
Biofilmdannelse i emetiske Bacillus  

cereus stammer 

           Effekt av næringsmiddel-tilsetninger i kulturmedier 

 
 
 
 

 

                

Nasreen Kamil Jamel Abed 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Masteroppgave for graden 

 Master i Farmasi 
 Avdeling for Farmasøytisk Biovitenskap 

 Fakultet for Matematisk og Naturvitenskap 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
Vår 2014 

 

 

 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Nasreen Kamil Jamel Abed 

2014   

Biofilmdannelse i emetiske Bacillus cereus stammer  

Effekten av næringsmedia på biofilmdannelsen hos emetiske Bacillus cereus stammer 

Nasreen Kamil Jamel Abed 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

http://www.duo.uio.no/


Forord 

Masteroppgaven ble utført ved Universitetet i Oslo, Farmasøytisk Institutt. Avdeling for 

Farmasøytisk Biovitenskap ved Bacillus cereus–forskningsgruppe, i perioden  

15. oktober 2013 – 1. oktober 2014. 

 

Jeg vil gjerne rette en stor takk til min veileder Ole Andreas Løchen Økstad for god 

veiledning og tilgjengelighet gjennom hele masteroppgaven. Takk også for å ha bidratt med 

solid og imponerende kunnskap, og inspirasjon under skriveprosessen Jeg vil takke også 

avdelingsingeniør Ewa Jaroszewicz for hjelp under hele praksis arbeidet på lab. Takk også til 

stipendiat Veronica Krogstad for statistiske innspill og hjelp med arbeidet. 

 

Dette året har vært lærerikt, og mange personer har delt sin kunnskap med meg, slik at denne 

oppgaven har kunnet blitt gjennomført. Takk til alle dere som holder til på ZEB for å ha vært 

imøtekommende og hjelpsomme uansett hva det gjelder. Takk til Farmasøytisk institutt for de 

lærerike årene. Takk til familie, og en spesiell takk til mamma, pappa, og mannen min og alle 

som har støttet meg i å fullføre denne studien. 

 

 

1. oktober 2014 

Nasreen Kamil Jamel Abed 



IV 

 

Forkortelser  

(AI-1)      Signalmolekyl ( acyl-homoserine laktoner) 

(Al-2)      Signalmolekyl kalt autoinducer 2  

(BC)        Bacillus cereus 

(BP)        Bactopepton 

(Bs)         Bacillus Subtilis 

(° C )       Grader 

(DNA )    Deoksyribonukleinsyre 
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( l )           Liter 

(LB)         Luria–Bertani 
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(MQ)        Milli–Q 

(OD)        Optisk tetthet 

(ON)        Over natt 

(pH)           Latinsk forkortelse,  måleenhet for surhetsgrad 

(RNA)      ribonukleinsyre 

(rRNA)     ribosomalt RNA 

(rpm)         Omdreininger per minutt 

(t)              Timer 

(w/v)         Vekt / Volum 

(μl)          Mikroliter 

(UV)        Ultrafiolett 



Sammendrag  

Biofilm er en samling av en eller flere bakteriestammer i et vandig miljø, og som er knyttet til 

en overflate eller dannes i et luft-væske grensesnitt. Biofilm kan dannes enten til overflater av 

ikke-levende materiale som metall, plastikk, stein, eller av levende materiale som vev i dyr, 

planter eller mennesker. Bakteriecellene lever i en selvprodusert ekstracellulær polymer 

matriks (EPS), som beskytter bakteriene mot ytre stressfaktorer, og kan bidra til å øke deres 

toleranse for antimikrobielle midler til 10-1000 ganger mer enn planktoniske celler av samme 

art, Dette har stor medisinsk, mattrygghet-relatert og ikke minst økonomisk betydning.  

Bacillus cereus er en gram-positiv, stavformet, sporedannede opportunistisk patogen bakterie. 

Bakterien befinner seg overalt i naturen, og er et kjent matpatogen. Matforgiftning hos 

mennesker forårsaket av B. cereus fører til en av to typer syndrom: emetisk eller diaré 

syndrom. Diarésyndromet er en tynntarm infeksjon som er forårsaket av vegetative celler, 

mens det emetiske syndrom er forårsaket av et peptid toksin, Cereulid, som er dannet i mat før 

inntak, og fører til matforgiftning. B. cereus har i flere studier vært undersøkt for 

biofilmdannelse, men emetiske stammer har vært lite studert. I denne studien ble fjorten 

emetiske B. cereus isolater fra mat, miljøene, og kliniske isolater fra humane tilfeller av diaré 

og oppkast, brukt for å undersøke dannelse av biofilm ved hjelp av et screening system basert 

på 96-brønners (PVC) mikrotiterplater for biofilm-dyrkning ved standardiserte betingelser i 

Bactopepton-medium. Det ble også gjort undersøkelser av effekten av ulike mye brukte 

mattilsetninger på biofilmdannelse hos de emetiske B. cereus stammene. Resultatene fra 

biofilm screeningen i det gjeldende studiet viser at alle de emetiske stammene som ble testet i 

dette studiet hadde liten eller ingen evne til å danne biofilm i dette testsystemet sammenliknet 

med B. thuringiensis Bt407 (referansestamme) som viste god evne til å danne biofilm ved 24 

t, 48 t, og 71 t ved 30° C, og også sammenlignet med B. cereus ATCC 14579 (AH1448, 

typestamme), som viste moderat evne til å danne biofilm etter 71 t ved 30° C. Effekten av 

ulike mattilsetninger på biofilmdannelse ble undersøkt under de samme betingelser, med 

unntak av at avlesning kun ble gjennomført etter 71 t inkubasjonstid. Det ble ikke observert 

noen økning i biofilmdannelse ved tilsetning av stivelse og pektin, derimot så vi en potensiell 

reduksjon av biofilmdannelse for BC-166, og også for referansestammene AH1448 og Bt407 

