühendite struktuuriuuringuteks, keemiliste
reaktsioonide mehhanismide ja kineetika määratlemiseks, isotermide mõõtmiseks jne.
Gaaskromatograafiat kasutatakse ka tööstuslikul tasemel mitmete protsesside seirel. (Grob et
al. 2004)
Gaaskromatograafia on laialdaselt kasutatav analüütiline meetod. Tegemist on väga tundliku
protsessiga, mistõttu on analüüsiks vajalik proovi kogus väike. Võrreldes teiste
eraldusmeetoditega viiakse gaaskromatograafias üksikute komponentide eraldamine läbi üsna
kiiresti. (ChemWiki. 2014)
Analüütilise gaaskromatograafia meetodid koosnevad järgmistest etappidest (Agilent
Technologies, Inc. 2005):
1) proovi kogumine (proovivõtmine, transport, säilitamine);
2) proovi ettevalmistamine (peenestamine, ekstraheerimine, lahustamine, derivatsioon);
3) proovi sisestamine gaaskromatograafi süsteemi;
4) kromatograafiline lahutamine individuaalseteks komponentideks;
5) komponentide detekteerimine;
6) andmehõive.
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Gaaskromatograafia protsessi (joonis 10) käigus viiakse lahutatav proov aurukambrisse ja
sealt edasi kolonni gaasilisel kujul mobiilse faasi (e. kandegaasi) voolus. Komponentide
lahutamine põhineb nende vastasmõju erineval tugevusel statsionaarse e. liikumatu faasiga.
Mida tugevam on vastasmõju, seda pikem on komponendi interaktsioon statsionaarse faasiga
ning komponendil kulub rohkem aega kolonni läbimiseks (s.o. pikem retentsiooniaeg).
(ChemWiki. 2014)

Joonis 10. Plokkskeem kromatograafilisest süsteemist (Blumberg. 2012

1.6.1.

Gaaskromatograafia liigitus

Gaaskromatograafia liigitatakse kasutatava statsionaarse e. liikumatu faasi järgi (Brewer. 1998):
1) Gaas-tahkiskromatograafia

e.

gaas-adsorptsioonkromatograafia

(GSC

–

gas-solid

chromatography), milles mobiilseks faasiks on inertne gaas ning statsionaarseks faasiks
aktiivne

tahke

aine,

nt.

alumiiniumoksiid,

süsi,

silikageel,

molekulaarsõelad

või

plastgraanulid. Ainete lahutamist kolonnis põhjustab proovi molekulide erinev adsorptsioon
liikumatu faasi pinnal.
2) Gaas-vedelikkromatograafia (GLC – gas-liquid chromatography) – ainete lahutamist kolonnis
põhjustab proovi molekulide erinev jaotustegur liikuvaks faasiks oleva gaasi ja liikumatuks
faasiks oleva vedeliku vahel.
Erinevate

gaaskromatograafia

vedelikkromatograafia

liikide

kasutamine

hulgast
orgaaniliste

on

enam
ühendite

rakendatavaks
eraldamiseks.

meetodiks

gaas-

Kombinatsioon

gaaskromatograafist ja mass-spektromeetrist võimaldab identifiseerida molekule ilma tunnustaineta.
(ChemWiki. 2014)
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1.6.2.

Gaaskromatograafi ehitus

Gaaskromatograafiline süsteem koosneb (Agilent Technologies, Inc. 2002; Leito. 2008):
1) reguleeritavast ja puhastatavast kandegaasi süsteemist (gaasiballoonid, -trassid ja –
puhastid; gaasi voolukiiruse regulaatorid ning mõõtjad), mis viib proovi läbi GC
süsteemi;
2) sisestussüsteemist, mis toimib ka kui aurusti vedelatele proovidele;
3) termostaadist, mis on vajalik kolonni temperatuuri reguleerimiseks;
4) kolonnist, milles leiab aset komponentide lahutamine;
5) detektorist, milles toimub lahutunud ainete detekteerimine;
6) võimendi ja registraator (isekirjutaja või arvuti) - andmetöötlus.

Gaaskromatograafi sisestussüsteem

1.6.2.1.

Gaaskromatograafias analüüsitakse sageli vedelaid proove. Enamikel juhtudel sisestatakse
vedelad

ja

gaasilised

proovid

gaaskromatograafi

sisestuskambrisse

automaatselt

autosampleriga, harvem käsitsi mikrosüstlaga (joonis 11). Vedelate proovide korral on
tüüpiliseks koguseks 0,1-10 μl ning gaaside korral 10-1000 μl. (CHROMEDIA Analytical
Sciences. 2014; Gandhi. 2014)

Joonis

11.

Mikrosüstlad

(paremal)

ning

autosampler

proovide

sisestamiseks

gaaskromatograafi (Gandhi. 2014)
Mikrosüstlaga sisestus on kõige sagedamini kasutatav meetod vedelate proovide
sisestamiseks. Proov süstitakse läbi septumi (nn. vahesein) aurustuskambrisse. Enamikel
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sisestustel kasutatakse polümeersest materjalist septumit, mis võimaldab süstla sisestamist
gaasivoolu ilma seejuures põhjustamata vedeliku (või konstantse rõhuga gaasi) lekkeid.
Septumi nõuetekohane hooldus ja väljavahetamine on kriitiliseks etapiks puhta süsteemi
tagamisel. Katkise septumi tükid võivad saastada sisestust ning analüüdid proovist võivad
saastuda septumi tükkidega ning lõpuks põhjustada segavaid piike kromatogrammil.
(CHROMEDIA Analytical Sciences. 2014)
Temperatuur kromatograafi aurustuskambris peaks olema vähemalt 50 °C kõrgem kui proovi
madalama keemistemperatuuriga komponendil, tagamaks vedela proovi täielikku aurustumist.
Proovi sisestushulk varieerub üldjoontes vahemikus 0,5-5 μl. Süstla sisestustäpsus on
ligikaudu ± 1%. (Hage et al. 2011; Gandhi. 2014)
Joonis 12 kujutab erinevaid proovide sisestusviise gaaskromatograafi. Neist jaotus sisestust
kasutati käesoleva töö eksperimentaalse osa katsetes.

Joonis 12. Levinumad vedelate proovide sisestamismeetodid gaaskromatograafi (Hage et al.
2011)
Jaotussisestusel (split) sisestatakse vedel proov gaaskromatograafi süsteemi mikrosüstla abil.
Proov muudetakse gaasiks aurustuskambris, seejärel jagatakse aurud nii, et ainult väike osa
proovist (0,01-10%) suunatakse kolonni ning ülejäänu suunatakse küljeavast välja. See
protsess võimaldab oluliselt vähendada kolonni suunatava proovi kogust. Tulemuseks on
väiksem kolonni prooviga ülekoormamise tõenäosus, eriti kitsa või keskmise läbimõõduga
(<0,25 mm) kapillaarkolonnide puhul. Jaotussisestus töötab suhteliselt hästi kontsentreeritud
proovide korral, kuid probleeme võib esineda väikeste proovikoguste korral, kuna enamus
proovist visatakse ära sisetusprotsessi käigus. Teine probleem jaotussisestusel on see, et
proovi erineva lenduvusega analüüdid ei või omada võrdseid fraktsioone, mis siseneksid
kolonni. (Hage et al. 2011)
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1.6.2.2.

Termostaat

Termostaadi funktsiooniks on kontrollida kolonni temperatuuri täpselt ja reprodutseeritavalt.
Temperatuuri kontroll on kõige lihtsam ja efektiivsem viis mõjutamaks komponentide
lahutamist. Temperatuur peab jaotuma ühtlaselt üle kogu kolonni. Termostaat peab
võimaldama ka gradiendi tekitamist ning sellele järgnevat algtemperatuuri taastamist.
Viimase omaduse puudumine on sageli süstemaatilise vea allikaks. (UC Davis ChemWiki.
2014; McNair et al. 1997)
Termostaat võib opereeruda kahel viisil: isotermiline programmeerimine või temperatuuri
programmeerimine (joonis 13).

Joonis 13. Termostaadi temperatuuri seadistamise võimalused: programmeeritud ja
isotermiline (UC Davis ChemWiki. 2014)
Isotermilisel programmeerimisel hoitakse kolonni temperatuuri kogu eraldusprotsessi käigus
konstantsena. Optimaalseks kolonni temperatuuriks isotermilisel operatsioonil on proovi
analüütide keemistemperatuuride keskpunkt. Isotermiline programmeerimine töötab kõige
paremini, kui analüütide keemistemperatuurid jäävad kitsasse vahemikku. Kui protsessi
käigus kasutatakse madalat isotermilist kolonni temperatuuri, kuid analüüsitava proovi
analüütide

keemistemperatuurid

varieeruvad

suures

ulatuses,

siis

madala

keemistemperatuuriga fraktsioonid eralduvad hästi, kuid kõrge keemistemperatuuriga
fraktsioonid elueeruvad aeglaselt, tuues kaasa piikide ulatusliku laienemise. Kui temperatuur
tõstetakse kõrgema keemistemperatuuriga analüüdi keemistemperatuurile lähemale, siis
elueeruvad kõrgema keemistemperatuuriga analüüdid kitsaste piikidena, kuid madalama
keemistemperatuuriga komponendid elueeruvad nii kiiresti, et ei toimu komponentide
eraldumist üksteisest (joonis 14). (UC Davis ChemWiki. 2014)
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Joonis 14. Kromatografeerimise tulemuste võrdlus programmeeritud ja isotermilise
temperatuuri kasutamisel (UC Davis ChemWiki. 2014)
Temperatuuri programmeerimise meetodi korral tõuseb kolonni temperatuur kas pidevalt või
järk-järgult. Meetod sobib laia keemistemperatuuri vahemikuga segu komponentide
eraldamiseks. Analüüsimist alustatakse madalalt temperatuurilt, et lahutada madala
keemistemperatuuriga komponendid ning protsessi käigus tõstetakse temperatuuri eraldamaks
vähemlenduvaid, kõrgema keemistemperatuuriga ühendeid. Tüüpiline temperatuuri tõstmise
kiirus temperatuuri programmeerimisega lahutamisel on 5-7 °C minutis. (UC Davis
ChemWiki. 2014)

1.6.2.3.

Gaaskromatograafi kolonnid

Gaaskromatograafias on kasutusel kaks kolonni põhitüüpi – täidis (packed column)- ja
kapillaarkolonnid (capillary, open tubular column). Täidiskolonnid on täidetud väikeste
täidisosakestega, mis toimivad kui adsorbendid või mis on kaetud soovitud statsionaarse
faasiga. Gaaskromatograafias on täidiskolonnid tehtud klaas- või metalltorust, mis on
tavaliselt 1-2 m pikad ning mõned millimeetrid laiad (joonis 15). (Leito. 2008; Hage et al.
2011)
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Joonis 15. Gaaskromatograafis kasutatavad kolonnid: täidis- ja kapillaarkolonnid (Agilent
Technologies. 2015)
Täidiskolonnid on otstarbekad, kui tuleb eraldada suurt proovi kogust. Selle põhjuseks on
asjaolu, et täidisosakesed omavad suurt eripinda, mida saab kasutada suurel hulgal
statsionaarsel faasil. See omadus annab võimaluse suurte proovi koguste kolonni süstimiseks.
Täidiskolonnide

puuduseks

on

nende

suhteliselt

madal

efektiivsus

võrreldes

kapillaarkolonnidega. Seetõttu täidiskolonne kasutatakse analüütiliste meetodite korral, kui
lahutada tuleb piiratud arv komponente. (Hage et al. 2011)
Kapillaarkolonn on toru, milles statsionaarne faas on kaetud või kinnitunud kolonni
sisepinnale. Kolonni pikkus on 10-100 m (levinum 25 m) ning siseläbimõõt 0,1-0,75 mm.
Polüimiidist kaitsev kest paikneb kolonni välispinnal, andes sellele käitlemiseks parema
tugevuse ja painduvuse. Kapillaarkolonnidel kaldub olema parem efektiivsus ja resolutsioon,
madalam määramispiir ning kiirem komponentide lahutamine kui täidiskolonnidel. (Hage et
al. 2011)
Esineb kolme tüüpi kapillaarkolonne (joonis 16), millede erinevus põhineb statsionaarse faasi
asetusel kolonnis. Esimene tüüp on wall-coated open-tubular (WCOT) kolonn, milles vedel
statsionaarne faas paksusega 0,1-0,5 μm on kaetud ühtlase kihina kapillaari siseseinale (sageli
ruumvõrestatud polümeer) ning on seinaga keemiliselt seotud. Sellised kolonnid on väga
efektiivsed, kuid tänu väiksele eripinnale ei saa kolonni suunata suuri analüüsi koguseid.
(Hage et al. 2011)
Teiseks kapillaarkolonni tüübiks on support-coated open-tubular (SCOT). SCOT kolonni
siseseina pind on kaetud õhukese täidisosakeste kihiga (kandja) ning õhukese vedela
statsionaarse faasiga, mis on kaetud sellele kandjakihile. See kandja annab SCOT kolonnile
paksema statsionaarse faasi kihi kui WCOT kolonnile, mis annab tulemuseks madalama
efektiivsuse, kuid suurema eripinna tõttu kannatab selline kolonn suuremaid ainekoguseid.
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Kolmandaks kapillaarkolonni tüübiks on porous-layer open-tubular (PLOT) kolonn. PLOT
kolonn sisaldab samuti poorset materjali, mis paikneb kolonni siseseinal, kuid seda materjali
kasutatakse vahetult statsionaarse faasina ilma täiendava katteta. See teeb PLOT kolonnid
kasulikuks gaas-tahkiskromatograafia meetodi kasutamisel. (Hage et al. 2011)

Joonis 16. Kapillaarkolonni põhiehitus ja erinevad tüübid (vasakult): WCOT, SCOT, PLOT
kolonnid (Hage et al. 2011)
Resolutsioon gaaskromatograafias on mõjutatud statsionaarse faasi polaarsuse ning kolonni
pikkusega. Parem resolutsioon ja eraldus saavutatakse kui täidiskolonn asendada
kapillaarkolonniga ning kui statsionaarse faasi polaarsust ja kolonni pikkust on suurendatud.
Paljud uurimustööd näitavad, et statsionaarse faasi polaarsus ja kolonni pikkus annavad
suuremat mõju rasvhapete isomeeride lahutamise resolutsioonile. Tavella et al. (2000)
täheldas, et kõrge polaarsusega CP Sil 88 kolonn pikkusega 50 m annab parema
positsionaalsete ja konfiguratsiooniliste isomeeride eraldamise kui 30 m pikkune kolonn, mis
eraldab üksnes positsionaalseid isomeere. Molkentin et al. (1995) täheldas paremat
resolutsiooni 100-meetrise HP 88 kolonni kasutamisel kui 50-meetrise kolonniga. Analüüsi
tulemusi illustreerib joonisel 17 kujutatud kromatogrammid. Kromatogrammidelt nähtub, et
parem resolutsioon saavutatakse pikema kolonni kasutamisel. (Aini et al. 2009)
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Joonis 17. Rasvhapete metüülestrite kromatogrammid: A – 50 meetrine kolonn; B – 100
meetrine kolonn (Aini et al. 2009)

1.6.2.4.

