
1

Vitamine E in het bloed en in de lever bij vaarzen

Door: Drs. T. Bardie.
Begeleider: Dr. R. Jorritsma, faculteit Diergeneeskunde Utrecht.



2

Inhoud

Inhoud....................................................................................... Error! Bookmark not defined.

Voorwoord ................................................................................................................................. 3

Abstract: ..................................................................................................................................... 4

Samenvatting.............................................................................................................................. 5

Inleiding ..................................................................................................................................... 6

Materiaal en methoden ............................................................................................................... 9

Resultaten ................................................................................................................................. 11

Discussie en conclusie.............................................................................................................. 18

Literatuurlijst ............................................................................................................................ 21

Bijlage 1: Rantsoen .................................................................................................................. 23

Bijlage 2: Rantsoen .................................................................................................................. 24



3

Voorwoord

Deze onderzoeksstage en dit verslag zijn een onderdeel van mijn studie diergeneeskunde aan 
de Universiteit Utrecht. Ik heb voor dit onderzoek gekozen omdat het onderwerp me aansprak 
(verbeteren van de gezondheid en de prestaties van koeien) en omdat het tevens de 
mogelijkheid gaf om extra ervaring op te doen op het gebied van de verloskunde. 

Ik heb tijdens dit onderzoek op verschillende gebieden kennis opgedaan. Ik heb 
praktijkervaring opgedaan in de verloskunde en in het verzamelen en bewerken van bloed en 
levermonsters. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan met statistische programma’s, het 
bewerken van gegevens en het schrijven van een onderzoeksverslag. Al met al een flinke 
uitdaging, maar ik heb er veel van geleerd.

Graag wil ik mijn begeleider, dr. R. Jorritsma, bedanken voor zijn hulp bij het analyseren van 
de gegevens en voor zijn tips en commentaar bij het verslag. Ook wil ik Roselinde heel erg 
bedanken voor haar hulp en fijne samenwerking.
Verder wil ik dr. T. van Werven, Ing. P. Dobbelaar en drs. R. Bouwstra bedanken voor hun 
bijdrage aan dit onderzoek. Ik wens jullie veel succes met het vervolgonderzoek! 
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Abstract:

The effect of supplementation of 3000 IU vitamin E on the concentration of vitamin E in 
blood and in the liver of heifers around parturition was measured in this experiment. We were 
also interested in the relation between cholesterol and vitamin E in blood and the relation 
between vitamin E in blood and in the liver.
Starting 8 weeks prior to parturition until 8 weeks after parturition, 9 heifers were 
supplemented with vitamin E. Another group of 9 heifers were used as a control group. Both 
groups were held under the same conditions and were fed the same diet. Blood and liver 
samples were taken and the concentration of vitamin E (blood and liver), cholesterol (blood) 
and total protein (liver) were measured.
The results show that supplementation of 3000 IU of vitamin E increases the concentration of 
vitamin E in blood and in the liver. It shows that there is a strong correlation between the 
concentration of vitamin E in blood and in the liver (R2: 0,63; P < 0,01). Supplementation also 
leads to an increased transport capacity (cholesterol) of vitamin E in blood.
Supplementation of vitamin E increases the antioxidative capacity of blood and the liver. 
Supplementation might also reduce the risk for heifers to get mastitis.
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Samenvatting

In dit onderzoek hebben we gekeken naar het effect van supplementatie van 3000 IU vitamine 
E (in de vorm van α-tocopherol) op de concentratie daarvan in het bloed en in de lever bij
vaarzen rond afkalven. Tevens hebben we gekeken naar de rol van cholesterol in het bloed als 
transportcarrier voor vitamine E en naar de relatie tussen de concentraties vitamine E in het 
bloed en in de lever.
Vanaf ongeveer 8 weken voor de partus tot 8 weken na de partus hebben we 9 koeien 
gesupplementeerd met vitamine E, terwijl de overige 9 dieren als controlegroep dienst deden. 
De groepen kregen het zelfde rantsoen en werden gehouden onder dezelfde omstandigheden. 
Tijdens de proef hebben we meerdere bloed-, en levermonsters genomen en daarin vitamine 
E, cholesterol (in het bloed) en het totaal eiwit (in de lever) bepaald.
Uit de resultaten blijkt dat supplementatie met 3000 IU vitamine E, de concentratie van 
vitamine E in het bloed en in de lever verhoogd. Tevens blijkt dat er een sterk verband is 
tussen de concentratie vitamine E in het bloed en in de lever (R2: 0,63; P < 0,01). Ook leidt 
supplementatie ertoe dat er per transporteenheid (cholesterol) meer vitamine E 
getransporteerd kan worden in het bloed.
Supplementatie van vitamine E verhoogt de antioxidatieve capaciteit in het bloed en in de 
lever, waardoor er mogelijk minder oxidatieve schade zal ontstaan. Daarnaast leidt
supplementatie er mogelijk toe dat dieren minder kans op mastitis hebben.
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Inleiding

De periode rond het afkalven is voor melkkoeien altijd een zware en risicovolle periode; veel 
ziektes, zoals mastitis en vruchtbaarheidsproblemen, ontstaan rond het afkalven. Bovendien 
komt bij de partus de melkproductie op gang en een zieke koe tijdens het afkalven, zal minder 
melk produceren dan een gezonde koe. Er is veehouders daarom veel aangelegen hun koeien 
zo goed mogelijk door deze periode heen te loodsen, zodat zij een optimale melkproductie 
kunnen realiseren en hun koeien weer snel drachtig zullen zijn. 

