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Ágrip 
Frjósemisvandamál í kúm eru vaxandi vandamál í heiminum í dag og því er mikilvægt að 

staðfesta fang sem fyrst á meðgöngunni og finna þær kýr sem ekki hafa fest fang svo hægt sé 

að sæða þær aftur strax og mögulegt er. Í dag er algengt að notuð séu próf til að mæla ákveðin 

hormón sem framleidd eru á meðgöngunni t.d. prógesterón sem mæld eru í mjólk eða blóði og 

meðgöngutengd gýkóprótein (PAG) sem einnig eru mæld í mjólk eða blóði. Það hefur verið 

sýnt fram á að greining meðgöngutengdra glýkópróteina (PAG) getur gefið mjög nákvæmar 

niðurstöður til að staðfesta fang. Gerðar hafa verið margar erlendar rannsóknir þar sem 

nákvæmi prófsins hefur verið skoðað og það borið saman við aðrar aðferðir. Ekki hafa verið 

gerðar neinar rannsóknir á Íslandi þar sem að PAG-mælingar hér á landi hófust ekki fyrr en árið 

2017.  

Þannig er notkun PAG-mælinga frekar nýtt fyrirbrigði hér á landi og tiltölulega fáir sem 

notfæra sér það enn sem komið er, en frá janúar til mars 2020 voru um 1,47% kúa á Íslandi með 

PAG-mælingu. Flestir bændur hérlendis láta aðeins mæla PAG-gildi einu sinni hjá hverri kú, 

en mælt er með því að mæla það að minnsta kosti tvisvar á meðgöngunni, t.d. til að fylgjast 

með lifun fósturvísa og til þess að geta sætt kúna sem fyrst ef hún missir fóstur. Um 84% kúnna 

sem voru með PAG-mælingar höfðu aðeins eina PAG-mælingu yfir alla meðgönguna og 13% 

höfðu tvær PAG-mælingar á meðgöngunni. 

Meðaltal PAG-gilda hjá þeim kúm sem voru með fangi var 1,446 og meðaltal þeirra kúa 

sem ekki voru með fangi var 0,209. Hjá þeim kúm sem voru með fangi hækkuðu PAG-gildin 

eftir því sem leið á meðgönguna, en meðaltöl PAG-gilda voru hæst rétt fyrir burð.  

Hlutfall fenginna kúa eftir PAG-gildum miðað við mismunandi tímalengd frá sæðingu 

var metið. Hlutfall þeirra sem báru ekki og voru því ekki með fangi var hæst þegar PAG-gildin 

voru á bilinu (0,250-0,750) og fór síðan lækkandi eftir því sem PAG-gildin urðu hærri. 

Niðurstöður sýndu að viðmiðunargildi sem notuð hafa verið hérlendis eru rétt og að þau eru 

sambærileg hjá íslenskum kúm og hjá öðrum kúakynjum.  

 

Lykilorð: Nautgriparækt, PAG, PAG mælingar, fósturlát snemma á meðgöngu, íslenskar kýr.  
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1. Inngangur 
 
1.1 Íslenski kúastofninn  

Íslenski kúastofninn er talinn eiga uppruna frá Norður-Evrópu og Bretlandseyjum, en þó 

aðallega frá Noregi (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Íslenskar kýr tilheyra hópi 

svokallaðra norðurnorrænna kúakynja, þau kúakyn sem einnig eru í þessum hópi eru m.a. 

finnsku landkynin, svartsíðóttar Þrændarkýr, sænskar fjallakýr og Norðanlandskýr. Innan þessa 

hóps er íslenski stofninn eini stóri stofninn sem er enn óblandaður öðrum kynjum. Verndargildi 

hans er því mikið þar sem að löng einangrun frá öðrum kynjum hefur gert íslenskar kýr 

frábrugðnar kúm frá öðrum löndum. Íslenski stofninn er stofn sem er mjög einsleitur, en talið 

er að hann hafi aldrei haft svokallaða undirstofna kannski vegna þess að ræktunarstarf hefur 

verið sameiginlegt á Íslandi í ca. 50 ár (Gautason, Schönherz, Sahana & Guldbrandtsen, 2019). 

Í blóðflokkarannsókn þar sem borin voru saman norrænu kúakynin kom í ljós að íslenskar kýr 

eru skyldastar norskum kúm af Þrænda- og Norðurlandskynjum. Íslensku kýrnar hafa líklega 

greinst frá þeim um miðja landnámsöld eða fyrir um 1100 árum (Kantanen o.fl., 2000). 

Innfluttir gripir sem fluttir voru til landsins á 18. og 19. öld eru taldir hafa verið mjög 

fáir (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Mjög lítil blöndun er við erlenda nautgripi 

í íslenska stofninum og innflutningur á nautgripum til Íslands virðist ekki hafa haft áhrif á 

stofninn. Það er líklega vegna þess að á 19. öld hafa þær kýr sem fluttar voru inn til landsins 

ekki hentað íslenskum aðstæðum eða blandast íslenskum gripum og horfið við framræktun 

(Gautason, o.fl., 2019). 

Stærð íslenska kúastofnsins hefur verið mjög breytileg í gegnum tíðina, ekki eru til 

margar heimildir um stofnstærð frá landnámi, en árið 1703 var allur kúastofninn í landinu talinn 

og var þá 35.860 gripir. Nautgripum fækkaði gífurlega eftir Móðuharðindin á 18. öld, þá varð 

heildartala gripa minni en 10.000 sem er líklega sögulegt lágmark. Eftir það fjölgaði þeim smám 

saman og árið 1950 voru nautgripir á Íslandi í kringum 45.000, árið 1980 hafði þeim fjölgað 

um 25.000 og var þá fjöldi þeirra kominn yfir 60.000 (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 

2001). Árið 2019 voru nautgripir alls 80.872 og af þeim voru 26.217 mjólkurkýr. Þrátt fyrir að 

nautgripum hafi fjölgað hefur hlutfall mjólkurkúa af heildarfjölda nautgripa minnkað um 

helming eða úr 65% í 32% frá árinu 1981 til 2019 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

 



2 
 

1.1.1 Nautgriparækt á Íslandi  

Fyrstu nautgriparæktarfélögin voru stofnuð árið 1903 og 1916 voru þau orðin 30 talsins. 

Tilgangur þeirra var annars vegar að annast sameiginlegt nautahald með heilbrigðum og vel 

byggðum nautum af íslensku kyni og hins vegar til að halda utan um skýrslur sem innihéldu 

upplýsingar um afurðir og ættir kúa. Félögum fjölgaði jafnt og þétt yfir árin og urðu flest um 

100 talsins. Bú í skýrsluhaldinu urðu flest um 3.000 talsins, sem var á þeim tíma þegar kúafjöldi 

var innan við 5 kýr á hverju búi (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001).  

Huppa frá Kluftum sem fædd var árið 1929 er sú kýr sem talin er hafa mesta 

erfðahlutdeild í íslenska stofninum, hún eignaðist alls 16 kálfa, af þeim voru sjö þekkt 

kynbótanaut og fjórar mjólkurkýr notuð til undaneldis. Tvö þekktustu afkvæmi Huppu voru 

nautin Máni 36001 sem var notað sem félagsnaut í Hrunamannahreppi í langan tíma og Suðri 

41090 sem lengi var notaður sem félagsnaut í Mývatnssveit. Margir af sonum þessara nauta 

urðu þekktir ættfeður íslenska stofnsins. Dóttursonur Huppu, Repp 40001, er talinn hafa verið 

einn mesti kynbótagripur síns tíma, en kýr undan honum höfðu mikla yfirburði fram yfir aðrar 

kýr á Íslandi. Ástæða þessarar miklu útbreiðslu á Kluftastofninum er að kýrnar höfðu mikla 

yfirburði í afurðum fram yfir aðrar kýr sem ekki voru af þessari ætt (Jón Torfason & Jón Viðar 

Jónmundsson, 2001).  