(sistnevnte kun ved pektin-tilsetning). I Bactopepton-medium tilsatt henholdsvis 0.5% (w/v) 

og 1.5% (w/v) gelatin observerte vi imidlertid en tendens til økning i biofilm-dannende 

kapasitet for flere B. cereus stammer, inkludert de emetiske B. cereus stammene BC-204 og 
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WSBC, og mulig også BC-199, samt referansestammene AH1448 og Bt407. Ved tilsetning av 

0.25% (w/v) og 0.5% (w/v) vanillin i Bactopepton-mediet ble det observert en tendens til 

reduksjon av biofilmdannelse hos emetiske B. cereus stammer. Reduksjonen av 

biofilmdannelse var markant ved konsentrasjonen 0.5% (w/v) vanillin for enkelte emetiske 

stammer og for referansestammen B. thuringiensis Bt407, mens andre emetiske stammer, 

samt B. cereus AH1448 (typestamme), produserte mindre biofilm ved begge vanillin 

konsentrasjoner. De fjorten emetiske B. cereus stammenes motilitet ble undersøkt ved et 

svømmeassay i 0.3% (w/v) LB-agar, og sammenliknet med visuell undersøkelse ved 

lysmikroskopi i flytende LB-medium. Mikroskopi ga et øyeblikksbilde av bevegelser ved to 

gitte tidspunkter i eksponentiell vekst. Samlet sett varierte motiliteten betydelig mellom de 

emetiske stammene. Relativt god motilitet ble observert hos fire emetiske B. cereus stammer 

ved lysmikroskopi, og de viste høy motilitetsevne også i 0.3% (w/v) LB-agar. Tre emetiske 

stammer viste lav motilitet i begge assays. Enkelte stammer viste imidlertid god motilitet med 

den ene metoden og dårlig i den andre. Det ble ikke funnet noen direkte relasjoner mellom 

motilitet og biofilmdannelse i Bactopepton-medium i denne studien. Siden de emetiske 

isolatene hadde generelt vist liten evne til å danne biofilm i våre testsystemer og betingelser, 

ønsket vi å identifisere om sekvenserte emetiske B. cereus isolater manglet gener som er kjent 

å være involvert i biofilmdannelse fra tidligere studier. BLASTP-søk mot de to tilgjengelige 

fullsekvenserte genom av emetiske B. cereus stammer (BC-199 og BC-3), viste at syv 

potensielt biofilm-relevante gener fra B. thuringiensis Bt407, referansestammen for 

biofilmdannelse benyttet i denne studien, manglet i BC-3 (F4810/72).  

Dette inkluderte bslA, som er vist å gi kraftig nedsatt biofilm når genet slås ut i B. 

thuringiensis Bt407, og bcsA, en putativ cellulose synthase. Det var fjorten biofilmrelaterte 

gener fra Bt407 som manglet i BC-199, blant annet SinI og SinR som er kjent som master 

regulatorer av biofilmdannelse i B. subtilis. 
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1 Innledning 

 

1.1 Bacillus - slekten  

 

Medlemmene av Bacillus-slekten tilhører familien Bacillaceae, som er stavformet, 

sporedannede gram-positive bakterier med lavt innhold av G+C i DNA, og som tilhører 

Firmicutes. Bacillus-slekten ble først klassifisert av Ferdinand Cohn i 1872 (Cohn, 1872). Det 

er mer enn 60 arter i slekten, med stor genetisk variasjon, og de fleste av disse artene regnes 

som ikke-patogene. Artene i slekten Bacillus kan deles i fem eller seks grupper, basert på 16S 

rRNA fylogeni eller fenotypiske egenskaper (Cohn, 1872; Priest, 1993; OA Økstad et al., 

2011). I naturen eksisterer Bacillus cereus både som vegetative celler og i sporeform, men de 

er i vegetative celleform når den infiserer mennesker (Bottone, 2010). De vegetative celler 

kan variere i diameter og vokser optimalt ved temperaturer mellom 25° C – 37° C 

(Drobniewski, 1993). 

Sporer til Bacillus-slekten kan man finne i forskjellige miljøer, som jord, tarmen av insekter, 

dyr og i mat (Stecchini et al., 2013). Sporene har en høy motstandsdyktighet mot en rekke 

miljømessige påkjenninger som varme, stråling, kjemikalier, og sporedrepende midler 

(Setlow, 2006; Luu, S et al., 2014). Mennesker har interesse i en rekke arter av Bacillus-

slekten. Dette kan skyldes flere faktorer, som f.eks. industrielle anvendelser, eller pga. evnen 

enkelte arter har til å fremkalle sykdom (Drobniewski 1993; OA Økstad et al., 2011). For 

eksempel kan for enkelte arter overlevende sporer i mat germinere (spire) og vokse til 

vegetative celler, som videre kan føre til matforringelse og matforgiftning (Stecchini et al., 

2013).  
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1.2 Bacillus cereus-gruppen 

 
Bacillus cereus gruppen (Bacillus cereus sensu lato) består av følgende arter: Bacillus 

anthracis, Bacillus cereus (sensu stricto), Bacillus thuringiensis, Bacillus mycoides, Bacillus 

pseudomycoides, Bacillus cytotoxicus og Bacillus weihenstephanensis. Artene B. anthracis,   

B. cereus (sensu stricto), og B. thuringiensis er mest studert på grunn av deres medisinske og 

økonomiske interesse (OA Økstad et al., 2012). De har forskjellige fenotyper, og ulik patogen 

virkning, men genomsekvenser viser at bakteriene har stor likhet, og kunne genetisk anses å 

være en del av samme art (Ash et al., 1991; Helgason, et al., 2000). Artene i B. cereus-

gruppen forårsaker en rekke sykdommer i dyr, insekter, og mennesker (Drobniewski, 1993; 

