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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Árdís H. Jónsdóttir 
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Ágrip 

Rík ástæða er til þess að rannsaka þær aðstæður sem mæta nýfæddum lömbum og geta haft 

áhrif á lífsþrótt þeirra. Í baráttunni gegn slefsýki er mikilvægt að fyrirbyggja að 

sjúkdómsvaldurinn E. coli nái að dafna í umhverfi nýfæddra lamba en einnig að gera 

ónæmiskerfi þeirra hæfara til þess að ráða við þessa bakteríu sem og aðrar í umhverfinu. Mikið 

er til að vinna að þróa aðferðir, sem ekki fela í sér fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf, til þess að 

halda slefsýki í skefjum.   

   Mótefnamagn broddmjólkur er breytilegt en miðað er við að broddur þurfi innihalda að 

lágmarki 50 g/L af mótefninu immúnóglóbúlín G (IgG) til að geta talist hágæða broddur. 

Áríðandi er að lömb taki upp nægilegt magn af IgG fljótlega eftir burðinn, (það er yfir 10 g/L 

blóðvatns) því annars er hætta á því að ónæmiskerfi þeirra verði illa undir það búið að takast á 

við smitefni í umhverfinu. Hægt er að áætla efnainnihald brodds á einfaldan hátt með 

ljósbrotsmæli en til þess þarf að útbúa kvarða fyrir sérhvert ræktunarkyn sem nota má til þess 

að áætla magn IgG út frá ljósbroti.  

Gæðabroddur, með ríku innihaldi af mótefninu IgG, er afgerandi þáttur í því að tryggja 

lömbum sem besta lífsmöguleika. Slefsýki er ein af þeim klínísku myndum sem sýking með E. 

coli veldur í  nýfæddum lömbum. Sjúkdómsmyndin fer ekki síst eftir því hversu hár styrkur 

inneiturs (e. endotoxin) verður í blóði lamba sem ekki hafa fengið brodd. Nái þessi styrkur 

vissum hæðum, veldur inneitrið einkennum slefsýki og yfirleitt dauða í kjölfarið. Aðstæður í 

meltingarvegi og ónæmiskerfi lambanna geta þannig orðið til þess að tiltölulega skaðlaus coli-

sýkill valdi banvænum sjúkdómi.  

  Vorið 2017 var 75 sýnum ærbrodds safnað af tveimur bæjum. Í framhaldi af því voru 

sýnin ljósbrots- og IgG mæld, mér sérstakri ELISA aðferð. Í meginatriðum var viðfangsefni 

rannsóknarinnar að mæla styrk IgG í broddsýnum úr íslenskum ám og skrá þætti sem mögulega 

geta haft áhrif á það, eins og aldur og heilsufar ærinnar, fjölda lamba, hvort slefsýki kæmi upp 

ásamt öðru. Einnig var IgG mælingin borin saman við ljósbrotsmælingar á viðkomandi sýnum. 

Þannig var athugað hvort hægt væri að segja til um gæði brodds með nokkurri nákvæmni með 

ljósbrotsmælingum, sem er þá þægileg og fljótleg leið sem bændur gætu nýtt sér til þess að 

segja til um gæði broddsins.  

 

 

Lykilorð: broddur, ljósbrot, mótefni, slefsýki, sauðfé. 
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1. Inngangur 

1.1. Tilurð og markmið verkefnis 

Síðast liðið vor voru tekin broddsýni úr nýbornum ám á öllum aldri af tveimur bæjum á 

Norðausturhorni Íslands. Á bæ A hafa greinst nokkuð mörg slefsýki- og skitutilfelli og því voru 

þar gefin fyrirbyggjandi sýklalyf. Á bæ B voru ekki gefin fyrirbyggjandi sýklalyf þar sem fá 

tilfelli slefsýki og skitu hafa komið upp þar. Í heildina voru tekin 75 sýni, 50 af bæ A og 25 af 

bæ B. Í framhaldi af því voru gerðar ljósbrotsmælingar ásamt IgG mælingum.   

  Viðfangsefni rannsóknarinnar var að mæla IgG styrk í broddsýnum úr íslenskum ám og 

skrá þætti sem mögulega geta haft áhrif á styrkinn, svo sem aldur ærinnar, fjölda lamba í burði, 

hvort slefsýki komi upp í lömbum viðkomandi áa og svo framvegis. IgG mælingin var borin 

saman við ljósbrotsmælingar á viðkomandi sýnum. Þannig var kannað hvort hægt væri að segja 

til um gæði brodds með nokkurri nákvæmni með ljósbrotsmælingum, sem er þá þægileg og 

skjót leið sem bændur geta nýtt sér til að segja til um gæði broddsins.  

Spurningarnar sem leitast verður við að svara í þessari ritgerð eru þessar: 

• Er ljósbrotsmælir hentugt tæki til að meta styrk IgG í ærbroddi? 

• Ef svo er, er hægt að setja upp kvarða sem íslenskir sauðfjárbændur geta notað til að 

meta gæði ærbrodds? 

• Að lokum: er fylgni á milli IgG styrks og ýmissa áhrifaþátta sem lýst hefur verið í 

erlendum kynjum? 

Í ritgerðinni verður fjallað um brodd, samsetningu og efnainnihald hans, þýðingu hans fyrir 

ungviði og aðferðir til að meta gæði brodds í inngangi.   

  Ekki er vitað til þess að rannsóknir af þessu tagi hafi verið gerðar á broddmjólk íslenskra 

áa en talsvert er þó til af erlendum rannsóknum.   

1.2. Mjólkurmyndun 

Eitt mikilvægasta hlutverk ærinnar er myndun mjólkur en hún forsenda þess að lömb komist á 

legg og dafni vel (Owen, 1976). Mjólkin er sá vökvi sem kvendýr allra spendýrategunda 

framleiða og uppfyllir hún heildarnæringarþörf ungviðis (McGrath, Fox, McSweeney og Kelly, 

2015).   

  Mjólkurmyndun er flókið ferli þar sem ýmis grunnefni næringarefna frásogast úr 

blóðrásinni og verða að mjólk. Mjólkin verður til í mjólkurkirtli í júgra ærinnar en hún hefur 

tvo kirtla sem hvor um sig hefur útrennsli í spena (Owen, 1976). Þroski júgrans er hluti þróunar 
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líkamans í heild sinni og mjólkurmyndunin hluti æxlunarferilsins. Þessu er að miklu leyti stýrt 

af hormónum og stillist eftir öðrum atvikum í æxlunarhringnum (Owen, 1976). Við fæðingu 

hafa bæði hrútar og gimbrar vísi að mjólkurkirtlum og spenum. Seytimyndandi vefir júgrans 

þróast áfram við kynþroska gimbrarlamba og verða þá umtalsverðar breytingar sem undirbúa 

mjólkurmyndun á fyrstu meðgöngu (Owen, 1976). Rétt hormónajafnvægi örvar ekki aðeins 

seyti mjólkurmyndandi hormóna heldur veldur það jafnframt næmni fyrir mjólkurmyndun. Eftir 

burð örvar lambið enn frekari myndun með sogi og losun heiladingulshormóna (Owen, 1976). 

 Grunnefni mjólkur eru tekin úr utanfrumuvökva í gegnum grunnhimnu (e. basolateral 

membrane) í þekjufrumum. Auk grunnefna eru nokkur fyrir fram mynduð prótín, eins og 

immúnóglóbúlín, sem eru flutt óbreytt í gegnum frumuna (Walter, 2010). Í gegnum 

grunnhimnuna frásogast amínósýrur sem bindast saman inn í frumunni og mynda prótín eins 

og kasín, ß-laktóglóbúlín og α-laktalbumín og himnubundin prótín. Þau eru flutt úr frymisneti 

í Golgikerfið þar sem þau eru undirbúin fyrir flutning úr frumunni (Walter, 2010). 

Mjólkurprótín og laktósi eru flutt um topphimnu (e. apical membrane) frumunnar í gegnum 

seytandi blöðrur sem losna úr Golgikerfinu og er innihaldi þeirra síðan hleypt út í 

kirtilblöðruholið (Walter, 2010). Glúkósi flyst á sérstakan máta inn í frumuna um 

grunnhimnuna og er að hluta til breytt í galaktósa. Bæði glúkósi og galaktósi koma inn í 

Golgikerfið þar sem þeir hvarfast og mynda laktósa sem leiðir til þess að vatn dregst inn í 

frumuna, inn í Golgikerfið og verður að lokum hluti mjólkurinnar (Walter, 2010). Grunnefni 

mjólkurfitu myndast einnig í þekjufrumum og frásogast þaðan (Walter, 2010).  