Árið 1946 hófust sæðingar á Íslandi með fersku nautasæði. Þá varð mikil breyting á 

kynbótastarfi þar sem mögulegt varð að nota einstök naut meira og á stærra svæði en áður. Með 

tilkomu þeirra minnkaði notkun á félagsnautum sem áður voru mikið notuð. Fyrsta 

sæðingastöðin var reist á Grísabóli við Akureyri og eftir það fór þeim fjölgandi. Þegar 

djúpfrysting á sæði kom til sögunnar árið 1969 var ekki þörf fyrir eins margar sæðingastöðvar, 

þar sem aðeins ein stöð gat séð um að koma sæði til allra kúabúa hvar sem er á landinu. Rekstur 

Nautastöðvarinnar á Hvanneyri var þá tekin yfir af  Búnaðarfélagi Íslands (BÍ) og eftir það 

kallaðist hún Nautastöð Búnaðarfélags Íslands. Félagsnautahald hætti endanlega með tilkomu 

djúpfrysta nautasæðisins, það þýddi að skyldleiki kúa jókst á milli sveita en aftur á móti 

minnkaði skyldleiki innan einstakra sveita. Árið 1974 urðu miklar breytingar á framkvæmd 

skýrsluhaldsins þegar farið var að vinna skýrslur í tölvu og öll úrvinnsla færð á einn stað hjá BÍ 

(Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). 

 

1.2 Tilurð og markmið  

Góð frjósemi nautgripa er mikilvæg og því er brýnt að staðfesta fang sem fyrst á meðgöngunni 

til að viðhalda reglulegum burði og bæta afköst gripa. Finna þarf þær kýr sem ekki hafa fest 
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fang sem fyrst til þess að hægt sé að sæða þær aftur og geta viðhaldið reglulegum burði hjá 

mjólkurkúm (Filho o.fl., 2019). Þær aðferðir sem notaðar eru til að greina fang snemma á 

meðgöngunni þurfa að uppfylla ýmis skilyrði. Þær þurfa annars vegar að geta greint þær kýr 

sem eru fengnar og hins vegar þær kýr sem eru ófengnar með góðu öryggi ásamt því að vera 

ódýrar og einfaldar í framkvæmd. Dæmi um aðferðir eru t.d. hefðbundin fangskoðun um 

endaþarm, ómskoðun sem hægt er að framkvæma 28-34 dögum eftir sæðingu og próf sem 

greina ákveðin hormón sem eru framleidd á meðgöngunni. Dæmi um slík próf eru prógesterón-

próf í mjólk eða próf á meðgöngutengdum glýkópróteinum (PAG) í mjólk eða blóði (Fricke, 

Ricci, Giordano & Carvalho, 2016). 

Dauði fósturvísa snemma á meðgöngu getur orðið án einkenna. Samkvæmt rannsókn 

Humblot o.fl. (2001) á nokkrum kúakynjum voru niðurstöður þær að í 20,5-43,6% tilfella var 

kýrin ekki fengin eða hafði misst fang mjög snemma á meðgöngunni. Fósturlát seinna á 

meðgöngunni eða eftir 21 dags meðgöngu var á bilinu 8,4-17,5% og fósturlát mjög seint eða í 

kringum 6 mánaða meðgöngu var á bilinu 0,3-3,7% (Humblot, 2001). Því fyrr sem fósturlát er 

greint á meðgöngunni því fleiri kýr ná að festa fang, þar sem að tíðni fósturvísadauða er mest á 

tímabili áður en greining á fangi fer fram. Það er því mikilvægt að greina fang sem fyrst og 

endurtaka að minnsta kosti einu sinni seinna á meðgöngunni þannig að hægt sé að sæða þær 

kýr sem misst hafa fóstur aftur sem fyrst. Ef þær kýr sem eru greindar með fangi snemma á 

meðgöngunni en missa síðan fóstur stuttu eftir greiningu og eru ekki greindar aftur, lengist bil 

frá sæðingu til burðar ásamt því að draga úr æxlunargetu kýrinnar (Fricke o.fl., 2016). 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort að gildi PAG-mælinga hjá 

íslenskum kúm séu ekki sambærileg og hjá öðrum kúakynjum, þ.e. hvort hægt sé að treysta 

þeim gildum sem fengin eru erlendis til að staðfesta fang eða ekki hér á landi. Eitt af 

markmiðunum er að skoða notkun bænda á PAG, hvenær þeir eru að senda sýni eftir sæðingu 

og hvort að þeir endurtaka mælinguna eða ekki.  

 

1.3 Meðgöngutengd glýkóprótein (PAG)  
Fjölmörg prótein og hormón eru framleidd á meðgöngu nautgripa þar sem annaðhvort myndun 

hefst eða eykst í byrjun meðgöngu. (Zoli, Guilbault, Delahaut, Ortiz & Beckers, 1992) 

Meðgöngutengd glýkóprótein (PAG) eru prótein sem framleidd eru í frumum í ysta lagi 

fylgjunnar. Hægt að greina þau í blóði 22 dögum eftir sæðingu, en þó gefa þau nákvæmari 

niðurstöðu ef þau eru greind að minnsta kosti 28 dögum eftir sæðingu (Friedrich & Holtz, 

2010). Frumurnar sem framleiða PAG-próteinin flytja efni sem innihalda mörg meðgöngutengd 
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glýkóprótein (PAG) í grunnvegg legsins og þaðan komast PAG-próteinin í blóðrás móðurinnar 

(Gatea o.fl., 2018). Það er því hægt að mæla magn PAG bæði í blóði og mjólk á meðgöngunni 

til að staðfesta fang hjá nautgripum. PAG-prótein hafa verið greind í flestum jórturdýrum, en 

greiningar eru þó aðallega notaðar hjá nautgripum og sauðfé (Green o.fl., 2000).  Eftir því sem 

líður á meðgönguna eykst styrkur PAG og líkurnar á fósturláti minnka (Telugu, Walker, & 

Green, 2009). 

PAG genafjölskylda nautgripa samanstendur af að minnsta kosti 22 umrituðum genum 

og nokkrum afbrigðum þessara gena. Þessi gen kallast boPAG(1-22) cDNA og samspil þeirra á  

milli getur verið mjög flókið (Telugu o.fl., 2009). Genin gegna öll mismunandi hlutverkum á 

mismunandi tímum meðgöngunnar sem skýrir af hverju niðurstöðum rannsókna ber ekki alltaf 

saman um það hvort að PAG-próteinin hafa einhver áhrif á fósturdauða eða ekki (Gatea o.fl., 

2018). Virkni meðgöngutengdra glýkópróteina (PAG) er að mestu óþekkt, en þó benda 

rannsóknir til þess að þau hafi hlutverk í þroska fylgju, viðhaldi meðgöngu og lifun fósturvísa, 

ásamt því að hafa hlutverk í próteinsundrandi virkni og ónæmisbreytingum. PAG-próteinin eru 

kóðuð og stjórnað af erfðamengi fósturvísisins á meðan á meðgöngu stendur (Santos, Cole, 

Null, Byrem & Ma, 2018). 

Það hefur verið sýnt fram á að meðgöngutengd glýkóprótein (PAG) geta gefið mjög 

nákvæmar niðurstöður til staðfestingar fangs á meðgöngu. Meðgöngutengd glýkóprótein eru 

mynduð af tvíkjarna frumum í ysta lagi fylgjunnar og berast síðan í blóðrásina þar sem hægt er 

að greina próteinin eftir 24 daga meðgöngu. Hægt er að fylgjast með lífvænleika fóstursins með 

greiningu próteina með allt að 95-98% nákvæmni þegar liðnir eru 28-30 dagar frá sæðingu 

(Filho o.fl., 2019). Mælingar á PAG eru aðallega notaðar til að fylgjast með lifun fósturvísa og 

virkni fylgjunnar (Pohler o.fl., 2013). Því hærri sem styrkur PAG er við mælingu í byrjun 

meðgöngunnar því meiri líkur eru á því að fósturvísirinn lifi. Sé hins vegar styrkur PAG lítill í 

byrjun meðgöngu eykur það líkurnar á fósturdauða. Dauði fósturvísa getur átt sér stað hvenær 

sem er á meðgöngunni, en dánartíðnin minnkar eftir því sem líður á meðgönguna, það er 

líkurnar á fósturdauða minnka eftir því sem líður á meðgönguna (Reese o.fl., 2019). 