Detektor

Detektori ülesanne on teisendada informatsioon proovi kontsentratsiooni kohta kolonni lõpus
elektriliseks signaaliks, mida on lihtne võimendada ja registreerimisseadmel näidata.
Olenevalt määratavate analüütide keemilistest ja füüsikalistest omadustest, kasutatakse
gaaskromatograafias erinevaid detektoreid (tabel 7). (Kovtun. 2007)
Tabel 7. Gaaskromatograafias kasutatavad levinumad detektorid (Hage et al. 2011; Kealey et
al. 2002)
Detektor
ÜLDDETEKTORID
Soojusjuhtivusdetektor
(TCD)

Detekteeritavad
ühendid

Avastamispiir

Karakteristikud

universaalne – kõik
ühendid

10−9 g

robustne, mitte-lõhkuv,
temperatuuri ja voolukiiruse
tundlik; halb lineaarne
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Detektor

Leekionisatsioondetektor
(FID)

Detekteeritavad
ühendid

Avastamispiir

kõik orgaanilised
ühendid

−12

10

Karakteristikud
dünaamiline ulatus
väga hea tundlikkus ja
lineaarne dünaamiline
ulatus; parim universaalne
GC detektor

g

SELEKTIIVSED DETEKTORID
Lämmastik-fosfor
lämmastikku ja
10−14 − 10−13 g
detektor (NPD)
fosforit sisaldavad
ühendid
Elektronhaardedetektor
ühendid
10−15 − 10−13 g
(ECD)
elektronegatiivsete
rühmadega
STRUKTUUR-SPETSIFIILISED DETEKTORID
Mass-spektomeeter
universaalne
10−10 − 10−9 g
detektor
selektiivne
10−12 − 10−11 g

sarnased FID detektorile;
piiratud lineaarne
dünaamiline ulatus
temperatuuritundlik; saastub
kergesti; piiratud lineraane
dünaamiline ulatus

Eristatakse selektiivseid (mõeldud kindlat tüüpi ainete määramiseks) ja mitteselektiivseid
detektoreid (reageerivad enam-vähem ühtemoodi kõigile ühenditele) ning analüüti lõhkuvaid
ja mittelõhkuvaid detektoreid. (Hage et al. 2011)
Ideaalis peaks detektor omama järgnevaid omadusi (Kealey et al. 2002):
1) kiire ja reprodutseeriv signaal
2) kõrge tundlikkus, s.t. võimeline detekteerima väga madalaid kontsentratsioone;
3) hea stabiilsus ja korratavus;
4) signaal võrdeline lahutatava aine kontsentratsiooni või massiga laias vahemikus (lai
lineaarne dünaamiline ulatus).
Praktikas pole alati võimalik kõiki soovitud omadusi korraga saavutada, seepärast valitakse
antud rakenduseks kõige lähedasem ideaalsele või ka kombineeritakse detektoreid. Enamasti
kasutatakse jadaühendust, kus esmalt teostatakse mõõtmised mõne mittelõhkuva detektoriga.
(Hage et al. 2011)
Leekionisatsioondetektor (joonis 18) e. FID-detektor (flame ionization detector) on momendil
kŏige sagedamini kasutatav detektor gaaskromatograafias. Sel on soovitud omadused: kõrge
tundlikkus, lineaarsus ja detektiivsus ning lisaks on see detektor suhteliselt lihtne ja odav
(McNair et al. 1997; Kealey et al. 2002).
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Käesoleva töö eksperimentaalses osas kasutatavate gaaskromatograafide ehitusse kuulus
leekionisatsioondetektor,

mistõttu

antakse

järgnevalt

lühiülevaade

antud

detektori

tööpõhimõttest.
Leekionisatsioondetektor on massi-tundlik detektor, mille tööpõhimõte on järgnev: kolonnist
tulev gaasisegu segatakse vesiniku ja õhuga ning süüdatakse elektriliselt. Enamik orgaanilisi
ühendeid

pürolüüsub

leegis.

Pürolüüsi

tagajärjel

tekkinud

osakesed

laetakse

polarisatsioonielektroodiga ning kogutakse seejärel leegi kohal olevale kollektorelektroodile.
Kuna antud detektor reageerib süsinikuaatomite arvule ajaühikus, siis on signaal
proportsionaalne määratava aine massiga. Seega mŏjutab liikuva faasi voolukiirus siin
detektori signaali vähe. (Kenndler. 2004; Leito. 2008)

Joonis 18. Leekionisatsioondetektori ehitus (Kealey et al. 2002)
Detektor on tundlik kõikidele ühenditele, mis sisaldavad C-H (C-C) sidemeid ja seega edukalt
kasutatav orgaaniliste ühendite sisalduse määramiseks – mida rohkem neid sidemeid ühendis
on, seda tugevam signaal saadakse. Orgaaniliste molekulide puudumisel kandegaasis on
tekkiv leek laetud osakeste vaene, sest vesiniku põlemisel hapnikuga tekib väga vähe
ioone/elektrone. (Kenndler. 2004; Leito. 2008)
Detektori temperatuur sõltub kasutatava detektori tüübist. Üldreeglina detektor ja selle
ühendused kolonnist peaksid olema piisavalt kuumad, et vältida proovi ja/või vedela faasi
kondenseerumist. Kui temperatuur on liiga madal ning kondensatsioon leiab aset, siis on
tagajärjeks piikide laienemised ja isegi võimalik piikide täielik kadu. Mõistlikuks
miinimumtemperatuuriks loetakse leekionsiatsioondetektorile 125 °C. (McNair et al. 1997)
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1.7.

Proovi ettevalmistus gaaskromatograafilisteks analüüsideks

Proovi gaaskromatograafiliseks analüüsimiseks on see vaja viia sellisele kujule mobiilsesse
faasi, et analüüt (aine, mille sisaldust analüüsiobjektis määrata soovitakse) saaks siseneda ja
läbida kolonni. See nõudmine tähendab, et sisestatav analüüt peab olema lenduv või olema
kergesti võimeline minema gaasifaasi. Materjali lenduvus on seotud tema aururõhuga ning
keemistemperatuuriga.

Näiteks

on

lenduvad

kemikaalid

(nagu

ka

need,

mida

klassifitseeritakse kui lenduvaid orgaanilisi ühendeid) kõrgete aururõhkude ja madalate
keemistemperatuuridega. Nimetatud omadused teevad võimalikuks selliste komponentide
eraldamise ja analüüsimise gaaskromatograafia abil. (Hage et al. 2011)
Hinnang analüüdi sobilikkusest gaaskromatografeerimiseks sõltub mitmetest detailidest.
Üheks väärtuslikuks teabeks on analüüdi suurus. Reeglina on üle 600 g/mol molekulmassiga
kemikaalide lenduvus liiga madal gaaskromatograafia analüüsiks. Samas võib polaarsete
funktsionaalrühmade esinemine raskendada mõnede madala massiga ühendite uurimist.
Järelikult tuleb alati arvestada kemikaali keemistemperatuuriga, kui otsustatakse kas
kemikaali

uurimiseks

saab

kasutada

gaaskromatograafiat.

Näiteks,

kemikaal

keemistemperatuuriga alla 500 °C peaks olema 1 atm-i juures piisavalt lenduv
gaaskromatograafia analüüsiks. Seda on võimalik kindlaks teha proovi sisestamisega kolonni
ja jälgida kas kemikaal elueerub kolonnist mõistliku aja jooksul. (Hage et al. 2011)
Peale lenduvuse, peab analüüdil olema ka hea termiline stabiilsus. Gaaskromatograafiat
kasutatakse peamiselt termiliselt stabiilsete ühendite analüüsimiseks. Analüüt, mis ei ole
termiliselt stabiilne võib degradeeruda kõrgetel temperatuuridel, mida kasutatakse proovi
sisestamisel ja lahutamisel. Seda tüüpi lagunemist on raske tuvastada ning selliseid analüüte
on keeruline analüüsida. Analüüdi stabiilsuse testimiseks süstitakse uut analüüti
gaaskromatograafi süsteemi ning jälgitakse, kas see kemikaal tekitab kromatogrammi, millel
piik on lisaks heale retentsiooniajale ja detekteerimisomadustele ka täpselt-defineerituna
eraldunud. Kui termiline stabiilsus on probleemiks, siis saab sellist degradatsiooni mõnikord
minimiseerida või elimineerida. Selleks on tarvis valida õige proovisisestustehnika või
kasutada keemilist derivatsiooni. (Hage et al. 2011; Piantanida et al. 2014)
Mittelenduvate proovide analüüsimiseks on võimalik proovidele rakendada keemilisi
reaktsioone

suurendamaks

funktsionaalseid

rühmi,

nt.

seeläbi
OH,

ühendite
NH,

lenduvust.

CO2H
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ja

H,

Ühendid,
on

mis

sisaldavad

keeruline

analüüsida

gaaskromatograafiga kuna nimetatud ühendid ei ole piisavalt lenduvad ning võivad liiga
tugevalt seostuda statsionaarse faasiga ning tegemist on sageli ka termolabiilste ühenditega.
Enamkasutatavad derivatsiooni reaktsioonid, mida kasutatakse gaaskromatograafiliseks
analüüsiks, võib jagada kolmeks (Piantanida et al. 2014):
1. silüülimine;
2. atsüülimine;
3. alküülimine ja esterdamine.
Gaaskromatograafi saab kasutada analüüsimaks rasvhappeid nii vabade rasvhapetena kui
rasvhapete metüülestritena. Tõenäoliselt ligi 99% toidu rasvhappelise koostise analüüse
teostatakse rasvhapete metüülestrite analüüsimisel gaas-vedelikkromatograafiga. (Chow)
Peamised põhjused analüüsimaks rasvhappeid kui rasvhapete metüülestritena on järgnevad
(Sigma-Aldrich; Piantanida et al. 2014):
1) suurendada lenduvust ja vähendada ühendi polaarsust;
2) vähendada termilist degratsiooni;
3) suurendades tundlikkust lisades selleks funktsionaalseid rühmi, mis kalduvad andma
kõrgemat detektori signaali;
4) parandada lahutamist.
Reaktsioonid, mida kasutatakse rasvhapete konventeerimiseks estriteks või vastupidi ning
esterrühmade vahetuseks, on laialdaselt kasutatav rasvhapete ja lipiidide keemias. Need
reaktsioonid leiavad rakendust alates mikromahus metüülestrite valmistamisest GC analüüsiks
kuni õli-keemiatoodete ja biodiisli tööstusliku tootmiseni. (Liu. 1994)
Rasvhapete metüülestrite valmistamismeetod GC analüüsiks peaks olema lihtne, kiire ja
kvantitatiivne ning ei tohiks anda tulemuseks soovimatuid struktuurimuutusi või
kõrvalreaktsioone. Meetodid, milles vabad rasvhapped on vabanenud ja seejärel
konverteeritud metüülestriteks nõuavad mitmeid manipulatsioone ning annavad suurema
tõenäosusega vea kui üheetapiline metüleerimisprotsess. (Morrison et al. 1965)
Jooniselt 19 nähtub, et üldjuhul koosneb bioloogilistest proovidest rasvhapete metüülestrite
valmistamine mitmetest etappidest. Need võivad hõlmata kuivatamist, lagundamisprotsesse,
solvendi ekstraktsiooni, puhastamist/aurutamist, hüdrolüüsi, transmetülatsiooni/metülatsiooni
(e. esterifikatsiooni) ning järelreaktsioone sõltuvalt analüüsitavast proovist ning eelkõige
kasutatavast meetodist. (Liu. 1994)
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Joonis 19. Rasvhapete metüülestrite valmistamine GC analüüsiks (Liu. 1994)
Pärast lipiidide ekstraheerimist solvent ja teised lenduvad ühendid ekstraheeritud segus
aurustatakse eesmärgiga saada puhas rasv. Enne eelnevat etappi võidakse vajadusel läbi viia
solvendiga pesu eesmärgiga eemaldada mittelipiidsed lisandid. Pärast puhta rasva saamist
võidakse lisaks läbi viia fraktsioneerimine polaarseteks ja mittepolaarseteks lipiidideks ning
lipiidide lahutamine erinevatesse klassidesse. Kui soovitakse keskenduda suhtelisele
rasvhappelisele koostisele, siis puudub täiendava ekstraheerimise vajadus. Mõningatel
juhtudel kasutatakse solvendi-lipiidide lahust otse transmetüleerimiseks/metüleerimiseks ilma
eelneva aurutamisetapita. (Liu. 1994)
Lipiidid on põhiliselt estrite segu ning rasvhapete metüülestrite valmistamine hõlmab endas
tegelikult ühe estri konventeerimist teiseks. Reaktsiooni nimetatakse üldiselt kui
transesterifikatsiooniks ning detailisemalt transmetüleerimiseks. Kuna reaktsioon hõlmab estri
lõhustamist alkoholiga. Transesterifikatsiooni nimetatakse ka kui alkoholüüs ning
transmetüleerimist kui metüleerimist. Kui rasvhapete metüülestrid moodustatakse rasvhapete
ja metanooli vahelisest interaktsioonist, siis nimetatakse reaktsiooni metüleerimiseks
(esterifikatsioon). Seetõttu, rääkides täpsemalt, metüleerimine ja transmetüleerimine (või
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esterifikatsioon

ja

transesterifikatsioon)

vihjavad

erinevatele

reaktsioonidele,

kuigi

kirjanduses kasutatakse nimetatud termineid vaheldumisi. (Liu. 1994)
Vastavalt orgaanilise keemia printsiibile, nii transesterifikatsioon kui esterifikatsioon on
pöörduvad reaktsioonid. Vaatamata sellele võib transesterifikatsiooni katalüüsida nii happe
kui alusega (Liu. 1994):

H+ või –OCH3
R´·CO·OR´´ + R·OH
R´·CO·OR + R´´·OH

See-eest esterifikatsiooni ei saa katalüüsida alusega, küll aga saab seda teha happega (Liu.
1994):

H+
R´·CO·OH + R·OH

R´·CO·OR + HOH

Kindlastes tingimustes need reaktsioonid jõuavad tasakaalu. Nihutamaks tasakaalu paremale
on tarvis kasutada alkoholi liiga, mille estreid soovitakse valmistada või eemaldada
reaktsioonist üks ühenditest. (Liu. 1994)
Vee olemasolu, mis on tugevam elektronide loovutaja (äraandja) kui seda on alifaatsed
alkoholid, ei soosi vaheühendite moodustamist ning transesterifikatsioon ega ka
esterifikatsioon ei kulge täielikult. Kuna moodustunud estrid võivad alluda hüdrolüüsile, mis
on esterfikatsiooni pöördreaktsioon. Kuid erinevalt esterifikatsioonist, leiab hüdrolüüs aset nii
happe

kui

leelise

juuresolekul.

Veevabad

tingimused

saab

luua

kui

lisada

reaktsioonikeskkonda nt. veevaba naatriumsulfaati. (Liu. 1994)
Rasvhapete metüülestrite moodustamine viiakse tavaliselt läbi katalüsaatori segamisel või
lahustamisel metanoolis. Kuumtöötlemist võidakse rakendada sõltuvalt sellest millist
katalüsaatorit kasutatakse ning kui kaua reaktsioon peab kestma. Lipiidide metüleerimine
viiakse tavaliselt läbi aluselise (NaOCH3, KOH, NaOH) või happelise (HCl, H2SO4, BF3)
katalüsaatoriga. (Morrison et al. 1965)
Happeline katalüsaator mitte ainult ei transesterifitseeri triatsüülglütseroole ja teisi
komplekslipiide, vaid ka vabu rasvhappeid metanooli juuresolekul. Kolm enamkasutatavat
happelist reagenti on HCl (vesinikkloriid), H2SO4 (väävelhape) ja BF3 (boor trifluoriid)
metanoolis. Reaktsiooni läbiviimist kiirendab kuumutamine. Temperatuur võib varieeruda
vahemikus 60-90 °C ning kestusega mõnest minutist kuni paari tunnini. Nimetatud reagentide
kasutamisel tuleks vältida soovitatust kõrgema kontsentratsiooni kasutamist. Vastasel juhul
võivad aset leida soovimatud kõrvalreaktsioonid. Üheks ilmenevaks kõrvalreaktsiooni
põhjuseks on küllastumata estrite kadu. (Seed. 1994)
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Võrreldes

happeliste

katalüsaatoritega

transesterifitseerivad

aluselised

katalüsaatorid

neutraalseid lipiide veevabas keskkonnas metanooli juuresolekul tunduvalt kiiremini (lisa 2).
See-eest pole aluselised katalüsaatorid võimelised esterifitseerima vabu rasvhappeid. Veelgi
enam, reaktsioon nõuab jäigemat veevaba keskkonda, sest vee juureolek viib lipiidide
pöördumatu hüdrolüüsini. Aluselisteste reagentide hulgas on kõige populaarsemaks
kasutatavaks reagendiks NaOCH3 (naatriummetoksiid) veevabas metanoolis. Teisteks
kasutust

leidvateks

(naatriumhüdroksiid)

katalüsaatoriteks
metanoolis.

Kaks

on

KOH

suurt

(kaaliumhüdroksiid)

puudust,

mis

on

seotud

ja

NaOH
aluseliste

katalüsaatoritega, on nende suutmatus esterifitseerida vabu rasvhappeid ning nende nõue
jäigema veevaba keskkonna suhtes. Seetõttu on meetod kasutatav puhastatud rasvade ja õlide
korral, kui happearv on < 2%. Kuigi nimetatud piirang ei takista meetodi laialdast kasutamist
tööstusharudes pärast vabade rasvhapete ja vee eemaldamist puhastamata lipiididest
rafineerimisprotsessi käigus. (Liu. 1994)
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KIRJANDUSE KOKKUVÕTE
Ainult

vähestes

töödes

on

keskendutud

erinevate

ternespiima

rasvainete,

nt.

triatsüülglütseroolide ja fosfolipiidide, koostisele. Võttes arvesse asjaolu, et piimarasva
omadused on põhiliselt määratud triatsüülglütseroolide koostisesse kuuluvate rasvhapete
koostise ja struktuuriga, omab uuritav valdkond olulist tähtsust. Toorme töötlemisel
rakendatavate eraldusprotsesside (separeerimine, membraanfiltratsioon) seisukohast on
oluline omada ülevaadet ternespiima rasva keemilisest koostisest – s.t. teada erinevate
rasvhapete sisaldust ja kontsentratsiooni ning nende omavahelist suhet. Lisaks omab
rasvhappeline koostis tähtsust kõrge rasvasisaldusega toodete valmistamisel, mõjutades nii
toodete organoleptilisi kui reoloogilisi omadusi.
Piima

rasvhappelist

koostist

mõjutavad

mitmed

tegurid.

