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Innledning 

Som en fortsettelse av det ferdigstilte prosjektet «Arv mør» fra 2007 ble prosjektet «Mer og 
Bedre Biff » startet. Per dags dato er det store forskjeller i mørhet i kjøtt selv med stort fokus 
på slaktemetoder og arvelighet. I prosjektet «Mer og Bedre Biff» ble det slaktet 550 okser 
som ble analysert for mørhet ved bruk av Warner-Bratzler (WB), pH, farge, intramuskulært 
fett (IMF), kalsium og jern. På bakgrunn av resultatet av WB ble det valgt ut 110 okser fra 8 
fedre, som igjen ble delt inn i fire grupper: Mør lavt/høyt standardavvik og seig lavt/høyt 
standardavvik. I tillegg til de nevnte parameterene ble disse testet for hydroxyprolin, μ- og m- 
calpainer og matrix metalloproteinase 2 (MMP-2). Det er gjort lite forskning på MMP-2 i 
forhold til mørhet fra før og det gjør resultatet av denne oppgava enda mer spennende! 
 
Etter at alle resultatene var ferdigstilte viste det seg at gruppen mør med lavt standardavvik 
skilte seg signifikant ut i forhold til alle de andre gruppene med tanke på MMP-2 aktivitet, 
men ikke i forhold til de andre parameterene. Dette vil si at dersom det er høy MMP-2 
aktivitet i storfekjøttet vil det mest sannsynlig være gjennomgående mørt. Det ble beregnet 
også en arvegrad (h2) for MMP-2 på 0,16.  
 
Teori  

 
I mange år har det blitt en økende trend hos forbrukeren å sette fokus på kvalitet og særlig på 
mørhet i kjøtt. Selv om det de siste 10-15 årene har skjedd mye på både i forhold til avlsarbeid 
og slakteprosess er det fortsatt store variasjoner i hvor mørt storfekjøtt. Gjennom en studie av 
Wheeler, Shackelford og Koohmaraie i 2004 ble det påvist at et utrent panel kan fastslå 
forskjeller i mørhet både gjentakende og med nøyaktighet under kontrollerte forhold. Dette vil 
si at kundene kjenner forskjell på mørt og seigt kjøtt, og med stadig større bevistgjøring på 
matkvalitet er det viktig for kjøttbransjen å finne en løsning på hvorfor det er så store 
variasjoner i mørhet slik at forbrukeren blir fornøyd.  
 
Mørhet i storfekjøtt bestemmes av myofibrillær seighet og uløselig bindevev. Post mortem 
stopper oksygentilførselen til musklene og det er glykogenlagrene produserer energi og det 
dannes melkesyre. Da faller pH fra 6.7 til 5.7 og rigor mortis intreffer og musklene blir stive. 
Som en følge av lavt energinivå lekker det kalsiumioner fra sarkoplasmisk retikulum og det 
dannes irreversible broer mellom aktin og myosin. Når kalsiumnivået øker aktiveres blant 
annet calpainer. Disse enzymene bryter ned myofibrillene og er de viktigste cytoplasma 
proteasene (Veiseth & Koohamaraie, 2000). Calpainene μ og m er mest aktive rundt nøytral 
pH, hvor aktiviteten synker etterhvert som pH synker. Dersom pH faller raskt vil aktiviteten 
til calpainene synke og det brytes ikke ned like mye som ved et langsommere pH fall. 
Aktiviteten til calpainer avhenger også av mengden hemmer som er tilstede (Young et al., 
2001; Young & Gregory, 2001) 
 
Matrix metalloproteinaser er lite forsket på i forhold til mørhet i storfekjøtt, men de spiller en 
viktig rolle i muskelvekst og ved remodellereing av vev i levende dyr  (Balcerzak et al., 
2001). Matrix metalloproteinaser er sinkavhengige og er ansvarlige for nedbrytning av 
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ekstacellulært matrix (Snoek-van Beurden & Von den Hoff, 2005).  MMP-2 er et enzym som 
finnes naturlig i muskelen og bryter ned bindevev og kan dermed bidra til mørning. Pambuka 
et al., 2006 bestemte en økning i aktivitet av MMP-2 etter 21 dagers mørning av strutsekjøtt 
som er med på indikere at aktiveringen av MMP skjer post mortem og er med på 
mørningsprosessen.  
 
 
Resultat 

 
Alle de analyserte parameterene og dets forskjeller er presentert i tabell 1. De punktene som 
er uthevet er de som er signifikant forskjellige, mens de som ikke er uthevet ikke skiller seg 
ut.  
 
Tabell 1: LSMEANS for de forskjellige parameterene delt inn i de respektive gruppene. 

 

      Far Standardavvik Gruppe (Far + stadardavvik) 

Hva Måleenhet Antall Mør (1) Seig (2) Lavt (a) Høyt (b)  1a 1b  2a  2b  

MMP-2 1t Enhet/g 109 0,72
a 

0,62
b*** 0,69 0,65 0,78

a 
0,66

b* 
0,59

b*** 
0,64

b** 

IMF % 110 1,30
a 

1,60
b** 1,40 1,40 1,20

a 1,40ab 1,70
b*** 1,50ab 

Vann % 110 74,63
a 

74,30
b** 74,48 74,44 74,69

a 74,56ab 
74,28

b* 
74,31

b* 

Hydroxyprolin g/kg 110 0,78 0,81 0,81 0,79 0,79 0,77 0,83 0,80 
μ- calpain 1t Enhet/g 87 1,02 0,98 0,98 1,01 1,03 1,00 0,93 1,02 
m- calpain 1t Enhet/g 87 1,06 1,10 1,06 1,10 1,07 1,04 1,05 1,16 
Jern mg/100g 110 1,61 1,64 1,66 1,59 1,66 1,57 1,67 1,62 
Kalsium mg/100g 110 3,28 3,25 3,31 3,21 3,37

a 
3,19

b* 3,26ab 3,24ab 

LSMEANS med forskjellige bokstaver er signifikant forskjellige: 
    * p≤ 0.10 
  ** p≤ 0.05 
*** p≤ 0.010 
 
