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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. 

 

 

________________________________ 

Jóna Kristín Vagnsdóttir 
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Ágrip 

Rannsóknin gekk út á að kanna gæði broddmjólkur íslenskra mjólkurkúa með tilliti til hversu 

mörg grömm af IgG væri í líter af broddmjólk. Hugsunin var þá að geta búið til skala yfir 

gæðin sem bændur gætu notað til að meta broddmjólkina á búum sínum. Tekin voru sýni úr 

fyrstu mjöltum nýborinna kúa á Hvanneyrarbúinu og fjögur önnur bú fengin til að taka sýni til 

samanburðar. Tekin voru sýni úr öllum aldurshópum, fyrsta kálfs kvígum og upp úr. Mælt var 

ljósbrot broddsins strax eftir burð og sýnið sett í frysti. Markmiðið með rannsókninni var að 

meta hvort ljósbrotsmælirinn væri nothæfur til að áætla IgG magn í broddmjólk. Skráðar voru 

fleiri upplýsingar en ljósbrot t.d. tími frá burði (klst.) þar til mælt var ljósbrot í sýninu, hversu 

marga kálfa kýrin hefur eignast, hversu lengi kýrin var í geldstöðu og aldur hennar. Ljósbrot 

var líka mælt eftir að búið var að frysta sýnin og þíða þau aftur. Þá kom í ljós að ljósbrotið var 

oftast einu stigi lægra en þegar ljósbrotið var mælt í fersku sýni. Meðaltalið á ljósbroti í 

ferskri broddmjólk var 19,5 BRIX % en þegar búið var að frysta hana og hún orðin þiðin aftur 

var meðaltalið 18.85 BRIX %. Borið var saman ljósbrot og IgG g/l í broddmjólkursýnunum, 

bæði var borið saman ferskum og þiðnum sýnum. Broddmjólk sem inniheldur að lágmarki 50 

g/l af IgG hefur ljósbrotið 28,2 BRIX% á ljósbrotsmælinum í fersku ljósbrotsmælingunni en 

27,2 BRIX % þegar búið var að þíða sýnin. IgG gildi á broddmjólkinni var frá 0,09 – 114,07 

g/l, staðalfrávikið var 23,83 g/l. Fylgni var sterkari á milli IgG mælinganna og ljósbrotsins í 

þiðnu sýnunum heldur en í fersku broddmjólkursýnunum. 

 

 

 

 

Lykilorð: broddmjólk, gæði, ljósbrot, IgG, kálfur.
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1 Inngangur  

Hvanneyrarbúið fór af stað með samstarfsverkefni við Bústólpa árið 2016 til að þróa  kvarða 

til að meta gæði broddmjólkur íslenska kúakynsins. Broddmjólk var rannsökuð með tilliti til 

gæða með það markmið að leiðarljósi að búa til kvarða svo hægt verði fyrir kúabændur að 

mæla ljósbrot og áætla IgG magnið í henni. Við þessa mælingu er notast við ljósbrotsmæli en 

það er auðveld og ódýr leið til að mæla mótefnamagn í broddmjólkinni og meta gæði hennar 

út frá því. Bændur gætu þá komið sér upp broddmjólkurbanka í frysti sem hægt væri að nota 

handa kálfum ef broddmjólk móður er léleg. Hér verður fjallað um gæði broddmjólkur með 

mælingar úr áðurnefndu samstarfsverkefni við Bústólpa til hliðsjónar. Farið verður út í hvaða 

þýðingu það hefur fyrir kálfinn að fá gæða broddmjólk, hvers vegna það er þýðingarmikið, 

hvað veldur góðum gæðum broddmjólkur og háu mótefnamagni. Vitað er að samband er á 

milli ljósbrotsmælinga og IgG innihalds í broddmjólk. Ekki er vitað til þess að rannsókn sem 

þessi hafi verið gerð hérlendis en til eru sambærilegar erlendar rannsóknir um gæði 

broddmjólkur erlendra kúakyna. 

 

1.1 Hvað er broddmjólk? 

Mjólk er vökvi sem kvenkyns spendýr mynda og á að uppfylla næringarþarfir afkvæma sem 

og ýmsa aðra lífeðlislegar þarfir. Broddmjólk er sú mjólk sem júgrið framleiðir fyrst eftir burð 

og uppfyllir þörf nýbura fyrir mótefni sem virkja ónæmiskerfið (Scammell, 2001). Hjá kúm er 

það mismunandi hvenær broddmjólk breytist í venjulega mjólk en samkvæmt yfirlitsgrein 

eftir McGranth o.fl. (2015) er áætlað að það sé eftir þrjá daga. Einnig kemur fram að það 

getur verið allt frá tveimur dögum upp í sjö daga miðað við mismunandi heimildir (McGrath, 

Fox, McSweeney og Kelly, 2015). Broddmjólk verndar kálfinn með ónæmisglóbúlínum en 

bakteríur úr óhreinum broddi geta dregið úr virkni á upptöku IgG (Teixeria o.fl, 2013). 

Broddmjólk með góð gæði, þá hátt IgG innihald, er það sem þarf að gefa kálfi sem fyrst eftir 

fæðingu þar sem að kálfar fæðast án gammaglóbúlína (Gulliksen, Lie, Sølverød og Østerås, 

2008; Donovan, Dohoo, Montgomery og Bennett, 1998). Gammaglóbúlín eru einn flokkur 

prótína í blóðinu. Þessi tegund glóbúlína er í broddmjólkinni og  þarf kálfurinn þau til að 

byggja upp ónæmiskerfi sitt (Gulliksen o.fl., 2008). Í broddmjólk eru þrjár tegundir 

ónæmisgúbúlína (Ig) en það eru IgG, IgA og IgM, þar af er IgG með meira en 75% hlutfall í 

broddmjólk (Korhonen,Marnila og Gill, 2000).  
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 Broddmjólk er uppspretta efna fyrir ónæmiskerfið og næringarefna fyrir nýborinn kálf 

og inniheldur meira af prótíni, ónæmisglóbúlíni (IgG), sem er mótefni fyrir kálfinn, heldur en 

mjólk (Quigley og Drewry, 1998). Gæðabroddmjólk inniheldur mikið (>50 g/l) af IgG 

(Quigley, 2012).  

Broddmjólk er nauðsynleg fyrir nýfæddan kálf fyrst eftir fæðingu, hann þarf hana þar 

sem aðskilnaður verður við móður og kálfurinn er óvarinn sjúkdómum þegar hann kemur í 

heiminn. Við burð hefur hann ekki þau efni sem þarf til viðnáms gegn sjúkdómum en áður 

veitti móðirin honum næringarefni sem og önnur efni í gegnum blóðrásina í móðurkviði 

(McGuirk, Collins, 2004).  Ein ástæða þess að kálfurinn þarf að fá broddmjólk er að þau efni 

sem gera honum kleift að koma í veg fyrir sýkingar eru ónæmisglóbúlín en þau er að finna í 

broddmjólk. Ónæmisglóbúlín eru því, auk annarra, ástæðan fyrir því hvers vegna broddmjólk 

er nauðsynleg kálfinum (McGuirk, Collins, 2004). Heilbrigði kálfanna er þess vegna að miklu 

leyti undir broddmjólkinni og hennar gæðum komið en einnig er hún nauðsynleg 

næringarlega og vaxtarlega séð fyrir kálfinn. Hún örvar næringar- og vaxtarlegaþætti og spilar 

mikilvægt hlutverk í þroska kálfsins. Broddmjólk inniheldur meira af ónæmisglóbúlínum, 

steinefnum, ekki-prótín köfnunarefni (NPN), fitu, ösku og vítamínum heldur en venjuleg 

mjólk (McGuirk, Collins, 2004). Meðhöndlun á broddi er því gífurlega mikilvæg en gæði 

hans og það magn sem kálfurinn innbyrðir fyrstu sólarhringana eftir burð ákvarða heilbrigði 

kálfsins, lifun hans og lífsþrótt (Godden, 2008). 