Neist

olulisemad

on

farmispetsiifilised ja sõltuvad eelkõige loomade söötmisest, mõnevõrra ka tõust,
piimatoodangust ja laktatsioonijärgust. Üksikud teadustööd on keskendunud nimetatud
tegurite mõju uurimisele veise ternespiima rasvhappelisele koostisele. Ternespiima rasva
fraktsiooni on uuritud suhteliselt lühikese perioodi vältel ning enamasti on valimid olnud
väiksed. Seetõttu ei ole võimalik saadud tulemuste põhjal teha konkreetseid järeldusi rasva
keemilise koostise kohta ning seostada tulemusi tehnoloogiliste probleemidega.
Rasvhappelist koostist (s.o. määrata rasvhapete sisaldust ning neid identifitseerida) on
võimalik uurida gaaskromatograafiliselt. Gaaskromatograafia on eraldusmeetod, milles segu
komponentide lahutamine üksikuteks komponentideks viiakse läbi gaasi voolus. Lahutamine
põhineb temperatuurigradientidel ning komponentide erineval afiinsusel statsionaarse faasiga.
Meetod on kasutatav tööstuslikul tasemel mitmete protsesside seirel, nt. kvaliteedikontrollis
ning uute toodete analüüsimisel. Gaaskromatograafilisi meetodeid rakendatakse põhiliselt
analüütilistel, harvem preparatiivsetel eesmärkidel.
Kromatograafilised meetodid eeldavad enne analüüsi läbiviimist põhjalikku proovi
ettevalmistamist (derivatsioon, ekstraheerimine, pürolüüs jne), kuna analüüsitavad ühendid
peavad olema võimalikult lenduvad ja termostabiilsed. Gaaskromatograafia on spetsiifiline
eraldusmeetod, mis nõuab põhjalikke teadmisi aparatuuri (sisestus, kolonnid, mobiilsed ja
statsionaarsed faasid, detektorid jne) ehitusest ja tööpõhimõttest.
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA
2.1.

Töö eesmärgid

Töö eksperimentaalse osa eemärgiks oli uurida eesti punase karja veiste (EPK) ternespiima
rasvhappelise koostise muutuste dünaamikat triatsüülglütseroolides nelja poegimisjärgse lüpsi
jooksul. Varasemalt on mitmetes publiseeritud artiklites (Paszczyk et al. 2005; Varga-Visi et
al. 2011) uuritud holsteini-friisi, džörsi, äärširi jt veise tõugude ternespiima rasvhappelist
koostist. EPK veiste ternespiima rasvhappelise koostise kohta pole autorile teadaolevalt
uuringutulemusi publitseeritud. EPK aretus viimastel aastatel ei ole kasuks tulnud tema
kestmisele iseseisva tõuna, vaid praeguste trendide jätkumine ennustab talle peatset
hääbumist. Nimetatud asjaoludest ajendatuna võeti valimisse EPK tõugu veiste ternespiim.
Töö teise osana viidi läbi metoodika katsed eesmärgiga välja selgitada AOAC 969.33
meetodika sobivust ternespiima rasvhappelise koostise uurimiseks. Ühtlasi oli töö metoodilise
osa eesmärgiks arendada Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi
keemia instrumentaalanalüüsi labori gaaskromatograafiliste analüüside läbiviimist.

2.2.

EPK veiste ternespiima rasvhappelise koostise uurimine
2.2.1.

Materjal ja metoodika

Töö käigus uuriti kaheksateistkümne Eesti Maaülikooli Märja katsefarmi punast tõugu veise
1.-4. lüpsikorra ternespiima (71 proovi). Ternespiimad koguti ajavahemikul märts-aprill 2013.
a., veebruar-august 2014. a ning oktoober 2014. a - jaanuar 2015. a. Proovid koguti 12±1 h
intervalliga ning märgistati looma ja lüpsikorra numbriga. Ternespiimad külmutati plasttaaras
(mahuga 50 ml) -20 °C juures hiljemalt ühe tunni jooksul pärast proovi võttu. Proovide kohta
täiendava informatsiooni (nt. laktatsioon) saamiseks kasutati Eesti Põllumajandusloomade
Jõudluskontrolli AS’i andmebaasi Vissuke ning lisainformatsiooni saadi ka Märja katsefarmi
töötajatelt.
Valimis olevate lehmade (tabel 8) söödaratsioon oli nii kinnisperioodil kui poegimiseelse
perioodil sama. Kinnisperioodil, mil oluline on et ratsioon oleks kiurikas, söödeti lehmadele
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silo ja heina ning kinnislehmadele mõeldud mineraalsööta (vabalt). Seoses poegimisega
toimuvad lehma organismis suured muutused ainevahetuses. Nendeks muutusteks valmistati
lehmi ette kahe nädala jooksul enne loodetavat poegimist, mil loomadele söödeti vabalt silo
ning vajadusel heina, odarajahu ning rapsikooki (proteiinsööt).
Tabel 8. Proovide andmed
Looma nr.
27
27
68
Poegimisaeg
2013 2014 2014
LaktatsiooniIII
IV
III
number
Looma nr.
2143 2145 4951
Poegimisaeg
2014 2014 2014
LaktatsiooniII
II
VI
number

85
2014
III

92
97 2142 9979 4951
2013 2014 2014 2015 2013
II
III
II
I
V

4998*
2013
V

9312 9961 9966 75
92
2013 2014 2014 2014 2014
V
I
I
III
III

*kogutud 1.-3. lüpsikorra ternespiimad

Külmutatud ternespiimad toimetati Tartu Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi (VTL) keemia
osakonda, kus teostati ternespiimast gaaskromatograafilisi analüüse rasvhappelise koostise
uurimiseks.
Katsete

teostamisel

võeti

aluseks

VTL-i

metoodika

„Rasvhapete

metüülestrite

gaaskromatograafiline analüüs“, mis on vastavuses järgnevate standarditega:


ISO 15 884 Preparation of fatty acid methyl esters;



ISO 15 885 Milkfat – Determination of the fatty acid composition by gas-liquid
chromatography;



EVS-EN ISO 5509 Animal and vegetable fats and oils – Preparation of methyl esters
of fatty acids;



EVS-EN ISO 5508 Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid. Rasvhapete metüülestrite
gaaskromatograafiline analüüs;



ISO 14 156/IDF 172:2001 Milk and milk products – extraction methods for lipids and
liposoluble compounds;



Column Selection for the Analysis of Fatty Acid Methyl Esters, HP-88.a New,
Readily Available Column for cis-/trans – FAMES Analysis (Agilent Technologies);



Information about the components – proximates (rasvasisalduse muutmisfaktor
erinevate rasvade jaoks);



Gas Chromatography of Fatty Acids (p 128), Rasvhapete metüülestrite teoreetiliste
tulemuste parandusfaktorid FID detektorile (RCF).
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Metoodika olemus põhineb proovist rasva eraldamisel ja rasva triatsüülglütseroolides
sisalduvate rasvhapete muutmisel metüülestriteks, kasutades selleks aluskatalüütilist
esterdamist (vt. ptk 1.7). Saadud lahust analüüsiti gaaskromatograafiliselt.

2.2.1.1.

Proovi ettevalmistamine ja rasva eraldamine

Analüüside läbiviimiseks sulatati külmutatud ternespiimaproovid vesivannis 40 °C juures.
Pärast sulatamist loksutati proove hoolikalt nende homogeensuse tagamiseks. Igast proovist
rasva ekstraheerimiseks kasutati modifitseeritud Folch’i (1957) protseduuri. Katsete nr. 27,
4951, 4998 ja 9966 korral mõõdeti 25 ml ternespiima 50 ml lihviga koonilisse kolbi, millele
lisati 20 ml diklorometaani:metanooli (2:1) lahust. Proovid pandi tunniks ajaks
laboratoorsesse loksutisse Heidolph UNIMAX 1010 loksuma. Tunni aja möödumisel lisati
igale proovile 4 ml 0,1 M NaCl vesilahust ning lasti proovidel veel loksuda 15 minutit
eesmärgiga sadestada valgud.
Katsetel proovidega nr. 75, 92, 97, 2142, 2143, 2145, 4951, 9312, 9961 ja 9979 võeti
analüüside läbiviimiseks ternespiima 15 ml ning kasutati rasva ekstraheerimisel vähem
reagenti kui eelnevalt, s.o. 10 ml diklorometaani:metanooli lahust ning suurendati valkude
sadestamiseks mõeldud NaCl vesilahuse kogust 5 ml-ni.
Pärast proovide väljavõtmist laboratoorsest loksutist loksutati neid täiendavalt käsitsi. Seejärel
valati proovid koonilistest kolbidest tsentrifuugiklaasidesse ning viidi läbi tsentrifuugimine
tsentrifuugiga Heraeus Labofuge 400R 10 minuti jooksul 4500 p/min.
Joonisel 20 on proovid pärast tsentrifuugimist. Proov on jaotunud kolmeks fraktsiooniks –
pealmine fraktsioon on vesifaas, keskmine fraktsioon valgufraktsioon ja alumine on rasvadiklorometaani lahus. Fraktsiooni kollast värvust võib võtta indikaatorina, hinnates värvuse
alusel piisava rasva olemasolu lahuses. Iga järgneva lüpsikorraga muutub lahuse värvus
heledamaks kuni muutub läbipaistvaks.
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Joonis 20. Proovid pärast tsentrifuugimist (Foto: Lutter. 2014)
Proovidelt eemaldati Pasteur’i pipetiga vesifaas, misjärel läbiti automaatpipetiga valgukiht
selleks, et eemaldada rasva-reagendi lahus. Tsentrifuugiklaasist automaatpipetiga eraldatud
alumine diklorometaani-rasva lahus viidi üle teise katseklaasi ning aurutati vesivannil kuivaks
– katseklaasi jäi puhas rasv (joonis 21).

Joonis 21. Puhas rasv (Foto: Lutter. 2014)
Sõltuvalt tsentrifuugimisel saadava rasva-diklorometaani lahuse kogusest viidi osade katsete
teostamisel läbi korrigeeriv tegevus. Proovilt eemaldati Pasteur’i pipetiga vesifaas,
järelejäävale kahele fraktsioonile lisati 10 ml diklorometaani:metanooli lahust ning proovi
segati fraktsioonide segunemiseks. Seejärel viidi läbi proovide teistkordne tsentrifuugimine.
Eelpool nimetatud tegevuse eesmärgiks oli täiendavalt ekstraheerida rasva diklorometaani
lahusesse. Juhul, kui kolmanda fraktsiooni (rasva-reagendi lahus) osakaal oli piisavalt suur,
siis sel juhul täiendava reagendi lisamise ja tsentrifuugimise vajadus puudus.
Proovide nr. 68 ja 85 korral ei kasutatud rasva eraldamiseks reagente ega aurutamist, vaid
rasv eraldati tsentrifuugimisega, mis lahustati solvendis. Nimetatud proovide katse käik on
esitatud lisades 3 ja 4.
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2.2.1.2.

Esterdamine

Aurutamisel saadud puhtale rasvale lisati heksaani, mille kogus valiti sõltuvalt aurutamisel
saadava rasva kogusest. Tüüpiliseks lisatava heksaani koguseks oli 5 ml heksaani 0,5 ml rasva
kohta. Juhul, kui rasva õnnestus vähem ekstraheerida, vähendati ka lahustina kasutatava
heksaani kogust ning vastupidi. Mida kontsentreeritum lahus valmistada, seda kõrgemad ja
intensiivsemalt tulevad esile piigid kromatogrammil, mis hõlbustab hilisemat integreerimist.
Järgnevalt lisatati heksaani-rasva lahusele 0,1 M KOH metanoolis, eesmärgiga saada
rasvhapete (RH) metüülestreid, mis on lenduvamad ning gaaskromatograafiga analüüsitavad.
RH-de metüülestrid saadakse rasvade transesterifikatsiooni tulemusel. Esterifitseerimine
metüülestriteks

põhineb

triatsüülglütseroolidega.

katalüsaatori
Protsessi

KOH
käigus

abil

toimuval
muudetakse

metanooli

reaktsioonil

triatsüülglütseroolid

diatsüülglütseroolideks, mis omakorda muudetakse monoatsüülglütseroolideks, mille käigus
eraldub üks glütserooli molekul, mis asendatakse kolme metanooli molekuliga (vt. ptk 1.7).
Esterdamisprotsess viidi läbi tunni aja jooksul, hoides proove toatemperatuuril ning neid aegajalt lokustades. Reaktsiooni eduka toimumise eelduseks ning kvalitatiivse ja suure koguse
metüülestrite saamise peamisteks tingimusteks on toorme madal vabade rasvhapete sisaldus
(väiksem kui 2 g/100 g) ning veesisaldus. Suuremad sisaldused pärsivad protsessi toimumist.
Juhul kui ilmnes, et proovid on 10-15 minuti möödumisel KOH lisamisest hägused, siis lisati
nimetatud proovidele veevaba naatriumsulfaati (joonis 22). Pärast esterdamisprotsessi
tsentrifuugiti (10 minutit, 4500 p/min) neid proove, millele oli eelnevalt lisatud veevaba
naatriumsulfaati.

Joonis 22. Esterdamisprotsess. Vasakul proovid esterdamise algul, KOH metanoolis
lisamisest on möödunud 10 minutit. Paremal proovid esterdamisprotsessi lõpul, mil
proovidele on lisatud veevaba naatriumsulfaati. (Fotod: Lutter. 2014)

57

2.2.1.3.

Gaaskromatograafilised analüüsid

RH metüülestreid analüüsiti Agilent 7890A gaaskromatograafiga (joonis 23), mille ehituses oli
autosampler (automaatne proovisisestussüsteem) ning FID-detektor e. leekionisatsioondetektor. RH metüülestrite lahutamiseks kasutati polaarset HP-88 kapillaarkolonni (100 m x
0,25 mm i.d. x 0,25 µm statsionaarne faas). Kapillaarkolonni statsionaarne faas koosnes
(88%-tsüanopropüül) arüülpolüsiloksaanist.

Joonis 23. Gaaskromatograaf Agilent 7890A (Agilent Technologies. 2015)
Analüütide identifitseerimiseks kasutati RH metüülestrite standardsegu 2377 (National
Institue of Standards & Technology) ning individuaalseid rasvhapete metüülestrite
standardeid. Referentsainenena kasutati lastepiimatoitu Fapas T1482.
Iga rasva-heksaanilahust mõõdeti Pasteur’i pipetiga 1,5 ml prooviviaalidesse ning suleti
korkidega. Proovid asetati automaatsesse proovisisestussüsteemi. Analüüside läbiviimiseks
avati vesiniku, heeliumi, lämmastiku ja suruõhukraanid ning lülitati tööle GC aparaat. Pärast
GC

süsteemi

sisselülitamist

lasti

aparaadil

stabiliseeruda. Seejärel

avati

arvutist

tarkvaraprogrammist ChemStation Online proovisisestustabel, milles sisestati järgmised
näitajad:
1) viaali number proovikarussellil;
2) proovi number (s.o. looma ja lüpsikorra nr.);
3) meetodi nimi, mida kasutati analüüsiks;
4) süstimiste kordade arv.
1 µl proovi süstiti automaatselt läbi gaaskromatograafi septumi aurustuskambrisse 10 µl-se
mikrosüstlaga. Temperatuur tõsteti aurustuskambris 250 °C-ni. Aurustuskambrisse sisestatud
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proovist suunati kolonni 0,02 µl (50:1) ning ülejäänu suunati küljeavast välja, s.t. kasutati nn.
split ehk jaotussisestust. GC proovitabeli ja metoodi alusel viidi läbi gaaskromatograafilised
analüüsid. Tabelis 9 on toodud proovide analüüsimisel kasutatud termostaadi parameetrid.
Tabel 9. Temperatuur kolonnis gaaskromatograafilistel analüüsidel
Temp. tõstmise kiirus,
°C/min
I
II
III

10
5
5

Temperatuur,
°C
120
175
210
250

Temp. hoideaeg,
min
1
10
5
2

Töötamise aeg,
min
1
16,5
28,5
38,5

Analüüside läbiviimisel kasutati FID-detektoris temperatuuri 280 °C. Vesiniku voolukiirust
40 ml/min, suruõhu voolukiirus 450 ml/min ning make-up gaasina lämmastikku, mille
voolukiiruseks oli 30 ml/min. Iga nelja gaaskromatograafilise analüüsi järel süstiti
gaaskromatograafi süsteemi solventi (heksaani), selleks et eemaldada kolonnist eelnevate
analüüside jäägid.