 

1.3.1 PAG-mælingar 

Þróuð hafa verið próf sem greina magn meðgöngutengdra glýkópróteina (PAG) í bæði blóði og 

mjólk kúa. Niðurstöður þessara prófa segja til um hvort að kýrin sé með fangi eða ekki. Alertys 

Milk Pregnacy Test er próf sem þróað var af fyrirtækinu IDEXX til að greina PAG-prótein í 

mjólk snemma á meðgöngu og ELISA er greiningaraðferð sem notuð er til að mæla 

mótefnavaka, hormón o.fl. í sýnum (Ricci o.fl. 2015). Skilyrði er að það séu að minnsta kosti 
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liðnir 60 dagar frá síðasta burði og 28 dagar frá sæðingu og líða þurfa ákveðið margir dagar frá 

burði að næstu sæðingu (Roberts,  Byrem & Grooms, 2015). 

Eftir að mjólkursýni hafa verið tekin eru þau send á rannsóknarstofu þar sem greiningin 

fer fram. Sýnin eru sett í míkrótítrunarbakka sem búið er að húða með einstofna anti-PAG 

mótefni (Ricci o.fl. 2015). Anti-PAG mótefni bindast við meðgöngutengd glýkóprótein (PAG) 

sem eru til staðar í sýninu og þá er hægt að skola önnur efni sem ekki bindast við þau úr sýninu 

(Commun o.fl., 2016). Piparrótarperoxíðasi (TMB) er ensímhvarfefni sem notað er í 

mótefnalitun til að merkja mótefnavaka og mótefni þeirra, þau eru m.a. notuð til að merkja 

PAG-próteinin sem eru í sýninu. Eftir að búið er að skola þau efni sem ekki bindast við ensímin 

er bætt við hvarfefnunum 3,3c, 5,5c-tetrametýlbensidín, við það litast sýnin mismikið eftir því 

hversu mikið magn PAG-próteina er í þeim. Þau sýni sem eru litlaus eru neikvæð og sýni með 

sterkum lit jákvæð. Í hverjum örbakka eru bæði neikvæð og jákvæð sýni sem hægt er að nota 

til samanburðar. Neikvæða sýnið er m.a. notað til að reikna út S-N gildið. Þar á eftir eru sýnin 

mæld með litrófsmæli og niðurstöður fengnar út með því að reikna út ljósþéttni (OD) sýnisins 

þar sem útkoman verður svokallað S-N gildi. S-N gildið er fengið út með því að draga 

bylgjulengd ljósþéttnis í sýninu (S) frá ljósþétti neikvæða sýnisins (N). Þá fæst gildi (S-N) sem 

notað er til að flokka kýr í þrjá flokka. Þeir flokkar eru kýr sem eru ekki með fangi (neikvætt), 

kýr með fangi en þarf að endurtaka mælingu (óvíst) og kýr sem eru með fangi (jákvætt) (Ricci 

o.fl. 2015). Greining PAG-próteina í mjólk tekur aðeins um 3,5 klukkustundir og því hægt að 

fá niðurstöður mjög fljótt eftir sýnatöku (Commun o.fl., 2016). 

 
Tafla 1. S-N gildi í mjólk (Ricci o.fl., 2015). 

S-N gildi PAG-fanggreining í mjólk 

< 0.100 Neikvætt 

> 0.100 til < 0.250 Óvíst 

≥ 0.250 Jákvætt 
 

Tafla 2. S-N gildi í blóði (Ricci o.fl., 2015). 

S-N gildi PAG-fanggreining í blóði 

< 0,300 Neikvætt  

> 0,300 < 1,000 Óvíst 

≥ 1,000 Jákvætt 
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1.4 Erlendar rannsóknir  

Í rannsókn sem gerð var árið 2015 var skoðaður munur á milli PAG-mælinga í blóði og mjólk. 

Rannsóknin var gerð á 141 Holstein-kú á rannsóknarbúi Wisconsin- háskólans í Madison. Til 

greininga á PAG var notað ELISA-próf og mælingarnar voru gerðar vikulega frá 25 til 102 

dögum eftir sæðingu. Kýrnar voru einnig ómskoðaðar reglulega til staðfestingar á fangi. Við 

samanburð á PAG-mælingum og ómskoðunum kom í ljós að PAG-mælingar í blóði voru með 

92% nákvæmni en PAG-mælingar í mjólk 89% miðað við ómskoðun. PAG-mæligildi hækkuðu 

bæði í blóði og mjólk 25-32 dögum eftir sæðingu. Gildin lækkuðu síðan örlítið 53-60 dögum 

eftir sæðingu í blóði og 46-67 dögum eftir sæðingu í mjólk. Eftir 74 daga meðgöngu fór styrkur 

PAG hækkandi í bæði blóði og mjólk. Niðurstöðurnar sýndu að fyrsta kálfs kvígur höfðu hærri 

PAG styrk en eldri kýr í bæði blóði og mjólk. Þá var styrkur PAG í blóði um það bil tvöfalt 

hærri en styrkur í mjólk yfir alla meðgönguna. Fósturlát (fósturvísadauði) var alls 13% 32-102 

dögum eftir sæðingu og 7-14 dögum eftir fósturlát var hægt að sjá mikla lækkun á PAG-gildum 

í bæði mjólk og blóði (Ricci o.fl., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 1 sjást niðurstöður rannsóknarinnar um hvernig PAG styrkur breytist yfir meðgönguna 

og munurinn á því hvort PAG er mælt í mjólk eða blóði. PAG-gildin í rannsókninni voru öll 

flokkuð eftir PAG-gildum í töflu 1 og 2.  

 

 

 

Mynd 1. Munur PAG styrks í mjólk og blóði yfir meðgönguna, ásamt niðurstöðum 
ómskoðunar. Svart: ófengnar kýr, röndótt: fengnar kýr en þarf að endurtaka mælingu 
og hvítt: fengnar kýr (Ricci o.fl., 2015). 
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Tafla 3. PPV, NPV, næmi, sértækni og nákvæmni PAG-greininga  í mjólk og blóði (Fricke o.fl., 2016). 

PAG ELISA         PPV%                NPV%                Næmi%               Sértækni%              Nákvæmni% 

Blóð               84 (57 af 68)      100 (73 af 73)     100 (57 af 57)         87 (73 af 84)          92 (130 af 141)  

Mjólk             79 (52 af 66)       99 (68 af 69)       98 (52 af 53)          83 (68 af 82)          89 (120 af 135) 

 

Hlutfall fenginna kúa (PPV) samkvæmt PAG-gildi og staðfest fang með ómskoðun var 84% í 

blóði og 79% í mjólk. Hlutfall ófenginna kúa (NPV) samkvæmt PAG-gildi og staðfest með 

ómskoðun var 100% í blóði og 99% í mjólk. Næmi eða hlutfall þeirra kúa sem voru fengnar og 

höfðu jákvæða PAG-greiningu var 100% í blóði og 98% í mjólk. Sértækni eða hlutfall þeirra 

kúa sem voru ófengnar og höfðu neikvæða PAG-greiningu var 87% í blóði og 83% í mjólk. 

Nákvæmni eða hlufall þeirra kúa sem voru réttilega greindar með PAG-mælingu var 92% í 

blóði og 89% í mjólk. Í rannsókninni kom í ljós að 13% af þeim kúm sem greindar voru með 

fangi 32 dögum eftir sæðingu höfðu misst fóstur stuttu eftir þann tíma (Ricci o.fl., 2015). 