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar het verbeteren van de conditie 
van melkkoeien rond afkalven door middel van de voeding. ‘Oxidatieve stress’ en 
‘antioxidanten’ zijn termen die veelvuldig in die onderzoeken gebruikt worden. Eén van die 
antioxidanten is vitamine E. Maar wat is precies de functie van vitamine E en hoe kan het 
melkkoeien helpen in de periode rond afkalven?

Vitamine E is een in vet oplosbaar vitamine. Er zijn acht chemische stoffen bekend die 
vitamine E activiteit bezitten. Vier tocopherolen (α, β, γ en δ) en vier tocotrienolen (α, β, γ en
δ). De vitamine E activiteit van deze acht stoffen verschilt per stof. De vorm met de grootste 
vitamine E activiteit is α-tocopherol (Brigelius-Flohé, 2002). Vitamine E wordt opgenomen 
vanuit de voeding en zit vooral in gras, in kuil (Bouwstra, 2007) en in plantaardige oliën in 
o.a. granen (tarwe, gerst, haver) en noten. 

Vitamine E wordt opgeslagen in de lever en in vetweefsel. Het heeft een belangrijke 
antioxidatieve werking binnen het lichaam; vitamine E beschermt cellen tegen oxidatieve 
schade ten gevolge van vrije zuurstofradicalen. Radicalen zijn moleculen met één of meerdere 
vrije elektronen en worden aangegeven met een stip achter het molecuul. Belangrijke 
radicalen zijn het superoxide radicaal (O2·) en het zeer reactieve hydroxyl radicaal (OH·)
(Halliwel, 1993).
Vrije zuurstofradicalen ontstaan bij metabole processen in het lichaam, waarbij zuurstof wordt 
omgezet in water en er energie vrijkomt voor het lichaam. Dit is een fysiologisch proces en de 
radicalen die ontstaan, worden normaal gesproken onschadelijk gemaakt door antioxidatieve 
enzymen (o.a. superoxide dismutase, gluthation-peroxydase) of antioxidanten (o.a. vitamine E 
en C). Een voorbeeldreactie van het onschadelijk maken van twee superoxide radicalen (O2·) 
door het enzym superoxide dismutase (SOD) is de volgende:

SOD

Cu2+ + 2 O2· + 2H+       Cu2+ + O2 + H2O2

Al deze enzymen en antioxidanten vormen samen de antioxidatieve capaciteit van een orgaan 
of van een cel. Ze katalyseren opeenvolgende reacties en beschermen verschillende stoffen op 
verschillende locaties binnen een cel. Zo bevindt het enzym gluthation-peroxydase (GSH-Px) 
zich in het cytoplasma van cellen en reduceert hierin lipidperoxides en H2O2. Vitamine E 
bevindt zich echter vooral in cellulaire en subcellulaire membranen en beschermt de lipiden in 
deze membranen tegen oxidatie (Wang, 1999; Hogan, 1993). Lipiden die, ondanks de 
vitamine E in de membranen, toch geoxideerd worden door een radicaal, worden in het 
cytoplasma door GSH-Px weer gereduceerd (Den Hartog, 2005). 
De antioxidatieve werking van vitamine E is gebaseerd op het feit dat vitamine E het vrije 
elektron van een radicaal overneemt en daardoor zelf geoxideerd raakt (Den Hartog, 2005). 
Vitamine E verliest hierbij echter zijn functie en moet dus vanuit de voeding weer aangevuld 
worden.
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Indien radicalen niet onschadelijk gemaakt worden, gaan zij een reactie aan met andere 
moleculen, zoals bv. DNA, eiwitten, enzymen en vetzuren, die daardoor beschadigd raken en 
hun functie verliezen. Dit gebeurt op het moment dat de antioxidatieve capaciteit de productie 
van radicalen niet meer kan verwerken. Dit wordt oxidatieve stress genoemd. Een sterk 
verhoogde stofwisseling kan voor oxidatieve stress zorgen, maar ook een tekort aan 
antioxidanten of sporenelementen die nodig zijn voor het goed werken van antioxidatieve 
enzymen, kunnen een reden zijn voor het ontstaan van oxidatieve schade aan cellen en 
organen. Ook een overmaat aan ijzer (een pro-oxidant) kan zorgen voor oxidatieve stress. 
IJzerionen kunnen zuurstof tot superoxide radicalen reduceren en ook katalyseren ijzerionen 
reacties waarbij lipiden omgezet worden in hydroxyl radicalen (Fraga, 2002). Als maat voor 
de hoeveelheid ijzer wordt de ijzersaturatie berekend aan de hand van het totaal ijzer en de 
onverzadigde ijzerbindingscapaciteit (UIBC) van het bloed of van een orgaan. De 
ijzersaturatie geeft een indicatie van de hoeveelheid pro-oxidanten, die dieren via het voer 
binnenkrijgen. 

Een gunstig effect van de antioxidatieve werking van vitamine E is dat hiermee de activiteit 
van het immuunsysteem verhoogd wordt; het versterkt de werking van neutrofiele leukocyten
in het bloed door ze te beschermen tegen oxidatieve schade ten gevolge van het opnemen en 
onschadelijk maken van schadelijke bacteriën (LeBlanc, 2004; Hogan, 1993). Dit kan 
mogelijk verklaren waarom koeien met een lage concentratie vitamine E in het bloed 
gevoeliger blijken te zijn voor mastitisinfecties (Allison, 2000; Weiss, 1997). Tevens is uit 
verschillende onderzoeken gebleken dat vitamine E een positief effect heeft op het afkomen 
van de nageboorte (Brzezinska, 1994; LeBlanc, 2004).