2.2.1.4.

Andmetöötlus

Analüüsi tulemuste esmane töötlemine viidi läbi GC vastava tarkvaraprogrammiga
ChemStation.

Proovi

analüüsimisel

saadud

kromatogrammil

integreerib

programm

automaatselt piigid, mis vastavad rasvhapete metüülestritele. Proovi analüüsimisel saadud
kromatogrammil kontrolliti piikide automaatse integreerimise õigsust. Vajadusel integreeriti
nulljoont käsitsi, suurendades selleks uuritavat piiki vajalikul määral.
Kromatogrammi integreerimisparameetrid olid järgmised:
1) piigi tõusu tundlikkus - 1,6;
2) piigi laius - 0,015;
3) pindala - 3;
4) kõrgus - 0,1;
5) integreerimise algus – 6,5 min.
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Rasvhapete analüüsil oli avastamispiiriks minimaalne piigi pindala 3 pindalaühikut, mis
vastab 0,05%-lisele komponendi sisaldusele rasvas. Sellest asjaolust tingituna õnnestus igast
lüpsikorra proovist identifitseerida 32 rasvhapet. Kokku oli võimalik kalibreerimisgraafiku
abil identifitseerida 75 rasvhappe olemasolu uuritavas proovis. Kuna hilisematel analüüsidel
ilmnes probleeme mõningate rasvhapete metüülestrite piikide integreerimisega, siis sellest
tingituna vähendati minimaalse piigi pindala ühikut 2 pindalaühikuni, mis võimaldas vaadelda
kõikide loomade ternespiima 32 rasvhappe dünaamikat nelja lüpsikorra vältel.
GC tarkvaraprogramm ChemStation arvutab rasvhapete metüülestrite protsendilise sisalduse.
Kõik integreeritud piigid kromatogrammil (joonis 24) annavad kokku 100%. Pärast
integreerimist eksporditi andmed tabelarvutus- ja tarkvaraprogrammi Microsoft Excel, kus
viidi läbi edasine andmetöötlus:
1) võeti arvesse rasvhapete metüülestrite tulemuste teoreetilisi parandustegureid FID
detektorile;
2) teostati ümberarvutused rasvhapete metüülestritelt rasvhapetele;
3) statistiline

andmetöötlus

(dispersioonanalüüs

ANOVA,

korrelatsioonanalüüs,

regressioonanalüüs).

Joonis 24. HP-88 kapillaarkolonni kasutamisel saadud kromatogramm looma nr. 2143 1.
lüpsikorra ternespiimast (Foto: Lutter. 2014)
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2.3.

AOAC 969.33 metoodika katsed
2.3.1.

Materjal ja metoodika

Metoodika katsed teostati Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi
keemia laborikompleksis. Katsete läbiviimiseks kasutati Märja katsefarmi holsteini-friisi
tõugu (I-II laktatsioon) veiste 1.-4. lüpsikorra ternespiimasid (tabel 10). Proovid koguti
ajavahemikul 2013.-2014. a ning külmutati plasttaaras (mahuga 50 ml) -20 °C juures hiljemalt
ühe tunni möödumisel proovivõtust. Proovid koguti 12±1 h ajalise intervalliga.
Tabel 10. Proovide andmed
Looma nr.
9957 7848 9969 2138 9951 2131 2150 2129 2139 38
Poegimisaeg
2014 2014 2014 2013 2014 2013 2013 2014 2013 2013
LaktatsiooniI
I
I
I
I
I
I
II
I
II
number
Katsete teostamise võeti aluseks AOAC 969.33 (Association of Analytical Communities Analüüsikeemikute Ametliku Assotsiatsiooni) metoodika ning Wirasnita et al. (2013)
modifitseeritud metoodika AOAC metoodikast, mida kohandati vastavalt analüüsimaterjalile.

2.3.1.1.

Rasva eraldamine ja derivatsioon

Proovid sulatati vesivannil 40 °C juures ning homogeensuse tagamiseks loksutati proove
ettevaatlikult enne vajaliku koguse analüüsimaterjali võtmist. Analüüside läbiviimiseks
valmistati järgnevad lahused: 0,5 mol/l NaOH:metanooli lahus ning küllastunud NaCl lahus.
Rasva eraldamise ning derivatsiooni läbiviimiseks kaaluti analüütilise kaaluga ümbarkolbi 0,5
g ternespiima, misjärel lisati kaalutisele 8 ml 0,5 mol/l NaOH:metanooli lahust. Proovi
loksutati ning kolb koos prooviga ühendati püstjahutiga (vertikaalselt asetsev jahuti
kuumutatava vedeliku aurude kondenseerimiseks) ja kuumutati keemiseni laboratoorses
kuumutamise pesas Brněnská Drutěva LTHS 100 (joonis 25).
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Joonis 25. Laboratoorse kuumutamise pesa (Hyperinzerce. 2015)
Proovi keedeti 7 min püstjahutiga kolvis pärast mida lisati läbi jahuti 9 ml 12,5%-list BF3metanoolis (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) ja jätkati keetmist 2 min. Metüleerimisprotsess
toimus järgneva reaktsioon järgi:
R-COOH + CH3OH BF3

R-COO-CH3 + H2O

Seejärel lisati läbi jahuti Pasteuri pipetiga 4 ml heptaani ning keedeti 1 min. Järgnevalt
ühendati proovi kolb lahti jahutist ja eemaldati kuumuselt ning jäeti paariks minutiks jahtuma.
Jahtunud proovile lisati 100 ml küllastunud NaCl lahust (joonis 26). Lahuse ülemine kiht viidi
katseklaasi, kuhu lisati veevaba Na2SO4 ning loksutati. Seejärel viidi lahus katseklaasist
viaali,

millest

tehti

heptaani

lisamisega

kahekordne

lahjendus

ning

teostati

gaaskromatograafilised analüüsid.

KATSEKLAASI VIIDAV
RASVA-HEPTAANI LAHUS

Joonis 26. Jahtunud proov, millele on lisatud küllastunud NaCl lahus (Foto: Lutter. 2014)
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Järgnevalt viidi läbi kalibreerimine eesmärgiga leida sõltuvus gaaskromatograafi näitude ja
proovis analüütide sisalduse vahel. Selleks valmistati teadaolevate kontsentratsioonidega
standardlahused, s.o. seitse standardlahust (2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 15x, 20x lahjendus). Seejärel
registreeriti gaaskromatograafiga näidud nende lahustega ning koostati iga analüüdi kohta
kalibreerimisgraafikud.

2.3.1.2.

Gaaskromatograafilised analüüsid

RH-de metüülestreid analüüsiti gaaskromatograafiga Varian 3900, mille süsteemi kuulus
leekionisatsioondetektor.

RH-de

metüülestrite

eraldamiseks

kasutati

DB-FFAP

kapillaarkolonni (30 m x 0,53 mm x 0,50 μm). Kolonni statsionaarne faas koosnes
polüetüleenglükoolist, mis oli polaarsem kui HP-88 kolonni statsionaarne faas.
1 µl proovi süstiti käsitsi

10 µl-se mikrosüstla abil läbi gaaskromatograafi septumi

aurustuskambrisse, milles temperatuur tõsteti 250 °C-ni. Aurustuskambrisse sisestatud
proovist suunati kolonni 0,05 µl (20:1). Ühe gaaskromatograafilise analüüsi kestvus oli 44
min ning see viidi läbi tabelis 11 koostatud GC meetodi alusel.
Tabel 11. Temperatuur kolonnis gaaskromatograafilistel analüüsidel
Temp. tõstmise kiirus, Temperatuur,
Temp. hoideaeg,
°C/min
°C
min
60
3
I
5
240
5

Töötamise aeg,
min
3
44

Kandegaasina kasutati heeliumi voolukiirusel 25 ml/min, detektori gaasiks vesinikku 30
ml/min ning suruõhku 260 ml/min. Iga nelja gaaskromatograafilise analüüsi järel süstiti
gaaskromatograafi süsteemi solventi (heptaani), selleks et eemaldada kolonnist eelnevate
analüüside jäägid.
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2.3.1.3.

Andmetöötlus

Integreerimine viidi läbi automaatselt GC tarkvaraprogrammi poolt Star WorkStation. Saadud
andmeid

analüüsiti

proovide

metüülestrite

retentsiooniaegade

võrdlemisel

standard

referentsmaterjaliga 2377. Üksikute rasvhapete relatiivne sisaldus arvutati automaatselt GC
tarkvaraprogrammis Star Workstation pindala normaliseerimise meetodiga. Üksikute
metüülestrite pindalaühikud eksporti tabelarvutus- ja töötlusprogrammi Microsoft Excel, kus
arvutati rasvhapete metüülestrite kontsentratsioonid analüüsitud proovides, võttes aluseks iga
rasvhappe metüülestri kohta koostatud kalibreerimisgraafikuid. Statistilisel andmetöötlusel
kasutati dispersioonanalüüsi ANOVA.

2.4.
2.4.1.

Tulemused ja arutelu

EPK veiste ternespiima rasvhappelise koostise uurimine

EPK tõugu veiste 1.-4. lüpsikorra ternespiimade analüüsimisel identifitseeriti kõikidest
proovidest 32 rasvhapet, sh. 15 enamlevinud piima rasvhappe olemasolu. EPK tõugu veiste
ternespiima rasvhappelise koostise dünaamika uurimisel ilmnes, et suundumused põhiliste
piimarasva rasvhapete sisalduses olid sarnased igale vaatlusel all olevale lehmale. Seejuures
täheldati varieeruvust üksikisendite, lüpsikorra ning laktatsiooninumbri vahel. Katsetulemuste
põhjal leiti, et laktatsiooninumber mõjutab kõikide rasvhapete klasside sisaldust.
Tabelis 12 on esitatud uuritud ternespiimaproovide triatsüülglütseroolide keskmine
rasvhappeline

koostis

ja

varieeruvust

iseloomustavad

näitajad.

Ternespiima

triatsüülglütseroolide rasvhapetest moodustasid küllastunud rasvhapped 66,7%, kusjuures
küllastunud rasvhapetest moodustasid lühikese süsiniku ahelaga rasvhapped 7,49%, keskmise
süsiniku ahela pikkusega rasvhapped 14,83% ning pika süsiniku ahelaga rasvhapped 42,44%.
Kõige suurema varieeruvusega oli n-3 rasvhapete sisaldus (variatsioonikoefitsient 0,294) ning
väiksem oli varieeruvus keskmise ja pikaahelaga küllastunud rasvhapete sisalduses
(variatsioonikoefitsiendid 0,003 ja 0,004).
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Tabel 12. Eesti punase karja veiste I-IV lüpsikorra ternespiima triatsüülglütseroolide
keskmine rasvhappeline koostis ja varieeruvus %-des
Rasvhape/Rasvhapete Keskmine
Min
Max
StandardVariatsiooniklass
hälve
koefitsient
Küllastunud RH-d
66,7
55,72
76,13
5,119
0,0767
Lühikese ahelaga RH-d
7,49
4,170
15,04
0,0860
0,0114
(∑C4-C10)
Keskmise ahelaga RH-d
14,83
9,350
20,279
0,058
0,0039
(∑C11-C15)
Pika ahelaga RH-d
42,44
35,51
53,46
0,193
0,0045
(∑C16-C24)
Monoküllastumata RH-d
24,30
15,50
35,40
5,380
0,221
Polüküllastumata RH-d
4,07
3,04
6,23
0,740
0,181
sh. n-3 rasvahpped
1,41
0,9
2,61
0,415
0,2948
sh. n-6 rasvhapped
2,58
1,91
3,62
0,448
0,1739
n6/n3
1,93
1,38
2,68
0,017
0,008
Trans-rasvhapped
1,90
1,003
3,034
0,376
0,1982

2.4.1.1.

Rasvhapete klasside osakaalud ternespiimas

Ternespiima nagu ka tavapiima rasvhapetest moodustavad kõige suurema rasvhapete klassi
küllastunud rasvhapped. Jooniselt 27 nähtub, et enamikel juhtudel oli küllastunud rasvhapete
sisaldus kõrgeim 1. lüpsikorra ternespiimades, v.a loomade nr. 9961, 97, 4951, 9312 ning
9979 ternespiimades, kus 1. lüpsi küllastunud rasvhapete sisaldus oli madalam või
ligilähedaselt võrdne 2. lüpsikorra küllastunud rasvhapete sisaldusega. Mõlemal juhul oli nii
laktatsiooni kui lüpsikorra mõju küllastunud rasvhapete sisaldusele statistiliselt oluline
(p=1,45E-17; p=1,94E-06).
Tulemuste võrdlemisel kirjandusandmetega ilmneb teatud vastuolu. Pazcyzak et al. (2005)
andmetel kasvab ternespiimas küllastunud rasvhapete sisaldus, kuna tavapiimas on
küllastunud rasvhappeid kõrgemas kontsentratsioonis. Käesoleva töö tulemustest ilmneb, et
enamike loomade esimeste lüpside ternespiimades leiab aset vastupidine tendents.
Küllastunud rasvhapete sisaldus väheneb iga järgneva lüpsiga, v.a looma nr. 9961 1.-4.
lüpsikorra ternespiimades või püsib lüpside lõikes suhteliselt konstantsena. Küllastunud
rasvhapete sisalduse vähenemine iga järgneva lüpsi jooksul viitab, et küllastunud rasvhapete
65

kontsentratsioonis ei leia aset tõusu 48 h tunni möödumisel poegimisest. Kuna enamikes
publitseeritud töödes on proovide kogumise ja analüüsimise vaheline ajaline intervall suurem
(nt. 1., 3., 5. päev), siis seetõttu puuduvad võrdlusandmed. Küllastunud rasvhapete
vähenemist esimeste lüpside ternespiimades on varasemalt täheldanud ainult Contarini et al.
(2014), kelle andmetel hakkab küllastunud rasvhapete sisaldus tõusma 96 h möödumisel
poegimisest, mil küllastunud rasvhapete sisaldus moodustab ligikaudu 64-65% rasvhapetest.
80
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Joonis 27. Küllastunud rasvhapete sisalduse I-IV lüpsikorra ternespiimas
Jooniselt 27 nähtub, et küllastunud rasvhapete sisaldus 1.-4. lüpsikorra ternespiimades
varieerus vahemikus 53,2%-76,1%. Küllastunud rasvhapete sisalduse suurt varieeruvust võib
seostada palmitiinhappe (C16:0) sisalduse suure varieeruvusega vaatluse all olevate lehmade
1.-4. lüpsikorra ternespiimades (vt. joonis 38). Palmitiinhappele järgnevad kontsentratsioonilt
küllastunud rasvhapetest müristiinhape (C14:0) ning steariinhape (C18:0), mis suure osakaalu
tõttu omavad samuti olulist mõju küllastunud rasvhapete sisaldusele ternespiimas.
Lühikese ja pikaahelaga küllastunud rasvhapete klasside võrdlusel ilmnes, et ternespiimas on
väiksemas

kontsentratsioonis

lühikeseahelasi

rasvhappeid

C4-C10

kui

tavapiimas.