Mercadante, Ribeiro, Risco og Ealy (2016) könnuðu hvort það væru tengsl milli styrks 

PAG og klínískra sjúkdóma og ýmissa framleiðsluþátta, ásamt því að kanna með hve miklu 

öryggi er hægt að nýta PAG-mælingar til að spá fyrir um hvort að um meðgöngu sé að ræða 

eða ekki. Það kom í ljós að klínískir sjúkdómar höfðu engin áhrif á PAG-styrk, samt sem áður 

höfðu þær kýr sem voru með gigt eða einhvers konar efnaskiptavandamál hærri styrk PAG í 

blóði en þær sem ekki voru með þessa sjúkdóma. Niðurstöður sýndu að breytingar á PAG-styrk 

snemma á meðgöngunni gátu leitt til aukinnar hættu á fósturvísadauða/fósturláti. Ekki var víst 

hvort að breyttur PAG-styrkur hafði einhver áhrif á fósturvísadauða/fósturlát snemma eða seint 

á meðgöngu og hvort að breytingarnar endurspegluðust af fylgjunni eða hvort þetta voru 

kerfisbundnar breytingar sem voru til staðar í gripunum. Niðurstöður gefa okkur engu að síður 

einhverjar vísbendingar um það hvernig PAG-styrkur spáir fyrir um heilbrigði fylgjunnar og 

þungun.  

Commun o.fl. (2016) rannsökuðu tvö ensímbundin próf sem notuð eru til að greina 

meðgöngutengd glýkóprótein í mjólk og blóði. Þar var gerð rannsókn á bæði Holstein og 

Montbéliarde kúm frá 12 kúabúum og voru kýrnar alls 116 talsins. Tekin voru sýni úr blóðvatni, 

mjólk og blóði úr hverri kú og þau send á rannsóknastofu til greininga. Notuð voru tvenns konar 

próf, annað til að greina fang í mjólk og hitt til að greina fang í blóðvatni og blóði. Einnig voru 

allar kýr ómskoðaðar til að staðfesta fang í kringum 41 degi eftir sæðingu. Alls voru 102 kýr 

sæddar og 63 af þeim með staðfest fang eftir ómskoðun. Niðurstöður sýndu að um 41 degi eftir 

sæðingu var hægt að staðfesta fang með greiningu PAG í blóðvatni með 97,8% nákvæmni, 
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PAG í blóði með 100% nákvæmni og PAG í mjólk með 97,5% nákvæmni. Meðaltal S-N gilda 

og staðalfrávik frá meðaltali í mjólk fyrir þær kýr 

sem voru með staðfest fang 

var 1,171 (±0,079) 30 dögum 

eftir sæðingu, 1,028 (±0,064) 

41 dögum eftir sæðingu og 

0,581 (±0,040) 53 dögum eftir 

sæðingu. Meðaltal S-N gilda 

og staðalfrávik frá meðaltali í 

mjólk fyrir þær kýr sem ekki 

voru með fangi var 0,105 

(±0,027) 30 dögum  eftir 

sæðingu, 0,147 (±0,070) 41 

dögum eftir sæðinu og 0,105 

(±0,031) 53 dögum eftir 

sæðingu. Þá kom í ljós að ef 

S-N gildið í mjólk var lægra en 

0,25 var kýrin ekki með fangi og ef S-N gildið var hærra en 0,25 var kýrin með fangi. 

Shephard & Morton (2018) gerðu rannsókn í Ástralíu á 923 Friesian kúm og Friesian-

Jersey blendingum þar sem markmiðið var að komast að því hver munurinn er á ómskoðun og 

fanggreiningu með því að greina PAG-gildi í mjólk með tilliti til næmis og nákvæmni þessara 

tveggja aðferða. Allar kýr voru ómskoðaðar 35, 85 og 175 dögum eftir sæðingu og þær greindar 

annað hvort með fangi eða ekki með fangi. Tekin voru mjólkursýni 70,100 og 150 dögum eftir 

sæðingu og þau send á rannsóknastofu til greininga. Til greininga var notað prófið IDEXX Milk 

Pregnancy Test og síðan reiknað út svokallað S-N gildi. Flokkun S-N gilda var samkvæmt töflu 

1. Þær kýr sem flokkuðust sem jákvætt en þurfti að endurtaka (0,100-0,250 S-N) og þær kýr 

sem voru ekki með fangi 85 dögum eftir sæðingu voru teknar út úr rannsókninni. Eftir að þær 

höfðu verið teknar út voru 879 kýr eftir, 501 kýr eða 57% voru greindar með fangi samkvæmt 

PAG-gildi og 512 kýr eða 58,2% voru greindar með fangi samkvæmt ómskoðun. Þetta þýðir að 

PAG-greiningin var með aðeins minni nákvæmni en ómskoðunin. Niðurstöður sýndu að hlutfall 

þeirra kúa sem greindar voru með fangi samkvæmt PAG-gildi og voru síðan með staðfest fang 

í ómskoðun var ≥95% og hlutfall þeirra kúa sem voru með fangi var að minnsta kosti 55-76% 

af heildarfjölda kúa. Hlutfall þeirra kúa sem ekki voru með fangi samkvæmt PAG-gildi sem 

síðan var staðfest með ómskoðun var ≥95% og hlutfall þeirra kúa sem ekki voru með fangi var 

Mynd 2. S-N gildi í blóðvatni, mjólk og blóði, bæði þær kýr sem voru með 
fangi (A) og þær sem ekki voru með fangi (B)(Commun o.fl., 2016). 
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að minnsta kosti 43-55% af heildarfjölda kúa. Nákvæmni og næmi fangprófs með PAG-

greiningu er því ekki eins mikið og ómskoðunar.  

Árið 2010 var gerð rannsókn á PAG-mælingum í bæði blóði og mjólk. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvort að ELISA (greiningaraðferð sem notuð er til að mæla 

mótefnavaka, hormón og fleira í blóð- og mjólkursýnum) væri góð aðferð til þess að greina 

fang snemma á meðgöngunni. Tekin voru blóð- og mjólkursýni reglulega frá 3 vikum eftir 

sæðingu þar til 2 vikum eftir burð úr 12 kúm sem 

búið var að staðfesta með fangi til að skoða 

breytingu PAG-gilda yfir meðgönguna. Einnig 

voru tekin blóðsýni úr 397 kúm þar sem einnig 

voru notaðar aðrar aðferðir til þess að staðfesta 

fang eins og t.d. ómskoðun. Síðan voru 25 kýr úr 

þeim hópi sem haldið var áfram að ómskoða og 

mæla PAG-gildi í blóði. Í mjólk var styrkur PAG 

3,2% minni en styrkur PAG í blóði, 

eftir 60 daga meðgöngu var mismunur milli þeirra 

kúa sem voru með fangi og þeirra sem ekki voru 

með fangi orðinn mjög sýnilegur þegar PAG-gildi 

í blóði var mælt. Þegar PAG-gildi var mælt í 

mjólk var ekki greinanlegt hvort að kýr var með 

fangi eða ekki fyrr en eftir 150 daga meðgöngu 

eins og sést á mynd 4. Meðaltal PAG-gilda í blóði 

í þeim kúm sem voru með fangi var 1,1 ng/ml 

(±0,5), PAG styrkur byrjaði að aukast um 25 

dögum eftir sæðingu og byrjaði að lækka örlítið aftur í kringum 40 dögum eftir sæðingu (mynd 

4). Reiknað var með að til þess að kýr teljist vera með fangi þurfi PAG-gildið í blóði að vera að 

minnsta kosti 2 ng/ml. Nákvæmni PAG-greininga í blóði í kringum 31-35 dögum eftir sæðingu, 

þ.e. hversu áreiðanlegt það er til þess að greina hvort að kýr sé með fangi eða ekki, var um 94% 

(Friedrich & Holtz, 2010). 

Roberts o.fl. (2015) gerðu rannsókn í Bandaríkjunum á Angus-kúm og Angus-

blendingum í yfir 2 ár þar sem þau skoðuðu mun tveggja aðferða til að greina fang snemma á 

meðgöngunni. Borin voru saman PAG-fangpróf í mjólk annars vegar og blóði hins vegar. Sýni 

voru tekin úr mjólk og blóði 332 kúa og þau send á rannsóknastofu til greininga þar sem notuð 

voru prófin IDEXX Milk Pregnancy Assey fyrir mjólkursýni og IDEXX Bovine Pregnancy Assey 

Mynd 3. Breyting PAG (ng/ml) í mjólk  yfir 
meðgönguna (Friedrich & Holtz, 2010). 