Økstad et al., 2012; Grose et al., 2014). For eksempel fører B. anthracis til den dødelige 

sykdommen miltbrann (anthrax). Bakterien har høy toksisitet og er kjent som potensielt 

biologisk våpen (Rasko et al., 2005). B. thuringiensis produserer intracellulære 

proteinkrystaller og kan brukes som et biologisk pesticid mot forskjellige insektslarver 

(Drobniewski, 1993; Rasko et al., 2005), mens B. cereus (sensu stricto) kan forårsake både 

diaré syndrom og emetisk syndrom (Arnesen S et al., 2008; Bottone, 2010; OA Økstad et al., 

2011; Grose et al., 2014). Når det gjelder B. mycoides, B. pseudomycoides, B. 

weihenstephanensis er disse mest ansett som ikke patogene arter (Kolstø et al., 2009), mens 

arten Bacillus cytotoxicus, hvor kun 5 stammer hittil er kjent, har to toksiske patogene 

stammer (NVH391/98 og INRA AF2) og tre som regnes som ikke-patogene (Fagerlund et al., 

2007; Guinebretière et al., 2013).  

 

1.2.1 Bacillus anthracis 

 

B. anthracis er en gram-positiv, ikke-motil, fakultativt anaerob, sporedannende, stavformet 

bakterie (Mock, M et al., 2001). Bakterien forårsaker den dødelige sykdommen miltbrann 

(anthrax) som rammer både pattedyr og mennesker, og den ble brukt som biologisk våpen i 

USA i 2001 (Rasko et al., 2005; OA Økstad et al., 2011). Bakterien er monomorf og viser 

liten genetisk variasjon innen B.cereus gruppen (Van Ert et al., 2007; OA Økstad et al., 2011 

). Det er tre former for menneskelig miltbrannsykdom; Lokal infeksjon via hud, f.eks. 

skrubbsår eller hudlesjoner (kutan anthrax), og som også muligens kan forårsakes av 



insektbitt (f.eks. bitende fluer) som er passiv bærer eller biologiske vektor (Fasanella, 2012). 

Den kutane formen av miltbrann er lett å behandle med antibiotika, men ved alvorlige, eller 

ubehandlet tilfeller kan den føre til cirka 10 % dødsrate (Fasanella, 2012). Ved respiratorisk 

eller pulmonal-formen for miltbrann infiserer B. anthracis mennesker gjennom inhalasjon. 

Denne formen starter med influensa-lignende symptomer, og har høy dødelighet for 

ubehandlete tilfeller (Fasanella, 2012). Den sjeldne gastrointestinalformen resulterer i 25-60 

% dødsrate, og har opprinnelse gjennom forurenset kjøtt (Fasanella, 2012). B. anthracis 

eksisterer som stabile sporer i miljøet, og spesielt i jord (Rasko et al., 2005). Sporene infiserer 

dyr etter inntak av sporeforurenset fôr eller vann. Inne i verten germinerer sporene til 

vegetative form som er i stand til å produsere bakteriens virulensfaktorer: toksiner og kapsel. 

Toksinproduserende bakterier går i blodbanen, formerer seg raskt og fører til klassisk 

patogenese av B. anthracis. (Fasanella, 2012). pXO1 og pXO2 er plasmider som begge er 

nødvendige for full virulens og toksisitet hos B.anthracis. POX1 (182kb) inneholder gener for 

(anthrax) toksinet; disse inkluderer pag (protective antigen, PA), lef (lethal factor, LF), og cya 

(edema factor, EF) (Okinaka et al., 1999; Rasko et al., 2005). POX2 plasmidet(95kb) 

inneholder gener for biosyntesen av en poly-γ-D-glutamic syre kapsel, som 

beskytterbakteriecellene fra å bli fagocytert av makrofager (Drysdale, M et al., 2005; Candela 

et al., 2006 ). 

 

 

            

Figur 1.2.1 B.anthracis livssyklus. Planteetende dyr kan innta sporer gjennom beiting. Da miljøet i dyrekroppen favoriserer 

vekst av sporen, germinerer sporen og produserer vegetative celler. Etter vertsdød frigjøres vegetative bakterier til miljøet og 

sporulerer ved kontakt med luft. Sporuleringsprosessen påvirkes av miljøforholdene. Figuren er tatt fra Schuch, R., & 

Fischetti, V. A. (2009). 
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1.2.2 Bacillus thuringiensis  

 

Bacillus thuringiensis er en entomopathogen, sporedannende jordbakterie, med bevegelige 

vegetative celler (Vaeck et al., 1987). B. thuringiensis er et insektspatogen som er avhengig 

poredannede proteiner kalt Cry og Cyt for å drepe insektsverten, og brukes som et 

kommersielt biologisk pesticid (Schnepf et al., 1998; Bravo,A et al., 2011). Under sporulering 

produserer B. thuringiensis de to forskjellige proteinholdige toksiner Cry og Cyt. Dette utgjør 

den eneste prinsipielle forskjell mellom B. cereus og B. thuringiensis, og dersom en B. 

thuringiensis–stamme mister sitt insektstoksin–kodende plasmid ville den karakteriseres som 

B. cereus (Shisa et al., 2002; Kolstø et al., 2009). cry-genene befinner seg på store 

overførbare plasmider, og kun i enkelte sjeldne tilfeller på kromosomet (Schnepf et al., 1998), 

og disse plasmidene kan overføres naturlig mellom forskjellige B. thuringesis-stammer under 

vekst i et insekt (Jarrett et al., 1990; Schnepf et al., 1998).  