Lühikeseahelga rasvhapete, eelkõige võihappe, sisaldus kasvas iga järgneva lüpsiga.
Tulemused on kooskõlas kirjandusandmetega, mille kohaselt lühikese ahelaga rasvhapete
kontsentratsioon kasvab kuni kaheksanda laktatsiooninädalani (Laakso et al. 1996; Pazcyzak
et al. 2005; Varga-Visi et al. 2011; Contarini et al. 2014)
Pikaahelaga küllastunud rasvhapete sisalduses pole täheldatud selget tendentsi tõugude ega ka
laktatsiooninumbri vahel (Contarini et al. 2014). Esma- ja mitmekordselt poegijate loomade
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ternespiimas on täheldatud erinevust lühikese ja keskmise ahelaga küllastunud rasvhapete
klasside sisalduses. Jooniselt 27 nähtub, et mitmekordselt poegijate veiste ternespiimas on
kõrgemas kontsentratsioonis küllastunud rasvhappeid. Kuna valimis oli I laktatsiooniga loomi
kõigest kaks, siis järeldusi laktatsiooninumbri mõju kohta küllastunud rasvhapete sisaldusele
ei ole võimalik teha saadud katsetulemuste põhjal. Contarini et al. (2014) andmetel peaks
esmapoegijate ternespiimas olemas kõrgemas kontsentratsioonis küllastunud rasvhappeid,
keskmiselt 68,5% ning mitmekordselt poegijate ternespiimas keskmiselt 62,3%. Publitseeritud
andmed (Samkova et al. 2012; Contarini et al. 2014) näitavad, et esmapoegijad lehmad
toodavad piimarasva, milles on kõrgemas kontsentratsioonis küllastumata rasvhappeid ja
väiksemas kontsentratsioonis küllastunud rasvhappeid kui lehmadel teise või enama
laktatsiooniga.
EPK veiste ternespiima küllastunud rasvhapete sisalduse võrdlemisel teiste piimaveiste
tõugudega selgub, et EPK veiste küllastunud rasvhapete sisaldus ületab mõnevõrra holsteinifriisi tõugu veiste küllastunud rasvhapete sisaldust ternespiimas. Tulemused vastavalt EPK-l
66,7% ning holsteini-friisil 64,5% (Contarini et al. 2014) ja 66,3% (Varga-Visi. et al. 2011).
Piimaveise tõugudest sisaldab kõige suuremas kontsentratsioonis küllastunud rasvhappeid
džörsi tõugu veiste ternespiim, keskmiselt 72,7% (Varga-Visi et al. 2011).
Küllastunud rasvhapete suurt varieeruvust erinevate kirjandusandmetega võib seotada
farmispetsiifiliste

teguritega,

nt.

söötmis-

ja

pidamistingimustega

ning

keharasva

mobilisatsiooniga. Võttes arvesse, et ligikaudu 50% C16:0 rasvhapetest ja kõik ≥ C18:0
rasvhapped on pärit söötadest või kudede varurasvadest. Käesoleva töö tulemuste võrdlemisel
omavahel võib ellimineerida söötmis- ja pidamistingimustest tulenevad erinevused, kuna
proovid koguti ühest farmist ning sealsed söödaratsioonid kinnisperioodil ja poegimiseelsel
perioodil ei erine loomati.
Joonistelt 27 ja 28 ilmneb, et küllastunud rasvhapete sisalduse alanemisega kaasneb
küllastumata, s.o. monoküllastumata, rasvhapete suurenemine ternespiimades (r=-0,983).
Monoküllastumata rasvhapete klassis oli märgata erinevusi laktatsiooniti. Contarini et al.
(2014) andmetel on monoküllastumata rasvhappeid esmapoegijate ternespiimas madalamas
kontsentratsioonis. Katsetulemuste põhjal ilmneb vastupidine tendents, s.t. esmapoegijatelt
saadud 1.-4. lüpsikorra ternespiim sisaldas kõrgemas kontsentratsioonis monoküllastumata
rasvhappeid (24,4-25,3%). Tulemuste erinevus tuleneb esmapoegijate loomade proovide
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vähesusest, mistõttu käesoleva töö tulemuste põhjal ei saa kinnitada ega ümber lükata
Contarin’i et al. (2014) tulemusi.
Jooniselt 28 nähtub, et monoküllastumata rasvhapete sisalduses loomati on küllaltki
varieeruv. Varieeruvus erinevate loomade ja lüpside ternespiimas on mõjutatud põhiliselt
C18:1n9, C16:1n9 ja C14:1n5 sisaldusest, mis on peamiseid monoküllastumata rasvhappeid
ternespiimas. Ternespiim sisaldas 24 h ja 48 h möödumisel poegimisest monoküllastumata
rasvhappeid vastavalt 22,65% ja 25,83%. Mõnevõrra suuremad tulemused on saanud
Contarini et al. (2014), kelle andmetel oli monoküllastumata rasvhapete sisaldused 24 h
möödumisel

28,4%

ja

48

h

möödumisel

30,1%.

Erinevused,

mis

esinevad

kirjandusandmetega, võivad tuleneda tõust (EPK, EHF), söötmis- ja pidamistingimustest ning
esma- ja mitmekordselt poegijatelt saadud proovide arvust (s.t. laktatsiooninumbri
varieeruvusest). Eeldusel, et kui esmapoegijatelt saadud proove on valimis rohkem, siis sellest
võib tuleneda madalam monoküllastumata rasvhapete kontsentratsioon.
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Joonis 28. Monoküllastumata rasvhapete sisaldus 1.-4. lüpsikorra ternespiimas
Jooniselt 29 nähtub, et võrreldes monoküllastumata rasvhapetega on polüküllastumata
rasvhapete sisaldus lüpsides lõikes madalam. Mono- ja polüküllastumata rasvhapete vahel
leiti nõrk positiivne seos (r=0,263).
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Joonis 29. Polüküllastumata rasvhapete sisaldus 1.-4. lüpsikorra ternespiimades
Polüküllastumata rasvhapete madalam kontsentratsioon on seletatav lipiidide ulatusliku
biohüdrogenatsiooniga vatsas. Üldvalmist erineb oluliselt looma nr. 9961 1.-4. lüpsikorra
ternespiimad, milles polüküllastumata rasvhapete sisaldus varieerus 5,15-6,23%. Võrreldes
EPK veiste ternespiima polüküllastumata rasvhapete sisaldust teiste varasemalt uuritud
piimaveiste tõugudega, ilmneb et EPK tõugu veiste 1.-4. lüpsikorra ternespiim sisaldab
madalamas kontsentratsioonis polüküllastumata rasvhappeid kui holsteini friisi tõugu veiste
ternespiim. Leiber’i et al. (2011) andmetel säilitatakse polüküllastumata rasvhapete ühtlane
stabiilne

kontsentratsioon

ternespiimas

looma

enda

poolt,

seejuures

olenemata

söödaratsioonist või rasvkoe varude tasemest. Nii laktatsiooni kui lüpsikorra mõju
polüküllastumata rasvhapete sisaldusele oli statistiliselt oluline (p=1,152E-15; p=0,045). Seeeest Contarini et al. (2014) andmetel jääb polüküllastumata rasvhapete sisaldus
laktatsiooninumbrist mõjutamata.
Keskmiselt ligikaudu 1,90% rasvhapetest ternespiimas on trans-rasvhapped ühe või kahe
trans kaksiksidemega. Peamine trans-18:1 isomeer oli trans-18:1n9 (t9), mille sisaldus
varieerus 1. lüpsi ternespiimades vahemikus 0,48-1,48%. Trans-rasvhapete sisalduse
varieeruvus nelja lüpsikorra ternespiimades on toodud joonisel 30. Katsetulemustest põhjal
võib väita, et trans-rasvhapete sisaldus oli kõige madalam esimese lüpsikorra proovides ning
järgnevate lüpside ternespiimades leiab aset järk-järguline kasv. Looma nr. 27 nii III kui IV
laktatsiooni proovides, aga ka proovide 75, 92, 4951 ning 9312 1. lüpsi ternespiimades on
trans-rasvhapete sisaldus sarnane 2. lüpsi trans-rasvhapete sisaldusega. Laktatsiooninumbri ja
lüpsikorra mõju trans-rasvhapete sisaldusele oli statistiliselt oluline (p=1,082E-06; p=4,59E69

05). Contarini et al. (2014) andmetel on trans-rasvhapete sisaldus esmapoegijate loomade
ternespiimas kõrgem, keskmine sisaldus 2,70%. Käesoleva töö kahe esmapoegija looma
ternespiimas oli trans-rasvhapete sisaldus vastavalt 2,45% (loom nr. 9961) ja 1,99% (loom nr.
9979).
Jooniselt 30 nähtub, et trans-rasvhapete sisaldus on küllaltki varieeruv nii lüpside kui
loomade lõikes. Äärmiselt suurt varieeruvust trans-isomeeride sisalduses seostatakse eelkõige
muutuva trans-10 ja trans-11 asendiisomeeride kontsentratsiooniga (Paszczyk et al. 2005;
Contarini et al. 2014).
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Joonis 30. Trans-rasvhapete sisaldus 1.-4 lüpsikorra ternespiimades
n-3 rasvhapetest identifitseeriti proovidest kolm rasvhapet. Nendeks olid ALA (e. αlinoleenhape, 18:3n-3), EPA (eikosapentaeenhape) ja DPA (dokosaheksaeenhape). Jooniselt
31 nähtub, et looma nr. 9961 n-3 rasvhapete sisaldus eristub selgelt teiste loomade
ternespiimadest. Laktatsiooniperioodi jooksul n-3 rasvhapete sisaldus väheneb või püsib
lüpside lõikes stabiilsena. Nimetatud rasvhapete kõrgem kontsentratsioon ternespiimas on
eelkõige tingitud ALA-st, mille sisaldus oli n-3 rasvhapetest kõrgeim (0,57-1,37%).
Laktatsiooninumbri. mõju n-3 rasvhapete sisaldusele oli statistiliselt oluline (p= 2,049E-17),
see-eest lüpsikorra mõju n-3 rasvhapete sisaldusele ei olnud statistiliselt oluline (p= 0,07).
Võrreldes tulemusi Contarini et al. (2014) ja Paszczyk et al. (2005) tulemustega, ilmneb et
EPK tõugu veiste ternespiimas on n-3 rasvhapete sisaldus kõrgem kui holsteini-friisi, džörsi ja
äärširi tõugu veiste ternespiimas. Contarini et al. (2014) ja Paszczyk et al. (2005)
identifitseerisid uuritud ternespiimaproovides lisaks eelpool nimetatud rasvhapetele ka DHA.
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Käesoleva töö katsetulemustes ei ole kajastatud n-3 rasvhapete klassis DHA-d, kuna selle
rasvhappe sisaldus oli 1.-4. lüpsikorra ternespiimades minimaalne.
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Joonis 31. n-3 rasvhapete sisaldus 1.-4. lüpsikorra ternespiimades
Joonisel 32 on toodud n-6 rasvhapete sisalduse dünaamika nelja lüpsikorra ternespiimades. n6 rasvhapetest identifitseeriti LA (linoolhape) ja ARA (arahhidoonhape), millest suurem
osakaal oli LA (1,51-3,01%). Võrreldes n-6 ja n-3 rasvhapete sisaldust, ilmneb et kahe
rasvhappe klassi erinevus on peaaegu kahekordne. n-6 rasvhapete sisalduselt ei ole tulemused
kooskõlas Contarini et al. (2014) tulemustega, kelle andmetel püsib n-6 rasvhapete sisaldus
suhteliselt stabiilsena. Lüpsikorral mõju LA ja ARA sisaldusele ei ole statistiliselt oluline
(p=0,44 ja p=0,167). Laktatsiooninumbril oli n-6 rasvhapete sisaldusele statistiliselt oluline
mõju (p=6,93E-16; p=7,4E-10). Edasise laktatsiooniperioodi jooksul n-6 rasvhapete sisaldus
vähenes ligikaudu 0,2-0,5% võrra või püsis lüpside lõikes konstantsena. EPK tõugu veiste
ternespiim sisaldas 24 h ja 48 h möödumisel n-6 rasvhappeid vastavalt 2,68% ja 2,58%, mida
on tunduvalt madalamas kontsentratsioonis kui holsteini-friisi tõugu veiste ternespiimas,
vastavalt 3,6% ja 3,3% (Contarini et al. 2014; Paszczyk et al. 2005).
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Joonis 32. n-6 rasvhapete sisaldus 1.-4. lüpsikorra ternespiimades
n-3 ja n-6 rasvhapped on toitumise seisukohast asendamatud ning lisaks nende sisaldusele on
oluline nende omavaheline suhe, sest ühe rasvhappe liigne domineerimine takistab teise
metabolismi. Enamike kirjandusandmete kohaselt peaks olema nimetatud suhe 1-2:1. Joonis
33 kajastab n-3/n-6 rasvhapete suhet, millelt ilmneb et kõige suurem suhe on loomade nr.
2142 ja nr. 9312 ternespiima lüpsides. Üldjoontes n-3/n6 rasvhapete suhtes ei ole
märkimisväärseid erinevusi erinevate loomade ternespiimades. Loomade nr. 2142, 75, 97, 27,
9312 ternespiima lüpsides oli n-3/n-6 rasvhapete suhe võrreldes teiste vaatuse all olevate
loomade ternespiimadega mõnevõrra suurem, mis võib tuleneda loomade individuaalsusest.
Laktatsioon mõju n-3/n-6 rasvhapete sisaldusele oli statistiliselt oluline (p=5,48E-17), seeeest lüpsikorral puudus mõju (p=0,893996).
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Joonis 33. n-3/n-6 rasvhapete suhe individuaalsete loomade 1.-4. lüpsikorra ternespiimades ja
standardhälbed
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n3- ja n-6 rasvhapete vahel leiti keskmine positiivne seos (r=0,670), s.t. n-3 rasvhapete
sisalduse vähenemisel vähenes ka n-6 rasvhapete sisaldus. Jooniselt 34 nähtub, et n-3
rasvhapete sisalduse kaudu on võimalik prognoosida ligemale 44,9% n-6 rasvhapete
hajuvusest.
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Joonis 34. n-3 ja n-6 rasvhapete vahelise seose võrdlemine

2.4.1.2.

Enamlevinud rasvhapete sisaldused ternespiimas

Üksikute rasvhapete identifitseerimisel ternespiimaproovidest ilmnes, et 32 rasvhappest 12
rasvhappe sisaldus on kõrgem kui 1%. Nendeks rasvhapeteks olid või-, kaproon-, kaprüül-,
kapriin-, lauriin-, müristiin-, mürist-oleiin-, palmitiin-, palmit-oleiin-, steariin-, oleiin- ja
linoolhape. Võrdluseks, tavapiimast tuvastatud 400 rasvhappest on identifitseeritud 15
rasvhappe kontsentratsioon kõrgem kui 1%.
Lühikeseahelaga rasvhapetest oli ternespiima triatsüülglütseroolides enim võihapet, mille
sisaldus varieerus 1. lüpsi ternespiimades vahemikus 1,31-4,55%. Joonisel 35 esitatud
tulemustest ilmneb, et iga järgneva lüpsikorraga suureneb võihappe sisaldus. Konstantsena
püsis võihappe sisaldus looma nr. 9312 nelja lüpsikorra ternespiimades. Looma nr. 2142 3.
lüpsi ternespiima võihappe sisaldus oli madalam kui 2. lüpsikorra ternespiimas. Lüpsikorra ja
laktatsiooninumbri mõju võihappe sisaldusele oli statistiliselt oluline (p=1,08E-10; p=3,10E10)
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Tavapiimas jääb võihappe sisaldus vahemikku 1,8-4,9%. Parodi (1983) andmetel sisaldab
poegimispäeval kogutud ternespiim keskmiselt 5,4 mol% võihapet ning poegimisjärgsel
päeval tõuseb kontsentratsioon 9,5 mol%-ni ning Anantakrishnan et al. (1946) andmetel
varieerub võihappe sisaldus ternespiimas ühe kuni kahe päeva möödumisel poegimisest 2,22,4%-ni. Taylor’i et al. (2002) uurimistöö kohaselt laktatsiooniperioodi jooksul võihappe
sisaldus väheneb järk-järgult.
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Joonis 35. Võihappe (C4:0) sisaldus nelja lüpsikorra ternespiimades
Pikaahelaga rasvhapetest esineb ternespiimas kõrgetes kontsentratsioonides müristiin-,
palmitiin-, steariin- ja oleiinhapet. Viimase kahe rasvhappe suhtes ilmneb kirjandusega
ebakõlasid. Christie (1979) ning Hawke et al. (1995) poolt on täheldatud steariin- ja
oleiinhappe sisalduse vähenemist poegimisjärgsete lüpside piimades. Käesoleva töö
tulemustest ilmneb vastupidine tendents – mõlema rasvhappe sisaldus on ternespiimas
kõrgem, kuid veelgi kõrgemates kontsentratsioonides leidub neid tavapiimas.
Müristiinhape (C14:0) on kontsentratsioonilt kolmas enam esinev rasvhape pikaahelaliste
rasvhapete klassis. Jooniselt 36 nähtub, et selle sisaldus väheneb poegimisjärgselt.
Rasvhapped C6:0 kuni C14:0 saavutavad maksimaalse kontsentratsiooni kaheksa kuni
kaheteistkümne nädala möödumisel poegimisest. 4. lüpsi ternespiimas oli müristiinhappe
sisaldus 9,58%, 1. lüpsi ternespiimas 12,93% ning keskmine sisaldus 1. lüpsi ternespiimas oli
11,34%, mis on kõrgeim kui holsteini friisi tõugu veiste ternespiimas, kuid madalam kui
äärširi tõugu veiste ternespiimas.
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Tulemustest ilmneb, et müristiinhappe sisaldus varieerub nii lüpside kui laktatsioonide lõikes.
Laktatsiooninumbri ja lüpsikorra mõju müristiinhappe sisaldusele oli statistiliselt oluline
(p=5,53E-14; p=2,08E-11). Tõugudevahelisel võrdlemisel ei ole täheldatud olulist erinevust
müristiinhappe sisalduses (Varga-Visi et al. 2011).
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Joonis 36. Müristiinhappe (C14:0) sisalduse dünaamika ternespiimas
Mürsitoolhappe (14:1n5, c9) sisaldus varieerus keskmiselt vahemikus 0,502-1,409%. Kõige
kõrgemas kontsentratsioonis oli müristoolhapet 1. lüpsi ternespiimas, keskmiselt 1,15%.
Järgnevate lüpside ternespiimas müristoolhappe sisaldus väheneb (joonis 37). Loomade
grupeerimisel
müristoolhappe

laktatsiooninumbri
sisaldus

järgi

madalam

ilmnes,
kui

et

esmaspoegijate

mitmekordselt

ternespiimas

poegijate

on

ternespiimas.