1.3. Broddur 

Broddur er mjólkurkenndi vökvinn sem kemur strax eftir burð hjá spendýrum og er 

nauðsynlegur fyrir þroska og ónæmiskerfi ungviðis (Scammell, 2001). Uppbygging og 

samsetning brodds breytist smám saman yfir í að verða mjólk en á þessu millibilstímabili er 

mjólkin kölluð breytingarskeiðsmjólk. Eftir um 72 klukkustundir er broddurinn orðinn að 

venjulegri mjólk (Yilmaz og Kaşikçi, 2013). Samsetning brodds og eðlis- og efnafræðilegir 

þættir hafa mikil áhrif á ungviðið. Þeir eru mjög breytilegir vegna ýmissa þátta, þar á meðal 

vegna mismunandi eiginleika einstaklinga, kyns, fjölda meðgangna ærinnar, fóðrunar fyrir burð 

og tíma sem líður frá burði (McGrath o.fl., 2015).      

  Almennt inniheldur broddur minni laktósa en meiri fitu, prótín, peptíð, ekki-prótín 

köfnunarefni, ösku, vítamín og steinefni, hormón, vaxtarþætti, ónæmisboðefni og núkleótíð en 

fullmótuð mjólk. Magn laktósa lækkar hratt á fyrstu þremur dögum eftir burð (McGrath o.fl., 

2015). Broddur einkennist af mjög mikilli þéttni immúnóglóbúlína G (IgG), sem eru sérstaklega 
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mikilvæg fyrir ungviðið strax eftir fæðingu. Nauðsynlegt er að afkvæmi jórturdýra fái nægilegt 

magn brodds þar sem bæði styrkur immúnóglóbúlína og gegndræpi meltingarvegarins minnkar 

hratt á fyrstu 24 klukkustundunum eftir fæðingu (McGrath o.fl., 2015). Nægilegt framboð 

brodds fyrstu klukkustundir eftir fæðingu hefur veruleg áhrif á lífsþrótt nýfæddra jórturdýra því 

broddurinn er mikilvægasta uppspretta orku og eini gjafi immúnóglóbúlíns og vatns (Banchero, 

Quintans, Martin, Lindsay og Milton, 2004). Að auki hefur inntaka brodds áhrif á efnaskipti, 

innkirtlakerfi og næringarástand ungviðis ásamt því að örva þróun og virkni meltingarvegarins 

(McGrath o.fl., 2015). Almennt er styrkur vaxtarþátta í broddi mestur fyrstu tímana eftir burð 

en minnkar svo hratt eftir það (McGrath o.fl., 2015).   

  Sýnt hefur verið fram á að lömb sem innbyrða brodd eigi auðveldara með að þekkja 

móður sína en þau sem ekki fá brodd. Broddurinn spilar því jafnframt mikilvægt hlutverk í 

myndun tengsla á milli móður og lambs fljótlega eftir burð (Banchero o.fl., 2004).   

  Yfirleitt þroska tvílembur stærri júgur en einlembur og geta því framleitt meiri brodd 

(Banchero o.fl., 2004). Rannsókn Banchero o.fl. (2004) sýndi að ær sem höfðu fengið bætiefni 

(maís) höfðu safnað meira en helmingi meiri þunga brodds en ær sem höfðu ekki fengið 

bætiefni. Eftir burð framleiddu þær ær sem höfðu fengið bætiefni undantekningarlaust meiri 

broddmjólk. Talsverður munur var á magni brodds á milli hópanna fyrstu klukkustundina og 6-

10 klukkustundum eftir burð (Banchero o.fl., 2004). Að jafnaði framleiða kindur mesta 

mjólkurmagnið á þriðja til sjötta ári en það sem hefur einnig áhrif á mjólkurmagn er fjöldi lamba 

í burði og lengd mjólkurskeiðs. Fylgni er á milli heildar mjólkurmagns og lengdar 

mjólkurskeiðs. Lömb örva nokkur hormón sem stjórna mjólkurseytingu ærinnar en þegar þau 

eru tekin undan, minnkar mjólkurmagnið snarlega (Wendorff, Park og Haenlein, 2017).   

  Í rannsókn Banchero o.fl. (2006) skiluðu vel fóðraðar ær tvöfalt meira magni þurrefna í 

broddi við burð en ær sem höfðu ekki verið jafn vel fóðraðar. Þessi breytileiki var aðallega á 

meira magni brodds hjá ánum sem höfðu fengið betri fóðrun en ekki meira magni 

heildarþurrefna. Þremur klukkustundum eftir burð framleiddu ærnar sem höfðu fengið betri 

fóðrun enn meira magn þurrefna í broddi en hinn hópurinn, munurinn var þó ekki lengur 

marktækur. Báðir hópar voru farnir að framleiða svipað magn þurrefna 6 klukkustundum eftir 

burð (Banchero o.fl., 2006) 

1.3.1. Samsetning og efnainnihald  

Styrkur ýmissa mældra efna í ærbroddi fljótlega eftir burð er yfirleitt mun hærri en í kýrbroddi 

(Wendorff o.fl., 2017). Frjáls aðgangur að fóðri ásamt daglegu framboði nauðsynlegra 

næringarefna skiptir miklu máli fyrir góða mjólkurframleiðslu áa og er það enn mikilvægara 
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fyrir þær en kýr vegna hærra orkuinnihalds ærmjólkur. Í rannsókn Wendorff o.fl. (2017) var 

ærbroddur hærri en kýrbroddur í fitu, prótínum og þurrefni en jafnhár í steinefnum og aðeins 

lægri í laktósa, líkt og sjá má í töflu 1. 

1. tafla. Samanburður á samsetningu ær- og kýrbrodds rétt eftir burð. 

  Fita (%) Prótín (%) Laktósi (%) Steinefni (%) Þurrefni (%) 

Ær 13,0 11,8 3,3 0,9 28,9 

Kýr 5,1 7,1 3,6 0,9 15,6 

 

Sýnt hefur verið fram á að innihaldsefnin kalsíum, fosfór, magnesíum, sink, járn og kopar séu 

hærri í ærmjólk en kúamjólk, á meðan hið gagnstæða virðist vera að meðaltali með kalíum, 

natríum og mangan (Wendorff o.fl., 2017). Að því er virðist hefur ærmjólk meiri eðlisþyngd, 

seigju, hærri ljósbrotsstuðul, títranlegt sýruinnihald en lægra frostmark en meðal kúamjólk 

(Wendorff o.fl., 2017).   

  Þegar innihald mjólkur er skoðað hjá nokkrum tegundum dýra má sjá talsverðan mun á 

orkuinnihaldi, fitu, laktósa, prótíni og öðru en eins má sjá líkindi á milli jórturdýra og svo aftur 

á móti á milli einmaga dýra (Gantner, Mijić, Baban, Škrtić og Turalija, 2015).   

  Samsetning mjólkur svarar næringarkröfum afkvæmanna, sem er mismunandi á milli 

tegunda. Mjólkursamsetning er því mjög háð hverri dýrategund fyrir sig en það er margt sem 

hefur áhrif á hana. Hún getur verið breytileg innan sömu tegundar vegna erfða, auk þess getur 

hún verið breytileg á milli kynja, einstaklinga, hvar á mjólkurskeiðinu gripirnir eru og vegna 

næringarástands þeirra. Óháð tegund, samanstendur mjólk af eftirfarandi þáttum; fitu, prótíni, 

laktósa og ösku (Gantner o.fl., 2015).   

  Tafla 2 sýnir að orkugildi mjólkur eru nokkuð ólík á milli tegunda en samkvæmt 

rannsókn Gantner o.fl. (2015) var orkuinnihald mjólkur kinda og buffla töluvert hærra en 

annarra, 410-440 kJ/100 g og 420-440 kJ/100 g á meðan lægstu gildin voru 180 kJ/100 g 

(Gantner o.fl., 2015).  
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2. tafla. Yfirlit mjólkursamsetningar mismunandi dýrategunda (lægsta og hæsta gildi). 

Mjólk 
Þurrefni 

(g/100 g) 

Fita (g/100 

g) 

Prótín 

(g/100 g) 

Laktósi 

(g/100 g) 

Aska 

(g/100 g) 

Orka 

(kJ/100 g) 

Konur 10-13 2,1-4,0 0,9-1,9 6,3-7,0 0,2-0,3 270-209 

Merar 9-12 0,4-7,2 1,3-2,0 6,0-7,2 0,3-0,5 109-210 

Bufflar 16-17 5,3-15,0 2,7-4,7 3,0-4,9 0,8-0,9 420-480 

Kýr 12-13 3,3-6,4 3,0-4,0 4,4-5,6 0,7-0,8 270-280 

Geitur 12-16 3,0-7,2 3,0-5,2 3,0-4,5 0,7-0,9 280-290 

Ær 18-20 4,9-9,0 4,5-7,0 4,1-5,9 0,8-1,0 410-440 

              

Í rannsókn Gantner o.fl. (2015) fannst mesta prótíninnihaldið í ærmjólk (7 g/100 g) en eins var 

mikill breytileiki gilda fyrir fituinnihald (Gantner o.fl., 2015).   

  Mjólkurfita, án tillits til tegunda, inniheldur aðallega mettaðar fitusýrur af ýmsum 

lengdum keðja og minna magns ómettaðra fitusýra. Samsetning fitusýra í mjólk fer eftir 

starfsemi tegundar, kyns og stöðu mjólkurskeiðs, umhverfisins og næringar (Gantner o.fl., 

2015).  