 

I tillegg har B. thuringiensis en stor betydning for landbruk og økonomi. Den står for 90 % av 

bioinsecticid i markedet (Chattopadhyay et al., 2004). Sporer av B. thuringiensis er forbundet 

med store krystallproteiner og hvor krystallene er et protoksin. Når insektslarver har inntatt 

sporer som inneholder krystallproteiner (protoksin), vil toksinet løse seg opp i det alkaliske 

miljøet i magen til larvene og deretter spaltes av insektproduserte proteaser til aktivt toksin. 

Dette kan forårsake en rekke intracellulære forandringer i epitelcellene i midt-tarmen etter 

toksin binding, og poredannelse i cellemembranen(Rasko et al., 2005). Videre resulterer det at 

tarmen blir immobilisert, epitelcellene lyserer, og insektlarvene slutter å innta næring og dør 

av letal sepsis. Når larven dør vil B. thuringesis frigjøres til jord (Rasko et al., 2005). B. 

thuringienesis som er nært beslektet art til B.cereus, har blitt isolert fra et gastorenteritt 

utbrudd og har vist en identisk cytotoksisitet med enterotoksigene B.cereus stammer (Jackson 

et al., 1995; Kotiranta et al., 2000), men B. thuringiensis produserer ikke emetisk toksin 

(Mikami,T et at., 1995). Det ble funnet også at B. thuringiensis kan fungere som 

opportunistiske patogen hos mennesker og dyr, og kan forårsake vevsnekrose, pulmonar 

infeksjon, eller matforgiftning (Kolstø et al., 2009). 

 

 



1.2.3 Bacillus cereus 

 

Bacillus cereus (sensu stricto) er en gram-positiv, endosporedannende, stavformet, fakultativ 

anaerob bakterie, som er et opportunistisk patogen, og befinner seg overalt i naturen (Vilian et 

al., 2006; Bottone, 2010; OA Økstad et al., 2011). Sporene kan befinne seg i jord, i 

rhizosfæren, i vann og i luft. Germinering av sporene begynner i forbindelse med kontakt med 

organisk materiale, og kan finne sted etter opptak i en insekts- eller dyrevert, som resulterer i 

enten symbiotiske eller sykdomsfremkallende interaksjoner (Vilian et al,.2006; Bottone, 

2010). Germinering av bakteriesporer stimuleres spesifikt av næringsstoffer med lav 

molekylvekt, som f.eks. derivater av puriner, aminosyrer, og sukkere (Paredes-Sabja et al., 

2011). Bacillus cereus er en symbiont som kan kolonisere tarmsystemer, og det har vært 

foreslått at insektstarm kan være dens naturlige habitat (Jensen et al., 2003), men bakterien er 

ofte forbundet med to former gastrointestinale sykdommer i menneske: Diaré og emetisk 

syndrom (Ehling-Schulz et al., 2004; Rasko et al., 2005; Kolstø et al., 2009). Den kan også 

føre til ikke-gastrointestinale sykdommer, som okulære infeksjoner, sepsis, endokarditt, 

infeksjoner i sentralnervesystemet, og luftveisinfeksjoner (Drobniewski et al., 1993; Bottone, 

2010). B. cereus kan føre til store konsekvenser for mat-industrien grunnet at mikrober fra 

miljøet lett kan forurense matproduksjon, eller behandlingssystemer(Kotiranta el at., 2000). 

Sporedannelse kan øke motstandsdyktighet, som kan medføre at bakterien overlever 

pasteurisering og varme (Kotiranta el at., 2000). B. cereus er isolert fra ulike matvarer og 

ingredienser til mat, inkludert ris, meieriprodukter, krydder, tørkede matvarer og grønnsaker 

(Stenfors et al., 2008).  
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1.2.3.1 Gastrointestinal sykdom fra Bacillus cereus  

 

Human matforgiftning som er assosiert med B. cereus utgjøres av to typer syndrom: emetisk 

og diaré syndrom. Diarésyndromet er en tynntarm-infeksjon som er forårsaket av vegetative 

celler. Bakteriens levedyktige celler eller sporer tilføres gjennom mat, og produserer protein 

enterotoksiner i tynntarmen (Stenfors et al., 2008). Virulensfaktorer assosiert med diaré 

syndrom er tre enterotoksiner, som inkluderer; hemolysin BL (HBL) som består av de tre 

proteinene B, L1, L2, non-hemolytisk enterotoxin (NHE, tre komponenter NheABC), og 

cytotoxin K (CytK). Symptomene ved diarésyndrom inkluderer diaré, magekramper og 

smerter som kan vare i 12-24 timer, etter en 8-16 timer inkubasjonstid (Kotiranta et al., 2000; 

Ehling-Schulz et al., 2004).  

Generelt er disse symptomene ufarlige og forbigående, men et interessant unntak var på et 

fransk sykehjem i 1998 hvor diarésyndrom utgjorde et utbrudd blant 44 mennesker, og hvor 

seks pasienter hadde blodig diaré og tre døde. CytK-toksinet ble opprinnelig isolert fra B. 

cereus stammen NVH 391/98, som var ansvarlig for dette utbruddet (Lund et al., 2000). I     

B. cereus styrer transkripsjonsregulatoren PlcR (Phospholipase C Regulator) en rekke av de 

mest kjente virulensfaktorer (Gohar et al., 2008), og bakterien er avhengig av PlcR for 

transkripsjon av enterotoksin kompleksene HBL og Nhe. Det er også funnet at PlcR regulerer 

produksjon av CytK, mens andre putative B. cereus enterotoksiner og haemolysin II, ikke er 

kjent for å være involvert i matforgiftning og er ikke vist å være regulert av PlcR (Lund et al., 

2000). 