Mynd 4. PAG (ng/ml) í blóði  bæði í kúm með fangi 
og kúm ekki með fangi (Friedrich & Holtz, 2010). 
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fyrir blóðsýni. Kýrnar voru annað hvort sæddar eða gengu undir nauti, nautin voru tekin frá 30 

dögum áður en sýni voru tekin. Þegar PAG-gildi í mjólk voru borin saman við niðurstöður úr 

ómskoðun kom í ljós að næmi prófsins var 99,7%, nákvæmni var 80,8%. Þegar bornar voru 

saman niðurstöður PAG-gildis í blóði og ómskoðunar kom í ljós að næmi prófsins var 100% 

og nákvæmni var 90%. Hlutfall 

þeirra kúa sem greindar voru með 

fangi samkvæmt PAG-gildi í mjólk 

og voru síðan með staðfest fang í 

ómskoðun var 98,4% og hlufall 

þeirra kúa sem voru ekki greindar 

með fangi og ófengar samkvæmt 

ómskoðun var 95,5%. Niðurstöður 

sýndu að PAG-greining í mjólk er 

nákvæm leið til þess að staðfesta 

fang allt frá 30 dögum eftir sæðingu, í rannsókninni var aðeins ein af þeim 300 kúm sem voru 

greindar með fangi rangt greind. Það var mikill breytileiki S-N gilda hjá þeim kúm sem voru 

fengnar eins og sést á mynd 5. Þrátt fyrir þennan breytileika hafa rannsóknir sýnt fram á að 

PAG- greiningar í mjólk virka vel til að greina fang hjá nautgripum.  

 Rannsókn sem gerð var árið 2018 fjallaði um það hvort það væri hægt að nota 

meðgöngutengd glýkóprótein (PAG) til að greina fang snemma á meðgöngunni hjá Zebu 

Nelore-kúm. Rannsóknin var gerð á 130 Zebu Nelore-kúm í Brasilíu og voru þær allar 

ómskoðaðar í kringum 25 og 28 dögum eftir sæðingu. Söfnun blóðsýna fór fram á sama tíma 

og þau síðan greind á rannsóknarstofu með IDEXX Bovine Pregnancy Test. Áttatíu dögum eftir 

sæðingu voru allar kýr greindar með hefðbundinni fangskoðun um endaþarm og niðurstöður 

greiningarinnar voru að 67,69% kúnna voru með fangi og 32,31% kúnna voru ekki með fangi. 

Niðurstöður ómskoðunar voru að 64,6% kúnna voru með fangi og 35,5% kúnna voru ekki með 

fangi 28 dögum eftir sæðingu. Niðurstöður PAG-greiningar voru að 70% kúnna voru með fangi 

og 30% kúnna voru ekki með fangi 28 dögum eftir sæðingu.  Hlutfall þeirra kúa sem voru með 

fangi samkvæmt PAG-gildi sem voru síðan með staðfest fang samkvæmt hefðbundinni 

fangskoðun (PPV) var 96,70% bæði 25 og 28 dögum eftir sæðingu. Hlutfall þeirra kúa sem ekki 

voru með fangi samkvæmt PAG-gildi sem síðan var staðfest með hefðbundinni fangskoðun 

(NPV) var 100% bæði 25 og 28 dögum eftir sæðingu. Næmi eða hlutfall þeirra kúa sem voru 

með fangi og voru með jákvæða PAG-greiningu var 100% bæði 25 og 28 dögum eftir sæðingu. 

Mynd 5. PAG-styrkur í mjólk yfir meðgönguna hjá þeim kúm sem 
voru með fangi (Roberts o.fl., 2015). 
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Nákvæmni eða hlutfall þeirra kúa sem voru réttilega greindar með PAG-mælingu var 92,86% 

bæði 25 og 28 dögum eftir sæðingu (Bragança o.fl., 2018). 

Árið 1992 var notað svokallað RIA próf til að greina meðgöngutengd glýkóprótein í 

blóði. Rannsóknin var gerð á 430 Holstein-Friesian 

kúm, tekin voru blóðsýni 35 dögum eftir 

fósturvísaflutning. Fang var síðan staðfest með 

hefðbundinni fangskoðun um endaþarm eftir 45 daga 

meðgöngu. Samkvæmt hefðbundinni fangskoðun 

kom í ljós að 140 kýr voru með fangi af þeim 143 

kúm sem greindar voru með fangi samkvæmt PAG-

greiningu og 267 kýr voru greindar ófengnar af þeim 

287 kúm sem greindar voru ekki með fangi 

samkvæmt PAG-greiningu. Nákvæmni RIA prófsins 

var því 94,65%. PAG-gildi hækkaði mikið stuttu 

fyrir burð og var síðan einhvern tíma að lækka eftir 

burð, sem líklega er vegna þess að próteinið hefur 

langan helmingunartíma í blóði og finnast því áfram eftir burð. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu einnig í ljós að kyn fósturvísisins getur haft áhrif á PAG-styrk í blóðinu. Þær kýr sem 

gengu með fósturvísa sem voru kvígur voru með hærri PAG-styrk (ug/ml) í blóði en þær kýr 

sem gengu með naut (Zoli o.fl., 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Breyting PAG (ng/ml) í blóði yfir 
meðgönguna, meðaltal ± staðalfrávik  (Zoli 
o.fl., 1992). 
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2. Efni og aðferðir  

2.1 Gagnasafnið  

Við þessa rannsókn voru notuð gögn frá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins (RML) úr 

nautgriparæktarkerfinu Huppu og gögn frá Rannsóknarstofu mjólkuriðnaðarins (RM). 

Upphaflega gagnasafnið hafði að geyma upplýsingar um 4608 gripi og allt voru þetta kýr sem 

eru með PAG-mælingar. Í gagnasafninu kom fram einstaklingsnúmer, dagsetningar sæðinga, 

númer sæðinga, burðardagsetningar, númer burðar, PAG-mæligildi og dagsetning og númer 

mæligildisins. Hægt var að tengja saman öll gögnin með einstaklingsnúmeri kúnna.  

Í gagnasafninu voru kýr sem höfðu líklega gengið undir nauti en ekki verið sæddar. 

Þeim færslum var eytt þar sem fangdagsetning var ekki kunn, einnig var öllum færslum þar sem 

PAG-mæling var gerð 200 dögum eða seinna eftir sæðingu eytt út. Þá voru kýrnar í 

gagnasafninu sem eftir voru alls 4284 talsins og þær PAG-mælingar sem höfðu verið gerðar 

voru alls 5073 frá 1. janúar 2019 til 31. mars 2020. Unnið var með gögn frá árunum 2018-2020 

en þar sem að PAG-mælingar hér á landi byrjuðu ekki fyrr en árið 2017 eru ekki til nein gögn 

fyrir þann tíma.  

 

2.1.1 Forvinnsla gagna  

Gagnasafnið var skráð í Microsoft Office Excel 2016 (© Microsoft Corporation, 2016) og þar 

fór öll flokkun fram og gerð mynda og taflna. Unnið var með gögnin í Microsoft Excel® þar 

sem fundnar voru þær sæðingar sem pössuðu við PAG-mælingarnar, sem sagt þær mælingar 

sem voru á bilinu 28-200 dögum eftir sæðingu. Algengast var að sæðing væri 30-40 dögum 

eldri en PAG-mæling. Síðan var fundið út frá burðum hvaða sæðingar skiluðu kálfi miðað við 

að meðganga væri 283±14 dagar. Út frá því var síðan hægt að finna hver PAG-gildin voru 

annars vegar fyrir þær kýr sem festu ekki fang og hins vegar fyrir þær kýr sem festu fang.  

Lýsing á aðferðafræðinni: 

Þ Kanna hvort að kýr hefur fest fang eða ekki og bera það saman við gildin úr PAG 

mælingunum.  

Þ Kanna tíma frá burði til sýnatöku PAG. 

Þ Kanna tíma frá sæðingu til sýnatöku PAG. 

Þ Kanna tíma frá sæðingu til næsta burðar. 