Laktatsiooninumbri ja lüpsikorra mõju müristoolhappe sisaldusele oli statistiliselt oluline
(2,68E-08; 9,69E-08).
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Joonis 37. Mürsitoolhappe (14:1n5, c9) sisaldus
Palmitiinhappe sisalduses ilmneb vasturääkivusi Christie (1979) ja Hawke et al. (1995)
tulemustega, kelle andmetel püsib palmitiinhappe sisaldus poegimisjärgsetes piimades
suhteliselt konstantsena või tõuseb natukene. Jooniselt 38 nähtub, et palmitiinhappe sisaldus
kõigub lüpside lõikes suhteliselt suurel määral. Kõige suuremat erinevust on märgata looma
nr. 2145 1. ja 2. lüpsi ternespiimade vahel. Võttes arvesse palmitiinhappe sisaldust tavapiimas
(28,5%), siis leiab aset järk-järguline vähenemine ka järgnevates lüpsides.
Võrreldes jooniseid 27 ja 38 ilmneb palmitiinhappe ja küllastunud rasvhapete vaheline seos.
Küllastunud rasvhapete ja palmitiinhappe vahel leiti tugev positiivne seos (r=0,839), mis on
seletatav sellega, et palmitiinhape on enam levinud rasvhape küllastunud rasvhapete klassis.
Mida kõrgem oli palmitiinhappe sisaldus ternespiimas, seda kõrgem oli ka polüküllastumata
rasvhapete sisaldus ternespiimas. Laktatsiooninumbri ja lüpsikorra mõju palmitiinhappe
sisaldusele oli statistiliselt oluline (p=6,88E-14; p=1,01E-08).
Vaadeldes loomi laktatsiooninumbri alusel grupeeritult, ilmnes et vanematel loomadel kaldub
olema kõrgemas kontsentratsioonis palmitiinhapet. I-II laktatsioonis olevatel loomadel oli 1.
lüpsikorra ternespiimas palmitiinhappe sisaldus 31,26-32,06%, see-eest V-VI laktatsioonis
olevate loomade ternespiimas 42,4-42,76%. Võrdlusandmete puudumise tõttu pole võimalik
laktatsiooninumbri mõju kohta teha märkimisväärseid järeldusi.
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Joonis 38. Palmitiinhappe (C16:0) sisalduse dünaamika ternespiimas
Oleiinhape on peamine rasvhape monoküllastamata rasvhapete klassis (r=0,990). Selle
rasvhappe sisaldus võrreldes holsteini-friisi tõugu veiste ternespiimaga on oluliselt väiksem.
Oleiinhappe sisaldus holsteini-friisi tõugu veiste ternespiima rasvas on keskmiselt ligikaudu
26%, see-eest punasel tõul jääb sisaldus keskmiselt 20% piirimaile (joonis 39).
Anantakrishnan et al. (1944) andmetel sisaldab ternespiim esimesel kahel poegimisjärgsel
päeval oleiinhapet 31,0-34,1%. Võrreldes tavapiimaga on ternespiimas oleiinhappe sisaldus
madalam (tavapiimas 16,7-37,1%). Laktatsiooniperioodi jooksul C18:0 ja C18:1 sisaldused
vähenevad esimesed neli kuni kuus nädalat ning seejärel näitavad vähest varieeruvust.
Laktatsiooninumbri ja lüpsikorra mõju oleiinhappe sisaldusele oli statistiliselt oluline.
(p=5,04E-18; p=4,53E-09). Jooniselt 9 nähtub, et erinevate lüpsikordade proovid on
laktatsiooninumbri järgi hajusalt jaotunud. Mõnevõrra kõrgem on oleiinhappe sisaldus
esmapoegijate piimas. Sarnast

tendentsi esma- ja mitmekordselt poegijate vahel on

täheldatud tavapiimas, kus on leitud, et lisaks oleiinhappele on kõrgemas kontsentratsioonis
steariin-, vaktseen- ja konjugeeritud linoleenhapet esmapoegijate piimarasvas. Erinevusi
esma- ja mitmekordselt poegijate loomade piimarasvas seostatakse muutuva piimatoodanguga
ja rasvasisaldusega üksikute laktatsiooniperioodide jooksul.
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Joonis 39. Oleiinhappe (C18:1) sisalduse dünaamika ternespiimas
Trans-C18:1 ja trans-C18:2 isomeeride madalam kontsentratsioon oli 1. lüpsi ternespiimades.
Järgnevate lüpside jooksul nimetatud isomeeride sisaldus kasvas. Trans-rasvhapete sisalduse
ja CLA trans-18:2n sisalduse vahel leiti keskmise tugevusega positiivne seos (r=0,564), s.t.
trans-rasvhapete sisalduse kasvades kasvas ka CLA trans-18:2n sisaldus (joonis 40).
Tulemused on kooskõlas Paszczyk’iga et al. (2005), kelle andmetel trans-C18:1 isomeeride
kõige madalam sisaldus on poegimispäeval kogutud ternespiimas, varieerudes vahemikus
1,32-2,45%. Trans-C18:1 sisalduse kõrget kontsentratsiooni seostatakse söödaratsiooniga.
Madala

kiusisaldusega

konsentreertud

sööt

põhjustab

biohüdrogeneerimise

ulatuse

vähenemise, mille tagajärjel sisaldab ternespiim rohkem biohüdrogenatsiooni vaheprodukte
(Chillard. 2000).
Vaatamata

andmete

vähesusele

täheldati

esmaspoegijate

ternespiimas

väiksemas

kontsentratsioonis CLA-d, millele on varasemalt osutanud Contarini et al. (2014). Cis-9,
trans-11-CLA sisalduse võrdluses teiste piimaveiste tõugudega, täheldati et EPK veiste
ternespiimas on nimetatud rasvhappe sisaldus märgatavalt kõrgem (0,529), kui holsteini-friisi
(0,29%), džörsi (0,30%) ja šveitsi pruuni (0,48%) veiste ternespiimas. Sarnast tendentsi ei
täheldatud linoleenhappe sisalduses (LA). EPK tõugu veiste ternespiima rasv sisaldab
sarnaselt džörsi veistega linoleenhapet 2,21%. Märgatavalt kõrgem on selle sisaldus holsteini
friisi tõugu veiste rasvas 2,85%. (Varga-Visi et al. 2011)
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Joonis 40. Trans-rasvhapete ja CLA vaheline seos

2.4.2.
2.4.2.1.
Ternespiima

proovide

AOAC 969.33 metoodika katsed
Metoodika problemaatika

ettevalmistamisel

gaaskromatograafiliseks

analüüsiks

ilmnes

probleeme toormest rasva ekstraheerimisega. Seetõttu katsed proovidega nr. 92, 9966, 68 ja
85 ebaõnnestusid. Rasva tunniajalisel ekstraheerimisprotsessil lahusesse tõusis suur osa
rasvast pinnale, millest tekkis kadu ning edaspidisteks katseteks suudeti lahusesse
ekstraheerida ebapiisavas koguses rasva (joonis 41). Kuna esimestel katsetel nimetatud
probleemi ei esinenud ning metoodikas muudatusi sisse ei viidud, siis võib põhjuseks olla
ternespiima rasvasisalduse suur varieeruvus uuritud proovides. Seda võib seostada
ebapiisavas koguses reagendi lisamisega ekstraheerimisprotsessis. Seetõttu muudeti
järgnevatel katsetel lisatavate reagentide koguseid ning korrigeeriva tegevusena lisati
vajadusel proovidele täiendavalt diklorometaani:metanooli lahust ja viidi läbi proovide
teistkordne tsentrifuugimine. Üldjuhul oli tarvis lisada täiendavalt reagenti 1.-2. lüpsikorra
proovidele, mis on kõrgema rasvasisaldusega kui järgnevate lüpside proovid. Samas oli ka
proove, kus tuli lisada täiendavalt reagenti kõikide lüpsikordade proovidele ning proove, kus
puudus vajadus teiskordseks reagendi lisamiseks ja tsentrifuugimiseks.
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RASVAKADU

Joonis 41. Proovid enne tsentrifuugimist, proovide pinnale on tõusnud rasv. (Foto: Lutter.
2014)
Katsetel

proovidega

nr.

68

ja

85

kasutati

rasva

eraldamiseks

tsentrifuugimist.

Tsentrifuugimisega osutus rasva eraldamine problemaatiliseks, kuna õnnestus eraldada vähe
rasva ning saadud rasv polnud puhas. Rasva kiire hangumise tõttu toatemperatuuril tuli rasva
mitmetel etappidel soojendada, selleks et viia rasv pipetiga teise katseklaasi, kus teostada
esterdamine. Kuna rasva kogus oli väga väike, siis ka vedela rasva üleviimine teise
katseklaasi oli keerukas. Seetõttu hoiti proove rasva hangumiseks mõni minut sügavkülmas.
Hangunud rasv viidi spaatli abil teise katseklaasi ning soojendati vesivannil eesmärgiga
kiirendada hilisemat rasva lahustumist heksaanis.
Eelnevalt kirjeldatud katsega õnnestus vähe rasva eraldada, mistõttu paralleelkatseks ei
jätkunud rasva. Kuna proove, millelt rasv eraldati, säilitati külmkapis, siis eelnevate proovide
valmistamise käigus oli ternespiimaproovides täiendavalt rasv pinnale tõusnud. Seda rasva
kasutati paralleelkatsete teostamiseks. Eelnevate proovide valmistamisel ilmnes mitmeid
probleeme – rasva üleviimine teise katseklaasi, mitmekordsed soojendamised ja jahutamised
jne. Sellest tulenevalt lisati paralleelkatseteks võetud rasvale koheselt heksaani, lähtudes
põhimõttest et rasv lahustub orgaanilises solvendis, kuid valk ja muud rasvaga seotud
komponendid mitte.
Katsed nr. 68 ja 85 ebaõnnestusid, kuna gaaskromatograafilisteks analüüsideks ei suudetud
eraldada puhast rasva. Kolonni sattus lisaks rasva-heksaani lahusele vett ning muid
mittelenduvaid ühendeid, mis sadenesid kolonni pinnale, põhjustades sellega kolonni
statsionaarse faasi kahjustumise. Seetõttu kasutati järgnevate katsete läbiviimiseks uut HP-88
kolonni, millel oli võrreldes vana kolonniga parem komponentide lahutamisefektiivsus.
Proovide ettevalmistamisel gaaskromatograafilisteks analüüsideks ilmnes, et ternespiimast
piisava koguse rasva ekstraheerimine kromatograafilisteks analüüsideks on problemaatiline.
Suured kõikumised toorme rasvasisalduses mõjutasid piisava koguse rasva ekstraheerimist,
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mistõttu tuli proovide valmistamise käigus läbi viia korrigeerivaid tegevusi, milleks olid
täiendava koguse reagendi lisamine ja

tsentrifuugimine. Kasutatav meetodika saagis oli

otseses sõltuvuses analüüsitava materjali rasvasisaldusest. Seega edaspidiste katsete
teostamisel oleks kindlasti otstarbekas ja vajalik leida optimaalsed reagendi kogused piisava
rasva ekstraheerimiseks.
Metoodika problemaatika tõttu teostati käesoleva töö käigus metoodika katsed, eesmärgiga
leida

alternatiivne

võimaluse

ternespiimaproovide

ettevalmistamiseks

gaaskromatograafilisteks analüüsideks. Lähtudes põhimõttest, et kasutatav metoodika peaks
olema lihtne, kiire ega tohiks põhjustada soovimatuid struktuurimuutusi. Metoodika katsete
tulemustest annab ülevaate alljärgnev ptk. 2.4.2.1.

2.4.2.1. AOAC 969.33 metoodika katsed
Ternespiimaproovides

olevate

rasvhapete

identifitseerimiseks

kasutatav

standard

referentsmaterjal 2377 sisaldas 26 rasvhappe metüülestrit. Retentsiooniaegade alusel
identifitseeriti neist 10 rasvhappe olemasolu ja kontsentratsioon analüüsitud proovides.
Nendeks rasvhapeteks olid C8:0, C10:0, C12:0, C14:0, C14:1n5; C16:0, C16:1n9, C18:0,
C18:1n9 (c+t) ning C18:2n6 (c+t).
Kromatogrammidelt

(joonised

42,

nähtub,

43)

et

nii

referentsmaterjali

kui

ternespiimaproovide gaaskromatograafilistel analüüsidel jäid lahutamata rasvhapete isomeerid
(cis-trans). Sellest tulenevalt polnud võimalik identifitseerida ülejäänuid rasvhappeid ning
nende sisaldusi proovides.
Kromatogrammi

looma

nr.

9957

1.

lüpsikorra

proovi

võrdlemisel

standard

referentsmaterjaliga ilmneb retentsiooniaegades teatud ajaline nihe (vt. tabel 13). Lühema
süsinikuahelaga rasvhapete metüülestritel on väiksemad retentsiooniajad kui pikema
süsinikuahelaga

metüülestritel.

Tegemist

on

identifitseerimist.
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minoorse

vahega,

mis

ei

mõjuta

Joonis 42. Standard referentsmaterjalist 2377 kromatogramm, kasutades DB-FFAP
kapillaarkolonni.
Jooniselt nähtub, et ternespiimaproovide analüüsimisel on lahutamata jäänud ka rasvhapete
metüülestrid C4:0 ja C6:0, mis jäävad kokku solvendi piigiga. Kõrgeima kontsentratsiooniga
olid proovides rasvhappeid C14:0, C16:0, C18:0, C18:1n9 (c+t). C18:1 ja C18:2 isomeeridele
järgnevate analüütide kontsentratsioonid olid proovides kordades väiksemad.

Joonis 43. Kromatogramm looma nr. 9957 1. lüpsikorra ternespiimast
Võrreldes DB-FFAP ja HP-88 kapillaarkolonne (vt. ptk. 2.2.1.3 ja 2.3.1.2) omavahel, ilmneb
et parem resolutsioon saavutati kolonniga HP-88. Rasvhapete metüülestrite erinev
lahutamisefektiivsus on seletatav kolonnide erineva pikkuse ja polaarsusega. Katsetulemused
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on kooskõlas kirjandusandmetega (vt. ptk 1.6.2.3), mille kohaselt mõjutab rasvhapete
metüülestrite lahutamist lisaks lahutatavate ühendite keemistäppidele ja molaarmassidele ka
kolonni pikkus ja polaarsus. Parem resolutsioon ja komponentide eraldus saavutatakse kui
kasutada polaarsemat statsionaarset faasi ning pikemat kolonni. (Vickers. 2007)
Tabelis 13 on esitatud identifitseeritud rasvahapete metüülestrite molaarmassid ning
keemistäpid, millest selgub et lühema süsinikuahelga rasvhapete metüülestrite C8:0, C10:0 ja
C12:0 molaarmasside ja keemistäppide vaheline erinevus on suurem. Väiksemad on
erinevused C14:0 ja C14:1n5, C16:0 ja C16:1n9, C18:1 ja C18:2 ning nende erinevate
isomeeride vahel.
Tabel 13. Rasvhapete metüülestrite retentsiooniajad, molaarmassid ja keemistäpid

C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C14:1n5
C16:0
C16:1n9
C18:0
C18:1n9t

Brutovalem

RT, min
standard

RT, min
proovides

M, g/mol

Tk

C9H18O2

5,4354

5,361

158

194-195 °C

9,970

9,883

186

108 °C/10mmHg

14,342

14,183

214

262 °C/766 mmHg

18,361

18,145

242

323 °C

18,902

18,804

240

306,6 °C/766 mmHg

22,103

21,836

270

185 °C/10 mmHg

22,448

22,208

268

180-183 °C/1 mmHg

25,694

25,235

298

181-182 °C/4 mmHg

25,905

25,483

25,905

25,483

C11H22O2
C13H22O2
C15H30O2
C15H28O2
C17H34O2
C17H32O2
C19H38O2
C19H36O2

C18:1n9c

296

220 °C/24mmHg
218 °C/20 mmHg

26,211
C18:2n6t

C19H34O2

26,541
26,211

294

373,3 °C /760 mmHg

C18:2n6c
26,541
192 °C/4 mmHg
(www.chemtnet.com; www.lookchem.com; www.chemicalbook.com; www.sigmaladrich.com)

Kolonni DB-FFAP statsionaarseks faasiks oli polüetüleenglükool-2-nitrotereftalaat, millega
paljudel juhtudel saavutatakse hea lahutamisefektiivsus eelkõige lühikeseahelaga ja madala
molekulamassiga rasvhapete metüülestrite lahutamisel, mida illustreerivad ka käesoleva töö
katsetulemused.
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Joonis 44. Vasakul kolonni HP-88 statsionaarse faasi tsüanopropüülakrüül-polüsiloksaani
struktuur (Crawford Scientific. 2015) ja paremal kolonni DB-FFAP statsionaarseks faasi
polüetüleenglükool-2-nitrotereftalaadi struktuur (Company BDL Czech Republic . 2015)
Kromatogrammidelt ilmneb, et väga hästi on lahutatud C8:0, C10:0, C12:0, C14:0 ja
C14:1n5. Pikaahelaga rasvhapete C16:0, C18:0 cis- ja trans-isomeeride lahutamisel ilmnes
probleeme, kuna erinevused sama süsiniku pikkuse ning küllastamatuse määraga rasvhapete
metüülestrite cis- ja trans-isomeeride vahel on väga väiksed. Seetõttu nimetatud kolonn sobib
kasutamiseks lihtsamateks analüüsideks, kui eemärgiks ei ole uurida proovis erinevate
rasvhapete

isomeeride

sisaldust.