 

1.2.3.2 Bacillus cereus emetisk syndrom 

Bacillus cereus emetisk syndrom er forårsaket av Cereulid, et dodecadepsipeptid toksin som 

er fordannet i mat før inntak, og fører til matforgiftning (Granum et al., 1997). Ved emetisk 

syndrom er symptomene kvalme, oppkast, og noen ganger fulgt av diaré som oppstår 1/2-6 

timer etter inntak av mat, og med en sykdomsvarighet på 6-24 timer (Granum et al., 1997; 

Lindbäck et al., 2013). Symptomene forårsaket av B. cereus ligner mye på symptomene 

forårsaket av S. aureus enterotoksiner, noe som kan medføre risiko for feildiagnostisering av 

B. cereus emetisk sykdom (Messelhäusser, 2014). Cereulid-toksinet har en liten ringstruktur 



(1.2kDa) (dodecadepsipeptide) som består av fire aminosyrer, gjentatt tre ganger, og oxy-

syrer [D - O -Leu- D -Ala- L - O -Val- L -Val], og utskilles under stasjonærfasen (Granum et 

al., 1997; Ehling-Schulz et al., 2005; OA Økstad . et al., 2011). Toksinet er kjemisk nær 

beslektet med kalium ionophore valinomycin. I tillegg antas det at Cereulid binder seg til 5-

hydroxytryptamine 3 (5-TH3) serotonin reseptorer, og fører til stimulering av afferent vagus 

nerve og medierer en mekanisme som er involvert i emetisk syndrom (Agata et al., 1994; 

Agata et al., 1995; Granum et al., 1997). Cereulid er varmestabilt, har høy motstandsdyktighet 

mot sur pH og proteaser, og er produsert av et ikke-ribosomalt peptidsyntese-system (ces) 

(Lucking et al., 2009; OA Økstad et at., 2011).  

Gener som er ansvarlig for peptidsyntese av Cerulid er kodet som et 24kb gencluster, hvor 

separate deler av genene er ansvarlig for påkobling av hver sin aminosyre (ces; fig. 1.2.3.2) 

og ligger på et stort plasmid pCER270, som har likhet til B. anthracis pXO1 (Rasko et al., 

2007) og andre pOX1-lignende plasmider (Hoton et al., 2005; Ehling-schulz, 2006). 

        

 

Figur 1.2.3.2 Biosyntetisk cluster for Cereulid toksin i B. cereus. Figuren er hentet fra Ehling-Schulz et al (2006) . 
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1.2.4 Bacillus cereus i forskjellig mat  

 

Bacillus cereus er en vanlig årsak til matforgiftning og infeksjon, men kan ofte gå urapportert 

på grunn av dens vanligvis milde symptomer (Dierick et al., 2005). Symptomene kan 

imidlertid være alvorlige i noen tilfeller, hvor forgiftning kan føre til leversvikt og død 

(Mahler et al., 1997; Dierick et al., 2005). I august 2003 ble fem barn i en familie i Belgia 

syke etter å ha spist en pasta-salat som var kontaminert med emetisk-toksin produserende B. 

cereus. Den yngste på 7 år døde av leversvikt 13 timer etter inntak av salaten. Dette tilfellet 

viser den mulige alvorlighetsgraden av emetisk syndrom, og viktighet av tilstrekkelig kjøling 

av mat for å hindre vekst og produksjon av Cereulid under lagring (Dierick et al., 2005). B. 

cereus er årsak til mange problemer i næringsmiddelindustrien på grunn av tilgjengeligheten i 

miljøet og kan lett føre til forurensing av matproduksjon eller behandlingssystemer, samt at de 

ved sporedannelse kan overleve pasteurisering og varme. Forskjellige typer matvarer kan bli 

kontaminert med B. cereus-celler eller sporer: Spaghetti, pasta, ris melkeprodukter og tørket 

melkeprodukter, krydder og andre tørkede næringsmidler, så vel som kjøtt, kylling, 

grønnsaker frukt, korn og sjømat. Emetisk matforgiftning har vært forbundet mest med inntak 

av ris og pasta (Drobniewski, 1993; Kotiranta, 2000), mens den gastrointestinale diaré typen 

er koblet til melkeprodukter, grønnsaker og kjøtt (Kotiranta, 2000). I perioden på syv år 

mellom 2007-2013 ble imidlertid et bredt utvalg av mat analysert med kategorier på 3,654 

matvareprøver fra mistenkt matbåren sykdom, og viste at emetiske B. cereus- stammer 

forekommer i et bredt mangfold av matvarer, og at risikoen for emetisk syndrom forårsaket av 

B. cereus Cereulid toksin ikke er begrenset til høy-karbohydrat mat som pasta og ris 

(Messelhäusser et al., 2014). 

 

 

 

 

 



1.3 Biofilm 

 

En biofilm betegner et samfunn av en eller flere bakteriestammer eller arter som er knyttet til 

en overflate i en matriks (Behlau et al., 2008), eventuelt i en væske/luft-interfase (Houry et 

al., 2010). Bakteriecellene lever her i en selvprodusert matriks av hydrerte ekstracellulære 

polymere substanser (EPS) som kan bestå av polysakkarider, proteiner, nukleinsyrer og/eller 

lipider. EPS har en tredimensjonal arkitektur som et polymernettverk, som gir mekanisk 

stabilitet til biofilmen og adhesjon til overflater (Flemming et al., 2010; Abee et al., 2011). 