Þ Kanna hvort að viðkomandi kýr sé sædd aftur eða ekki. 
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Fundnar voru þær sæðingar sem pössuðu við PAG-mælingarnar og út frá því var hægt að finna 

út hvaða sæðingar skiluðu kálfi. Til að finna út hvaða kýr festu ekki fang var skoðað hvort það 

voru liðnir meira en 300 dagar frá sæðingu og hvort kýrin hefði verið sædd aftur eftir að PAG-

mæling hafði verið framkvæmd. Til að kanna hlutfall þeirra kúa sem bera eftir PAG-gildum 

miðað við mismunandi tímalengd frá sæðingu voru þær kýr sem voru með fangi flokkaðar eftir 

því hvort þær hefðu borið á réttum tíma, snemma eða seint. Eftir það var þeim skipt upp eftir 

því hve hátt PAG-gildið var og það sama var gert við þær kýr sem voru örugglega ekki með 

fangi vegna þess að þær báru ekki innan eðlilegra tímamarka miðað við sæðingu. 

 
2.2 Tölfræðileg úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við forritið JMP Statistical Discovery, útgáfa 15 (© SAS 

Institude Inc, 2019). Búin voru til gröf til að skoða hlutfallslega dreifingu PAG-gilda, fundin 

voru hæstu og lægstu gildi ásamt því að reiknað var meðaltal, staðalfrávik, og breytileikastuðull 

PAG-gildana á mismunandi tíma meðgöngunnar. Það sama var skoðað hjá þeim kúm sem voru 

fengnar og þeim sem ekki voru fengnar til að skoða muninn þar á milli.  

PAG-gildi þeirra kúa sem festu fang voru pöruð saman eftir dögum frá sæðingu og þannig 

var hægt að sjá hvernig PAG-gildin breytast yfir meðgönguna (frá 28-200 dögum eftir 

sæðingu). 
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3. Niðurstöður 

3.1 Notkun á PAG-mælingum á Íslandi 

Fjöldi PAG-mælinga sem gerðar eru í hverjum mánuði hefur aukist frá árinu 2019 til 2020. 

Þannig hefur fjöldi PAG-mælinga aukist að meðaltali um 43% ef bornar eru saman mælingar í 

janúar-mars 2019 og janúar-mars 2020. Í janúar 2020 jókst fjöldi PAG-mælinga um 42% frá 

árinu áður, í febrúar 2020 jókst hann um 26% og í mars 2020 um 62%. Þetta sýnir að það er 

mikil aukning hér á landi á notkun PAG-mælinga. Árið 2019 voru að meðaltali 327 mælingar 

gerðar í mánuði og frá janúar til mars 2020 voru gerðar að meðaltali 384 mælingar í mánuði 

(mynd 7). 

 

 
Mynd 7. Fjöldi PAG-mælinga í hverjum mánuði. 

 
Heildarfjöldi mjólkurkúa árið 2019 var 26.217 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Að meðaltali voru 1,21% kúnna með PAG-mælingar ef miðað er við heildarfjölda kúa á Íslandi 

árið 2019 og frá janúar til mars árið 2020 voru að meðaltali 1,47% með PAG-mælingar af 

heildarfjölda kúa (mynd 8).  
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Mynd 8. Hlutfall kúa með PAG-mælingar á Íslandi miðað við heildarfjölda mjólkurkúa. 

 
Það eru ekki margir bændur á Íslandi sem eru að láta mæla PAG-gildi oftar en einu sinni hjá 

sömu kúnni yfir meðgönguna eins og sést á mynd 9. Lang flestir láta mæla það einungis einu 

sinni hjá hverri kú á hverri meðgöngu. Um 84% kúnna með PAG-mælingu höfðu aðeins eina 

PAG-mælingu yfir alla meðgönguna og 13% höfðu tvær PAG-mælingar á meðgöngunni. 

 

 
Mynd 9. Fjöldi PAG-mælinga og skiptin sem mælingar eru gerðar á hverri kú.  
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3.2 Breyting PAG-gilda á meðgöngu 

Eins og sést á mynd 10 hækka PAG-gildin eftir því sem líður á meðgönguna. Meðaltöl (± 

staðalfrávik) PAG-gilda á fyrri hluta meðgöngu eru frekar jöfn en breytileikinn eykst eftir því 

sem líður á meðgönguna. Það er m.a. vegna þess að færri PAG-mælingar hafa verið gerðar á 

seinni hluta meðgöngunnar og því byggja meðaltölin á færri mælingum. Styrkur PAG fer 

lækkandi  30 dögum eftir sæðingu en eykst síðan smám saman 60 dögum eftir sæðingu og 100 

dögum eftir sæðingu eru flest PAG-gildin á bilinu 1,5-3,0.  

Meðaltal þeirra kúa sem voru með fangi var 1,736 (±0,54) 30 dögum eftir sæðingu, 1,420 

(±0,54) 41 dögum eftir sæðingu og 1,014 (±0,51) 53 dögum eftir sæðingu. Meðaltal þeirra kúa 

sem ekki voru með fangi var 0,269 (±0,61) 30 dögum eftir sæðingu, 0,120 (±0,27) 41 degi eftir 

sæðingu og 0,387 (±0,54) 53 dögum eftir sæðingu. Fjöldi mælinga sem gerðar voru 53 dögum 

eftir sæðingu hjá þeim kúm sem voru ófengnar voru alls 11, hæsta gildi var 1,632 og lægsta 

gildi var 0,36. Meðaltal þessara mælinga er mjög hátt af því að 3 af þessum 11 mælingum voru 

yfir 0,900, en þessar þrjár kýr höfðu líklega misst fóstur seinna á meðgöngunni. Það sama á við 

um mælingarnar sem gerðar voru 30 dögum eftir sæðingu hjá þeim kúm sem voru ófengnar, þá 

voru tvær mælingar sem voru yfir 1,200 og 41 dögum eftir sæðingu var ein mæling yfir 1,300.  

Meðaltal PAG-gilda hjá þeim kúm sem voru með fangi var 1,446 og meðaltal þeirra kúa sem 

ekki voru með fangi var 0,209. 

 

Mynd 10. Meðaltal PAG-mæligilda yfir meðgönguna hjá þeim kúm sem voru fengnar. 
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 Mynd 11 er svipuð og mynd 10 nema að hún sýnir meðaltöl (± staðalfrávik) PAG-gilda 

hjá þeim kúm sem ekki voru með fangi. PAG-gildin eru nánast öll frekar lág fyrir utan nokkrar 

undantekningar þar sem það voru nokkur há PAG-gildi í gögnunum sem hækkuðu meðaltölin. 

Þessi háu gildi má líklega rekja til dauða fósturvísa á meðgöngunni þar sem að síðustu sæðingar 

þessara kúa skiluðu ekki kálfi. Þessar kýr höfðu annað hvort verið sæddar aftur eftir að PAG-

mæling hafði verið gerð eða að það höfðu verið liðnir meira en 300 dagar frá síðustu sæðingu 

og þær ekki enn bornar. 

 

 
Mynd 11. Meðaltal PAG-mæligilda yfir meðgönguna hjá þeim kúm sem voru ekki fengnar.  

 
Hægt er að sjá skýran mun á milli þeirra kúa sem eru líklega fengnar og þeirra sem ekki eru 

fengnar (mynd 12). Myndin sýnir PAG-gildi allra kúa í gagnasafninu sem eru samtals 4284. 

Það sést glöggt að bændur láta miklu frekar mæla PAG-gildi á fyrri part meðgöngunnar eða frá 

um 28 til 70 dögum eftir sæðingu.  
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Mynd 12. PAG-gildi yfir meðgönguna hjá öllum kúm. 

 
3.3 Dreifni PAG-gilda hjá íslenskum kúm 

Meðaltal PAG-gilda hjá öllum kúm í gagnasafninu var 1,287. Skoðuð var hlutfallsleg dreifni 

PAG-gildanna mislöngu eftir sæðingu (mynd 13-16). 

 
Tafla 4. PAG-gildi 28-50 dögum eftir sæðingu. 

      Meðaltal          Staðalfrávik          Lágmark          Hámark          Miðgildi               N 

        1,075                  0,80                      0,02                4,0                 1,065               1743              

 

 
Mynd 13. Dreifni PAG-gilda 28-50 dögum eftir sæðingu. 
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Tafla 5. PAG-gildi 51-100 eftir sæðingu. 