 Í Norður-Ameríku er þekkt vandamál að kálfar ná ekki að taka úr broddmjólkinni 

nægilegt magn mótefna og þ.a.l. líður ónæmiskerfið fyrir það. Dánartíðni kálfa hefur því 

aukist mikið og einnig getur þetta valdið umtalsverðum vanda, ýmist til skamms tíma eða til 

langtíma, varðandi heilbrigði, framleiðni og velferð kálfanna. Hægt er að koma í veg fyrir 

þetta vandamál með því að gefa broddmjólk innan 6 klukkutíma eftir burð. Æskilegt er að 

kálfurinn drekki sem mest af broddmjólkinni eða eins og hann getur torgað sjálfur. Því hefur 

verið leitast við að upplýsa bændur um þær aðferðir sem þeir geta notað til að bæta þennan 

vanda og minnka þannig kálfadauða (Godden, 2008). 

 

1.1.1 Efnainnihald og samsetning broddmjólkur 

Eiginleikar brodds hafa verið prófaðir gegn nokkrum sjúkdómum í mönnum (Hurley og Theil, 

2011). Breyting á fóðrun og næringu mjólkurkúa á geldstöðutímabili eru til þess ætlaðar að 

lágmarka líkur á efnaskiptasjúdómum í kringum burð sem og að undirbúa þær fyrir 

mjólkurmyndun, ásamt öðrum fyrirbyggjandi aðferðum, s.s. að gefa vítamínstauta. 
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 Hins vegar verður að hafa í huga þau áhrif sem þessar aðgerðir og breytingar geta haft 

á kálfinn fyrir og eftir burð (Quigley og Drewry, 1998). Orku- og prótínþarfir fóstursins eru 

mjög miklar og mikilvægar þroska þess, sérstaklega síðustu þrjá mánuði meðgöngunnar 

(Quigley og Drewry, 1998). Orkuþarfir aukast um 1,3 til 1,5 falt af heildarorkuþörf síðast á 

meðgöngunni og prótínþörfin eykst mest á síðustu tveimur mánuðum meðgöngunnar en 

hlutfall prótína er hátt í broddmjólk (Quigley og Drewry, 1998).  

Sum vítamín sem eru kálfinum nauðsynleg berast ekki frá fylgjunni til hans og þurfa 

þess vegna að koma úr broddmjólkinni sem veitir honum fyrstu næringarefnin. Sem dæmi má 

nefna E-vítamín sem þarf að vera í broddmjólkinni svo hún sé fullnægjandi handa kálfinum 

og því getur verið nauðsynlegt að gefa kúnum E-vítamín á geldstöðunni, sem fellur undir þær 

aðgerðir á geldstöðu sem áður voru nefndar. Magn prótíns í fóðri fyrir burð hefur ekki 

marktæk áhrif á styrk IgG í broddmjólk (Quigley og Drewry, 1998). Fóður sem inniheldur 

mikið af hráprótíni eykur almennt NPN í broddi. Lágt hlutfall hráprótína í fóðrun hefur hvorki 

áhrif á hráprótínið né hlutfall ónæmisglóbúlína (Ig) í broddmjólk. Upplýsingar úr gögnum um 

holdanautkálfa benda til að frásog á ónæminsglóbúlínum (IgG) getur verið skert þegar lítið er 

um prótín í fæðu hjá móður á geldstöðunni (Quigley og Drewry, 1998).  

Ónæmisglóbúlín sem finnst við seytingu frá júgranu eru bæði mynduð í þar og víðar í 

líkamanum. IgG í mjólk berst að mestu leyti frá serminu eða blóðvatninu frá móðurinni (Baht, 

Dar og Singh, 2016). Forveri efna í mjólkinni sem og broddmjólkinni fer úr blóði móður í 

utanfrumuvökvann á milli háræða frumna og þekjuvefs frumna. Efnin eru þá tekin upp frá 

utanfrumuvökvanum í gegnum grunnhimnuna í þekjufrumum. Þegar efnin eru komin í 

þekjufrumurnar fara þau viðeigandi leið. Sum prótín eru formynduð, eins og t.d 

ónæmisglóbúlín sem eru flutt ósködduð í gegnum frumuna (Hurley, 2010).  

Innihald laktósa er lágt í broddmjólk en hækkar þegar líður á mjaltaskeiðið. Aftur á 

móti er hærra hlutfall af kaseini í broddmjólk heldur en mjólk (Madsen, Rasmusse, Nielsen, 

Wiking og Larsen, 2004). Í öllum tilvikum þá lækka hlutföllin, nema laktósinn, þegar líður á 

mjaltaskeiðið eða þá strax á degi númer tvö (Madsen o.fl., 2004). Broddmjólk inniheldur 

meira af prótíni, NPN, fitu, ösku, vítamínum og steinefnum heldur en mjólk (Quigley og 

Drewry, 1998). Einnig inniheldur hún líka meira af hormónum, vaxtarþáttum, núkleótíðum, 

peptíðum og fleiru en venjuleg mjólk (Madsen o.fl., 2004). Kúabroddmjólk er þekkt fyrir að 

hafa hærra þurrefnahlutfall en mjólk en er einnig með hærra hlutfall af mysuprótínum og er Ig 

einn flokkur af þeim prótínum (Scammell, 2001). 
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1.1.2 Hvað eru ónæmisglóbúlín? 

Ónæmisglóbúlín (Ig) eða mótefni eru aðalefnin í ónæmiskerfinu (Mix, Goertsches og Zettl, 

2006). Þetta eru mikilvæg prótín sem bera kennsl á og eyða sjúkdómsvaldandi örverur í 

kálfinum (Quigley, 1997a). Í broddmjólk mjólkurkúa eru þrjár gerðir af Ig og eru það IgG, 

IgM og IgA en til eru fleiri gerðir af Ig. Að auki eru tvær gerðir af IgG í broddmjólk og eru 

það þær tvær gerðir af IgG sem vinna að því að vernda kálfinn með sjálfvirkum flutningi á 

ónæminu sem kemur frá móður þar til að kálfurinn hefur myndað það sjálfur. Broddmjólk 

mjólkurkúa inniheldur mest megnis IgG eins og hefur komið fram (75%), 10-15% af IgA og 

10-15% af IgM (Quigley, 1997a). IgG er flutt frá blóði móður í broddmjólkina með sérstökum 

flutningi, sem flytur stóran hluta af IgG úr blóði til júgrans. Þess vegna lækkar þéttni IgG í 

sermi móður og byrjar það tveimur eða þremur vikum fyrir burð. Móðirin þarf því nokkrar 

vikur til að endurheimta það IgG sem hún missti við burð. IgA og IgM eru mynduð af 

plasmafrumum í júgra mjólkurkúnna (Quigley, 1997a).  