Vaatamata

sellele

suudeti

nimetatud

kolonniga

identifitseerida ja lahutada enamlevinud piima rasvhapped (vt. lisa 1) ning kuna katsete
eesmärk oli metoodiline, mitte kvantitatiivne ega kvalitatiivne, siis kasutatud kolonn täitis
püstitatud eesmärke.
Tabelis 14 toodud standardlahuste seeria valmistati standard referentsmaterjalist 2377
lahjendamise teel saadud lahuste kromatograafilistel analüüsidel. Kalibreerimisgraafikud
koostati teljestikus piigi pindala ning lahuse mahuprotsent. Pindalade alusel arvutati
analüütide sisaldused proovides. Signaali sõltuvust standardlahuse kontsentratsioonist
kirjeldavad kalibreerimisgraafikud (näide joonis 44), millelt leiti analüüsitava aine sisaldus
proovides.
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Joonis 44. Kalibreerimisgraafik (C16:1n9)
Leitud sõltuvusi kirjeldavad kalibreerimisfunktsioonid tabelis 14. Kalibreerimisgraafikult
ilmneb, et punktid jaotuvad ühtlaselt regressioonisirge ümber. Kuna gaaskromatograafi
signaalide

hajuvus

on

proportsionaalne

kontsentratsiooniga,

siis

kõrgete

kontsentratsioonidega punktid omavad regressioonisirge kujundamisel suuremat osakaalu.
Tulemustest nähtub, et enamikel juhtudel oli R2 suurem kui 0,99. Lineaarsete
korrelatsioonikordajate põhjal võib öelda, et kalibreermisgraafikute funktsioonid võimaldavad
kirjeldada ligikaudu 98,84-99,24% ulatuses analüütide kontsentratsiooni sõltuvust pindalast.
Kalibreerimissirge parameetrid on esitatud tabelis 14. Kalibreerimissirge väärtused kalduvad
andma järelduseks, et iga rasvhappe metüülester annab lineaarse vastuse erinevate
kontsentratsiooniga rasvhapete juures kuna korrelatsiooni koefitsient oli lähedane väärtusele
1. Analüüsitulemusi võib lugeda kvalitatiivseteks, kuna analüüdi tegelik sisaldus
referentsmaterjalis ning mõõdetud väärtused standardlahustes olid suhteliselt lähedased, s.t.
mõõteviga oli väike.
Tabel 14. Standardlahuste seeria (analüütide sisaldused mg/ml)
Lahjendus
6
8

10

15

20

R2

0,51

0,42

0,21

0,14

0,9884

0,82

0,41

0,40

0,21

0,14

0,9885

1,15

0,90

0,55

0,44

0,24

0,17

0,9899

1,86

1,06

0,82

0,52

0,40

0,23

0,17

0,9909

0,49

0,26

0,21

0,13

0,10

0,06

0,04

0,9924

St.
materjal

Kalibreerimisfunktsioon

2

4

C8:0

7,286

1,85

1,05

0,81

C10:0

7,499

1,87

1,07

C12:0

7,93

2,02

C14:0

7,11

C14:1n5

1,894

y = 94806x +
268004
y = 110642x +
272435
y = 128152x +
369885
y = 123212x +
387491
y = 32591x +

85

Lahjendus
C16:0

7,38

C16:1n9

5,031

C18:0

7,68

C18:1n9
(c+t)
C18:2n6
(c+t)

9,03
9,346

96928
y = 138819x +
455795
y = 89442x +
319383
y = 148616x +
445130
y = 188129x +
965006
y = 162072x +
577217

1,96

1,14

0,88

0,56

0,42

0,24

0,18

0,9906

1,32

0,77

0,60

0,38

0,30

0,17

0,13

0,9906

1,40

0,80

0,62

0,40

0,30

0,16

0,12

0,9905

2,6

1,34

1,1

0,75

0,67

0,45

0,35

0,9908

3,67

2,15

1,67

1,06

0,82

0,47

0,36

0,9897

Tabelis 15 on esitatud metoodika katsetulemused ning võrdlusandmed kirjandusest ning
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis teostatud analüüside tulemused. Tulemuste omavahelisel
võrdlusel osutuvad piiravateks teguriteks veise tõug, laktatsiooninumber, pidamis- ja
söötmistingimused ning proovide kogumisaeg, mis mõjutavad rasvhapete sisaldust toormes.
Erinevate autorite tulemuste võrdlemisel ilmneb, et katsetulemustest on väga hea
kokkulangevus kirjandusandmetega rasvhapete metüülestrite C8:0, C12:0, C14:0, C14:1n5,
C16:0 ja C18:1n9 (c+t) suhtes.

Tabel 15. Rasvhapete metüülestrite keskmine sisaldus ternespiima rasvas väljendatuna
metüülestrite massiprotsentides % ning standardhälbed
Kirjandus
(Baldwin.
1944)
Tõug
Laktatsiooninumber
Proovide
kogumisaeg,
päev
C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C14:1n5
C16:0
C16:1n9

Metoodika
Kirjandus
Kirjandus
VTL-i katsete
katsete
(Anantakrishnan (Varga-Visi et
tulemused
tulemused
et al. 1946)
al. 2011)

ap*

EHF

EPK

e**

EHF

ap*

I-II

I-VI

ap*

ap*

I-IV

I-II

I-II

I-II

I, III, V

0,5
1,6
3,2
9,5
0,7
31,7
2,7

0,49±0,27
0,53±0,34
1,69±0,61
9,98±3,58
0,39±0,15
41,71±6,86
1,87±0,64

0,85±0,22
1,87±0,47
2,63±0,60
11,840±2,06
1,025±0,28
35,217±6,28
2,18±0,54

0,87
1,5
1,6
9,5
pm
30,9
pm

0,43±0,09
1,03±0,28
1,88±0,66
10,13±3,76
0,46±0,16
35,54±4,90
1,9±0,32
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Kirjandus
(Baldwin.
1944)

Metoodika
Kirjandus
Kirjandus
VTL-i katsete
katsete
(Anantakrishnan (Varga-Visi et
tulemused
tulemused
et al. 1946)
al. 2011)

C18:0
C18:1n9t
C18:1n9c

11,8

6,68±1,90

8,875±1,98

13,1

11,92±3,09

28,5

32,1±8,24

22,841±5,25

pm***

27,15±6,32

C18:2n6t

2,5
4,57± 1,80

2,58±0,41

pm***

2,85±0,22

C18:2n6c
*ap – andmed puuduvad, **e – neli erinevat pakistani veisetõugu (Sindhi, Gir, Tharparkar, Sahiwal); ***pm –
sisaldust pole määratud

Eksperimerimentides kasutatud ternespiimaproovid olid kogutud ainult I-II laktatsioonis
olevatelt loomadelt, millest võib tuleneda mõõtmistulemuste erinevus kirjandusandmetest.
Lisaks puuduvad andmed Baldwin’i (1944) poolt analüüsitud ternespiimade kohta – tõug,
laktatsiooninumber,

analüüsitud

proovide

arv

jm

vajalik

informatsioon

andmete

analüüsimiseks. Puuduvad võrdlusandmed ka enamike teiste autorite tulemustega, kuna
kirjanduses on enamasti analüüsitud proovide tulemusi esitatud grupeeritult ning proovide
kogumise ajaline intervall on suurem. Seetõttu võrreldatakse metoodika katsete tulemusi ka
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis saadud mõõtmistulemustega.
Tulemuste kõrvutamisel kirjandusandmete ja EPK veiste ternespiima rasvhappelise koostise
uurimistulemustega ilmneb, et EPK veiste ternespiim sisaldab kõrgemas kontsentratsioonis
rasvhapet C8:0. Metoodika katsete tulemused metüülester C8:0 suhtes langevad kokku
Baldwin’i (1944) ja Varga-Visi et al. (2011) tulemustega, kelle andmetel sisaldab ternespiim
keskmiselt 0,5% metüülestrit C8:0. See-eest teiste tulemustega võrdlemisel ilmneb, et
holsteini-friisi tõugu veiste ternespiim sisaldab keskmiselt ligemale 2x vähem metüülestrit
C8:0.
Kirjandusandmetest saadud tulemuste kohta puuduvad andmed laktatsiooninumbri mõju
kohta C8:0 sisaldusele. EPK tõugu veiste andmetest ilmnes, et mõningate rasvhapete sisaldus
kaldub olema vanemate loomade ternespiimas kõrgemas kontsentratsioonis kui esmapoegijate
ternespiimas. Contarini et al. (2014) andmetel on esmaspoegijate ternespiimas madalamas
kontsentratsioonis lühikese ahelaga küllastunud rasvhappeid (C4 kuni C10). Metüülestri C8:0
madalamat kontsentratsiooni analüüsitud proovides võib seostada ka kasutatud metoodikaga,
s.t. metoodika saagisega. Kuna käesolevas töös ei määratud kasutatava metoodika saagist, siis
puuduvad andmed kuidas võiks käesolev metoodika mõjutada rasvhapete saagist.
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Jooniselt 45 ilmneb, et kõikides proovides jääb C8:0 sisaldus vahemikku 0,2-0,8%, v.a looma
nr. 2150 1.-4. lüpsikorra ternespiimades, kus C8:0 kontsentratsioon on kõrgem kui 1%.
Laktatsiooninumbril ei olnud statistiliselt olulist mõju metüülester C8:0 sisaldusele (p=0,227),
see-eest oli lüpsikorral (p=9,15E-07).
1,6
1,4

Sisaldus, %

1,2
1
1_lüps

0,8

2_lüps

0,6

3_lüps

0,4

4_lüps

8

9

2150-I

7

38-II

6

2139-I

5

2129-II

4

2131-I

3

9951-I

2

2138-I

1

9969-I

9957-I

0

7848-I

0,2
10

Loom-laktatsiooninumber
Joonis 45. Rasvhappe metüülestri C8:0 sisaldus 1.-4. lüpsikorra ternespiimades
Rasvhapete metüülestrite C10:0 ja C12:0 sisalduse võrdlemisel ilmneb, et C10:0
identifitseeriti proovidest kaks kuni kolm korda väiksemas kontsentratsioonis kui Baldwin
(1944), Anantakrishnan et al. (1946) ja Varga-Visi et al. (2011). Varasemalt pole lühikese
ahelaga rasvhapete sisalduse võrdlemisel täheldatud olulist erinevust kaproon- ja
kaprüülhappe suhtes tõugude vahel. Tõuguvahelisel võrdlusel on ilmnenud, et holsteini-friisi
tõugu veiste ternespiima rasv sisaldab mõnevõrra vähem küllastunud rasvhappeid C10:0C13:0. (Varga-Visi et al. 2011) Sellele viitavad ka käesoleva töö tulemused, mille kohaselt
holsteini-friisi tõugu veiste ja eesti punase karja veiste ternespiim sisaldas C12:0 vastavalt
1,69% ja 2,63%. Laktatsiooninumbri mõju C10:0 ja C12:0 sisaldusele oli statistiliselt oluline
(p<0,05), see-eest lüpikorral puudus mõju nimetatud rasvhapete sisaldusele (p=0,326;
p=0,382). Erinevus kahe tõu rasvhapete sisalduses on suur. See võib tuleneda nii tõu mõjust
kui individuaalsusest, kuid eeldada võib et sisaldust mõjutab suuremal määral eelkõige
laktatsiooninumber. EPK tõugu veiste tulemustest selgus, et lüpsikorral puudus statistiliselt
oluline mõju C12:0 sisaldusele ternespiimas. Loomade grupeerimisel laktatsiooninumbri järgi
täheldati,

et

I-III

laktatsioonis

olevate

kontsentratsioonis rasvhapet C12:0.
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loomade

ternespiim

sisaldas

kõrgemas

tõugu

Holsteini-friisi

veiste

1.-4.

lüpsikorra

ternespiima

rasv

sisaldas

keskmise

süsinikuahelaga rasvhapete metüülestreid C14:0 ja C14:1n5 vastavalt 9,98% ja 0,39%.
Tulemuste kokkulangevus kirjandusega on hea (joonis 46). Anantakrishnan et al. (1946)
andmetel sisaldab ternespiima rasv keskmiselt 9,5% rasvhappe metüülestrit C14:0. Nii
holsteini-friisi kui eesti punase karja veiste tulemuste põhjal ilmneb, et rasvhappe C14:0
sisaldus on lüpside lõikes stabiilne.
Laktatsiooni kui lüpsikorra mõju C14:1n5 sisaldusele oli statistiliselt oluline (p<0,05).
Kirjandusandmetele tuginedes on ka varasemalt täheldatud tõugude vahel C14:1n5 sisalduses
kahekordset vahet, nt. rootsi punase (0,92%) ja šveitsi pruuni tõugu veiste (0,53) ternespiima
rasvas (Varga-Visi et al. 2011). C14:1n5 rasvhappe madalam kontsentratsioon võib olla
tingitud eelkõige laktatsiooninumbrist (joonis 46). Contarini et al. (2014) andmetel kui EPK
karja proovide analüüsimisel leiti, et vanematel loomadel kaldub olema kõrgemas
kontsentratsioonis C14:1n5 rasvhapet.
0,9
0,8

Sisaldus, %

0,7
0,6
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1_lüps

0,4
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0,3
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4
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3
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2