Gedurende de periode rond afkalven ondergaat de koe een periode van oxidatieve stress
(Castillo, 2005). Vooral koeien met een relatief hoog lichaamsgewicht (body condition score, 
BCS ) zijn hier gevoelig voor (Bernabucci, 2005). De groei van het kalf onttrekt veel 
voedingsstoffen aan de koe, terwijl de koe rond de partus juist minder eet en daardoor minder 
energie en antioxidanten opneemt. Hierdoor komt de koe in een negatieve energiebalans. De 
partus zelf is een enorme inspanning voor een koe en ook de toename van de melkproductie 
na de partus draagt bij aan een sterk verhoogde stofwisseling. Door deze toename van de 
stofwisseling rond de partus, worden er meer radicalen geproduceerd. Normaal gesproken 
worden deze radicalen weggevangen door de antioxidatieve capaciteit. Echter uit onderzoek is 
gebleken dat tijdens de peripartale periode de concentratie van vitamine E in het bloed daalt 
(Goff, 1990; Weiss, 1992 /1997). Hierdoor neemt ook de antioxidatieve capaciteit af en 
ontstaat er meer oxidatieve stress. 

Onderzoek toont aan dat supplementatie met α-tocopherol (1000 IU per dag), voor de partus, 
de concentratie van α-tocopherol in het bloed rond de partus verhoogd. Echter een daling van 
de concentratie van α-tocopherol die vlak voor de partus plaatsvindt, wordt door 
supplementatie met 1000 IU niet voorkomen. Wel hebben gesupplementeerde dieren bij 
afkalven een hogere concentratie α-tocopherol, dan dieren die niet gesupplementeerd zijn 
(Brzezinska, 1994; Chawla, 2004; Weiss 1990/1992). 
Weiss et al, 1997, toonde aan dat, door supplementatie van 4000 IU per dag vanaf twee weken 
voor de partus, de daling van α-tocopherol rond afkalven voorkomen kan worden. Wij vragen 
ons af of deze daling ook voorkomen kan worden door middel van een lagere dosis vitamine 
E (3000 IU) indien supplementatie al eerder tijdens de droogstand, dus gedurende een langere 
periode, plaats vindt.
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De concentratie van α-tocopherol in het bloed is sterk gecorreleerd aan de concentratie van 
cholesterol en de hoeveelheid vetten in het bloed. Dit heeft te maken met het feit dat α-
tocopherol in het bloed gebonden is aan lipoproteïnes. Om deze reden is het belangrijk om 
niet alleen naar de vitamine E concentratie in het bloed te kijken, maar tevens naar de ratio 
vitamine E / cholesterol te kijken (Herdt, 1996). 
Vlak voor de partus daalt het gehalte aan cholesterol en lipoproteïnes in het bloed. Dit 
verklaart mogelijk de daling in de concentratie van α-tocopherol vlak voor de partus, immers 
de transportcapaciteit voor α-tocopherol is verlaagd (Weiss, 1992/1994).

Er is weinig bekend over de concentratie van vitamine E in andere organen, behalve het 
bloed. De lever is één van de belangrijkste organen in het lichaam. Er vinden allerlei 
belangrijke processen plaats. Voedingsstoffen worden hier opgenomen en gefilterd, toxinen 
worden hier afgebroken en uitgescheiden en nieuwe eiwitten worden hier gevormd. Rond de 
partus is de stofwisseling in de lever sterk verhoogd (Goff, 1997). Schade, ten gevolge van 
oxidatieve stress, veroorzaakt niet alleen problemen in de lever zelf, maar ook elders in het 
lichaam, omdat er bv. niet voldoende eiwitten of vetzuren aangemaakt worden. Een goede 
antioxidatieve capaciteit in de lever is daarom erg belangrijk. Er is echter nog maar weinig 
bekend over de concentratie van vitamine E in de lever of over het effect van supplementatie 
van vitamine E op de concentratie daarvan in de lever. Ook is er weinig bekend over de relatie 
tussen de vitamine E concentratie in het bloed en de vitamine E concentratie in de lever.

In dit onderzoek wordt er gekeken naar het effect van supplementatie van 3000 IU vitamine E 
(α-tocopherol) vanaf acht weken voor de partus op de concentratie daarvan in het bloed en in 
de lever bij vaarzen. Tevens wordt er daarbij gekeken naar de rol van cholesterol in het bloed 
als transportcarrier voor vitamine E en naar de relatie tussen de concentraties vitamine E in 
het bloed en in de lever.
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Materiaal en methoden

Dieren:
In deze proef zijn 18 HF vaarzen gebruikt. De vaarzen zijn geselecteerd op afkalfdatum, 
namelijk tussen 8 en 22 mei 2006. Ze werden vanaf twee maanden voor afkalven
aangebonden gehuisvest. Vanaf ongeveer twee weken voor afkalven tot 8 weken na afkalven
werd de individuele voeropname bijgehouden.