Nukleinsyrer som er tilsteder i EPS, kalles ekstracellulært DNA (eDNA). EPS 

i B. cereus biofilm er blitt påvist å inneholde eDNA, og dannelsen av denne er avhengig av 

tilstedeværelse av purin-biosyntese gener (Vilain et al., 2009). Biofilm kan dannes på en lang 

rekke abiotiske og biotiske overflater (Davey et al., 2000), for eksempel metall, plastikk, stein 

eller organisk vev (Schachter, 2003). Det er påstått at opp til 80% av humane infeksjoner er 

assosiert med biofilm vekst. (Römling et al., 2012). Biofilm-dannende bakterier forårsaker 

vanlige menneskelige sykdommer slik som dental karies, sårinfeksjon og periodontitt 

(Römling et al., 2012). De fleste bakterier i naturen har dermed to vekstformer; en 

planktonisk form som er uavhengige og frittlevende celler, eller at cellene vokser sammen i et 

samfunn og danner biofilm når gunstige miljøforhold er tilstede (Davey et al., 2000). Slike 

miljøforhold kan blant annet være næringstilgangen i vekstmediet og andre faktorer som 

temperatur, osmolalitet, pH, og tilgang på jern og oksygen (O'Toole et al., 2000). Oksygen og 

næringsstoffer som er tilgjengelig på overflaten av biofilmen avtar typisk dypere inn i filmen. 

Metabolske produkter har imidlertid høyere konsentrasjon i biofilmens indre, og lavere 

konsentrasjon i de ytre lag (Stewart et al., 2008). Akkumulering av sure avfallsprodukter i 

biofilmens indre del kan senke det lokale pH-graden og påvirker bakterienes fysiologiske 

tilstand. Bakteriecellene kan bli inaktive eller begynne å dø dypt inne i biofilmen når 

tilgangen på oksygen og substrater er uttømt (Stewart et al., 2008). 
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Biofilm beskytter bakterier mot ytre stressfaktorer og øker deres toleranse for antimikrobielle 

midler fra 10-1000 ganger mer enn for planktoniske celler av samme art (Mah et al., 2001; 

Anderson., 2008). Toleransesøkning har alvorlige kliniske konsekvenser for smittevern og 

behandlingsregimer som sykdomsutvikling av sykdomstilstanden cystisk fibrose i lungene, og 

ved bruk av medisinske implantater (Anderson et al., 2008) eller sentralt venekateter (Donlan, 

2008). Biofilm kan også føre til store økonomiske og mattrygghetsmessige konsekvenser i 

matvareindustrien, når mikrober forurenser mat og fører til matforringelse eller overføring av 

sykdommer (Van Houdt et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Utvikling av biofilm  

 

Bakterier danner biofilm gjennom en utviklingsprosess, hvor bakteriecellene gjennomgår en 

regulert endring av livsstil fra en nomadisk encellet tilstand til en stillesittende flercellet 

tilstand som resulterer i et strukturert samfunn og cellulær differensiering (Lemon et al., 

2008). Generell modell for utvikling av biofilm er forskjellige i ikke-motile og motile 

bakterier (Lemon et al., 2008). Ikke-motile bakterier (Figur 1.4.1) starter ofte dannelse av 

biofilm ved å øke ekspresjon av adhesiner på overflaten av individuelle celler, noe som 

fremmer celle-til-celle interaksjon og adhesjon til overflater (Gotz, 2002). For eksempel 

uttrykker enkelte stammer av Staphylococci proteiner som eksempelvis Bap, på overflaten 

(Lasa et al., 2006; Lemon et al., 2008). Bap er et adhesin som er en overflateprotein, og en 

viktig bestanddel til ekstracellulær matriks. Den utrykkes av både motile og ikke-motile 

bakterier og fremmer celle-til-celle interaksjon og bidrar til en ekstracellulær matriks (EPS). 

Dette skjer ved at Bap er involvert i intracellulær adhesjon, fremmer adhesjon til abiotiske 

overflater, og akkumulering av flere lag av celler i EPS (Cucarella et al., 2001; Lasa et al., 

2006; Lemon et al., 2008). Ikke-motile bakterier produserer ekstracellulære polysakkarider 

(EPS), som sammen med endring av bakteriecellenes overflateprotein, vil stimulere 

biofilmdannelse ved å holde og lime bakteriene i biofilm sammen (Gotz, 2002; Latasa et al., 

2005; Lemon et al., 2008). 

      

Figur 1.4.1 Generell modell av biofilmdannelse hos ikke-motile bakterier. Figuren representerer start-trinn 

for biofilmdannlese, hvor ikke-motile bakterier (ovalformet) i figuren øker uttrykket av adhesiner, og deretteri 

kke-motile bakterieceller holder seg til overflaten ved adhesjon, og biofilm matriks (gult) dekker over 

bakteriecellene (Lemon et al., 2008). Figuren er hentet fra Lemon et al.,2008. 
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Det har også blitt utviklet en generell modell for utvikling av biofilm hos motile bakterier 

(Figur 1.4.2), og som går over fem trinn. I trinn 1 starter prosessen med at planktonisk 

frittsvømmende bakterieceller fester seg til en overflate (O'Toole et al., 2000). Ved trinn 2 

dannes et enkelt lag av bakterieceller, med en irreversibel tilknytning i celleklynger. I trinn 3 

legger flere lag av celler seg på hverandre, og de første cellene som slår seg ned på overflaten 

og adherer deler seg innenfor biofilm og aggregerer. Ved trinn 4 produseres den 

ekstracellulære matriks (EPS), og i trinn 5 utvikler biofilmen den tredimensjonale arkitektur 

(O'Toole et al., 2000; Lemon et al., 2008; Behlau et al., 2008). 