1.3.2. Immúnóglóbúlín  

Immúnóglóbúlín eru mótefni sem skipta höfuðmáli fyrir ónæmiskerfi ungviðis en þau flytjast 

sem aðfengið ónæmi frá móður yfir í óþroskað ónæmiskerfi afkvæmis. Flutningurinn er aðeins 

mismunandi á milli dýrategunda (Hurley og Theil, 2011). Immúnóglóbúlín eru flutt í gegnum 

þekjufrumur mjólkurkirtilsins með hjálp sérstakra viðtaka en með sogi ungviðis flytjast þau út 

úr mjólkurkirtlinum og komast þannig inn í meltingarveg þeirra. Þrátt fyrir að mjólkin sé 

aðallega ætluð til meltingar og næringar veita immúnóglóbúlín ungviðinu vörn, sem gerist 

annað hvort með upptöku í æða- eða ónæmiskerfi í meltingarvegi ungviðis (Hurley og Theil, 

2011).   

  Immúnóglóbúlín, sem finnast í broddi eða mjólk, eru þau sömu og finnast í blóði eða 

slímhúðaseyti. Þau eru fjölskylda prótína með ýmsa verndandi lífvirkni. Immúnóglóbúlínum er 

skipt í nokkra flokka, þar á meðal IgM, IgA, IgG, IgE og IgD en IgG, IgA og IgM eru aðal 

flokkar immúnóglóbúlína í mjólk spendýra. IgM er sá flokkur sem birtist í fyrstu þegar lífveran 

hefur sín fyrst ónæmisviðbrögð. IgA er aðal immúnóglóbúlínsameindin sem finnst í 

slímhúðaseyti og kemur í veg fyrir sýkingar í slímhúð. IgG er aðal immúnóglóbúlínið sem finnst 
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í mjólk. Til eru nokkrir undirflokkar IgG þar sem IgG1 og IgG2 eru stærstu immúnóglóbúlínin 

í blóðvökva (Hurley og Theil, 2011). Mótefnin IgA, IgG og IgM eru mynduð á síðustu 5 vikum 

meðgöngunnar af plasmafrumum í mjólkurkirtli móður. Á sama tíma eru IgG tekin úr blóðinu 

og byrja að safnast saman í vökva júgrans með því að fara inn um kirtilvefi en þetta ástand 

tengist aukningu estrógena í móðurinni. Sérstakir viðtakar í júgranu binda IgG1 og taka inn í 

frumur. IgG1 er svo flutt í gegnum hol kirtilsins og smám saman hleypt í broddinn. Þegar 

nægilegum styrk aðfengins ónæmis hefur verið náð, ætti broddurinn að vera af góðum gæðum 

en gæðin eru metin með styrk immúnóglóbúlína í broddi (Yilmaz og Kaşikçi, 2013).   

  Innihald immúnóglóbúlína í broddi og mjólk er mjög háð dýrategund. Þessi 

tegundamunur er aðlögun að því hversu þroskað afkvæmið er við fæðingu. Dýrategundunum 

má skipta í þrjá flokka: í fyrsta flokk eru tegundir þar sem immúnóglóbúlín er flutt til fósturs 

aðallega um fylgju (menn og kanínur), í annan flokk fæðast afkvæmin með mótefnaskort í blóði 

en þau fá immúnóglóbúlín með mjólkinni (kindur, hestar og kýr) og í þriðja flokk eru tegundir 

þar sem immúnóglóbúlín flyst með báðum ofangreindum aðferðum (hundar og mýs) (Hurley 

og Theil, 2011).   

  Samkvæmt rannsókn Rodinova o.fl. (2008) kom í ljós að immúnóglóbúlín í blóðvatni 

lamba jókst verulega eftir að þau höfðu fengið brodd. Upphaflegur styrkur IgG (0,04 g/L) í 

blóðvatni lamba hækkaði mjög hratt eftir fæðingu, eða eftir að þau höfðu innbyrt brodd. Strax 

á öðrum degi fór gildið upp í 19,56 g/L en var komið niður í 8,37 g/L á 16. degi. Lækkunin hélt 

áfram þar til á degi 60 en þá fór gildið niður í 5,52 g/L (Rodinova, Kroupova, Travnicek, 

Stankova og Pisek, 2008). Svipaðar niðurstöður komu fram hjá Maden et al. (2003) en gildið 2 

g/L á fæðingardegi hækkaði í lömbum upp í 32 g/L á fyrsta degi eftir fæðingu og lækkaði svo 

niður í 13 g/L þar til á 15. degi eftir fæðingu (Rodinova o.fl., 2008). Samkvæmt þessari 

rannsókn kom í ljós að IgG styrkur í blóðvatni lækkaði úr 18,97 g/L frá fæðingu í 14,8 g/L á 1. 

degi eftir fæðingu. Hann jókst aftur upp í 20,7 g/L þar til 15 dögum eftir fæðingu (Rodinova 

o.fl., 2008).  

1.3.3. Þýðing brodds fyrir ónæmiskerfi lamba  

Mótefni gegna veigamiklu hlutverki fyrir ónæmiskerfi ungviðis. Eina varnarkerfi ungviðis 

jórturdýra gegn sýklum sem koma úr umhverfinu eru mótefni í broddi (Yilmaz og Kaşikçi, 

2013) og er því áríðandi að lömb taki upp nægilegt magn af IgG fljótlega eftir burðinn, (það er 

yfir 10g/L samkvæmt Godden (2008)). Oft verður mótefnaflutningur til ungviðis í gegnum 

fylgju dýra en þannig er það ekki hjá jórturdýrum. Þar koma mótefnin fram í broddmjólk móður 

og þurfa því lömbin algjörlega að stóla á að fá brodd frá móður (Yilmaz og Kaşikçi, 2013). 
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Broddurinn gegnir þýðingarmiklu hlutverki með því að veita aðfengið ónæmi sem stuðlar að 

þróun meltingarvegarins. Jafnframt hefur hann áhrif á innkirtla- og efnaskiptakerfi og sér hann 

fyrir uppsprettu orku fyrir ungviði sem nýtir orkuna til að viðhalda líkamshita svo að það verði 

ekki fyrir ofkælingu (Yilmaz og Kaşikçi, 2013). Innan ákveðins tíma verður umbreyting á 

immúnóglóbúlínum í broddi en þarmar lambanna missa getuna til að frásoga mótefni frá móður 

innan 24-48 klst. eftir burð og er því afar mikilvægt að lömbin fái brodd sem allra fyrst (Yilmaz 

og Kaşikçi, 2013).   

  Kringumstæður eins og snemmbær aðskilnaður afkvæmis frá móður, samkeppni 

systkina, veik- eða þróttleysi lambs, sinnuleysi móður eða mjólkurleysi geta hindrað að ungviði 

fái nægju sína af broddi (Hodgson, Brebner og Mckendrick, 1999). Tvílembingar eiga meiri 

hættu á því að fá ekki nægan brodd, í samanburði við einlembinga, þar sem fleirlembur 

framleiða minni brodd, sérstaklega fljótlega eftir burð  (Banchero o.fl., 2004).   

  Allar lífverur eru berskjaldaðar fyrir skaðlegum örverum og ýmsum streituþáttum í 

umhverfinu strax eftir fæðingu. Þar sem ónæmiskerfi þeirra er enn viðkvæmt gerir það þessum 

þáttum auðvelt fyrir að valda sýkingu í líkama þeirra. Til að berjast gegn þessum þáttum veita 

mótefni í broddi ungviði langsamlega mesta stuðninginn (Yilmaz og Kaşikçi, 2013). 

 Slefsýki (e. watery mouth) veldur bændum áhyggjum en hún er einn þeirra sjúkdóma 

sem herjar á lömb (Árni Brynjar Bragason, 2013; Eales, 1987). Slefsýki er ekki ný af nálinni 

en vitað er af alvarlegum tilfellum í lömbum erlendis á þriðja áratug 20. aldar (Eales, 1987). 

Kólísýklar berast óhindrað með óhreinindum ofan í nýfædd lömb og oft áður en þau fá brodd 

(Árni Brynjar Bragason, 2013). Slefsýki hefur sérstaklega slæm áhrif á ung lömb, venjulega 

12-48 klukkustunda gömul en þau verða dauf og hætta að sjúga. Innan nokkurra klukkustunda 

kemur “slefan“ í ljós og munnvatn lekur framan úr snoppu þeirra (Eales, 1987). 