Hvert og eitt Ig hefur sérstakt hlutverk fyrir dýrið. IgG er það algengasta í broddi og 

sermi, hlutverk þess er að greina og hjálpa til við að eyða sjúkdómsvaldandi örverum vegna 

þess að það er minna en hin ónæmisglóbúlínin. IgG getur farið út úr blóðrásinni þar sem það 

hjálpar til við að greina sýkla (Quigley, 1997a). Þessi þrjú Ig sem fjallað hefur verið um eru 

mikilvæg kálfinum og nauðsynleg til að draga úr líkum á sjúkdómum eða dauða. Það er þó 

mikilvægt að muna að Ig er aðeins einn hluti af ónæmiskerfi kálfsins, hinir eru næring, 

lágmarks streita og hreint umhverfi sem hjálpar til að viðhalda heilsu kálfsins (Quigley, 

1997a). 

 

1.2 Aðferðir til að meta gæði broddmjólkur 

Gæði broddmjólkur skipta sköpum fyrir heilsu nýfæddra kálfa og annars ungviðis, því er 

nauðsynlegt að leggja kapp á að eiga hann til staðar ef broddmjólk móðurinnar er ekki 

fullnægjandi. Margar aðferðir hafa verið notaðar til að meta Ig magn í broddmjólk (Bielmann, 

Gillan, Perkins, Skidmore, Godden og Leslie, 2010). Góð broddmjólk inniheldur mikið af IgG 

þar sem það er mjög nauðsynlegt fyrir nýfædda kálfa (Stelwagen, Carpenter, Haigh, 

Hodgkinson, Wheeler, 2008). Með því að gefa kálfi broddmjólk sem fyrst eftir fæðingu 

verður hann betur varinn fyrir sjúkdómum þar sem að í henni fær hann ónæmisglóbúlín, þar á 

meðal IgG (McGrath, Fox, McSweeney og Kelly, 2015). Góð broddmjólk er talin innihalda 

að lágmarki 50 mg/ml af IgG (Williams o.fl., 2014). 
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Það eru til margar aðferðir til að meta gæði broddmjólkur en þær aðferðir sem voru 

notaðar í þessa tilraun til að mæla IgG magn voru annars vegar ljósbrotsmælir og svo ELISA-

próf. 

 

1.2.1 Ljósbrotsmælir 

Með ljósbrotsmæli er mælt ljósbrot í BRIX % og áætlað út frá því IgG styrk í broddmjólk 

nautgripa. Ljósbrot er ein af þeim leiðum til að áætla IgG í broddi (Quigley o.fl., 2013).  

Ljósbrotsmælirinn hefur marga kosti umfram aðrar aðferðir sem eru notaðar til að meta IgG 

styrk í broddmjólk. Mælirinn er ódýr, auðvelt er að eignast hann, ekki brothættur og hiti 

broddmjólkurinnar skiptir ekki eins miklu máli og með öðrum mælitækjum svo nokkuð sé 

nefnt (Quigley o.fl., 2013).  

Mælirinn virkar þannig að ljósgeisli skín í gegnum vökva eða sýnið. Hann mælir þá 

það magn ljóss sem er brotið vegna innihaldsefna í sýninu. Í blóði mun prótín valda 

ljósbrotinu, þ.e. því meira prótín sem er í sýninu því hærra er ljósbrotið. Því hærra ljósbrot því 

meira er af IgG sem er tegund af prótíni, þar sem ljósbrotið er notað til að áætla hversu mikið 

af prótíni er í sýninu. Í stað þess að mæla IgG í sermi þá getur ljósbrotsmælirinn mælt 

heildarprótínið í serminu. Í nýfæddum kálfum er yfirleitt fylgni milli heildarprótíns og IgG í 

blóðinu þar sem að mestur hluti prótíns í broddmjólk er IgG (Quigley, 1998b).  

BRIX ljósbrotsmælirinn er almennt notaður í bruggun og þá til að áætla sykurmagn í 

vökvanum (Quigley, 2016). Brix mælarnir sem áætla BRIX % tengjast styrk IgG í 

broddmjólk og er því mælt með að BRIX ljósbrotsmælir sé notaður til að áætla IgG í broddi 

(Quigley, 2016).  

 Bielmann og fleiri (2010) gerðu könnun til að meta bæði sjónrænt og stafrænt brix 

breytinguna í ljósbrotmælinum á Ig mælingum í broddmjólkinni. Notaðar voru 288 

broddprufur frá þremur ólíkum búum. Niðurstöðurnar í könnuninni voru þær að sjónræna og 

stafræna brix mælingin á ljólbrotsmælinum voru mjög í tengslum við það hvort sýnið var 

ferskt eða fryst. Báðar aðferðir sýndu framúrskarandi prófunareiginleika sem gáfu til kynna að 

skurðpunktur við 22% brix stig gefi til kynna góð hráefni í broddinum (Bielmann o.fl., 2010). 

 BRIX % er mælikvarði sem mælir hlutfallslega þéttni efnis, er notað í sykur- og 

víngerð þar sem miðað er við þyngd, þá grömm á 100 ml af vatn eða í lausninni (WebFinance 

Inc, e.d.). 
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1.2.2 ELISA – próf 

ELISA er mikilvægt og mikið notað greiningartæki í læknisfræði, dýraheilbrigði, grasafræði 

og gæðamati í drykkjar- og matvælaframleiðslu, t.d. notað við að greina tegund kjöts í 

kjötréttum. Aðferðin er notuð til að greina efnið þar sem markmiðið er að finna í vökvasýninu 

(Hnasko, 2015, bls. V). Innleiðing á ELISA- prófi í þessum atvinnugreinum er að hluta til 

knúin af næmni og sértækni þar sem hægt er að greina efnið sem markmiðið er að finna, 

ásamt stöðlun, sjálfvirkni og kostnaðarhagkvæmni. Þættir í ELISA prófinu eru vel til þess 

fallnir og markaðssettir til að aðlagast og greina efnið sem ætlað er að skoða með þeim 

fjölbreyttu kerfum sem eru til af ELISA prófum (Hnasko, 2015, bls.V). 

CALOKIT BOVINO er samloku (e. sandwich) ELISA og var notað í þessari tilraun. 

Þetta próf er byggt á því að greina sérstakt IgG í mjólk nautgripa. Viðmiðið á IgG í mjólk er 

almennt sett við að ef mjólkin inniheldur meira en 1 - 2 g/l af IgG er hún broddmjólk, 

samkvæmt leiðarvísi sem fylgdi prófinu frá Zeulab.  

Samloku ELISA byggir á því að mótefni grípur mótefnavakann (e. capture antibody) 

og mótefni sem binst við mótefnavakann (e. detection antibody) og sendir frá sér merki sem 

numið er af ELISA mælinum (Hnasko, 2015, kafli 7). Mótefnið sem grípur mótefnavakann er 

gjarnan bundið í tilraunaglasið, í þessu tilfelli IgG og svo binst merkta mótefnið við hann og 

sendir frá sér merkið. Því fleiri mótefnavakar sem eru í lausninni, því sterkara merki. Til eru 

ólík form á ELISA prófum, sum eru gerð með flæði í stað tilraunaglasa (Hnasko, 2015, kafli 

7).   