        

Figur 1.4.2 Generell modell for biofilmdannelse hos motile bakterier. Motile bakterier planktoniske celler 

fester seg til overflaten og blir en overgang til irreversibel og ikke-motile tilstand på overflaten. Der 

bakteriecellene adherer, produserer de ekstracellulær matriks (EPS), deler seg innenfor biofilmen, og danner så 

en tredimensjonal struktur (Lemon et al., 2008). Figuren er hentet fra Lemon et al., 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Biofilm og motilitet  

 

I naturen lever bakterier mest i form av biofilm (Costerton et al., 1995), som et samfunn av 

celler knyttet til overflater (Houry et al., 2010). På overflaten til bakteriecellene kan man finne 

forskjellige vedheng som proteiner, lipoteichoinsyre, polysakkarider, og flageller eller pili 

som strekker seg langt bort fra bakteriecellen, opptil flere ganger cellelengden (Jarrell et al., 

2008; Houry et al., 2010). Flagellers effekt på biofilmdannelse kan være avhengig av flere 

faktorer, som kulturforhold, overflatematerialer, biofilmalder, og bakteriearter (Houry et al., 

2010). Biofilm-syklusen varierer sterkt fra art til art. Hos P. aeruginosa spiller både flageller 

og type IV pili viktige roller i tidlig biofilmutvikling (O'Toole et al., 2000). Type IV pili 

overflatemotilitet er fraværende i Gram-positive bakterier med unntak av i Clostridia spp 

(Lemon et al., 2008). Motilitet har vist seg å være viktig i planktoniske bakterier for å kunne 

integreres i en eksisterende biofilm, men er ikke nødvendig for dannelse av ny biofilm hos   

B. subtilis (Houry et al., 2010).  B. subtilis biofilm struktur i en stasjonær flytende kultur er 

beskrevet som pellicle-celler flytende på kulturmedia (Branda et al., 2001). Et slikt 

adhesjonssystem, eller med adhesjonsverktøy som flageller, er ikke nødvendig i første trinn 

av dannelse av biofilm (Kobayashi, 2007; Houry et al., 2010). Tidligere resultater fra studien 

av Senesi et al. i 2002 viste at B. cereus er i stand til å oppvise begge disse motilitetsformer 

drevet av flageller, svømming og sverming, og formen motiliteten tar kommer an på om 

bakterien dyrkes i et flytende eller fast medium (Senesi et al. i 2002). Sverming representerer 

en annen type motilitet, hvor bakteriene beveger seg raskt over og mellom overflater og 

gjennom viskøse miljøer ved hjelp av flageller (Linda, 2010). Det er mange bakterier som kan 

vise denne form for motilitet, bl. a. Bacillus stammer (Linda, 2010). 
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1.6 Regulering av biofilmdannelse  

 

Dannelse av biofilm er en viktig strategi for mikrobiell overlevelse f.eks. under endringer i 

miljøet cellene befinner seg i (Branda et al., 2004). Moderne teknologi har åpnet for 

muligheten til å studere biofilm, som representerer biologiske systemer med et høyt nivå av 

organisering, samordning, interaksjon og kommunikasjon mellom flere bakteriearter (O'Toole 

et al., 2000).  

1.6.1 Regulering av biofilmdannelse i Bacillus subtilis  

B. subtilis har blitt brukt som modellsystem for å studere biofilm (Hamon et al., 2001). Det er 

mange regulatorer på transkripsjonelle nivåer som ble funnet å kontrollere dannelse av 

biofilm i B. subtilis , inkludert DegU / DegS, Spo0A, SinI / SinR, SlrR / SlrA og AbrB  (Chai 

et al., 2008; Houry et al., 2010). Under utvikling av biofilm i B. subtilis er 

transkripsjonsfaktorene Spo0A og σ
H 

involvert, samt operonet epsA–O, som er under kontroll 

av både Spo0A og σ
H
, og det er vist at eps-lokuset koder for produkter som er involvert i 

syntese og eksport av ekstracellulært polysakkarid til biofilmens EPS (Branda et al., 2001; 

Mielich-Süss et al., 2014). I følge analysen i Branda et al. (2004), ble det identifisert seks 

gener som er involvert i utviklingen av flercellede samfunn, og som spiller viktige roller i 

utvikling av biofilm hos B. subtilis. Flere av genene synes å mediere fremstilling av en 

ekstracellulær matriks som binder sammen cellene i disse miljøene. Disse er yhxB (koder for 

en antatt phosphohexomutase som kan mediere exopolysaccharide syntese), sipW (koder for 

et signal peptidase), ecsB (koder for en putativ ABC transporter subenhet, og kan være 

nødvendig for dannelsen av dennes spesielle arkitektur), yqeK (koder for en antatt 

fosfatase),  ylbF (koder for et putativt regulatorisk protein), og  ymcA (er kjent som en viktig 

protein i biofilm utvikling) (Branda et al., 2004; Carabetta et al., 2013). I tillegg ble tre 

proteiner, YqxM–SipW–TasA, identifisert i matrisekomponenten EPS. Genene for disse 

proteinene er kodet i et operon og er involvert i dannelse av hoved-protein komponenter i den 

ekstracellulære matriksen (Figur 1.6.1; Branda et al., 2004). Disse tre operon-gener, yqxM–

sipW–tasA, er i B. subtilis direkte undertrykt av SinR (Branda et al., 2006), som også er en 

transkripsjons-repressor av operonet epsA-O, som koder for EPS polysakkarid produksjon 

(Figur 1.6.1). SinI motvirker denne undertrykkelsen av SinR ved å binde seg direkte til den 



og indusere biofilmdannelsen (Branda et al ., 2001; Lemon et al., 2008; Newman et al., 2013). 

sipW-genet koder for en type I-signal peptidase som er nødvendig for behandling og sekresjon 

av proteiner kodet av yqxM og tasA. Proteinet kodet av yqxM kalles nå TapA og er et 

cellevegg-assosiert protein som har hovedsakelig blitt påvist i cellekulturer som lever under 

forhold med høyt saltinnhold, mens TasA har blitt oppdaget i stasjonær fase og i 

sporuleringskulturer (Branda et al., 2006; Romero et al., 2011). Genproduktet TasA er også 

hovedproteinkomponenten i den ekstracellulære matriksen i B. subtilis biofilm (Branda et al., 