Groepen:
De vaarzen zijn in twee groepen ingedeeld. Eén controle groep (groep C) en één 
onderzoeksgroep (groep E). De indeling vond plaats aan de hand van de conditiescore, 
gemeten aan de hand van een schaal van 1 (zeer mager) tot 5 (vet) met stappen van 0,25 en de 
ijzerstatus in de lever. De ijzerconcentratie in de lever werd bepaald aan de hand van 
leverbiopten die aan het begin van de proef werden genomen. 

Rantsoen:
Allebei de groepen werden vanaf twee maanden voor afkalven gevoerd met hetzelfde 
rantsoen (zie bijlage 1), echter groep E werd daarnaast nog gesupplementeerd met vitamine E 
(3000 IU per dag). De energie-, eiwit- en mineralenvoorziening was conform de CVB 
normen. Supplementatie geschiedde in de vorm van DL-α-tocopherol acetaat. De vitamine E 
(DL-α-tocopherol acetaat) werd op een drager van maïs, tarwe en tarwegries aangeboden. 
Deze drager werd door de snijmaïs vermengd. De controle groep kreeg een zelfde 
hoeveelheid drager (100 gr) vermengd door de snijmaïs, maar uiteraard zonder de vitamine E 
supplementatie.

Bloedmonsters: 
In totaal waren er 9 meetmomenten (zie tabel 1). Alle monsters werden genomen uit de 
halsvene (vena jugularis). De serumbuizen werden meteen na afname gecentrifugeerd om 
serum te verkrijgen. Het serum werd in schone buisjes overgebracht en daarna bij -80C 
opgeslagen totdat het geanalyseerd kon worden. In het serum werden de volgende parameters 
gemeten: cholesterol en vitamine E.

Levermonsters: 
Aan het begin van de proef werd van ieder dier een leverbiopt genomen om de ijzerstatus van 
dat dier te bepalen, zodat de koeien in twee gelijke groepen ingedeeld konden worden. 
Tijdens de proef werden er bij ieder dier nog vier leverbiopten genomen (zie tabel 1). In de 
lever werden de volgende parameters bepaald: vitamine E en totaal eiwit.
De biopten werden genomen aan de rechterkant, hoog in de 11e intercostaalruimte, op de plek 
waar bij leverpercussie leverdemping te horen was. De plek waar het biopt genomen werd, 
werd eerst geschoren, gedesinfecteerd en lokaal geanestheseerd. Een kleine steekincisie werd 
gemaakt, waarna door middel van een bioptienaald (17G x 200mm) ongeveer 400 mg lever 
per keer werd afgenomen. 
De biopten werden opgeslagen in vloeibare stikstof bij -196C, totdat ze konden worden 
verwerkt. Voor het verwerken, werden de biopten eerst ontdooid, waarna PBS werd 
toegevoegd in een verhouding 5:1 (PBS:leverweefsel). Dit mengsel werd daarna 
gehomogeniseerd. De monsters werden gecentrifugeerd en opnieuw ingevroren, maar nu bij -
80C, totdat ze geanalyseerd konden worden. 
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Analyse:
Alle bepalingen vonden plaats op het RIVM te Bilthoven. Vitamine E werd bepaald met 
behulp van HPLC (high performance liquid chromatography). Cholesterol, totaal eiwit in de 
lever, totaal ijzer en de onverzadigde ijzerbindingscapaciteit (UIBC) werden gemeten op een 
autoanalyse apparaat (Hitachi 912, Roche Diagnostics). De ijzersaturatie werd berekend 
volgens de formule: [Fe/(Fe+UIBC)]*100%.

Alle leverwaarden werden berekend per gram eiwit om verschillen die ontstaan zijn bij het 
verwerken van de leverbiopten te compenseren. 

Alle statistische berekening zijn uitgevoerd met SPSS voor Windows, versie 12.0.1. Om 
normale verdelingen te krijgen, zijn alle gegevens naar log10 getransformeerd. 

Tabel 1:
Moment van monstername voor bepaling van de parameters voor de partus (a.p.) en na de partus (p.p.).

Bloedmonsters Leverbiopten Moment van monstername
Monster 1 Week 10 – 6 a.p.
Monster 2 Biopt 1 Week 6 – 4 a.p.
Monster 3 Week 4 – 2 a.p.
Monster 4 Biopt 2 Week 2 – 1 a.p.
Monster 5 Week 1 – 0 a.p.
Monster 6 Week 0 (dag 0) p.p.
Monster 7 Week 1 (dag 7) p.p.
Monster 8 Biopt 3 Week 2 (dag 14) p.p.
Monster 9 Biopt 4 Week 8 p.p.
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Resultaten

Dieren:
Tijdens de proef zijn 2 dieren uitgevallen, één uit de controlegroep en één uit de vitamine E 
groep. Bij één dier moest een keizersnede gedaan worden en bij het andere dier een 
lebmaagoperatie in verband met een lebmaagdislocatie. Beide dieren zijn uitgesloten van het 
onderzoek omdat zij niet voldoende voer meer opnamen. Hierdoor kon niet meer aangenomen 
worden dat zij voldoende supplement (vitamine E) hadden opgenomen.

Groepen:
De groepen zijn ingedeeld aan de hand van de conditiescore en de ijzerconcentratie in de lever 
(zie tabel 2). Er bestonden geen verschillen tussen de groepen.

Tabel 2:
Conditiescore (BCS) en de ijzerconcentratie in de lever (Iron Liver Concentration, ILC) per groep (gemiddelden 
en standaarddeviatie).