 

1.3 Tilgangur broddmjólkur fyrir kálfinn 

Kálfar fæðast án ónæmis gegn sjúkdómum svo þeir verða að fá efnin sem mynda ónæmið úr 

broddmjólkinni sem er fyrsta mjólkin eftir burð. Meginþáttur í góðri gjöf á broddmjólk er 

gæði, magn og hraði (Moran, 2012;kafli 5). Prótín eru nauðsynleg til að viðhalda venjulegri 

líkamsstarfsemi, til að græða vefi, mynda blóð og byggja upp vöðva. Prótín er mælt í g/dag 

eða prósentuhlutfall af þurrefnisprósentu sem er fóðruð. Kálfar þurfa einnig lítið hlutfall af 

steinefnum og vítamínum (Moran, 2012, bls. 31). Kálfar sem innbyrða meira en 2L af gæða 

broddmjólk fyrstu klukkutímana eftir burð, eða hafa meiri styrk af IgG í sermi fyrstu viku 

lífsins, eru heilbrigðari og dánartíðni er lægri en hjá þeim sem hafa lægri styrk af IgG í sermi 

eða innbyrgðu minna af gæða broddmjólk.  
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Nægjanlegur sjálfvirkur flutningur ónæmis hefur verið tengdur við lægri dýralæknakostnað á 

mjólkurskeiðinu, bætta þyngdaraukningu ásamt aukinni mjólkurframleiðslu og langlífi í hjörð 

mjólkurkúnna (Williams, Pithua, Garcia, Champagen, Haines og Aly, 2014).  

Kúabændur kvarta oft yfir því hversu erfitt er fyrir suma kálfa að drekka ráðlagðan 

skammt af broddmjólk. Betri skilningur á þeim þáttum sem hefur áhrif á hegðun kálfsins gæti 

hjálpað til þess að kálfurinn hefði meiri getu til að neyta broddsins (Vasseur, Rushen,og 

Passillé, 2009). Í könnun sem Vasseur o.fl. (2009) gerðu á 36 Holstein kálfum var skoðað 

hvort að tími frá fæðingu til broddmjólkurgjafar hefði áhrif á broddneyslu. Í fyrstu gjöf eftir 

burð voru 42% kálfanna sem að drukku 4 lítra af broddi, 25% drukku 3-4 lítra, 11% drukku 2-

3 lítra og 22% af kálfunum drukku minna en 2 lítra af broddi. Það fundust engin marktæk 

áhrif á milli hitaáhrifa eða tíma frá burði á neyslu broddsins. Inntaka á broddi við gjöf var best 

lýst með samsetningu af fæðingarþyngd og lífsþrótti kálfsins (Vasseur o.fl., 2009). 

Flutningur ónæmisglóbúlína frá móður til nýbura, sem er sjálfvirkur flutningur, er 

mikilvægur fyrir afkvæmið til að fyrirbyggja smitandi sjúkdóma. Ónæmisglóbúlín flytjast 

með útfrumum í gegnum frumur og í vessaæðarnar og fær ónæmisglóbúlínið aðgang að 

blóðrásarkerfinu í gegnum brjóstholspípur. Ef upptaka á ónæmisprótínum misheppnast verður 

kálfurinn móttækilegri fyrir sjúkdómum (Weaver, Tyler, VanMetre, Hostetler og Barrington, 

2000). Um 35% af kálfum verða fyrir misbresti á flutningi á ónæmisglóbúlíni sem er 

skammstafað á ensku FPT. Það er þó sjaldgæfara að þetta gerist í öðrum dýrum en sést þá 

helst í holdanautkálfum, lömbum og svo grísum. Misheppnuð upptaka á ónæmisprótínum 

hefur áhrif á stóru efnahagslegu þættina þegar kemur að framleiðslu á búfénaði (Weaver ofl., 

2000). 

 

1.4 Þættir sem hafa áhrif á gæði brodds – einstaklingsmunur 

Þættir sem hafa áhrif á samsetningu og náttúrulega eiginleika broddmjólkur eru margir og þar 

á meðal eru það sérkenni einstaklings, jafnvægi, næring fyrir burð, lengd geldstöðu og  

aðstæður eftir burð (McGrath, Fox, McSweeney og Kelly, 2015). Þættir sem oft hafa áhrif á 

flutning ónæmisglóbúlíns eru hvenær broddmjólk er gefin kálfinum, aðferðin við gjöfina og 

magnið. Það sem hefur líka árif er styrkur ónæmisglóbúlína í innihaldi broddmjólkurinnar 

sem og aldur móðurinnar (Weaver o.fl.,2000). Þekjufrumur í þarmavegg nýbura (e. 

Enterocyte) hafa það einstaka hlutverk að taka upp fjölkeðjusameindir af prótínum. Á fyrsta 

eina og hálfa sólarhringnum eftir burð hleypir þarmaþekjufruma nýburans stórum sameindum 

í gegn, þar á meðal ónæmisglóbúlíni (Weaver o.fl., 2000).   
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Fjöldi burða hefur áhrif á innihald IgG í broddi og er oft hærra í þeim kúm sem eru á 

þriðja burði eða hafa borið oftar, að minnsta kosti í norskum mjólkurkúm (Gulliksen ofl., 

2008). Broddmjólkurfarmleiðsla er oft lægri í kúm á fyrsta kálfi, hugsanleg ástæða þess er að 

júgrið er ekki orðið fullþroskað og þá minni flutningur á IgG til mjólkurkirtlanna (Morril, 

Robertson, Spring, Robinson og Tyler, 2015).  

 

1.5 Erlendar rannsóknir  

Gerðar hafa verið margar erlendar rannsókir á hversu mikið af IgG er í broddmjólk erlendra 

kúakynja. Gulliksen o.fl. (2008) gerðu rannsókn þar sem skoða átti gæði broddmjólkur í 

norskum mjólkurkúm. Einnig var kannað líka hvort árstíðir hefðu áhrif á broddmjólkina og 

hvort fjöldi burða hefði áhrif á IgG magn. Þar var IgG magnið frá 4 – 235 g/l af IgG í 

broddmjólk og að meðaltali var það 45,0 g/l (Gulliksen ofl., 2008). Rannsókn sem Conneely 

ofl. (2013) gerðu var til að ákvarða þá þætti sem tengdust styrk IgG í broddmjólk hjá írskum 

blönduðum mjólkurkúakynjum. Tegundirnar voru blöndum Holstein og Friesian, Jersey, 

Jersey blöndum með Holstein og Friesian, kynblendingar af  Holsetein – Friesian, Norskar 

rauðar svo blanda af Norskar rauð og Holstein – Friesian kynblendingum. Þar var notað 

ELISA próf til að kanna IgG magn, safnað var úr 704 kúm. Meðaltal á magns IgG var 112 g/l 

og skalinn var frá 13- 256 g/l (Conneely ofl., 2013). Áður en sýnin voru sett í gegnum ELISA 

prófunina var öll fita tekin úr sýnunum (Conneely o.fl., 2013). Í Jersey kúm var gerð rannsókn 

á brodd mjólkurgæðum og var meðtaltal á broddmjólk 72.91 mg/ml og skalinn á gæðunum 

var 12,82 – 154,26 mg /ml (Morril o.fl., 2015).  
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1.6 Markmið 

Markmið með verkefninu er að geta búið til mælikvarða á gæði broddmjólkur íslenskra 

mjólkurkúa. Þá geta íslenskir bændur nýtt sér ljósbrotsmælinn til að finna mótefnamagn í 

broddmjólkinni og notað mælikvarðann til að leggja mat á gæði hennar. Þá er hægt að geyma 

þann brodd sem er með há gæði eða hátt mótefnamagn, þ.e. broddmjólk með háa 

ljósbrotsmælingu. Þá væri alltaf hægt að eiga broddmjólk sem myndi nýtast kálfinum sem 

best vegna mikils mótefnamagns. Það væri þá hægt að miða við skalann sem ætti að koma í 

ljós í lok tilraunarinnar. Spurningarnar sem leitast er við að svara eru þessar: Er ljósbrotsmælir 

nothæfur til að meta styrk IgG í broddi? Ef svo er, er þá hægt að setja upp kvarða sem 

íslenskir kúabændur geta notað til að meta gæði brodds? Að lokum: Er fylgni milli IgG styrks 

og ýmissa áhrifaþátta sem lýst hefur verið í erlendum kynjum? Í erlendum rannsóknum hefur 

komið fram að fylgni er milli IgG og ljósbrots.  