Ut i fra tabell 1 kan det leses at MMP-2 er signifikant forskjellige mellom de møre og seige 
fedrene. Det kan også leses at den møre med lavt standard avvik skiller seg signifikant ut fra 
alle de andre gruppene. Mengden IMF er signifikant høyere hos de seige fedrene, og det var 
særlig forskjell mellom gruppene med lavt standardavvik hvor seig med lavt standardavvik 
hadde høyest innhold av IMF. Vannmengen hos de møre fedrene var høyest, og mør med lavt 
standardavvik skilte seg signifikant ut fra de to seige gruppene. Mengden kalsium var 
signifikant høyere hos mør med lavt standardavvik enn mør med høyt standardavvik. 
 
Tabell 2 viser likheter og signifikante forskjeller i pH fall etter slakting.  
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Tabell 2: LSMEANS for pH 

      Far Standardavvik Gruppe (Far + stadardavvik) 

pH Måleenhet Antall Mør (1) Seig (2) Lavt (a) Høyt (b) 1a 1b 2a 2b 

1 t 110 6,54 6,56 6,58 6,51 6,59 6,48 6,57 6,55 

6 t 111 5,88
a 

5,80
b* 5,82 5,86 5,89

a** 
5,86

a* 
5,76

b 5,85ab 

10 t 110 5,64 5,59 5,61 5,62 5,64
a 5,63ab 

5,57
b* 5,61ab 

24 t 106 5,57 5,59 5,56 5,60 5,57ab 5,57ab 
5,55

a 
5,62

b* 

48 t 111 5,53 5,52 5,52 5,53 5,53 5,53 5,51 5,52 

1-6 t 110 0,67
a 

0,76
b** 

0,76
a 

0,66
b** 

0,70
a* 

0,63
a*** 

0,81
b 

0,70
a* 

1-10 t 109 0,91 0,97 0,98 0,91 0,95ab 
0,87

a 
1,00

b* 0,94ab 

6-10 t 110 0,24 0,21 0,22 0,24 0,25 0,24 0,19 0,24 

1-24 t 105 0,97 0,97 1,02
a 

0,92
b* 1,02 0,92 1,02 0,92 

1-48 t 110 1,01 1,04 1,06 0,99 1,06 0,96 1,07 1,02 

6-48 t 111 0,35 0,29 0,30 0,33 0,36 0,34 0,25 0,32 

10-48 t 110 0,10 0,07 0,09 0,09 0,11 0,09 0,07 0,08 
LSMEANS med forskjellig bokstav var signifikant forskjellige: 
    * p≤ 0.10 
  ** p≤ 0.05 
*** p≤ 0.010 
 
Ut i fra tabell 2 var pH etter 1 time relativt likt hos alle gruppene. Etter 6 timer var det 
forskjell mellom de møre og seige fedrene, med signifikant høyere pH i de to møre gruppene 
enn seig med lavt standardavvik. Når det hadde gått 10 timer var det kun signifikant forskjell 
mellom gruppene med lavt standardavvik, mens etter 24 timer var de forskjell mellom de to 
seige hvor seig med høyt standardavvik hadde høyest pH. pH etter 48 timer var relativt likt. 
 
Mellom 1-6 timer var det forskjell mellom møre og seige fedre, høyt og lavt standardavvik og 
hvor seig med lavt standardavvik skilte seg fra de andre. 1-10 timer så var det kun mør med 
høyt standardavvik og seig med lavt standardavvik som var forskjellige. Mellom 1-24 timer 
var det signifikante forskjeller mellom gruppene med lavt og høyt standardavvik.  
 
 
Konklusjon 

 
På grunn av relativt likt innhold av hydroxyprolin, μ- og m- calpainaktivitet, men signifikante 
forskjeller i aktivitet av MMP-2 og pH kan forskjellene i mørhet skyldes en kombinasjon av 
MMP-2 og pHfall. De møre oksene med lavt standardavvik hadde signifikant høyere aktivitet 
av MMP-2 enzymene enn alle de andre gruppene. pH derimot var relativt likt både ved start 
(1t) og ved slutt (48t), men var signifikant langsommere hos de møre i løpet av de første 6 
timene. Ved at pH sank raskere hos de seige gruppene kan seigheten skyldes blant annet at 
calpainene ble inaktivert tidligere enn hos de møre. Men på grunn av ingen signifikant 
forskjell i calpain aktivitet i de 87 prøvene som var ferdig analysert ved innlevering av 
oppgaven, skyldes forskjellen i mørhet med lavt standardavvik mest sannsylig MMP-2 
aktivitet.  
 
For videre forskning må mengden dyr økes for å gi større sikkerhet til svarene og 
calpainanalysen må gjennomføres for alle. Under MMP-2 forsøkene dukket det også opp flere 
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MMP-9 bånd. For videre forskning ville det vært interesant å finne ut om disse båndene også 
spiller inn på mørhet.  
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