      Meðaltal          Staðalfrávik          Lágmark          Hámark          Miðgildi             N 

        0,874                   0,65                     0,021               4,0                 0,79              1836   

 

 
Mynd 14. Dreifni PAG-gilda 51-100 dögum eftir sæðingu. 

 
Tafla 6. PAG-gildi 101-150 dögum eftir sæðingu. 

     Meðaltal          Staðalfrávik          Lágmark          Hámark         Miðgildi            N  

        1,316                  0,83                    0,024                4,0               1,284             462              

 

 
Mynd 15. Dreifni PAG-gilda 101-150 dögum eftir sæðingu. 

 
Tafla 7. PAG-gildi 151-200 dögum eftir sæðingu. 

      Meðaltal          Staðalfrávik           Lágmark          Hámark          Miðgildi             N 

        1,884                  1,06                      0,025                4,0                1,946              242              
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Mynd 16. Dreifni PAG-gilda 151-200 dögum eftir sæðingu. 

 
PAG-gildi hjá þeim kúm sem voru með fangi þar sem þær voru allar bornar eftir að 

PAG-mælingin var gerð voru flest í kringum 1,5. Fá gildi voru lægri en 0,250, oft mælingar 

sem gerðar voru snemma á meðgöngunni. Væru kýrnar mældar aftur (sem var ekki í öllum 

tilfellum) voru gildin orðin mikið hærri og því augljóst að kýrin væri með fangi (mynd 18). 

Langflest gildin eru undir 0,200 hjá þeim kúm sem eru ekki með fangi, en þó eru nokkur mjög 

há gildi. Þau má líklega rekja til dauða fósturvísa á meðgöngunni, þar sem að það voru liðnir 

meira en 300 dagar frá síðustu sæðingu hjá þessum kúm (mynd 17).  

 

 

 
Tafla 8. Dreifni PAG-mæligilda (kýr sem voru ekki með fangi). 

      Meðaltal          Staðalfrávik          Lágmark          Hámark          Miðgildi             N 

        0,209                   0,43                    0,021                4,0                 0,06                777            

 

 

Mynd 17. Dreifing PAG-mæligilda (kýr sem voru með 
fangi) 

Mynd 18. Dreifing PAG-mæligilda (kýr sem voru ekki 
með fangi) 
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Tafla 9. Dreifni PAG-mæligilda (kýr sem voru með fangi). 

      Meðaltal          Staðalfrávik          Lágmark          Hámark         Miðgildi            N 

        1,446                   0,70                   0,035                 4,0               1,344             1689 

 

3.4 Flokkun PAG-gilda  

Á mynd 19 sést hvernig PAG-gildin flokkast ef þau eru flokkuð eftir töflu 1, þar sem þau eru 

flokkuð sem jákvætt, óvíst eða neikvætt eftir PAG-styrk (S-N gildum). Líkurnar á jákvæðu 

PAG-gildi aukast eftir því sem að líður á meðgönguna og líkurnar á PAG-gildum sem flokkast 

sem annaðhvort óvíst eða neikvætt minnka eftir því sem líður á meðgönguna.  

 
Mynd 19. Flokkun S-N gilda eftir fjölda daga frá sæðingu. 

Kýr sem höfðu borið var skipt í hópa eftir því hvort að meðgöngutími var 284±14 dagar, minna 

en 269 eða meira en 298 dagar. Í ljós kom að rúmlega 80% kúnna bar á réttum tíma (284±14 

daga meðganga) þegar PAG-gildin voru á bilinu 0,250-0,750. Við hærri PAG-gildi bar meira 

en 90% kúnna á réttum tíma. Þær kýr sem báru ekki voru einnig fleiri þegar PAG-gildin voru 

lægri (mynd 20). 
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Mynd 20. Hlutfall þeirra kúa sem bera eftir PAG-gildum miðað við mismunandi tímalengd frá sæðingu. 

 

Um 13,8% af þeim kúm sem voru ófengnar, myndu samt sem áður greinast með jákvætt fang 

þar sem að PAG-gildin voru yfir 0,250 (mynd 20). 
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4. Umræður 

4.1 Notkun á PAG-mælingum á Íslandi 

Þrátt fyrir að notkun PAG-mælinga á Íslandi hafi aukist mjög mikið á aðeins tveimur árum og 

greinilega fleiri bændur sem eru að nýta sér þessa þjónustu, eru samt sem áður aðeins 1,47% af 

heildarfjölda kúa sem höfðu PAG-mælingar fyrstu þrjá mánuði ársins 2020. PAG-mælingar eru 

aðallega notaðar til að fylgjast með lifun fósturvísa og virkni fylgjunnar og mælt er með því að 

niðurstaðan sé staðfest með fangskoðun að minnsta kosti tvisvar á meðgöngunni hjá kúm. Það 

er vegna þess að mestu líkurnar á dauða fósturvísa er snemma á meðgöngunni og getur þá oft 

verið einkennalaus. Við skoðun á fjölda kúa á Íslandi með fleiri en eina PAG-mælingu á sömu 

meðgöngu kom í ljós að 84% kúnna höfðu aðeins eina PAG-mælingu á allri meðgöngunni og 

16% voru með PAG-mælingar tvisvar eða oftar á meðgöngunni. Skýringin á þessu gæti verið 

sú að bændum finnst kostnaður of mikill og eru þá kannski ekki að mæla oftar en einu sinni eða 

þá að fang hafi verið staðfest með fangskoðun seinna á meðgöngunni. Einnig gæti verið skortur 

á fræðslu þar sem skýrt væri frá því hversu mikilvægt það er að nota þetta fangpróf oftar en 

einu sinni á meðgöngunni hjá hverri kú og þar af leiðandi finnst bændum kannski alveg nóg að 

mæla PAG-gildi aðeins einu sinni. Með aukinni notkun verður vonandi breyting á þessu og 

fleiri bændur fara að átta sig á því hversu mikilvægt það er að láta mæla PAG-gildi oftar en 

einu sinni hjá hverri kú.  

 

4.2 Breyting PAG-gilda á meðgöngu 

Niðurstöður sýna að meðaltal PAG-gilda hjá þeim kúm sem eru fengnar fer hækkandi eftir því 

sem líður á meðgönguna (mynd 10) sem er í samræmi við niðurstöður Ricci o.fl. (2015), 

Commun o.fl. (2016) og Zoli o.fl. (1992). PAG-gildin eru að meðaltali hærri á Íslandi en þau 

voru í rannsókn Commun o.fl. (2016) þegar borin eru saman meðaltöl PAG-mælinga sem 

framkvæmdar voru 30, 41 og 53 dögum eftir sæðingu bæði hjá þeim kúm sem voru með fangi 

og þeim sem ekki voru með fangi. Niðurstöður sýna einnig samræmi við niðurstöður Ricci o.fl. 

(2015) þar sem að PAG-gildi byrjuðu að lækka um það bil 40 dögum eftir sæðingu en eftir 60 

daga meðgöngu byrjuðu þau að hækka aftur (mynd 10). 

PAG-gildi þeirra kúa sem ekki voru með fangi breyttust ekki því lengra sem leið frá 

síðustu sæðingu. Í rannsókn Friedrich og Holtz (2010) og Commun o.fl. (2016) er mjög augljóst 

að PAG-mælingar í blóði og mjólk hjá þeim kúm sem ekki voru með fangi breyttust ekkert því 

lengra frá sæðingu sem PAG-mælingin var gerð miðað við þær kýr sem voru með fangi (mynd 
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2 og 4). Á mynd 12 sést að það er greinilegur munur á milli þeirra kúa sem voru með fangi og 

þeirra sem ekki voru með fangi.  

 

4.3 Dreifni PAG-gilda hjá íslenskum kúm 

Þegar skoðuð er hlutfallsleg dreifni PAG-gilda yfir meðgönguna sést að hún er mest á seinni 

hluta meðgöngunnar (151-200 dögum eftir sæðingu), þá eru fleiri PAG-gildi sem eru 2,5 eða 

hærri (mynd 16). Það er vegna þess að PAG-gildin hækka því lengra frá sæðingu sem PAG-

mælingin er gerð, eins og áður hefur komið fram. Dreifnin var minnst 51-100 dögum eftir 

sæðingu, en þá voru mjög fá PAG-gildi sem náðu yfir 2,0.  