10 

 

2 Efni og aðferðir  

2.1  Sýnatakan og söfnun sýna 

Sýni voru tekin á Hvanneyarbúinu frá byrjun júlí 2016 þar til um miðjan febrúar 2018. Hvert 

sýni var tekið úr kúnum eins fljótt og hægt var eftir burð.  Mælt var svo ljósbrot broddsins 

með ljósbrotsmæli en bóndinn gerði það sjálfur. Síðan voru tekin sýni úr broddmjólkinni í 

sýnaglas til frekari efnagreininga á IgG hlutfalli hennar. Á Hvanneyrarbúinu var einng tekið 

sýni úr seinni mjöltum. Haustið 2017 voru fengin fjögur önnur bú til að taka sýni svo hægt 

væri að bera saman við sýnin frá Hvanneyrarbúinu. Gerð var verkefnalýsing fyrir bændurna 

sem þeir gátu farið eftir til að ekki væri mikill munur á verklaginu við sýnatökuna en það er 

samt alltaf einhver munur. Það voru u.þ.b. 20 sýni tekin frá hverjum bæ, bændurnir á 

samanburðarbúunum mældu ljósbrotið úr sýnunum sjálfir,  líkt og á Hvanneyrarbúinu. Fjöldi 

sýna sem tekin var má sjá í töflu 1. Tekin voru sýni úr öllum aldurshópum, hvort sem kýrnar 

voru að bera sínum fyrsta kálfi eða þriðja og eldri. Byrjað var að safna sýnunum um miðjan 

febrúar. Öll sýni voru svo komin í hús í byrjun mars. Áður en að hægt var að efnagreina 

broddmjólkursýnin þá var bið eftir ELISA prófinu. Ákveðið var að mæla aftur ljósbrot eftir 

frystingu og var oft algengt að ljósbrotið væri aðeins lægra eftir frystingu eða þá um eina 

BRIX%.  

 

Tafla 1: Fjöldi sýna sem sem safnað var og voru efnagreind. 

 

2.2  Þynning á sýnum  

Þegar ELISA prófin voru komin þurfti að þynna út sýnin og var byrjað á 24 sýnum með 

raðnúmerin 1-24. Þau voru þynnt í tveimur þynningum þá fyrsta, 0,2 g af sýni á móti 9,8 g af 

afjónuðu vatni á móti sem var kælt svo það væri jafn kalt og sýnið. Seinni svo 0,2 g af þynnta 

sýninu og svo 7,8 g af  vatni á mót. Eitt sýni var svo þynnt út eins og hér fyrir ofan nema tekin 

voru átta eintök af því og merkt númer 25-A,-B,-C,-D,-E,-F,-G,-H. Þau voru notuð til að 

staðla prófið í síðustu efnagreiningunni og til að sjá hvort þynningarnar væru ekki svipaðar. 

Prófuð voru tvö sýni með mismunandi þynningar í ELISA prófinu til að finna rétta þynningu. 

Bær  

Hvanneyrar-

búið 

Saman-

burðarbú 1 

Saman-

burðabú 2 

Saman-

burðarbú 3 

Saman-

burðarbú 4 

Fjöldi sýna 

safnað 112 15 22 14 21 
Fjöldi sýna 

efnagreind 66 15 22 14 21 
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Þá var ákveðið að þynna þyrfti sýnin 150 þúsundfalt. Hafist var handa við að þynna út 

131 sýni sem passaði í tvö ELISA próf. Þau voru þynnt í tveimur þrepum, sett voru 0,050 ml 

af broddi í sýnaglas og fyllt upp að 14 ml með vatni. Svo 0,025 ml af þynningunni og fyllt 

vatn upp í 14 ml á sýnaglasinu. Þynna þurfti svo sýnin frá 1 til 25-H aftur til að hafa sömu 

þynningu og hin sýnin. Þá var 0,185 ml af þynningunni sett í sýnaglas og fyllt uppí 14 ml með 

vatni. Það þurfti að þynna sýnin til að fá þau innan staðalkúrfu og því þau voru of þykk. 

 

2.3 Efnagreining 

Þegar ELISA prófið fór fram á sýnunum var byrjað á að prófa tvö sýni sem voru misútþynnt 

og þau sett í gegnum Elisu-prófunina. Byrjað var á því að setja 50 µl af sýni í hvern brunn og 

voru þá notaðir 4 brunnar. Beðið var í 30 mínútur og kittið sett á hristara á meðan til að 

„hrista“ upp í sýninu. Eftir 30 mín. var lausninni hellt úr brunnunum og svo skolað fjórum 

sinnum með vatni. Þá var sett 300 µl af afjónuðu vatni í hvern brunn. Eftir vatnsskolunina var 

sett 50µl af efni sem heitir Conjugate í brunnana og það látið bíða í 30 mín. á hristaranum. 

Síðan var þeirri lausn hellt úr brunnunum og þá skolað aftur með afjónuðu vatni fjóru sinnum 

og í síðustu skoluninni var kittið sett í tækið sem les svo úr sýnunum til að núllstilla það. Eftir 

vatnsskolunina var sett 50 µl af efni sem heitir Substrate í alla brunnana, sem er 

hvarfefnaensím. Substrate átti að vera í brunnunum í 30 mínútur og var kittið þá sett á 

hristarann á meðan. Eftir að 30 mín. voru liðnar var strax sett 50 µl af lausn sem heitir Stop 

solution og þá var kittið svo sett strax í lesarann (ljósgleypnimælinn) og lesið af gögnunum. 

Þegar búið var að keyra þessi fjögur sýni í gegn voru þau 84 sýni sem eftir voru keyrð 

í gegn með sömu aðferð og einnig 2x4 staðlar. Síðan voru keyrð 44 sýni og 4 staðlar, 38 sýni 

sem ekki höfðu verið efnagreind og þrjú sýni sem voru í keyrslunni á undan, tvö sett af hvoru, 

til samanburðar á keyrslunum. 30 µl af sýni  fóru í brunnana og 20 µl af eimuðu vatni en ekki 

hjá stöðlunum.  

Í síðustu keyrslu voru tíu sýni úr fyrstu keyrslunni sett aftur þar sem þau fóru yfir 

staðalkúrfuna, 20µl af sýni og bætt út í 30µl af eimuðu vatni í brunnana. Tvö sýni voru þynnt 

aftur þar sem að annað var undir og hitt fór yfir staðalkúrfuna. Sýni nr. 106 var þynnt 2 ml 

með síðustu þynningarlausn í sýnaglas og svo 6 ml af eimuðu vatni. Hitt með raðnúmeri 228 

með 0,1 ml af fyrri þynningu og 13,9 ml af eimuðu vatni. 18 óefnagreind sýni og tvö af þeim 

sem voru búin að vera í hinum tveimur keyrslunum, þá tvö af hverju sýni til samanbuðar á 

keyrslunum. Sýni með raðnúmer 25-A,-B,-C,-D,-E,-F,-G,-H voru efnagreind í þessari umferð. 
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Restin af sýnunum sem voru þá 30, voru síðan efnagreind og sett 50 µl af sýni í brunnana. 