BCS Gem. BCS Stdev. ILC Gem. ILC Stdev.
Groep C 3.08 0.67 271.1 34.5

Groep E 3.19 0.50 270.6 48.1

Rantsoen:
De gemiddelde voeropname voor en na de partus, zoals dat gemeten is tijdens de proef, staat 
in bijlage 2. De drager met daarin de vitamine E of het placebo supplement is altijd goed 
opgenomen door de koeien. Onderstaande tabel (tabel 3) geeft de gemiddelde opname aan 
voedingswaarden per koe per dag aan. Daarin staat eveneens de geschatte hoeveelheid 
vitamine E (IU) die de koeien gedurende de proef hebben opgenomen. De vitamine E die de 
controlegroep heeft opgenomen, komt voornamelijk uit het kuilgras. De drager met daarin het 
vitamine E supplement vormt de belangrijkste bron van vitamine E voor de vitamine E groep.

Tabel 3:
Gemiddelde voeropname per koe per dag, voor (twee weken) en na de partus (acht weken).

Gemiddelde opname per koe 
per dag

Voor de partus Na de partus

Controle groep Vitamine E groep Controle groep Vitamine E 
groep

DS (kg) 7,5 6,5 15,8 15,7
VEM 6160 5343 14.451 14.362
DVE (g) 475 412 1659 1649
OEB (g) -16,8 -20,8 269,4 265,0
FOS (g) 3676 3135 5257 5200
RE (g) 910,4 772,4 2881 2860
RC (g) 1647 1368 2595 2571
RVet (g) 246 212 567 564
Ras (g) 538 448 984 977
Vitamine E geschat (IU) 500 3500 750 3750
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Lever:

Vitamine E:
De concentratie van vitamine E in de lever is significant hoger (ongepaarde t-toets, P < 0,05) 
bij de dieren die gesupplementeerd werden, dan bij de dieren die niet gesupplementeerd 
werden (zie grafiek 1). Bij allebei de groepen stijgt de vitamine E concentratie na de partus 
significant (8 wk pp tov. 2 wk pp, gepaarde t-toets, P < 0,05) (zie grafiek 1).
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Grafiek 1:
Concentratie vitamine E in de lever (nmol/l) gedurende de periode van 4 weken voor de partus tot 8 weken na de 
partus voor de controle groep en de vitamine E groep. *: significant verschil tussen beide groepen.
De box geeft de interkwartielafstand aan, de onderste lijn van de box is het 25e percentiel, de bovenste lijn, de 
75e percentiel. De streep in de box is de mediaan. De whiskers staan op max. 1,5 keer de interkwartielafstand, of 
eindigt bij de hoogste of laagste waarde die gemeten is. Uitschieters en extremen worden aangegeven met 
rondjes, resp. vierkantjes.
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Totaal eiwit:
De concentratie van het totaal eiwit in de lever verschilt niet significant tussen de twee 
groepen (ongepaarde t-toets). Wel vindt er zowel een significante daling voor de partus (-4 wk 
pp tov. -2 wk pp, gepaarde t-toets, P < 0,05), als een significante stijging na de partus plaats 
binnen de groepen (-2 wk pp tov, 2 wk pp, gepaarde t-toets, P < 0,05) (zie grafiek 2).
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Grafiek 2:
Concentratie totaal eiwit in de lever (g/l) gedurende de periode van 4 weken voor de partus tot 8 weken na de 
partus voor de controle groep en de vitamine E groep. De box geeft de interkwartielafstand aan, de onderste lijn 
van de box is het 25e percentiel, de bovenste lijn, de 75e percentiel. De streep in de box is de mediaan. De 
whiskers staan op max. 1,5 keer de interkwartielafstand, of eindigt bij de hoogste of laagste waarde die gemeten 
is. Uitschieters en extremen worden aangegeven met rondjes, resp. vierkantjes.
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Bloed:

Vitamine E:
De concentraties tussen de controle groep en de vitamine E groep verschillen niet significant 
op meting 1 en meting 8, respectievelijk 10-6 weken voor de partus en 2 weken na de partus. 
Op alle andere metingen is de concentratie van vitamine E bij de gesupplementeerde groep 
significant hoger (ongepaarde t-toets, P < 0,05) dan bij de controlegroep (zie grafiek 3). 
Bij de controlegroep vindt een significante daling plaats voor de partus (-10, -6 en -4 wk pp
tov. 0 wk pp, gepaarde t-toets, P < 0,05), die gevolgd wordt door een significante stijging na 
de partus (1, 2, 6-8 wk pp tov. 0 wk pp, gepaarde t-toets, P < 0,05). Bij de vitamine E groep 
vindt geen significante daling plaats voor de partus, maar wel een significante stijging na de 
partus (2, 6-8 wk pp tov. 0 wk pp, gepaarde t-toets, P < 0,05).
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Grafiek 3:
Concentratie van vitamine E (µmol/l) gedurende de periode van 10 weken voor de partus tot 8 weken na de 
partus voor de controle groep en de vitamine E groep. *: significant verschil tussen beide groepen. De box geeft 
de interkwartielafstand aan, de onderste lijn van de box is het 25e percentiel, de bovenste lijn, de 75e percentiel.
De streep in de box is de mediaan. De whiskers staan op max. 1,5 keer de interkwartielafstand, of eindigt bij de 
hoogste of laagste waarde die gemeten is. Uitschieters en extremen worden aangegeven met rondjes, resp. 
vierkantjes.
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Cholesterol:
De gemiddelde cholesterol concentratie in het bloed verschilt niet significant tussen de twee 
groepen. Opvallend is de significante daling voor de partus (-10 en -6 wk pp tov. 0 wk pp,
gepaarde t-toets, P < 0,05) en de snelle significante stijging na de partus (1, 2, 6-8 wk pp tov. 
0 wk pp, gepaarde t-toets, P < 0,05), zowel in de controle groep als in de vitamine E groep 
(zie grafiek 4). 
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Grafiek 4:
Concentratie cholesterol in het bloed (mmol/L) gedurende de periode van 10 weken voor de partus tot 8 weken 
na de partus voor de controle groep en de vitamine E groep. De box geeft de interkwartielafstand aan, de 
onderste lijn van de box is het 25e percentiel, de bovenste lijn, de 75e percentiel. De streep in de box is de 
mediaan. De whiskers staan op max. 1,5 keer de interkwartielafstand, of eindigt bij de hoogste of laagste waarde 
die gemeten is. Uitschieters en extremen worden aangegeven met rondjes, resp. vierkantjes.
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Vitamine E/cholesterol ratio:
De vitamine E/cholesterol ratio verschilt duidelijk tussen de beide groepen (zie grafiek 5). Bij 
de gesupplementeerde groep vindt een duidelijke stijging van de vitamine E/cholesterol ratio 
plaats. Deze stijging is significant ten opzichte van de controle groep op alle meetmomenten, 
behalve op het eerste meetmoment. Bij de controle groep vindt een significante daling plaats 
voor de partus (-10 en -6 wk pp tov. 0 wk pp, gepaarde t-toets, P < 0,05), waarna een 
significante stijging volgt (1, 2, 6-8 wk pp tov. 0 wk pp, gepaarde t-toets, P < 0,05).
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Grafiek 5:
Vitamine E/cholesterol ratio gedurende de periode van 10 weken voor de partus tot 8 weken na de partus voor de 
controle groep en de vitamine E groep. *: significant verschil tussen beide groepen. De box geeft de 
interkwartielafstand aan, de onderste lijn van de box is het 25e percentiel, de bovenste lijn, de 75e percentiel. De 
streep in de box is de mediaan. De whiskers staan op max. 1,5 keer de interkwartielafstand, of eindigt bij de 
hoogste of laagste waarde die gemeten is. Uitschieters en extremen worden aangegeven met rondjes, resp. 
vierkantjes.
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Correlatie: 
De concentratie van vitamine E in het bloed is gecorreleerd aan de concentratie van 
cholesterol in het bloed (R2: 0,486; P < 0,01) (zie grafiek 6). Ook is de concentratie van 
vitamine E in het bloed sterk gecorreleerd aan de concentratie van vitamine E in de lever (R2: 
0,63; P < 0,01) (zie grafiek 7).
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Grafiek 6: Concentratie vitamine E in het bloed uitgezet tegen de concentratie cholesterol in het bloed.
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Grafiek 7: Concentratie vitamine E in de lever uitgezet tegen de concentratie vitamine E in het bloed.
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Discussie en conclusie

Dieren:
Bij dit onderzoek hebben we ervoor gekozen om vaarzen te gebruiken in plaats van multipare 
koeien. Vooral bij vaarzen is de overgang van hoogdrachtige pink naar melkkoe groot; naast 
de plotseling sterke toename in stofwisseling, en dus radicaalvorming, hebben zij te maken 
met een lage status aan diverse sporenelementen en vitamine E, omdat zij tot dan toe 
voornamelijk gevoerd zijn met ruwvoer. Daarnaast krijgen zij vaak geen extra vitaminen en 
mineralen toegediend, die multipare koeien tijdens hun droogstand wel toegediend krijgen.
Ook duurt bij vaarzen de partus langer dan bij koeien. De geboorteweg moet voor het eerst 
opgerekt worden en dit gaat veel trager dan bij koeien die al eens gekalfd hebben. Al deze 
factoren maken vaarzen daardoor gevoeliger voor oxidatieve stress dan multipare koeien en 
beter geschikt voor dit onderzoek. 

Groepen:
De onderzoeksgroepen zijn ingedeeld aan de hand van de conditiescore (BCS), omdat uit 
onderzoek is gebleken dat dieren met een hogere BCS, gevoeliger zijn voor oxidatieve stress 
(Bernabucci, 2005). Ook zijn ze ingedeeld aan de hand van de ijzerconcentratie in de lever, 
omdat ijzer als pro-oxidant werkt en dus oxidatieve schade kan veroorzaken (Fraga, 2002). Er 
bestonden geen verschillen tussen de groepen.

Bloed:
Door supplementatie van 3000 IU α-tocopherol wordt de concentratie van vitamine E in het 
bloed verhoogd. Uit andere onderzoeken blijkt eveneens dat supplementatie van vitamine E 
leidt tot een hogere concentratie hiervan in het bloed (Chawla, 2004; Miller, 1993; Weiss, 
1990/1992). Bij supplementatie van 1000 IU per dag, daalt de vitamine E concentratie vlak 
voor de partus, al blijft de concentratie wel hoger dan bij de controle groep (Brezezinska, 
1994; Chawla, 2004; Weiss, 1992/1997). Bij onze controlegroep vindt een duidelijke daling in 
de concentratie van vitamine E plaats vlak voor de partus. Echter, bij de vitamine E groep 
vindt geen daling plaats voor de partus. Supplementatie van 3000 IU gedurende twee 
maanden voor de partus voorkomt dat de concentratie van vitamine E in het bloed daalt in de 
laatste week voor de partus. Weiss et al, 1997, toonde dit eveneens aan, maar dan door 
supplementatie van 4000 IU vanaf twee weken voor de partus. Het gedurende een langere 
periode supplementeren van een iets lagere dosis vitamine E heeft hetzelfde effect als 
gedurende een korte periode supplementeren met een hogere dosis vitamine E; het voorkomt 
een daling van de concentratie vitamine E in het bloed rond de partus. 