Niðurstöður sýna að þær kýr sem eru með staðfest fang (þær sæðingar sem skiluðu kálfi) 

eru með PAG-gildi upp á 1,446 að meðaltali (tafla 8). Alls voru 1689 kýr sem voru með fangi, 

sem hægt var að staðfesta með því að skoða hvort að síðasta sæðing hafi skilað kálfi eða ekki. 

Þær kýr sem voru ekki með staðfest fang (þær sæðingar sem skiluðu ekki kálfi) höfðu PAG-

gildi að meðaltali 0,209 (tafla 9). Alls voru 777 kýr sem ekki voru með fangi, sem hægt var að 

staðfesta með því að finna þær kýr þar sem meira en 300 dagar höfðu liðið frá síðustu sæðingu.  

Ef að PAG-gildið er hærra en 0,250 eru miklar líkur á að kýrin sé með fangi en ef að 

PAG-gildið er lægra en 0,200 eru meiri líkur á að kýrin sé ekki með fangi. Það er því hægt að 

treysta þeim gildum sem fengin eru erlendis frá til að staðfesta fang hér á landi (t.d. með því að 

bera þau saman við töflu 1). 

 

4.4 Flokkun PAG-gilda 
Þegar PAG-gildin voru flokkuð samkvæmt töflu 1 eftir styrk PAG-gilda (mynd 19) frá 28-200 

dögum eftir sæðingu hækkaði hlutfall þeirra kúa sem flokkaðar voru jákvætt (PAG-gildi sem 

voru hærri en 0,250) því seinna á meðgöngunni sem PAG-gildið var mælt. Þeim PAG-gildum 

sem flokkuð voru sem óvíst eða neikvætt fækkaði því seinna á meðgöngunni sem mælingin var 

framkvæmd. Það er svipað og niðurstöður í rannsókn Ricci o.fl. (2015) en þá voru PAG-gildi 

flokkuð eftir styrk PAG-gilda (tafla 1) frá 25-102 dögum eftir sæðingu. Hlutfall þeirra kúa sem 

flokkaðar voru jákvætt var lægst 25 dögum eftir sæðingu og hæst 88-102 dögum eftir sæðingu. 

Þær mælingar sem gerðar voru þar á milli voru frekar óreglulegar og hlutfall jákvæðra gilda 

hækkaði ekki jafnt og þétt eftir því sem leið á meðgönguna (mynd 1) eins og í þessari rannsókn 

(mynd 19).  

Einnig var metið hvert hlutfall fenginna kúa er eftir PAG-gildum miðað við mismunandi 

tímalengd frá sæðingu. Hlutfall þeirra kúa sem báru ekki og voru því ekki með fangi var hæst 
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þegar PAG-gildin voru á bilinu (0,250-0,750) og fór síðan minnkandi eftir því sem PAG-gildin 

urðu hærri. Þetta þýðir að því hærra sem PAG-gildið er því meiri líkur eru á því að kýrin beri.  

Þegar PAG-gildi var á bilinu 0,250-0,750 voru líkurnar á því að kýrin myndi ekki bera 

14,8%, líkurnar á því að hún myndi bera of seint voru 2%, 0,7% líkur voru á því að hún myndi 

bera snemma og 82,6% líkur voru á því að hún myndi bera á réttum tíma. Þegar PAG-gildi voru 

á bilinu 1,750-2,250 voru líkurnar á því að kýrin myndi bera á réttum tíma 96,1%, engar líkur 

voru á því að hún myndi bera seint, líkurnar á því að hún myndi bera snemma voru 0,7% og 

líkurnar á því að hún myndi ekki bera voru 3,2%. Þegar PAG-gildin voru sem hæst á bilinu 

3,250-4,000 voru engar líkur á því að kýr myndi bera of seint eða of snemma, líkurnar á því að 

hún myndi ekki bera voru 3,3% og 96,7% líkur voru á því að kýrin myndi bera á réttum tíma. 

Þegar skoðuð eru hlutföll allra PAG-gilda voru líkurnar á því að kýrin beri snemma 0,7%, 

0,4% líkur voru á því að hún beri og seint, líkurnar á því að kýrin ber ekki 6% og þær líkur á 

því að kýrin beri á réttum tíma voru 92,9%. Þannig að þó svo að PAG-gildi sé hærra en 0,250 

eru nokkrar líkur (< 7%) á því að kýrin annað hvort beri ekki eða beri ekki á réttum tíma. Þess 

vegna er ástæða til að fylgjast áfram með PAG-styrk þó svo PAG-gildi kýrinnar mælist jákvætt 

í fyrstu mælingu.  
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5. Ályktanir / lokaorð 

Í dag eru margar aðferðir notaðar til þess að staðfesta fang hjá kúm. PAG-greining í mjólk er 

einfalt fangpróf sem tekur ekki langan tíma og er notað víðsvegar um heim til fanggreininga. 

Miðað við niðurstöður í þessu verkefni er hægt að fara eftir erlendum gildum hér á landi til að 

staðfesta fang. PAG-gildin fyrir þær kýr sem ekki eru með fangi voru flest undir 0,200 hjá bæði 

íslenskum kúm og kúm í erlendum rannsóknum og PAG-gildin fyrir þær kýr sem voru með 

fangi í þessari rannsókn voru yfir 0,250 eins og í öðrum erlendum rannsóknum.  

Niðurstöður greina frá því að prófið er áreiðanlegt en samt sem áður er mikilvægt að 

endurtaka prófið í kringum 70 daga eftir sæðingu og jafnvel aftur í kringum 100 daga eftir 

sæðingu því eftir það minnka líkurnar á fósturvísadauða/fósturláti mikið. Einnig er gott að 

endurtaka prófið um það bil tveimur mánuðum fyrir burð til þess að tryggja að ekki sé verið að 

gelda upp kýr sem ekki eru  með fangi.  

Um 1,19% af þeim kúm sem voru með fangi báru ekki á réttum tíma, annað hvort voru 

þær að bera of seint eða of snemma. Um 13,8% af þeim kúm sem voru ekki með fangi, myndu 

samt sem áður greinast með jákvætt fang þar sem að PAG-gildin voru yfir 0,250. Þetta sýnir að 

það er mjög nauðsynlegt að staðfesta PAG-mælinguna síðar á meðgöngunni, vegna þess að 

þessi 13,8% hafa líklega verið með fangi þegar mælingin var gerð en misst fóstur síðar á 

meðgöngunni. Það er því tæpast nóg að láta mæla PAG einungis einu sinni á hverri meðgöngu.  

Rannsaka þyrfti PAG-mælingar betur á Íslandi með því að bera þær saman við aðrar 

aðferðir sem notaðar eru til þess að greina fang hér á landi. Þá væri hægt að finna út næmi 

prófsins og hversu nákvæmt það er miðað við önnur fangpróf og lönd.  
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9. Viðaukar 
 
 
 

 

 
 

 

Tafla 11. Fjöldi kúa sem bera eftir PAG-gildum miðað við mismunandi tímalengd frá sæðingu. 

PAG-gildi 0,250-
0,750 

0,750-
1,250 

1,250-
1,750 

1,750-
2,250 

2,250-
2,750 

2,750-
3,250 

3,250-
4,000 

Burður, á réttum tíma 252 503 424 272 148 55 29 
Burður, seint  6 2 0 0 0 0 0 
Burður, snemma 2 3 3 2 1 1 0 
Enginn burður 45 30 19 9 4 0 1 
Heildarfjöldi kúa 305 538 446 283 153 56 30 

 

Dagar frá sæðingu 28-35 36-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-200 
< 0.100 127 205 180 90 31 22 14 12 
> 0.100 til < 0.250 35 59 74 24 13 8 4 5 
≥ 0.250 421 896 1013 455 232 156 108 99 
Heildarfjöldi kúa  583 1160 1267 569 276 186 128 116 

Tafla 10. Fjöldi kúa sem flokkaðar eru eftir S-N gildum og dögum eftir sæðingu. 