Staðlarnir voru svo í 2x4. 

Conjugate tengir mótefnið eða festir það í brunnana svo að hægt sé að lesa eða mæla 

mótefnavakana eða þá öfugt í því efni sem verið er að skoða og í þessu tilfelli er verið að 

skoða IgG. Stop solution gerir það að verkum að stoppa alla þá virkni sem er í brunnunum svo 

að hægt sé að lesa af sýnunum. 

 

2.4 Úrvinnsla gagna  

Öll gögnin voru skráð í forritið Microsoft Office Excel. Einnig fór öll flokkun þar fram á  

þeim upplýsingum sem ætlað var að nota. Broddmjólkursýni sem voru úr öðrum mjöltum eftir 

burð voru tekin út úr gagnasafninu þar sem þau voru talin geta skekkt niðurstöðurnar. 

Úrvinnsla úr gögnunum fór að sumu leyti fram í Excel þar sem að lýsandi tölfræði var gerð 

fyrir þættina ásamt myndum og töflum. Önnur tölfræðiúrvinnsla fór fram í forritinu JMP 

JMP® 13 (© SAS Institute Inc.). Fylgni var reiknuð milli þátta við IgG magn með Pearson 

fylgnigreiningu. Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að skoða samband IgG við ljósbrot og 

tíma frá burði, beðið var um aðhvarfsjöfnu og skýringarhlutfall ( r
2
). Fervikagreining (e. one 

way anova) var notuð til að meta hvort væri marktækur munur á milli. Við mat á marktækni 

niðurstaðna úr fervika- og fylgnigreiningum sem gerðar voru í forritinu JMP, var miðað við 

95% öryggismörk (p ≤ 0,05), nema annað sé tekið fram. 
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3 Niðurstöður 

Heildarsafnið sem  var efnagreint voru 114 sýni. IgG  í broddinum var á bilinu 0,09 til 114,07 

g/l. Meðaltalið var 26,83 g/l eins og sést í töflu 2. Meðaltal ljósbrots í ferskum sýnum var 19,5 

BRIX % á meðan meðaltal ljósbrots í þiðnum sýnum var 18,81 BRIX % . 

 

Tafla 2: Samantekt um lýsandi tölfræði fyrir þætti í gagnaskránni. 

Gildi n meðaltal 

SD 

(staðalfrávik) 

Lægsta-

gildi 

Hæsta- 

gildi 

Tími frá burði (klst)¹ 107 3.15 3.94 -8 20 
Ljósbrot ferskt (BRIX 

%) 114 19.5 3.38 11 29 
Ljósbrot þiðið (BRIX 

%) 114 18.81 3.74 10 30 

IgG g/l 114 26.83 23.83 0.09 114.07 

Lengd geldstöðu² 64 52 22.0 3 125 

Kálfur nr.³ 94 2.29 1.36 1 6 
1
Tími frá því að kálfur fæðist þar til sýnið var tekið. 

2
Lengd geldstöðu í dögum. 

3
Fjöldi burða ásmt þeim burði þegar sýnið var tekið. 

 

Eins og sést á mynd 1 var ljósbrot í flestum fersku sýnunum í kringum 19 BRIX % en aftur á 

móti þegar að búið var að frysta þau og þíða þau svo aftur var það dreifðara á milli 18 og 19 

BRIX % eins og sjá má á mynd 2.  

 

 

 

Mynd 1: Dreifing ljósbrots í ferskum broddmjólkursýnum. 
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Mynd 2: Dreifing ljósbrots í þiðnum broddmjólkursýnum. 

 

 

 

Mynd 3: Dreifing IgG styrks í broddmjólkursýnum. 

 

Á mynd 3 sést hvernig dreifingin á IgG magni í broddmjólk og meiri hluta sýna er undir 50 

g/l. 
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Tafla 3: Fylgni þátta við styrk IgG. 

  IgG g/l 

Ljósbrot ferskt 0.38* 

Ljósbrot þiðið 0.43* 

Timi frá burði (klst) -0.31* 

Kálfur nr. 0.14 

Lengd geldstöðu 0.21 

 *p < 0,01 marktæk fylgni á milli. 
 

 

Marktæk fylgni er milli IgG magns og þriggja þátta eins og sést á töflu 3. Neikvæð fylgni er 

milli tíma frá burði og magn IgG. Hæsta fylgnin er milli ljósbrots þegar búið er að þíða sýnin 

og IgG g/l en það er 0,43. Marktækur munur er milli bæja á IgG magni. Fervikagreining var 

notuð til að meta hvort að marktækur munur væri á ljósbrotsgildum milli bæja á ferska 

ljósbrotinu, einnig var gerð eins greining á ljósbrotsgildum milli bæja á þíðu broddmjólkinni.  

Ekki var marktækur munur milli bæja og ljósbrots í fersku sýnunum, né bæja og ljósbrots í 

þiðnu sýnunum.  

Fervikagreining var notuð til að kanna hvort marktækur munur væri á IgG gildi milli 

bæja. Það kom í ljós að marktækur munur var á milli bæjanna B og A, E, D þar sem 

marktæknin á milli bæjanna B og A, E var p<0,01 en B og D var p<0,05. Marktækur munur 

(p<0,05) var líka milli bæja C og A, E.  
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Mynd 4:  Aðhvarf IgG magns við ljósbrots ferskt. 

y = -25,13639+2,6650357*ljósbrot ferskt 

r
2
 = 0,1428 

 

Gert var einfalt línulegt aðhvarf á milli IgG g/l og ljósbrots í ferska sýninu og fundin besta 

línan sem sést undir mynd 4. 

 

 
Mynd 5: Aðhvarf IgG magns við ljósbrots í þiðnu sýni 

 y =24,88133+2,7496724* ljósbrot þiðið 

r
2
 = 0,18651 

 

Gert var einfalt línulegt aðhvarf á milli IgG g/l og ljósbrots í þiðna sýninu og fundin besta 

línan sem sést undir mynd 5. 



17 

 

 
Mynd 6: Aðhvarf IgG magns við tíma frá burði. 

y = 33.764106 - 1.9288274*klst frá burði 

r
2
 = 0,09863 

Marktæk fylgni (p<0,01) var á milli tíma frá burði í klst. og IgG magns. Gert var einfalt 

línulegt aðhvarf á milli IgG og klst. frá burði. Því lengra sem líður frá burði því minna IgG 

gildið, hærri gildi voru á þeim sýnum sem voru tekin fyrir burð.  
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4 Umræður 

Markmiðið með rannsókninni var sjá hvort hægt væri að nota ljósbrotsmælinn til að 

meta IgG magn í broddmjólk og búa til skala yfir gæði hennar hjá íslenskum mjólkurkúm ef 

hægt væri.  

  Það var marktæk fylgni milli IgG magnsins og ljósbrots gildanna en hún var ekki 

nema 0,38 í ferska broddinum og 0,43 þegar búið var að þíða broddinn. Það er lægri fylgni 

heldur en rannsókn sem Quigley o.fl. (2013) gerðu á 7 kúabúum í Bandaríkjunum á Holstein 

kúakyni, þar var fylgni milli IgG og ljósbrotsgildis 0,75 og svo 0,63 með sitt-

hvoru ELISA prófinu. Möguleiki er á því að þessi aðferð henti ekki til að meta IgG í 

broddmjólk fyrir íslenska kúakynið. Ljósbrotsmælirinn gæti verið að mæla önnur efni heldur 

en við erum að leitast eftir og eru kannski önnur efni sem eru þá að trufla ljósbrotsmælinguna 

eins og mysuprótín, sykrur eða fita.   