Sjúkdómsmyndin ekki síst eftir því hversu hár styrkur inneiturs (e. endotoxin) verður í blóði 

lamba sem ekki hafa fengið brodd (Hodgson, 2006). Sýklarnir valda lömun í hreyfingum garna 

og eru afleiðingar þeirra lystarleysi, blóðeitrun, bilun í líffærum og að lokum dauði (Árni 

Brynjar Bragason, 2013). Tilfelli sem eru ekki meðhöndluð innan 6-24 klukkustunda sýna 

lækkaðan blóðþrýsting og mikla lækkun blóðsykurs (Eales, 1987). Þar sem umhirða, loftræsting 

og hreinlæti er ekki nægilega gott er tíðni slefsýki hærri. Til að reyna að koma í veg fyrir 

sjúkdóminn skal tryggja að öll lömb fá nægilegt magn góðs brodds og jafnframt er mikilvægt 

að júgur og spenar séu hrein. Sérstaklega skal huga strax að þeim lömbum sem fá ekki nægilegt 

magn brodds (Árni Brynjar Bragason, 2013). Almennt er tví- eða fleirlembingum undan rýrum 

ám hættara við því að fá slefsýki, meðal annars vegna þess að baráttan er meiri um broddinn og 

mótefnastyrkur er lægri í broddi rýrari gripa (Gruenberg, 2018). Spurning er þó hvaðan 
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sýkillinn kemur. Einn möguleiki er óhreint umhverfi lambsins en uppsprettan gæti alveg eins 

verið hjá móðurinni sjálfri. Í burði liggur ærin oft á óhreinum, blautum stað og verður því kviður 

hennar gjarnan óhreinn. Fyrsta eðlishvöt lambsins eftir að það kemst á fætur er að sjúga en oft 

finnur það spenann ekki alveg strax (Eales, 1987). Það sýgur nánast allt sem verður á vegi þess, 

þar á meðal kvið móður sinnar, svo að miklar líkur eru á því að lambið láti ofan í sig mikið 

magn baktería áður en það finnur loks spenann og innbyrðir brodd. Þegar lömb fæðast utandyra 

er þetta vandamál annað hvort mjög sjaldgæft eða algjörlega óþekkt (Eales, 1987). Annar 

möguleiki er sá að í kviðarholi nýfæddra lamba er sýrustig 7 en lækkar niður í 3 um 24-48 

klukkustundum eftir burð og því má velta fyrir sér hvort að það hafi einhver áhrif á slefsýki þar 

sem hún er mun óalgengari í eldri lömbum (Eales, 1987).   

1.3.4. Broddgæði 

Gæðabroddur, með ríku innihaldi af mótefninu IgG, er afgerandi þáttur í því að tryggja lömbum 

sem besta byrjun á lífinu (Fragkou, Mavrogianni og Fthenakis, 2010). Margir safna broddi sem 

síðar meir er gefinn ungviði til að tryggja að það fái nægilegt magn IgG til upptöku (Hurley og 

Theil, 2011). Gæði brodds sýna fylgni við styrk IgG sem hann inniheldur en gæðin minnka 

þegar líður frá burði. Sýnt hefur verið fram á að hjá fullorðnum ám sé meira magn brodds og 

immúnóglóbúlína en hjá ungum ám. Greint hefur verið frá því að ekki sé marktækur munur á 

magni immúnóglóbúlína á milli hægra og vinstra júgra. Heilbrigði júgrans hefur áhrif á gæði 

brodds en broddmjólk úr ám sem eru með júgurbólgu ætti ekki að gefa ungviði (Yilmaz og 

Kaşikçi, 2013). Nokkrir sjúkdómsvaldar geta flust frá móður til afkvæmis í gegnum broddinn 

eða mjólkina (Hurley og Theil, 2011) en sem dæmi um það má nefna garnaveiki (e. Johne´s 

disease) (Quigley, 1999). Broddur getur innihaldið þessa sjúkdómsvalda vegna úthreinsunar í 

mjólkurkirtli, mengunar í broddinum eftir að hann er tekinn eða ekki nægilega góðrar geymslu 

(Hurley og Theil, 2011). Eins hefur komið fram í rannsóknum á samanburði broddmjólkur á 

milli ein- og tvílemba að IgG gildi í broddi eru hærri hjá tvílembunum (Yilmaz og Kaşikçi, 

2013). Ef ærin nærist ekki nógu vel getur ónæmiskerfið bælst sem getur leitt til ófullnægjandi 

magns immúnóglóbúlína í broddi (Yilmaz og Kaşikçi, 2013).   

  Líkt og áður hefur komið fram er brodd- og mjólkursamsetning mismunandi á milli 

sauðfjárkynja (Alves o.fl., 2015). Mótefnamagn broddmjólkur er breytilegt en broddur þarf að 

innihalda að lágmarki 50 g/L af mótefninu immunóglóbúlín til að geta talist hágæða broddur 

(Chigerwe og Hagey, 2014). Styrkur IgG í broddi var mældur hjá Ramboillet, Targhee, 

Columbia, Akkaraman og Aragonesa ám og voru mælingarnar frá 60 upp í 70 mg/mL en hjá 

Polypaykynjum mældist styrkur IgG 79 mg/mL og að lokum 125 mg/mL hjá Karakúlám (Alves 
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o.fl., 2015). Lækkun varð á IgG styrkleika í breytingaskeiðs- og fullmótaðri mjólk en gildi 

lækkuðu verulega 6 klukkustundum eftir burð. Hálfum sólarhring og 24 klukkustundum eftir 

burð var styrkur IgG 25,36 mg/mL og einum sólarhring var IgG styrkur 11,73 mg/mL. Í 

Karakúl, Hashemi og fleiri ám kom í ljós að hæsti IgG styrkur í broddi var klukkustund eftir 

burð en minnkaði verulega á 12-24 klukkustundum eftir burð (Alves o.fl., 2015). Líklegt er að 

lækkun á IgG styrk í broddi fljótlega eftir burð sé vegna þess að geta mjólkurkirtilsins til að 

flytja IgG í mjólkina minnkar. Tiltækt magn immúnóglóbúlína minnkar verulega innan 12 

klukkustunda eftir að lambið sýgur fyrst úr júgranu og ef lambinu tekst ekki að drekka á þessu 

tímabili getur það orðið til þess að það fái ekki nægilegt magn IgG (Alves o.fl., 2015). Rannsókn 

var gerð milli áa á styrk IgG í broddi (1,16 til 60,69 mg/mL) og breytingarskeiðsmjólk (0,005 

til 52,25 mg/mL). Talsverður breytileiki var á milli kynblandaðra sauðfjárstofna (Alves o.fl., 

2015). Líklegt er að margt spili inn í vegna þessa breytileika, þar með talin greiningaraðferð á 

styrkleika og sauðfjárkyn. Ekki fannst fylgni á milli styrkleika IgG í broddi og þyngdar eða 

holdaástands ánna við burð. Ef ærnar höfðu hins vegar orðið fyrir næringarskorti á meðgöngu 

gat það valdið því að þær framleiddu minna magn brodds en þó án þess að styrkleiki IgG 

lækkaði (Alves o.fl., 2015). Á þáttum eins og holdastigun ánna við burð, kyn lamba, 

heildarprótínum, albúmínum eða gammaglóbúlínum í lömbum fannst enginn munur. Til 

viðbótar fannst ekki munur á einlembum og tvílembum í tengslum við framboð brodds og 

breytingarskeiðsmjólkur (Alves o.fl., 2015).  Í annarri rannsókn, Ahmad et al. (2000), kemur 

fram að ekki fannst munur á IgG styrkleika í broddi milli hrútlamba og gimbrarlamba í Pak-

Karakúl lömbum. Þetta sama kemur fram í rannsókn Gilbert et al. (1988) en ekki fannst munur 

á IgG styrk brodds á milli hrúta og gimbra hjá ýmsum kynjum (Rambouillet, Targhee, Polypay 

o.fl.) (Alves o.fl., 2015). Í rannsókninni kom í ljós að ekki breytti máli fyrir styrkleika IgG í 

broddi hvort að ærnar voru að bera í fyrsta skipti eða ekki, eða hvernig holdastig þeirra var 

(Alves o.fl., 2015).    

1.4. Aðferðir til að meta broddgæði  

Nýfædd dýr margra tegunda treysta á brodd móður til að veita þeim þau næringarefni sem þau 

þurfa til að halda lífi (Morrill, Robertson, Spring, Robinson og Tyler, 2015). Þar sem 

immúnóglóbúlín, fer ekki í gegnum fylgjuna, fæðist ungviði með mótefnaskort í blóði. Upptaka 

Ig sameinda kallast sjálfvirk yfirfærsla ónæmis (e. passive transfer of immunity, PT). Framboð 

á hágæða broddi fyrstu klukkustundirnar í lífi lamba veitir þeim nægilegt magn Ig til að tryggja 

sjálfvirka yfirfærslu ónæmis. Það veitir þeim aðfengið ónæmi fyrstu 30 upp í 90 daga lífsins 

eða þangað til ónæmiskerfi þess er orðið betur undir það búið að bregðast við sjúkdómsvöldum 
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á eigin spýtur (Morrill o.fl., 2015). Heildarmassi IgG sem ungviðið fær, ákvarðast annars vegar 

af magni brodds sem það innbyrðir og hins vegar IgG styrk broddsins. Styrkur IgG í broddinum 

hefur áhrif á heildarútkomu sjálfvirku yfirfærslunnar og því er mikilvægt að bóndinn geti metið 

gæði broddsins á réttan hátt til að geta náð fram nægilegum styrk IgG í ungviðinu. Vegna 

breytileika IgG styrks í broddi og takmarkaðrar getu lambsins til að innbyrða nægilegt rúmmál 

á fyrstu klukkustundunum, er mikilvægt að geta metið gæði hans áður en hann er gefinn eða 

komið í geymslu (Morrill o.fl., 2015).   