Vitamine E, in de vorm van α-tocopherol, is in het bloed gebonden aan lipoproteïnes, die 
dienen als transportcarrier voor vitamine E. Cholesterol is een van de transportcarriers voor 
vitamine E in het bloed. Om te zien of de concentratie van vitamine E in het bloed gestegen 
is, moet er ook gekeken worden naar de transportcapaciteit van vitamine E. We gebruiken 
daarvoor de ratio vitamine E/cholesterol.
De concentratie van cholesterol in het bloed verschilt niet tussen de twee groepen. De 
vitamine E/cholesterol ratio vertoont echter wel duidelijk een verschil tussen de twee 
onderzoeksgroepen. Aan het begin van de proef zijn de ratio’s gelijk aan elkaar, maar vanaf 
de tweede meting is de ratio van de vitamine E groep significant hoger dan de ratio van de 
controlegroep. De ratio van de vitamine E groep stijgt, terwijl de ratio van de controlegroep 
eerst daalt en na de partus pas weer stijgt. Gedurende de onderzoeksperiode komen de ratio’s 
van de twee groepen niet meer bij elkaar. 
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De transportcapaciteit van vitamine E (cholesterol) bij beide groepen daalt voor de partus. Dit 
zou de daling van de concentratie vitamine E in het bloed kunnen verklaren. Na de partus 
stijgt de cholesterolconcentratie weer, evenals de vitamine E concentratie. 
Bij de vitamine E groep blijft de concentratie vitamine E hoger dan bij de controlegroep, 
terwijl de transportcapaciteit van beide groepen gelijk is. Uit dit onderzoek blijkt dus dat er 
per transporteenheid (cholesterol) meer vitamine E getransporteerd kan worden.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat supplementatie van α-tocopherol de incidentie van 
mastitis kort na de partus doet dalen. Weiss et al, 1997, concludeerde dat koeien met een 
plasmaconcentratie van α-tocopherol van < 3,0µg/ml (< 7,0 µmol/l) rond afkalven, een 9,4 
keer grotere kans hadden op mastitis in de eerste week post partum. 
Bij het door ons uitgevoerde onderzoek haalt slechts één van de acht koeien in de 
controlegroep deze grens van 7 µmol/l (9,12 µmol/l). De gemiddelde concentratie van de 
controlegroep is 4,89 µmol/l (SD: 1,9). Bij de dieren uit de gesupplementeerde groep zijn er 
zeven (van de acht) die deze grens halen en is er slechts één die er net onder zit (6,31 µmol/l). 
Het gemiddelde van deze groep is 9,16 µmol/l (SD: 1,3). Bij de dieren uit deze laatste groep 
zouden dus minder mastitisinfecties na de partus te verwachten zijn, dan bij de dieren uit de 
controlegroep. Helaas is bij dit onderzoek niet gekeken naar de incidentie van mastitis na de 
partus, maar dit zou een interessant onderwerp kunnen zijn voor een vervolgonderzoek.

Lever:
De leverwaarden werden bij dit onderzoek uitgedrukt per gram eiwit. Dit is om verschillen die 
ontstaan bij het verwerken van de leverbiopten te kunnen compenseren. De concentratie van 
het totaal eiwit in de lever verschilt niet tussen de groepen. Wel vindt er bij beide groepen een 
daling plaats voor de partus, die na de partus gevolgd wordt door een stijging. Dit kan 
verklaard worden door het feit dat vlak voor en vlak na de partus de koe zich in een negatieve 
energiebalans bevindt. Hierdoor worden vetten gemobiliseerd en neemt het gehalte aan vetten 
in de lever toe. Het relatieve gehalte aan eiwitten neemt daardoor af. Na de partus herstelt 
deze negatieve energiebalans zich weer, waardoor ook de eiwitbalans in de lever zich herstelt.

Over de vitamine E concentratie in de lever is nog maar weinig bekend, terwijl de metabole 
processen in de lever rond de partus juist zijn toegenomen (Goff, 1997). Een goede 
antioxidatieve capaciteit is juist in deze periode erg belangrijk. Uit ons onderzoek is gebleken 
dat supplementatie van 3000 IU vitamine E de concentratie hiervan de in de lever bij koeien
verhoogd. Dit blijkt ook uit eerder onderzoek uitgevoerd door Asadian et al, 1996, bij 
schapen. Supplementatie van ongeveer 25 IU en 50 IU vitamine E leidde tot een verhoging 
van de concentratie van vitamine E in de lever. Nockels et al, 1996, supplementeerde koeien 
met 1000 IU vitamine E gedurende 28 dagen. Ook in dit onderzoek was de concentratie van 
vitamine E in de lever hoger dan bij de controlegroep. 
Na de partus stijgt de concentratie van vitamine E in de lever bij zowel de controle groep als 
de vitamine E groep. Dit duidt mogelijk op herstel of op opslag van vitamine E in de lever. 
Om hier echter meer over te kunnen zeggen, moet de concentratie over een langere periode na 
de partus gevolgd worden, dan dat we bij dit onderzoek hebben gedaan. 