  IgG innihald í broddmjólkusýnunum var yfirleitt í lægri kantinum þar sem það voru 

mörg sýni sem voru neðan við 50 g/l af IgG. Það er líka lágt miðað við önnur erlend kyn þar 

sem að skali hjá Jersey kúm er 12,82 – 154,26 g/l (Morril o.fl., 2015). Í þessari rannsókn var 

eitt sýni sem fór upp í 114 g/l af IgG en næst hæsta þar á eftir var með 94 g/l. Holstein kúakyn 

er með styrk á IgG frá 7,1 – 159 g/l með RID aðferðinni en svo með TIA var styrkurinn frá 

6,9 – 139,9 g/l svo það er þarna smá munur á milli aðferða (Ouigley o.fl., 2013). Meðaltölin í 

aðferðunum voru 73,4 og 67,5 og eru þau yfir gæðamörkum á broddmjólk í þessari rannsókn 

var meðaltal á styrk IgG 26.83 g/l sem er undir gæðabroddmjólk (Ouigley o.fl., 2013). Búist 

var við að meðatal IgG styrks í broddmjólk íslenkra mjólkurkúa yrði hærra en kom út úr 

þessari rannsókn þar sem að í erlendum kynjum er meðaltalið yfirleitt hærra en hérlendis. 

Hugsanlega er það út af minni hættu á sjúkdómum hér á landi en annars staðar í heiminum og 

vegna færri baktería og sýkla. Því er kannski ekki jafn mikið magn mótefna í blóði íslenskra 

kúa og erlendis er hugsanlega meiri smithætta og þ.a.l. meiri þörf á mótefnum. Einnig gæti 

það verið aðferðin sem við notuðum  til að efnagreina sýnin eða eitthvað hafi farið úrskeiðis 

þegar þegar sýnin voru þynnt, geymslan á þeim eða frystingin. Stefnt er að því að kálfur sé 

með 10 g/l í blóðvatni en það gæti verið að íslenskukálfarnir innihaldi meira eða jafnvel 

minna af IgG í blóðvatni (Quigley, 1997b).  

  Þar sem talið er að gæða broddmjólk þurfi að innihalda a.m.k. 50 g IgG/L þá var 

skurðpunktur ljósbrots við 50 g/l fundinn út frá aðhvarsfslínunni. Skurðpunkturinn reyndist 

vera við 28,2% BRIX. Eins og sjá má á mynd 1 að þá er IgG magn undir 50 g/l alveg þangað 

til að ljósbrotsgildið er komið yfir u.þ.b. 19,5% þegar sýnin voru mæld strax eftir burð. Þegar 
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búið var að þíða sýnin reyndist skurðpunkturinn vera við 27,2 % BRIX. Eins og sjá má í 

mynd 2 að þá er IgG magn allra sýna undir 50 g/l alveg þangað til að ljósbrotsgildið er komið 

yfir u.þ.b. 20% BRIX þegar. Meðaltalið á ljósbroti í broddmjólkursýnunum var 19,5 % í 

fersku broddmjólkinni en  þegar búið var að frysta hana og þíða svo aftur var meðaltalið 18.85 

%. Það er þá að meðaltali um 1% lægra ljósbrot eftir frystingu á broddmjólkinni. Í grein 

eftir Morril ofl. (2015) kemur fram að ljósbrot í Jersey kúm hafði lækkað þegar búið var að 

frysta broddmjólkursýnin og þíða þau svo upp aftur, það er í samræmi við það sem fengið var 

úr ljósbrotsmælingunum í rannsókninni hér. Við frystingu á broddmjólk lækkar ljósbrotið en 

hefur svo engin áhrif þegar fryst er í annað skipti og oftar (Morril ofl., 2015). Ekki var reynt á 

að kanna það hér svo ekki er vitað hvað mikið varðveitist af IgG í broddmjólk og hversu lengi 

styrkurinn á IgG helst óbreyttur eða hvort að hann breytist eitthvað eftir að búið er að þíða 

hann einu sinni.  

  Hæsta fylgnin við IgG er þegar búið er að þíða broddmjólkursýnin aftur. Það er 

hugsanlegt að það gæti verið af því að búið er að taka þá breytu út að bæir hafi áhrif þar sem 

að það var einn aðili sem ljósbrotmældi öll sýnin eftir að búið var að þíða þau en nokkrir sem 

mældu ljósbrot á broddmjólkursýnunum strax eftir burð.  

  Ljósbrotsmælingarnar í rannsókninni hér voru á bilinu 11 - 29 BRIX % í fersku 

sýnunum en í þegar búið var að þíða sýnin var ljósbrotið frá 10 – 30 BRIX %, sem sjá má í 

töflu 2. Í rannsókn sem Quigley o.fl. (2013) gerðu á Holsteinkúm var ljósbrotið frá 12 – 

32 BRIX % en það er mjög svipað ljósbrotsgildunum sem voru í þessari rannsókn. Meðaltalið 

í íslenska kúakyninu er samt mun lægra þar sem að í fersku broddmjólkinni er það 

19,5 BRIX % og 18.81 BRIX % í þiðnu sýnunum sem sjá má í töflu 2. Í Holstein er það mælt 

23,8 BRIX % svo það er aðeins hærra gildi en það sem við fengum í þessari rannsókn 

(Quigley o.fl., 2013). Í Jersey kúm var mælt ljósbrot á broddmjólk frá 10,50 – 28,6 BRIX % 

(Morril o.fl., 2015). Það er svipað mælingunum sem voru gerðar á íslensku kúnum svo 

kannski eru þær svipaðar Jersey kúm. Það sem getur haft áhrif á ljósbrotsmælinguna er 

hitastigið því það er mjög mikil vægt að broddmjólkin sé við rétt hitastig (Quigley, 1998a). 

Það gæti verið að hitastig í fjósunum þegar ljósbrotið var mælt hafi einnig haft einhver áhrif á 

ljósbrotsgilið. Í broddmjólk eru ekki bara IgG heldur fullt af öðrum efnum eins og fitu, öðrum 

prótínum heldur en IgG og sykrur, þetta getur haft áhrif á ljósbrotsgildið, mælir þá aðra þætti 

en það á að mæla í rauninni (Quigley, 1998a). 