  Ekki er langt síðan mjólkurframleiðendur erlendis notuðust einungis við broddmæla 

sem meginaðferð til að meta gæði brodds. Gæði aflestursins á broddmælunum byggist á 

eðlisþyngd venjulegrar mjólkur og veitir mat á hlutfallslegum gæðum, ekki raunverulegum 

gæðum IgG. Bæði hefur hiti broddsins og heildarþurrefnismagn broddsins áhrif á aflesturinn á 

broddmælinum, sem getur leitt til ónákvæmni. Í dag eru til staðar aðferðir á rannsóknarstofum 

sem gera okkur kleift að mæla styrkleika IgG, sem getur þó tekið allt að 48 klukkustundir að 

ljúka. Ljósbrotsmælar, sem eru annað hvort sjón- eða stafrænir, er hægt að nota til að áætla IgG 

styrk og er alltaf verða algengara að bændur noti þá (Morrill o.fl., 2015). Prótínlausnir brjóta 

ljósið og eru ljósbrotsmælar notaðir til að meta heildarprótín í hverju sýni. Í rannsóknum hefur 

verið sýnt fram á að sterk fylgni sé á milli IgG styrks í broddi og ljósbrotsstuðli. Eins eru 

almennt sterk tengsl milli IgG styrkleika og ljósbrotshlutfalls (Morrill o.fl., 2015).   

  Frásog IgG og virkni minnkar eftir fæðingu vegna aukinnar seytingar í vinstur, 

prótínniðurbrots í meltingarvegi, sem og minni getu frumna til að gleypa immúnóglóbúlín. Í 

raun eru frumur jórturdýra einungis færar um að taka upp og flytja IgG í broddi á ósnortnu 

formi til blóðsins fyrstu 24 klukkustundir lífsins. Til að tryggja að lömb fái fullnægjandi magn 

mótefna ættu þau því að fá broddinn sem fyrst eftir fæðingu (Alves o.fl., 2015). Mellor og 

Murray (1986) mæltu með því að lömb fengju 180-210 mL af broddi/kg á fæðingarþunga fyrstu 

18 klukkustundir lífsins. Samkvæmt samsetningu brodds í Santa Inês kindum ætti lamb að fá 

10% af fæðingarþunga í broddi innan 24 klukkustunda eftir fæðingu (Alves o.fl., 2015).  

1.4.1. Ljósbrotsmælingar  

Ljósbrotsmælar virka þannig að þegar ljósgeisli skín í gegnum vökvasýni metur mælirinn 

ljósmagnið sem brotnar vegna innihaldsefna sýnis. Þegar blóð er skoðað eru það prótín sem 

valda brotinu og eftir því sem magn prótína verður meira, því meira ljós brotnar (Quigley, 

1998). Í stað þess að mæla magn IgG, metur mælirinn heildarprótín í broddsýnum en sýnt hefur 

verið fram á að fylgni sé á milli prótína og IgG í blóði (Quigley, 1998).   

  Í rannsókn Morrill o.fl. (2015) var staðfest að ljósbrotsmælingar, annað hvort með 
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notkun Brix % eða nD mælikvarða, væri mjög skjót og nákvæm leið til að áætla styrk IgG í 

broddi Jersey kúa. Í sömu rannsókn var sýnt fram á að þó að broddur væri þíddur og frystur til 

skiptis hefði það lítil áhrif á samband milli IgG styrkleika og ljósbrotsmælinga (Morrill o.fl., 

2015).   

  Ljósbrotsmælar eru hentug leið til að áætla styrk IgG í broddi. Mælarnir hafa ýmsa kosti 

fram yfir aðrar aðferðir en sem dæmi má nefna að þeir eru ódýrir, aðgengilegir, ekki brothættir 

og ekki eins viðkvæmir og aðrar aðferðir fyrir breytilegu hitastigi og árstíðum (Quigley, Lago, 

Chapman, Erickson og Polo, 2013). 

1.4.2. ELISA aðferð 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, eða ELISA, er aðferð sem notuð er til að greina 

innihald í vökvasýnum. Í læknavísindum, dýraheilbrigði, grasafræði og í gæðavottun á 

meðhöndlun matvæla og drykkjarvara er ELISA aðferðin mjög mikilvæg og mikið notuð. 

Ástæða þess að aðferðin er í svona miklum metum er vegna mikillar nákvæmni og sértækni 

hennar en aðferðin getur greint ákveðin skilgreind efni (Hnasko, 2015).   

  Samloku ELISA aðferð (e. sELISA) var notuð við IgG mælingar á sýnum þessa 

verkefnis en ýmsar ELISA aðferðir eru til, eins og óbein ELISA aðferð, tvöföld mótefnis 

samlokuaðferð ásamt fleirum. Samloku ELISA er sú aðferð sem er afar mikilvæg við greiningar 

á mótefnavökum (Hnasko, 2015). Mótefni grípur mótefnavakann og mótefni sem binst 

mótefnavakanum sendir frá sér merki sem ELISA aðferðin greinir. Mótefnið, sem í þessu tilviki 

er IgG, grípur mótefnavakann og er oft fast í tilraunaglasinu. Loks binst merkta mótefnið við 

mótefnavakann og sendir frá sér merki. Merkið verður sterkara eftir því sem fleiri mótefnavakar 

eru í lausninni (Hnasko, 2015).   
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2. Efni og aðferðir 

2.1.  Sýnataka vorið 2017 

Sýnum ærbrodds var safnað á tveimur sauðfjárbúum í Öxarfirði og ljósbrotsmæld á sauðburði 

í maímánuði vorið 2017. Á bæ A voru gefin fyrirbyggjandi sýklalyf (½ clavubactin eða ½ 

combisyn tafla) vegna slefsýkivandamála síðast liðinna ára en á bæ B voru einungis gefin 

sýklalyf ef slefsýkitilfelli komu upp.    

  Sýnin voru tekin í sótthreinsuð 10 mL sýnaglös. Beðið var þar til að ærin hafði borið 

öllum lömbum og var þá sýni tekið skömmu eftir burð. Alltaf var sama reglan höfð á; sýnin 

tekin sem fyrst eftir burðinn, fyrsti boginn tekinn úr báðum spenum og síðan mjólkað jafnt úr 

báðum júgrum í sýnaglas. Þá var hrist upp í glösum og ljósbrotsgildi metin. Að því loknu voru 

sýnin kæld og komið fyrir í frysti eins fljótt og auðið var. Ljósbrotsmælirinn sem var notaður 

mældi Brix gildi frá 0 upp í 32%. Sýni sem voru á bilinu 0-32% voru 51 talsins en afgangurinn 

reyndist vera með hærri gildi.   

  Leitast var til að taka sýni úr lágmarksfjölda einlembdra, tvílembdra og fleirlembdra áa, 

auk fjölbreytts aldurshóps. Við sýnatöku voru ýmsir þættir skráðir eins og fjöldi lamba, aldur 

móður, ljósbrotsgildi, skitu- og/eða slefsýkitilfelli, lífsþróttur lambs við burð, ástand móður 

ásamt fleiru (sjá viðauka; skráningarblað við sýnatöku).   

  Gögn voru unnin í Microsoft Excel (2016) og tölfræðiforritinu JMP (JMP® 14.0.1,© 

SAS Institute Inc., 2018).    

2.2.  Efnagreining sýna og aðferðir  

Undir handleiðslu starfsfólks Efnagreiningar ehf., þeirra Arngríms Thorlaciusar, dósents við 

Landbúnaðarháskóla Íslands og Elísabetar Axelsdóttur, var unnið að mælingum á IgG styrk í 

broddsýnum á rannsóknarstofu Efnagreiningar ehf. Sýnin voru tekin úr frysti um miðjan mars 

og þídd en þau voru búin að vera í frysti frá því í maí, eða í tæplega 10 mánuði. Samanlagt voru 

sýnin þynnt 100 þúsundfalt með afjónuðu vatni. Við mælingar á sýnum var notuð ákveðin 

tegund ELISA aðferðar en mælingarbúnaðurinn var sérstaklega keyptur frá Spáni til þessa 

verkefnis. Búnaðurinn heitir Calokit Ovino og er gerður fyrir greiningu IgG magns í mjólk 

sauðfjár. ELISA aðferðin sem var notuð kallast samloku (e. Sandwich) ELISA aðferð, framleitt 

hjá Zeulab, S.L. (Zeulab, 2018). Markmiðið var að athuga fylgni milli IgG styrks og 

ljósbrotsgildis í því skyni að komast að því við hvaða ljósbrotsgildi bændur þurfi að miða í 

gæðamati á broddi.    