9969-I

1
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0
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Joonis 46. Rasvhappe metüülestri C14:1n5 sisaldus 1.-4. lüpsikorra ternespiimas
Pikaahelaga rasvhapete metüülestritest identifitseeriti kõige rohkem palmitiinhapet (C16:0).
Selle rasvhappe sisaldus ternespiimas oli keskmiselt 41,7%, mis on märgatavalt kõrgem kui
kirjanduses esitatud tulemustes. Kirjandusandmetel on palmitiinhappe sisaldus kõrgeim äärširi
tõugu veiste ternespiimas, vastavalt 40,8%. EPK tõugu veiste ternespiimas C16:0 sisalduses
täheldati vastupidist tendentsi – C16:0 sisaldus oli kõrgeim vanemate loomade ternespiimas
(V-VI laktatsioon). Laktatsiooninumbri kui lüpsikorra mõju C16:0 sisaldusele oli statistiliselt
oluline (p<0,05).
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Rasvhapete dünaamikat vaadeldes (joonis 47) ilmneb, et tulemused on kooskõlas varasemalt
publitseeritud andmetega, mille kohaselt palmitiinhappe sisaldus väheneb iga järgneva
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Joonis 47. Rasvhappe metüülestri C16:0 sisaldus 1.-4. lüpsikorra ternespiimas
Tõugude lõikes ei ole täheldatud erinevusi ühe kaksiksidemega minoorsete rasvhapete
C16:1n9 ja C18:1n9 (c+t) sisalduses, mille kontsentratsioonid lüpside lõikes suurenevad.
Katsetulemustest selgus, et holsteini-friisi tõugu veiste ternespiima rasv sisaldab keskmiselt
1,87% C16:1n9 ning 32,1% C18:1n9 (c+t). Tulemused on kooskõlas kirjandusandmetega.
Laktatsiooninumbri ja lüpsikorra mõju nimetatud rasvhapete sisaldusele oli statistiliselt
oluline (p<0,05)
Rasvhappe metüülestri C18:0 sisaldus varieerus 1.-4. lüpsikorra ternespiimades vahemikus
2,02-9,77%. C18:0 sisaldus suureneb tavapiimale lähenedes. Katsetulemuste keskmist
mõjutab loomade nr. 2131, 2139, 38 madalam C18:0 kontsentratsioon. Tulemused on
suurusjärgult lähedased eesti punase karja veiste ternespiima analüüsitulemustega, mis
tuleneb osaliselt proovide samast kogumisintervallist. Jooniselt 48 nähtub, et C18:0 sisaldus
erinevate lüpside ternespiimades kõigub suurel määral (vt. loom nr. 2138). Sarnaseid suuri
erinevusi täheldati ka EPK tõugu veiste ternespiimas. Suurte kõikumiste ning proovide
vähesuse tõttu pole võimalik teha järeldusi esmapoegijate ja mitmekordselt poegijate C18:0
sisalduse kohta ternespiimas.
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Joonis 48. Rasvhappe metüülestri C18:0 sisaldus 1.-4. lüpsikorra ternespiimas
Rasvhappe metüülestri C18:2n6 (c+t) sisalduse võrdlemisel kirjandusandmetega ilmneb
ligemale kahekordne erinevus. Jooniselt 48 nähtub, et C18:2n6 sisaldus erinevate loomade
ternespiimades on äärmiselt varieeruv. Kuna kasutatud kapillaarkolonni lahutamisefektiivsus
pikema ahelga rasvhapete metüülestrite puhul oli problemaatiline, siis võib nimetatud
rasvhappe suurt erinevust kirjandusandmetest seostada kolonniga ning enamike tulemusi
C18:2n6 (c+t) sisalduse kohta lugeda ebausaldusväärseteks (joonis 49).
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Joonis 49. Rasvhappe metüülestri C18:2n6 (c+t) sisaldus 1.-4. lüpsikorra ternespiimas
Tulemuste suurusjärk on kirjandusandmetega siiski enam-vähem kooskõlas järgnevate
proovide tulemustega nr. 9957 ja nr. 9961 4. lüps, 2138 2-3. lüps, nr. 9951 1.-4. lüps, nr.
2131 4. lüps, nr. 2129 1.-4. lüps ja 2150 1.-4. lüps.
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED
Magistritöö eesmärgiks oli koostada kirjanduse ülevaade ternespiima rasva ja rasvhappelisest
koostisest, piimarasva omadustest ja selle mõjust tehnoloogilistele ja toiteväärtuslikele
näitajatele. Täiendavalt anti lühiülevaade gaaskromatograafiast ning proovide ettevalmistusest
gaaskromatograafiliste analüüside läbiviimiseks. Töö eksperimentaalse osa eesmärkideks oli
uurida eesti punase karja (EPK) veiste ternespiima rasvhappelist koostist nelja poegimisjärgse
lüpsi jooksul ning AOAC 969.33 metoodika sobivust ternespiima rasvhappelise koostise
uurimiseks.
Kirjandusandmete ja eksperimentaalse osa tulemuste analüüsi järeldused:
1. Ternespiima rasvhappelise koostise dünaamika 1.-4. lüpsikorra proovide lõikes on
sarnane. Laktatsiooninumbri ja lüpsikorra lõikes esineb statistiliselt olulisi erinevusi.
2. Looma laktatsiooninumber mõjutab kõikide rasvhapete klasside (küllastunud, monoja polüküllastumata, sh. n-3 ja n-6 rasvhapete ning trans-rasvhapete) sisaldust
ternespiimas.
3. Esimese nelja lüpsikorra ternespiimades on küllastunud rasvhapete sisaldus madalam
kui tavapiimas. Küllastunud rasvhapete kontsentratsioon ei muutu või langeb 48 tunni
möödumisel lehma poegimisest. Küllastunud rasvhapete suurt varieeruvust erinevate
loomade ternespiimas võib seostada farmispetsiifiliste teguritega, nt. söötmis- ja
pidamistingimustega ning keharasva mobilisatsiooniga.
4. Ternespiim

sisaldab

lühikese

ahelaga

rasvhappeid

(C4-C10)

madalamas

kontsentratsioonis kui tavapiim. Lühikeseahelaga rasvhapete, eelkõige võihappe,
sisaldus kasvab iga järgneva lüpsikorraga.
5. Ternespiima küllastunud rasvhapete sisalduse suurt erinevust loomade lõikes mõjutab
palmitiin-, müristiin ja steariinhappe sisalduse varieeruvus, mis on enamlevinud
rasvhapped küllastunud rasvhapete klassis.
6. Küllastunud

rasvhapete

sisalduse

alanemisega

kaasneb

küllastumata,

s.o.

monoküllastumata, rasvhapete sisalduse kasv ternespiimas (r=-0,983).
7. Monoküllastumata rasvhapete sisaldus loomade lõikes on varieeruv. Varieeruvust
mõjutavad peamiselt C18:1n9, C16:1n9 ja C14:1n5 sisaldused.
8. Võrreldes monoküllastumata rasvhapetega on polüküllastumata rasvhapete sisaldus
madalam. Mono- ja polüküllastumata rasvhapete vahel leiti nõrk positiivne seos
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(r=0,263). Polüküllastumata rasvhapete madalam kontsentratsioon on seletatav
lipiidide ulatusliku biohüdrogenatsiooniga vatsas.
9. Lüpside lõikes on ternespiima keskmine ühe või kahe trans-kaksiksidemega transrasvhapete sisaldus 1,90(±0,38)%. Peamine trans-18:1 isomeer oli trans-18:1n9 (t9),
mille sisaldus varieerus 1. lüpsi ternespiimades vahemikus 0,48-1,48%. Transrasvhapete sisaldus on kõige madalam esimese lüpsikorra ternespiimas ning tõuseb
lüpsikordade lõikes.
10. EPK tõugu veiste ternespiimas on n-3 rasvhapete sisaldus kõrgem kui holsteini-friisi,
džörsi ja äärširi tõugu veiste ternespiimas. Iga järgneva lüpsiga n-3 rasvhapete sisaldus
langeb.
11. Esimese nelja lüpsikorra ternespiimas varieerub n-3 ja n-6 rasvhapete suhe vahemikus
1,93-1,96%. Lüpsikorral puudub statistiliselt oluline mõju n-3 ja n-6 rasvhapete
sisaldusele (p>0,05)
12. Kõrgema kui 1% sisaldusega rasvhappeid on ternespiimas 12 (või-, kapron-, kaprüül-,
kapriin-, lauriin-, müristiin-, mürist-oleiin-, palmitiin-, palmit-oleiin-, steariin-, oleiinja

linoolhape),

tavapiimas

kirjanduse

andmetel

vastavalt

15.

Piimarasvas

enamleiduvate rasvhapete, s.o. või-, steariin- ja oleiinhappe, sisaldus 1.-4. lüpsikorra
ternespiimas on madalam kui tavapiimas.
13. Rasvhapete

metüülestrite

lahutamisefektiivsust

mõjutatab

lisaks

analüütide

keemistäppidele ja molaarmassidele ka kolonni pikkus ja statsionaarse faasi polaarsus.
Kapillaarkolonn DB-FFP sobib lühikese ja keskmise ahela pikkusega rasvhapete
metüülestrite lahutamiseks.
14. AOAC 969.33 metoodika sobib ternespiima rasvhappelise koostises uurimiseks.
Ternespiima rasvhappelise koostise muutuste kohta täpsema ülevaate saamiseks ning
laktatsiooni ja lüpsikorra mõju hindamiseks tuleks katseid jätkata ning võimalusel kasutada
spetsiifilisemaid kromatograafilisi meetodeid, mis võimaldaks uurida ka rasvhapete
positsionaalseid paiknemisi triatsüülglütseroolide molekulides. Lisaks vajaksid edaspidist
uurimist järgmised teemad:


ternespiimast rasva ekstraheerimisvõimalused gaaskromatograafiliste analüüside
läbiviimiseks;



tehnoloogilised lahendused ternespiimast rasva eraldamiseks - rasva eraldamise
problemaatika separeerimisel, filtratsioonil;
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ternespiima fosfolipiidide ja selle rasvhappeline koostis;



ternespiima rasvasisalduse ja rasvhappelise koostise vaheliste seoste uurimine;



külmutamise mõju ternespiima rasvhappelisele koostisele;



ternespiima rasvhappelise koostise uurimise metoodikat AOAC 969.33 iseloomustavad
parameetrid (metoodika saagis, avastamis- ja määramispiirid jne).
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The determination of the fatty acid composition of bovine
colostrum by gas chromatography
Liis Lutter
Estonian University of Life Sciences
Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences
Department of Food Science and Foodstuff Technology

Abstract
The objective of the master thesis was to investigate the fatty acid composition of Estonian
Red cattle colostrum during first four postpartum milking (48 h). Colostrum samples (71)
were collected from eighteen different specimen of Estonian red cattle belonging to the Märja
experimental farm of the Estonian University of Life Sciences. The extraction of fat was
carried out in a modified Folch's procedure, using the extraction with dichloromethane:
methanol solution (2:1, vol/vol). Fatty acid methyl esters were analyzed using gas
chromatograph Agilent 7890A (capillary column HP-88: 100 mx 0.25 mm x 0.25 mm). At
least 32 fatty acids were identified from each sample.
Comparison between literature data and results of current study showed that the trends in the
composition of main fatty acids of colostrum were similar throughout analyzed samples.
Nevertheless the variability between individuals, milking order and lactation number was
observed. As well as affection of lactation number on the concentration of all of fatty acids
classes.
During the study it was discovered that the content of saturated fatty acids is lower in
colostrum than in normal milk. The increase of concentration of saturated fatty acids did not
occur in 48 hours after calving. During that period the concentration of saturated fatty acids
stayed stable or gradually decreased.
The concentration of saturated fatty acids was influenced by the content of palmitic, myristic
and stearic acid. Because approximately 50% of C16:0 fatty acids and all ≥ C18:0 fatty acids
are originated from feed or depot fat in tissues. The large variability in the content of those
fatty acids can be associated with farm-specific factors, e.g. feeding and rearing conditions
and mobilization of body fat.
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The decrease of saturated fatty acids in colostrum was accompanied by increase of
concentration of monounsaturated fatty acids. The variability of the content of
monounsaturated fatty acids was influenced by the content of C18:1n9, C16:1n9 and
C14:1n5, which are the main monounsaturated fatty acids in colostrum. The content of
monounsaturated fatty acids after 24 h and 48 h postpartum was 22.65 % and 25.83 %,
respectively. Compared to data from literature, the results are somewhat lower. The difference
may be induced by different breeds, feeding and rearing conditions of the animals, the number
of primiparious or multiparious in the sample.
The content of polyunsaturated fatty acids was significantly lower compared to content of
monounsaturated fatty acids. The lower content of polyunsaturated fatty acids may be
associated with extensive biohydrogenation of lipids in rumen.
Approximately 1.9 % of fatty acids in colostrum were trans fatty acids with one or two trans
double bond. The main trans 18: 1 isomer was trans-18: 1n9 (t9), the content of which ranged
from 0,48% to 1,48% in the first milking colostrum. The content of trans fatty acids was the
lowest in the samples of first milking, after which a gradual increase occurs. Large variability
in the content of trans isomers can be explained with variable concentrations of trans-10 and
trans-11 positional isomers.
During the identifying of individual fatty acids it was found that out of 32 fatty acids, the
concentration of 12 fatty acids exceeded 1%. These fatty acids were butyric acid, caproic acid,
caprylic acid, capric acid, lauric acid, myristic acid, myristoleic acid, palmitic acid,
palmitoleic acid, stearic acid, oleic acid and linoleic acid. For comparison, out of the 400 fatty
acids identified in milk, the concentration of 15 fatty acids is exceeds 1 %.
The second purpose of the thesis was to assess the suitability of AOAC 969.33 method for
determining the fatty acid composition of colostrum. The colostrum from first to fourth
milking of Holstein-Friesian cattle in Märja experimental farm was used for testing (39
samples). The methodology included fat extraction and derivatization, in which fatty acids
went through esterification with the acidic catalyst boron trifluoride (BF3). The resulting
methyl esters of fatty acids were analyzed using gas chromatograph Varian 3900 (DB-FFAP
capillary column: 30 m x 0.53 mm x 0.50 mm). The results obtained from the analysis of the
composition of fatty acids of the colostrum of Estonian red cattle were compared with
published data.
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It was found that besides the boiling points and molar masses of the analytes, the separation
efficiency is also affected by the length of the column and the polarity of the stationary phase.
Capillary column DB-FFP is suitable for separating short and medium-chain fatty acids, but
not for separating fatty acid isomers (cis-trans). Based on retention times the presence and
concentration of 10 fatty acids was identified from the analyzed samples. These fatty acids
were C8:0, C10:0, C12:0, C14:0, C14:1n5, C16:0, C16:1n9, C18:0, C18:1n9 (c+t) and
C18:2n6 (c+t).
In case of fatty acids C8:0, C12:0, C14: 0, C14:1n5, C16:0 and C18:1n9 (c+t), the results for
testing methodology overlapped with the data from literature. For the other fatty acids bigger
differences occurred, which could be explained by the peculiarities of individual animals,
feeding and rearing conditions, breed, lactation number etc. Additionally, the amount of cistrans fatty acids could be affected by the derivation efficiency of the column. Because most
of the test results and the data from literature are well coincident, it can be acknowledged that
the AOAC 969.33 method is suitable for determination of the composition of the fatty acids of
colostrum.
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Lisa 1. Põhirasvhapete sisalduse veise piimarasvas (Mansson 2008)
Koostis
Keskmine
% (w/w)
mol%
Tähis
Triviaalnimetus
C4:0
Võihape
3,9
10,1
C6:0
Kaproonhape
2,5
4,9
C8:0
Kaprüülhape
1,5
2,4
C10:0
Kapriinhape
3,2
4,3
C12:0
Lauriinhape
3,6
4,1
C14:0
Müristiinhape
11,1
11,1
C14:1
Müristoolhape
0,8
0,8
C15:0
Pentadekaanhape
1,2
1,1
C16:0
Palmitiinhape
27,9
24,9
C16:1
Palmit-oleiinhape
1,5
1,4
C18:0
Steariinhape
12,2
9,8
C18:1 cis
Oleiinhape
17,2
13,9
C18:1 trans
Elaidiinhape
3,9
3,2
C18:2
Linoolhape
1,4
1,1
C18:2 konj.
Konj. linoleenhape
1,1
0,9
C18:3
Linoleenhape
1,0
0,8
Minoorsed
6,0
5,1
rasvhapped
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Varieeruvus
% (w/w)
3,1-4,4
1,8-2,7
1,0-1,7
2,2-3,8
2,6-4,2
9,1-11,9
0,5-1,1
0,9-1,4
23,6-31,4
1,4-2,0
10,4-14,6
14,9-22,0
1,2-1,7
0,8-1,5
0,9-1,2
4,8-7,5

Lisa 2. Transesterifikatsioonil/esterifikatsioonil enim kasutatavate reagentide võrdlus (Liu.
1994)
Hape MeOH-s
Alus MeOH-s
Tunnusjoon
HCl
H2SO4
BF3
NaOCH3 KOH
NaOH
CH2NH2
eetris
Levinud
5%
1-2%
60,2-2 N
kontsentratsioon
14%
Levinud reaktsiooni
ümbritemp.
60 ºC
ümbritsev
tsev
Levinud reaktsiooni
mõned
aeg
30 min kuni 2 h
2-10 min
sekundid
Esterifitseerimiskeskkeskkõrge puudub puudub
puudub
kõrge
võime
mine
mine
Transmetüleerimis- madal madal madal kõrge
kõrge
kõrge
puudub
võime
Valmistamise lihtsus
ei
jah
ei
ei
jah
jah
ei
Vee teke
ei
jah
ei
ei
jah
jah
ei
valmistamisel
Valmistamisega
jah
ei
jah
jah
ei
ei
jah
seotud
potentsiaalsed ohud
Seebistumine pärast
ei
ei
ei
jah
jah
jah
ei
reaktsiooni
Tundlikkus vee
madal madal madal kõrge
kõrge
kõrge
madal
suhtes
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Lisa 3. Metoodika proovide nr. 68 ja 85 RH koostise määramiseks

107

Lisa 4. Metoodika proovide nr. 68 ja 85 paralleelkatsete RH koostise määramiseks

108

Lisa 5. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja/või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks
Mina, Liis Lutter
(sünniaeg: 13.05.1991)

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö
„Veise ternespiima rasvhappelise koostise määramine gaaskromatograafiliselt“,
mille juhendajad on Andres Sats, Sergei Jurtšenko ja Vaimi Nõmm
1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil
kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Lõputöö autor

______________________________
allkiri

Tartus, 25.05.2015

Juhendajate kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta
Luban lõputöö kaitsmisele.
_______________________________________
(Andres Sats, allkiri)

_____________________
(kuupäev)

_______________________________________
(Sergei Jurtšenko, allkiri)

_____________________
(kuupäev)

_______________________________________
(Vaimi Nõmm, allkiri)

_____________________
(kuupäev)

109

110