Síðasta keyrslan sem fór í gegnum ELISA prófnunina fór úrskeiðis svo að sýnum 

fækkaði dáldið við það þar sem ekki var hægt að nota þau. Tekin voru út þau sýni sem talin 

voru skekkja mælingarnar og svo ef það vantað einhverjar upplýsingar. 
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 Mörg sýni sem voru með góða ljósbrotsmælingu voru ekki með jafn háa mælingu á 

styrk IgG, ekki er vitað orsökina hvað hefur áhrif á það. Það er því ekki raunin að hægt sé að 

gera skala yfir styrk á IgG magni í broddmjólk úr þessari rannsókn þar sem að miðað er út frá 

50 g/l af IgG. Ef aðhvarslínan er notuð þarf ljósbrotið að vera hátt, yfir 20 BRIX%. Ekki voru 

mörg broddmjólkursýni yfir 20 BRIX% miðað við heildar sýnafjölda sem var safnað.  
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5 Ályktanir / lokaorð 

Þar sem fylgnin á IgG við aðra þætti er mjög lág og BRIX % fylgir IgG gildinu ekki nógu vel 

er ekki hægt að segja með vissu hversu hátt ljósbrotsgildið þarf að vera til þess að broddur 

innihaldi að minnsta kosti 50 g/l af IgG. Hugsanlegt er að íslenskir kálfar þurfi ekki svona 

mikið IgG eins og miðað er við í erlendum rannsóknum. Það er því raunin úr þessari rannsókn 

að broddmjók í íslenskum mjókurkúm er frekar léleg miða við önnur kyn. Það er líka með 

lægri fylgni milli ljósbrotsgilidis og IgG styrks. Gaman væri að gera rannsókn þar sem skoðuð 

væri upptaka hjá íslenskum kálfum á IgG og bera saman við erlendar rannsóknir. Hugsanlegt 

er að ljósbrotsmælirinn sé ekki rétta tólið til að áætla syrk IgG í broddmjólk hjá íslensum 

mjólkurkúm.  
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9 Viðaukar 

Tafla 4: Gagnasafni sem notað var. 

Bær Raðnúmer 
ljósbrot 
ferskt 

ljósbrot 
þiðið 

klst frá 
burði Sýni nr. IgG g/l 

lengd 
geldstöðu 

Kálfur 
nr 

aldur kýr, 
dagar 

A 228 18.5 17 4 107 1   1 751 

A 220 15.5 15 2 25 2 22 2 1200 

A 237 16.5 12.5 5 112 2 72 2 1079 

A 178 14.5 13.5 2 17 2 29 2 1063 

A 212 16 13.5 4 39 3   1 723 

A 192 12 12 10 53 4   1 692 

A 227 18.5 17.5 3 90 5   1 693 

A 205 15 11.5 7 41 5 21 2 1166 

A 199 17 15.5 8 43 6 23 2 1070 

A 238 18 17 3 70 6 50 4 1927 

A 223 19 18 2 74 6 29 3 1503 

A 185 15 16.5 9 9 6 37 4 1870 

A 231 18.5 14 3 86 7 30 2 1079 

A 190 20.5 20 1.5 49 7 61 3 1815 

A 179 19.5 18.5 3 29 8   1 718 

A 210 26.5 25.5 2 37 9 39 2 1029 

A 214 21 20 8.5 51 10 65 5 2421 

A 230 21.5 21 1 64 12   1 760 

A 204 15.5 14 7 35 12   1 730 

A 193 18.5 18.5 8 11 13 35 4 1970 

A 224 17.5 16 7 92 15   1 720 

A 234 20 19 5 111 16 56 3 1422 

A 235 22.5 21.5 5 88 16 69 5 2528 

A 215 23 23 1.5 33 17   1 874 

A 240 18.5 17.5 3 115 18   1 706 

A 222 26.5 25 1.5 96 18   1 749 

A 177 17 15 1 7 18 35 3 1502 

A 226 23.5 22.5 4 100 18   1 786 

A 232 22.5 21.5 8 99 18 41 4 1820 

A 236 27 26.5 1 78 19 34 3 1754 

A 233 23 22 4 82 20 69 4 1855 

A 225 23.5 22.5 1 80 23 44 4 1823 

A 176 20 17.5 1 13 30 34 2 1283 

A 180 20.5 20 4 23 32   1 783 

A 239 23.5 22 1 109 32 59 3 1664 

A 206 20 18 2.5 47 33   1 738 

A 202 18 18 2 15 38 39 2 1097 

A 229 29 30 1 113 38 77 6 2474 

A 175 22.5 21.5 4 31 41 42 4 1697 

A 200 26 26 1 45 41   1 717 

A 181 21.5 20 2 5 50 49 2 -79 
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A 195 18.5 18.5 3 27 59   1 727 

A 208 18 17 1 19 66 62 5 2138 

A 197 24 23.5 2 21 94   1 705 

B 101 11 10.5 8 201 0 46 2 1053 

B 102 19 18.5 4 202 3 58 1 786 

B 104 19 19 3 204 9 45 2 1113 

B 108 17 17 2 208 10 48 2 1137 

B 110 19 17.5 6 210 28 40 2 1119 

B 107 19 18.5 3 207 28 104 5 2578 

B 111 16 16.5 7 211 35 51 3 1551 

B 105 17 16.5 6 205 39 51 2 1082 

B 103 16 16.5 7 203 62   1 794 

B 114 19 19.5 1 214 67 53 2 1149 

B 112 19 26.5 1 212 69 50 2 1102 

B 113 20 20 3 213 70 44 3 1545 

B 109 20 19 0.5 209 74 48 4 1883 

B 115 23 23 1 215 84 51 3 1526 

B 106 19 18.5 7 206 114   1 735 

C 128 13 10 3 312 2       

C 137 11 11 1 321 4       

C 132 21 20.5 5 316 13 64     

C 127 19 18.5 6 311 13 56     

C 120 15 10.5 8 305 13   1   

C 138 19 19 6 322 15 53     

C 129 16 12.5 5 313 17 48     

C 121 22 21.5 -1 306 18 36     

C 134 21.5 21.5 0.5 318 20 52     

C 118 19 19 -4 303 25 40     

C 133 21 20.5 -4 317 28 83     

C 117 16 15.5 4 302 44 70     

C 119 20 19.5 3 304 46   1   

C 130 19.5 18.5 -8 314 49 43     

C 135 21 20 -5 319 54 43     

C 124 23 23 -6 309 54 90     

C 136 18 18 -4 320 58 73     

C 131 22 20 2 315 62 62     

C 116 24 24 2 301 78 61     

C 123 26 25 -4 308 83 43     

D 150 17.5 17.5 20 412 4   1 750 

D 140 18.5 17 0.5 402 7   1 736 

D 147 21 20 1 409 7 76 2 1099 

D 141 20 19 2 403 10   1 736 

D 152 21 22 0.5 414 13 57 2 1181 

D 148 19 18.5 12 410 14   1 903 

D 145 19 18 6 407 15 86 2 1247 

D 142 22 22 0.5 404 18   1 933 
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D 139 18.5 17 3 401 22   1 768 

D 146 22 22 3 408 24 41 4 1872 

D 151 19 19 1 413 28 54 2 1440 

D 144 21 19.5 0.5 406 49 3 3 1564 

D 149 19 18 1 411 65 125 2 1186 

D 143 21 21 0.5 405 68 57 5 2492 

E 168 11 11 
 

504 1   1   

E 156 18 17.5 1.5 502 1   1   

E 154 15 14 
 

510 2   1   

E 161 13 13 -3 507 7       

E 165 17 17 
 

514 7       

E 170 18 17.5 3 508 8   2   

E 164 18.5 18 8 519 8   2 1146 

E 162 18 17.5 14 516 10   3 1707 

E 163 17 17 
 

506 12   5   

E 167 19 18 
 

511 13   3   

E 153 19 17.5 8 503 18   1   

E 166 20.5 21 0 501 21   1   

E 158 24 22.5 7 512 23   1   

E 155 19 18.5 
 

505 26   1   

E 172 20 20 1 520 28   3 1530 

E 160 24 23 5 517 28   6 2690 

E 173 22 22 
 

513 35   3   

E 169 23 23 4 518 37   3 1580 

E 157 18.5 18 1 515 37   4   

E 171 25 25 1.5 509 52   1   

E 159 22 22.5 6.5 521 55   4   