  Eins og áður hefur komið fram greindi ljósbrotsmælirinn sem var notaður á sauðburði 
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einungis upp í 32% Brix og allmörg sýni fóru yfir það gildi. Því voru sýnin ljósbrotsmæld aftur, 

eftir að hafa verið þídd upp, með mæli á skalanum 0 upp í 80% Brix. Nokkur sýni voru tekin út 

vegna blóðs í sýnum. Gerðar voru tvær ljósbrotsmælingar, önnur á sauðburði 2017 en hin í lok 

mars 2018 þegar búið var að þíða sýnin. 

2.3.  Úrvinnsla gagna   

Við flokkun og úrvinnslu gagna voru forritin Microsoft Excel (2016) og JMP (JMP® 14.0.1,© 

SAS Institute Inc., 2018) notuð.   

  Nokkur sýni voru tekin út vegna blóðmengunar en talið var að þau gætu skekkt 

niðurstöður. Einnig þurfti að fækka sýnum í efnagreiningu þar sem takmarkað pláss var fyrir 

þau í ELISA prófinu. Jafnframt varð að taka nokkur sýni út til að ná endurtekningu á nokkrum 

sýnum.   

  Lýsandi tölfræði var að mestu leyti unnin í Excel ásamt gerð og uppsetningu tafla og 

mynda. JMP (JMP® 14.0.1,© SAS Institute Inc., 2018) var notað við aðra úrvinnslu. Fylgnipróf 

var gert á milli ljósbrotsmælinga ferskra og þíddra sýna, til að tryggja að hægt væri að notast 

við seinni mælinguna. Fylgni var reiknuð á milli þátta við IgG styrk með Pearson 

fylgnigreiningu. Gerð var einföld línuleg aðhvarfsgreining til að kanna samband IgG styrks við 

ljósbrot og fengin fram aðhvarfsjafna ásamt skýringarhlutfalli (r2). Hið sama var gert með 

samband IgG styrks við tímasetningu sýnatöku. Einhliða fervikagreining (e. one-way anova) 

var notuð til að vita hvort að marktækur munur væri á milli IgG styrks magns og á milli bæja 

og hvort að marktækur munur væri á milli ljósbrots og á milli bæja. Miðað var við 95% 

öryggismörk (p ≤ 0,05) við mat á marktækni niðurstaðna úr fervika- og fylgnigreiningum sem 

gerðar voru í JMP. 
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3. Niðurstöður 

Ánum var skipt niður í hópa eftir aldri og fjölda lamba í burði, eins og sjá má í töflu 3. Í heildina 

var hópurinn 75 ær og 138 lömb. Á bæ A voru tekin sýni hjá 50 ám; 9 gemlingum, 13 

veturgömlum og 28 fullorðnum ám en á bæ B voru tekin sýni hjá 25 ám; 6 gemlingum, 8 

veturgömlum og 11 fullorðnum. Aldursdreifingin var frá því að vera gimbrar á fyrsta vetri upp 

í fullorðnar ær en elsta ærin var 9 vetra gömul.   

3. tafla. Skipting áa á bæjum A og B eftir aldri og fjölda lamba í burði. 

Aldur áa og fjöldi lamba í burði Bær A Bær B 

Einlembdir gemsar1 5 3 

Einlembdar veturgamlar2 3 1 

Einlembdar fullorðnar3 10 0 

Tvílembdir gemsar1 4 3 

Tvílembdar veturgamlar2 10 7 

Tvílembdar fullorðnar3  12 8 

Fleirlembdar fullorðnar3 6 3 

Samtals 50 25 

1 Gimbrar á fyrsta vetri.   
2 Ær á öðrum vetri.  
3 Ær eldri en tveggja vetra. 

 

Þegar broddsýnin voru metin vorið 2017 kom fljótlega í ljós að mörg sýnanna voru mun hærri 

en 32% Brix, eða hærri en ljósbrotsmælirinn mældi. Því voru sýnin þídd upp og metin aftur um 

10 mánuðum síðar með öðrum ljósbrotsmæli á skalanum 0-80% Brix. Gert var fylgnipróf, eins 

og sjá má á mynd 1, á milli fersku og þíddu sýnanna og í ljós kom að sterk fylgni var á milli 

mælinga og var fylgnistuðullinn 0,93, svo að unnið út frá seinni ljósbrotmælingum (þíddum 

sýnum) í þessu verkefni.    
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1. mynd. Fylgni á milli fersku og þíddu sýnanna var 0,93. 

 

Í töflu 4 má sjá lýsandi tölfræði fyrir broddmjólkursýni sem voru ljósbrotsmæld og efnagreind. 

Meðaltími frá burði þar til sýni var metið með ljósbrotsmæli var um 112 mínútur, eða um 1 

klukkustund og rúmar 52 mínútur. Meðaltími frá burði þar til sýni komst frystingu voru tæpar 

5 klukkustundir, eða rúmar 296 mínútur. 74 sýni voru ljósbrotsmæld eftir að hafa verið þídd en 

lægsta gildið var 18,5% Brix og hæsta 42,5% Brix. Meðaltal ljósbrots var 30,07% Brix.  

  Í heildina voru efnagreind 66 sýni með ELISA aðferð, 42 sýni af bæ A og 24 af bæ B.  

Sýnin voru valin eftir ljósbroti, aldursflokkum áa og fjölda lamba í burði en það var gert til þess 

að hafa sem mestan breytileika í hópnum. Auk þess var tekið tillit til þess að nægilega mörg 

sambærileg sýni væru svo að hægt væri að meta breytileika þeirra á milli.   

4. tafla. Samantekt á ljósbrotsmældum og efnagreindum broddsýnum með lýsandi tölfræði. 

Gildi  n Meðaltal 

SD 

(staðalfrávik) 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Tími frá burði að mælingu (mín.)1 69 111,67 279,60 5 1228 

Tími frá burði að frystingu (mín.)2 74 296,20 340,64 23 1268 

Ljósbrot, þiðið (Brix %) 74 30,07 5,19 18,5 42,5 

IgG (g/L) 66 14,54 8,63 0,62 48,21 

1 Tími frá burði þar til broddmjólkursýni er tekið.   
2 Tími frá burði þar til broddmjólkursýni er sett í frysti.  

Í töflu 4 má sjá að styrkur IgG var á bilinu 0,62-48,21 g/L en að meðaltali 14,54 g/L. Lægsta 

gildi ljósbrots var 18,5%, hæsta gildi 42,5% og að meðaltali var það 14,54%.   
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Mynd 2 sýnir dreifingu ljósbrotsmælinga á 67 broddsýnum en tíðasta gildið er 31% Brix. Flest 

sýnanna, 22 talsins, lenda á kvarðanum 28,1 – 32,0% Brix. 

 

2. mynd. Dreifing ljósbrots í broddmjólkursýnum á mælikvarðanum Brix % af bæjum A og B (n = 67). 

 

 

3. mynd. Dreifing IgG styrks í broddmjólkursýnum (n = 66) af bæjum A og B sem var mæld með ELISA aðferð. 
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Á mynd 3 má sjá dreifingu IgG styrks á broddmjólkursýnum en styrkur IgG flestra sýna mældist 

á bilinu 6-10 g/L.    

 

 
4. mynd. Aðhvarf IgG styrks við ljósbrot á þíddum sýnum. 

y = -13,4902 + 0,9276392*Brix (%) 

r2 = 0,326726 

Gerð var einföld línuleg aðhvarfsgreining á milli IgG styrks og ljósbrots á þíddum sýnum og 

fundin besta línan sem sést undir mynd 4.    

5. tafla. Samantekt á meðaltali, lægsta og hæsta gildi IgG styrks eftir fjölda lamba í burði.   

Bæir A og B IgG (g/L) 

Fjöldi lamba í burði Meðaltal Lægsta gildi Hæsta gildi 

1 13,69 3,52 31,72 

2 14,92 0,62 48,21 

> 2  22,58 10,42 37,29 

 

Í töflu 5 sést meðaltal, lægsta og hæsta gildi IgG styrks eftir fjölda lamba í burði en sjá má að 

IgG styrkur fer hækkandi með fjölda lamba og er hæstur hjá fleirlembunum.  

  Tafla 6 sýnir að marktæk fylgni er á milli IgG styrks og ljósbrotsmælinga annars vegar 

og fjölda lamba hins vegar. Eftir því sem lömbum fjölgaði í burði hækkaði IgG styrkur. Ekki 

er marktæk fylgni á milli IgG styrks og aldurshópa, tíma frá burði að mælingu og tíma frá burði 

að frystingu. 
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6. tafla. Fylgni þátta við IgG styrk í broddmjólkursýnum á bæjum A og B.  

Þáttur IgG styrkur 

Brix (%) 0,57* 

Aldurshópar 0,11 

Fjöldi lamba í burði 0,29* 

Tími frá burði að mælingu (mín.) 0,13 

Tími frá burði að frystingu (mín.) 0,03 

*p < 0,01 marktæk fylgni á milli þáttar og IgG styrks. 

 

 

Í töflu 7 má sjá meðalstyrk ásamt lægsta og hæsta gildi IgG innan aldurshópa á hvorum bæ fyrir 

sig. Í öllum tilfellum er IgG styrkur hærri á bæ B en þó er ekki marktækur munur milli bæja. 