De concentratie van vitamine E in het bloed is sterk gecorreleerd aan de concentratie van 
vitamine E in de lever (R2: 0,63; P < 0,01). Stijgt de vitamine E concentratie in het bloed, dan 
stijgt eveneens de vitamine E concentratie in de lever. Het nemen van een bloedmonster is 
veel minder invasief en minder risicovol dan het nemen van een leverbiopt. Om in de 
toekomst een indicatie te krijgen van de concentratie vitamine E in de lever zou mogelijk 
volstaan kunnen worden met het nemen van een bloedmonster. Een hoge concentratie 
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vitamine E in het bloed komt overeen met een hoge concentratie vitamine E in de lever. In dit 
onderzoek is de concentratie vitamine E in het bloed ongeveer 2 tot 6 x 103 keer hoger dan in 
de lever, waarbij de concentratie vitamine E in de lever is uitgedrukt per gram eiwit in de 
lever. Wil men de concentratie vitamine E in de lever echter nauwkeurig weten, dan zal nog 
steeds een leverbiopt genomen moeten worden.

Vervolgonderzoek: 
Om echt een beschermend effect van vitamine E op de lever aan te kunnen tonen, zou er meer 
onderzoek gedaan moeten worden op orgaanniveau. Daarbij moet naar meerdere factoren 
gekeken worden dan alleen de rol van vitamine E. Zo zou er bijvoorbeeld gekeken kunnen 
worden naar de hoeveelheid schade die er ontstaat door oxidatieve stress en of deze schade 
afneemt als je vitamine E supplementeerd. Ook kan er gekeken worden naar andere enzymen 
of factoren die beschermen tegen oxidatieve stress.

In een eventueel vervolgonderzoek zouden de koeien een langere periode na de partus 
gevolgd kunnen worden, om ook een mogelijk effect op de langere termijn aan te kunnen 
tonen. Daarbij moet gedacht worden aan een positief effect op de vruchtbaarheid, maar ook 
op de uiergezondheid. Ook zou bij een dergelijk onderzoek het herstel van de parameters 
(vitamine E, cholesterol) in het bloed bekeken kunnen worden.

In de literatuur is weinig informatie te vinden over het effect van vitamine E supplementatie 
op het verloop van de partus en op mogelijke positieve effecten voor het kalf. Wel wordt 
vitamine E via het colostrum doorgegeven aan het kalf. Hierdoor zou het kalf mogelijk beter 
beschermd zijn tegen infecties, maar ook hier moet nog uitgebreid onderzoek naar gedaan 
worden.

Conclusie:

Door supplementatie van 3000 IU vitamine E (α-tocopherol) aan vaarzen wordt de 
concentratie van vitamine E in het bloed en in de lever verhoogd. Dit betekent dat de 
antioxidatieve capaciteit in het bloed en in de lever is toegenomen en dat er mogelijk minder 
oxidatieve schade zal ontstaan bij gesupplementeerde dieren dan bij ongesupplementeerde 
dieren. Tevens blijkt dat er een sterk verband is tussen de concentratie vitamine E in het bloed 
en in de lever (R2: 0,63; P < 0,01).
Verhoging van de vitamine E concentratie in het bloed leidt er mogelijk toe dat dieren minder 
kans op mastitis hebben (Weiss, 1997).
Tevens blijkt uit dit onderzoek dat supplementatie ertoe leidt dat er per transporteenheid 
(cholesterol) meer vitamine E getransporteerd kan worden in het bloed.
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Bijlage 1: Rantsoen

Rantsoen voor afkalven: 

Rantsoen na afkalven:

Schema krachtvoer opname na afkalven:

Voer Controle groep Vitamine E groep
Kuilgras (kg) Ad lib Ad lib
Snijmaïs (kg) 5 5
Droogstand - mineralenmix (g) 100 100
Supplement vitamine E (g) 0 100
Placebo supplement 100 0
Krachtvoer (kg) 0 0

Voer Controle groep Vitamine E groep
Kuilgras (kg) Ad lib Ad lib
Snijmaïs (kg) 12 12
Droogstand - mineralenmix (g) 0 0
Supplement vitamine E (g) 0 100
Placebo supplement 100 0
Krachtvoer (kg) 2-9 2-9

Dag Krachtvoer 
(kg)

0 2.0
1 2.5
2 3.0
3 3.0
4 3.5
5 3.5
6 4.0
7 4.0
8 4.5
9 4.5

10 5.0
11 5.0
12 5.5
13 5.5
14 6.0
15 6.0
16 6.5
17 6.5
18 7.0

18+ 7.0
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Bijlage 2: Rantsoen

Gemiddelde opname per koe per dag voor afkalven

Gemiddelde opname per koe per dag na afkalven

Voer (kg ds) Controle groep Vitamine E groep
Kuilgras 5,8 4,8
Snijmaïs 1,5 1,5
Droogstand - mineralenmix 0,1 0,1
Supplement vitamine E 0 0,1
Placebo supplement 0,1 0
Krachtvoer 0 0

Voer (kg ds) Controle groep Vitamine E groep
Kuilgras 7,6 7,5
Snijmaïs 2,1 2,1
Droogstand - mineralenmix 0 0
Supplement vitamine E 0 0,1
Placebo supplement 0,1 0
Krachtvoer 6,1 6,1