Hæsta gildið er 48,21 frá tveggja vetra gamalli á af bæ B en lægsta gildið hjá 5 vetra á af bæ A. 

 

7. tafla. Meðaltal, lægsta og hæsta gildi IgG styrks hjá aldurshópum innan bæja A og B. 

    IgG (g/L) 

Bær  Aldurshópur Meðaltal Lægsta gildi Hæsta gildi 

A 

Gemsar 14,15 6,41 23,16 

1-2 vetra  13,42 3,19 35,17 

3 vetra og eldri 13,78 0,62 35,2 

B 

Gemsar 16,19 10,02 24,4 

1-2 vetra  17,56 6,79 48,21 

3 vetra og eldri 21,23 8,33 37,29 

1 Gimbrar á fyrsta vetri.   
2 Ær á öðrum og þriðja vetri.  
3 Ær á 4 vetri og eldri.   

 

Marktækur munur fannst á milli IgG styrks milli bæja (p = 0,0126), hins vegar mældist einn 

útlagi með 48,21 í IgG styrk og af þeirri ástæðu var prófið endurtekið án útlagans og kom þá í 

ljós að ekki var marktækur munur (p = 0,0862) milli bæja, eins og sýnir á mynd 5. Af þeim 
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sökum voru allir hóparnir settir saman í einn hóp fyrir tölfræðigreiningu. Ekki var marktækur 

munur á milli ljósbrots (Brix %) milli bæja (p = 0,1481). 

 

 
5. mynd. Þegar útlagi er tekinn út sést að ekki er marktækur munur á milli bæja (p = 0,0862). 

Tafla 8 sýnir meðalstyrk, hæsta og lægsta gildi IgG eftir aldurshópum. Ekki er mikill munur á 

milli aldurshópa en styrkurinn fer þó aðeins hækkandi eftir aldri. Hjá gemsum mælist styrkurinn 

frá 6,41-24,4, hjá 1-2 vetra gömlum ám er hann frá 3,19 upp í 48,21 og hjá 3 vetra og eldri ám 

er hann frá 0,62-37, 29.   

8. tafla. Meðaltal, lægsta og hæsta gildi IgG styrks eftir aldurshópum beggja bæja.  

Bæir A og B IgG (g/L) 

Aldurshópur Meðaltal Lægsta gildi Hæsta gildi 

Gemsar 14,87 6,41 24,4 

1-2 vetra  15,15 3,19 48,21 

3 vetra og eldri 15,88 0,62 37,29 

1 Gimbrar á fyrsta vetri.   
2 Ær á öðrum og þriðja vetri.  
3 Ær á 4 vetri og eldri.   
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4. Umræður 

Í upphafi rannsóknar var lagt upp með að athuga hvort að hægt væri að stóla á ljósbrotsmæli til 

að áætla styrk IgG í ærbroddi og í framhaldi af því að vita hvort hægt væri að setja upp kvarða 

sem íslenskir sauðfjárbændur gætu notað til að meta gæði brodds.  Afar þægilegt og fljótlegt er 

að nýta sér ljósbrotsmæla og var því mjög áhugavert að vita hvort að þeir gæfu rétta mynd af 

gæðum brodds. Hins vegar þarf að taka með inn í myndina að þar sem ekki eru bara IgG mótefni 

í broddinum geta önnur efni eins og önnur prótín, fita og sykrur truflað ljósbrotsmælinn og þar 

af leiðandi haft áhrif á ljósbrotsgildið. Aftur á móti er búið að sýna fram á að fylgni sé á milli 

prótína og IgG í blóði (Quigley, 1998) svo að með þó nokkurri nákvæmni má treysta á 

ljósbrotsmæla við að áætla styrk IgG í broddi.   

  Þessi rannsókn virðist gefa sterklega til kynna að hægt sé að nota ljósbrotsmæli til að 

áætla styrk IgG í broddi en í ljós kom að marktæk fylgni var á milli IgG styrks og ljósbrots. 

Fylgnistuðull á milli IgG styrks og ljósbrots var 0,57. Nú var þetta tiltölulega lítill hópur sem 

var tekinn fyrir og væri því áhugavert að fara af stað með aðra rannsókn þar sem unnið væri 

með mun stærra þýði; stærri og fleiri samanburðarhópa auk þess sem hægt væri að bæta inn 

fleiri þáttum eins og holdastigun áa, fjölda burða ánna og fóðrun. Í rannsókn Banchero o.fl. 

(2006) framleiddu þær ær sem höfðu verið fóðraðar á bætiefnum stuttu fyrir burð mun meiri 

brodd en þær sem höfðu ekki fengið bætiefni. Ekki kom fram hvaða áhrif það hafði á 

broddgæði. Þess vegna væri áhugavert að gera rannsókn á breytilegri fóðrun hjá íslenskum ám 

stuttu fyrir burð og kanna áhrif þess á magn og gæði brodds. Jafnframt væri spennandi að sjá 

hvort að fjöldi burða hefði áhrif á styrk IgG en í rannsókn Higaki, Nagano, Katagiri og 

Takahashi (2013) kemur fram að styrkur IgG hjá ám sem báru í fyrsta skipti var hærri en hjá 

þeim sem höfðu borið oftar en einu sinni.      

  Það kom nokkuð á óvart hversu mikið lægri styrkur IgG ærbroddi íslenskra áa virðist 

vera í samanburði við erlend kyn. Munur á meðalstyrk IgG var ekki mikill á milli aldurshópa 

en var þó mjög dreifður innan hópa. Hjá gemsum var meðalstyrkur IgG 14,87, hjá 1-2 vetra ám 

15,15 og hjá elstu ánum (þriggja vetra og eldri) var hann 15,88 svo að svolítil aukning mælist 

með hækkandi aldri ánna. Það er þó ekki marktækur munur vegna þess hversu breytilegt þetta 

er innan hvers hóps. Eins og fram kemur í erlendri rannsókn, Alves o.fl. (2015) er breytileiki 

IgG styrks á milli sauðfjárkynja. Sem dæmi mældist IgG styrkur frá 60 upp í 70 mg/mL hjá 

Ramboillet, Targhee, Columbia, Akkaraman og Aragonesa ám. Enn hærri styrkur mældist hjá 

Polypayám en hann var 79 mg/mL en hæstur hjá Karakúlám, eða 125 mg/mL en ekki kom fram 

hvort þetta voru meðaltöl eða hver breytileikinn hafi verið. Í rannsókn Higaki o.fl. (2013) 
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mælist IgG styrkur 60,9 ± 21,4 mg/mL í Awassi ám.   

 Í þessari rannsókn var sýnt fram á fylgni milli IgG styrks og fjölda lamba, sem er 

sambærilegt við erlenda rannsókn sem gerð var á Awassi ám en þar kemur fram að tvílembur 

framleiða hærri styrk IgG en einlembdar ær (Higaki o.fl., 2013).    

  Fjöldi mjaltaskeiða kúa er einn þeirra meginþátta sem hefur áhrif á styrk IgG en 

styrkurinn fer hækkandi með fleiri mjaltaskeiðum (Castro, Capote, Bruckmaier og Argüello, 

2011), hins vegar er ekki ljóst hvernig því er háttað hjá smærri jórturdýrum og væri því mjög 

fróðlegt að athuga það með ær. Í þessari rannsókn fannst þó ekki fylgni styrks IgG við aldurshóp 

sem segir þó ekki til um fjölda mjólkurskeiða hjá ánum. Jafnframt væri athyglisvert að kanna 

þróun þess hvernig styrkleiki IgG í broddi dvínar þegar líður frá burði. Auk þess væri fróðlegt 

að kanna IgG styrk í blóði kinda en í erlendum sauðfjárkynjum er viðmiðunargildi IgG í blóði 

18-24 mg/mL (Sigma-Aldrich Chemie GmbH., 2018).  

 Í upphafi þessa verkefnis var ákveðið að skipta hópunum eftir aldri og fjölda lamba í 

burði. Til að gera tölfræðigreiningu markvissari og einfaldari var hópunum skipt aftur, eins og 

sést í töflu 6. Með því að sameina veturgamlar ær og tvævetlur fengust fleiri einstaklingar í 

miðhópinn því annars hefðu verið mjög fá sýni í þeim hópi. Sjá mátti mikla dreifingu innan 

hópanna á styrk IgG, líkt og sjá má í töflu 7. Með hópaskiptingu var hægt að sjá breytileika IgG 

styrks við ákveðna þætti, eins og aldursskiptingu og fjölda lamba í burði. Breytileiki IgG styrks 

var frá 0,62 upp í 48,21 g/L í 66 sýnum. Til samanburðar var styrkur IgG í ærbroddi í rannsókn 

Alves o.fl. (2015) á bilinu 1,16-60,6 mg/mL en í þeirri rannsókn voru einungis tekin sýni hjá 

32 ám. Af því að dæma er ekki óvenjumikill breytileiki í þessari rannsókn.  Við 

söfnun sýna var fylgst með ýmsum atriðum (sjá viðauka) sem ekki komu til greiningar í 

niðurstöðum en þar á meðal má nefna heilsufar ánna og lambanna. Almennt var heilsufar lamba 

og mæðra gott og þess vegna voru þau atriði ekki tekin með í tölfræðigreiningu. Hins vegar var 

nauðsynlegt að skrá það til þess að gera grein fyrir öllum hugsanlegum áhrifaþáttum.  

  Ákveðin vandræði urðu við greiningu sýnanna en þar sem ærbroddurinn var í mörgum 

tilfellum mjög þykkur þurfti að verma mörg sýnanna varlega í volgu vatnsbaði. Í rannsókn 

Alves o.fl. (2015) kemur fram að þar hafi þurft að þynna sýnin svo mikið vegna þess hversu 

þykkur broddurinn var. Fram kemur í rannsókn Banchero o.fl. (2004) að þegar gefið er orkuríkt 

fóður á síðustu vikum meðgöngu, auki það verulega magn og seigju broddsins, sérstaklega hjá 

tvílembum.   

  Við ljósbrotsmælingu fersku sýnanna hefði verið nauðsynlegt að hafa mæli með stærri 

skala en þá hefði verið hægt að gera betri samanburð á breytileika styrks IgG í ferskum og 

þíddum sýnum. Betra hefði verið að hafa stærra þýði og sambærilegri hópa til að fá skýrari 
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niðurstöður.  

  Helmingi fleiri sýni voru tekin af bæ A en bæ B, sem gerði hópana ekki alveg 

sambærilega og hentaði því betur í mörgum tilfellum að setja öll sýni í einn hóp við 

tölfræðiútreikninga. Undantekningarlaust mældist styrkur IgG hærri á bæ B en A, sem kom 

ekki óvart þar sem bæði færri slefsýkitilfelli hafa komið upp á þeim bæ og eins er meiri vænleiki 

þar. Ekki var þó marktækur munur á milli bæja. Í heildina var meðalstyrkur IgG á bæ A 13,76 

en á bæ B 18,55. Hins vegar voru tekin helmingi færri sýni af þeim bæ og hefði verið mjög 

forvitnilegt að taka fyrir mun stærra þýði í heildina og hafa hópana sambærilegri á milli bæja. 

Eins hefði verið fróðlegt að skrá niður holdastig ánna til að sjá hvort að það hefði áhrif á styrk 

IgG. Í rannsókn Alves o.fl. (2015) kemur þó fram að bæði holdastig og hvort að ærnar voru að 

bera í fyrsta skipti eða ekki skipti ekki máli fyrir styrkleika IgG í broddi ánna.   

  Samkvæmt Gruenberg (2018) er tví- og fleirlembingum undan rýrum ám hættara við að 

fá slefsýki en mesta hættan er að þessi lömb fái ekki fylli sína af broddi vegna baráttu um 

broddinn en einnig er mótefnastyrkur rýrari áa lægri. Í þessari rannsókn kom í ljós að styrkur 

IgG jókst með fjölda lamba í burði en styrkurinn var mestur hjá fleirlembum.  

  Ekki hafa verið birtar greinar þar sem áhrif smitpressu á styrk IgG í broddi sauðfjár eru 

rannsökuð. Áhugavert væri að kanna hvað veldur því að styrkur IgG sé lægri hérlendis en 

erlendis og ekki er ólíklegt að margt hafi áhrif. Þar sem að ær framleiða mótefni miðað við það 

umhverfi sem þær eru í má velta fyrir sér hvort að þær myndu framleiða betri brodd til að vernda 

lömbin ef smitpressa væri mikil. Hugsanlega getur verið að þetta virki á hinn bóginn, að broddur 

sé ekki nægilega góður og þess vegna verður sú litla pressa sem er, að stærra vandamáli.  
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5. Ályktanir / lokaorð  

Gæði brodds skipta miklu máli sem stór hluti af fyrirbyggjandi aðgerðum gegn 

lambasjúkdómum eins og slefsýki. Nauðsynlegt er að fyrirbyggja sýklalyfjanotkun í 

sauðfjárrækt, sem og annarri búfjárrækt. Því er mikið til að vinna að þróa aðferðir, sem ekki 

fela í sér fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf, til að halda slefsýki í skefjum en vaxandi áhyggjur eru 

af því að ekki séu aðrir valkostir varðandi slefsýki. Út frá einföldum ljósbrotsmælingum er hægt 

að velja aðeins bestu broddmjólkina til geymslu og notkunar fyrir nýfædd lömb og er því 

auðvelt fyrir sauðfjárbú að koma sér upp broddbanka, sem getur verið lífsnauðsynlegt.  

  Við upphaf rannsóknar var markmiðið að komast að því hvort að ljósbrotsmælir væri 

hentugt tæki til að meta styrk IgG í ærbroddi og hvort að hægt væri að setja upp kvarða sem 

síðan væri hægt að nota til að meta gæði brodds. Rannsóknin sýndi að ljósbrotsmælir gat gefið 

nokkuð góða mynd af styrk IgG og kom í ljós fylgni á milli IgG styrks og ljósbrots annars vegar 

og fjölda lamba í burði hins vegar. Rannsóknin leiddi í ljós að viðmiðið fyrir gæðabrodd er 

kannski lægra hér á landi og þess vegna ekki hægt að útbúa kvarða að svo stöddu. Í raun er ekki 

vitað hversu mikið magn IgG íslenskt lamb þarf til uppfylla þarfir sínar.   

  Ekki er vitað til þess að rannsóknir af þessu tagi hafi verið gerðar áður á broddmjólk 

íslenskra áa en talsvert er til af erlendum rannsóknum um erlend sauðfjárkyn. Verkefnið var 

hugsað sem fyrsti áfangi frekari rannsókna á þessu sviði en í framhaldi þarf að gera úttekt á því 

hvaða stofnar E. coli valda slefsýki hérlendis og afla frekari upplýsinga um þennan sjúkdóm. 

Betri varnir gegn kólísýkingum ættu að draga úr sýklalyfjanotkun, lækka lyfjakostnað og skila 

heilbrigðari og vænni gripum.  
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9. Viðaukar 

Skráningarblað sýnatöku 1. 

Lamb 
(fjöldi) 

Kyn 
lambs 

Aldur kindar 
og fjöldi 
lamba 

Gripa- 
nr. 

Burðar-
dags. 

Burðar-
tími kl. 

Sýni tekið 
kl.  

Ljósbr.mæl. 
1 (%), ferskt  

Ljósbr.mæl. 
2 (%), þiðið 

Mæling, 
dags. 

Mæling, 
kl. 

Skita 
Dags. 
skitu 

1   Einl. gemsi                     

1   Einl. veturg.                     

1   Fullo. einl.                     

2 
  

Tvíl. gemsi 
                    

                      

2 
  

Tvíl. veturg. 
                    

                      

2 
  

Fullo. tvíl. 
                    

                      

3 

  

Fullo. fleirl. 

                    

                      

                      

4 

  

Fullo. fleirl. 
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Skráningarblað sýnatöku 2 – framhald. 

Slef- 
sýki 

Dags. 
slefu 

Annar sjúkd. 
eftir burð? 

Lífsþr. 
lambs við 

burð 

Hvernig gekk 
lambi að 
komast á 
spena? 

Ástand 
kindar 

Aðrar 
athugasemdir 

Sýni sett í 
kæli dags. 

Sýni sett í 
kæli kl. 

Sýni sett í 
frysti, 
dags. 

Sýni sett í 
frysti, kl. 
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Lyklar og skýringarblað fyrir sýnatökublöð. 

 

Kyn: 

1 –  Hrútur. 

2 –  Gimbur.  

Skita:  

0 –  Engin.  

1 –  Hugsanleg skita.  

2 –  Mikil (jafnvel rennandi skita). 

Slefsýki:  

0 –  Engin.  

1 –  Lítil (lagast fljótt).  

2 –  Mikil. Lambið þarf lyf og meðhöndlun. → Skráð nánar í athugasemdir.  

3 –  Lambið drapst.  

Annar sjúkdómur:  

0 –  Enginn.  

1 –  Annar sjúkdómur. → Skráð nánar í athugasemdum.  

Lífsþróttur lambs við burð:  

0 –  Lambið er hresst, eðlilegt. 

1 –  Slappt, ekki eðlilegt.  

2 –  Lamb drapst.  

Hvernig gekk lambi að komast á spena?  

0 –  Innan 30 mínútna.  

1 –  30 – 60 mínútur. 

2 –  Tók lengri tíma en 60 mínútur.  

3 –  Lambið þurfti hjálp við að komast á spena.  

Ástand kindar eftir burð:  

0 –  Eðlileg, hress.  

1 –  Slöpp, ekki eðlileg. 

2 –  Veiktist eftir burð. Einhver meðhöndlun? → Skráð í athugasemdir. 

3 –  Drapst eftir burð. Hvers vegna? → Skráð í athugasemdir.  

 

 

 

 