2006), hvor den danner amyloide fibrill-strukturer (Newman et al., 2013). Transisjons-

faseregulatorene Spo0A, AbrB og SinR kontrollerer også biofilmdannelse og 

svømmemotilitet i B. thuringiensis (Fagerlund et al., 2014), i likhet med i B. subtilis. Spo0A 

undertrykker abrB transkripsjon og fremmer transkripsjon av SinI som er en antagonist til 

SinR (figur 1.6.1; Fagerlund et al., 2014). De to repressor-proteinene AbrB og SinR 

kontrollere de to operonene tapA-sipW-tasA og epsA-O (Chu et al., 2008; Fagerlund et al., 

2014). I 2008 ble det oppdaget et regulatorisk protein B. subtilis, kalt Slr av Chu og 

medarbeidere (Chu et al., 2008), og som også kan bidra til kontroll av biofilmens 

matriksproduksjon. Slr-proteinet er nødvendig for å fremme transkripsjon av yqxM-sipW-

tasA operon, men er ikke nødvendig for ekspresjon av epsA-O operon (Chu et al., 2008).  

 

                  

Figur 1.6.1  Illustrasjonsfigur for regulering av biofilmdannelse i B. subtilis. SinR er en viktig 

transkripsjonsregulator , som styrer livsstilsbytte fra planktonisk til biofilm livstil. SinR fungerer som en master-

regulator for bytte av lisvsstil. I motile celler undertrykker SinR transkripsjon av gener som er ansvarlig for 

dannelsen av de ekstacellulære kompentene, stimulerer celleseparasjon og motilitet. SinI er en antagonist for 

SinR, De to proteinene YIbF og YmcA og SinI vil motvirke aktivitetene  direkte eller indirekte til SinR. 

Reduksjon i SinR-aktivitet fører til tap av motilitet, cellekjededannelse og tap av biofilm matriksproduksjon. 

Spo0A er en transkripsjonsregulator som induserer uttrykk av SinI og er dermed involvert i å indusere 

biofilmdannelse i B. subtilis (Lemon et al., 2008). Figuren er hentet fra Lemon et al., 2008. 
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1.6.2 Regulering av biofilmdannelse i Bacillus cereus 

Dannelse av biofilm hos B. cereus har i mindre grad blitt studert sammenliknet med andre 

bakterier, for eksempel de Gram-negative artene Pseudomonas aeruginosa eller den Gram-

positive bakterien B. subtilis (Hamon et al., 2001). Frenzel og medarbeidere viste i 2012 at 

CodY er en viktig virulens-relatert aktivator av gener som tilhører det quorum sensing-

aktiverte regulon PlcR-PapR (Frenzel et al., 2012). CodY er en transkripsjonsfaktor som 

responderer på forgrenede aminosyrer ("branched chain amino acids", BCAA), og er også en 

repressor av ces genclusteret som koder for de biosyntetiske gener for cereulide toksin 

syntesen (emetisk toksin) (Frenzel et al., 2012).  ces-genene er båret på plasmidet pCER270 i 

emetiske B. cereus stammer (Rasko et al., 2007). 

 PlcR (Phospholipase C Regulator) er en transkripsjonsregulator i B. cereus. Den aktiverer 

genuttrykk ved å binde seg til en nukleotidsekvens kalt "PlcR-boks" (Gohar et al., 2008). 

Ekspresjon av regulatoren PlcR er integrert med miljømessige signaler og celletetthet, og 

regulerer transkripsjon av gener designet for å overvinne hindringer som 

hindrer B. cereus’ vekst i verten: matforsyning, vertens barrierer, vertens immunforsvar, og 

konkurranse med andre bakteriearter (Gohar et al., 2008). I tillegg kan PlcR være en sentral 

komponent i effektiv tilpasning av B. cereus til sitt vertsmiljø (Gohar et al., 2008). PlcR er en 

viktig virulensregulator i Bacillus cereus-gruppen, men er fraværende i B. subtilis (Fagerlund 

et al., 2014). I B. cereus er det i likhet med B. subtilis funnet at SinI / SinR hadde en stor 

effekt på dannelse av biofilm (Fagerlund et al., 2014). De SinI / SinR-responsive genene som 

er med i SinR regulon er imidlertid forskjellige mellom de to artene, og i B. thuringiensis er 

SinR også funnet å være en repressor av det hemolytiske enterotoksinet HBL (Fagerlund et 

al., 2014). I B. thuringiensis kjenner man ikke til om biofilmen trenger et TasA-liknende 

protein, og heller ikke til eventuelle gener som koder for et mulig ekstracellulært polysakkarid 

(Fagerlund et al., 2014).  

 

 

 

 



1.6.3  Quorum sensing 

Quorum sensing (QS) involverer regulering av genuttrykk, og er en mekanisme som brukes 

av ulike mikroorganismer som respons på tetthet i en cellepopulasjon. Dette innebærer 

produksjon av ekstracellulære signalmolekyler som kalles autoindusere (Schauder et al., 

2001). Autoinduser-molekyler blir brukt av mange bakterier for intercellulær kommunikasjon 

(Schauder et al., 2001). Mange arter av Gram-negative og Gram-positive bakterier produserer 

autoinduser molekylet AI-2 (Schauder et al., 2001). Gram-negative arter bruker også andre 

signalmolekyler som acyl-homoserine laktoner som er det samme som AI-1(Schauder et al., 

2001). Oligopeptider kan benyttes som signalmolekyler (QS) i Gram-positive bakterier, og 

kan fremkalle en respons enten indirekte, ved å utløse et to-komponent phosphorelay, eller 

direkte, ved å binde seg til effektorprotein i responder celle (Declerck et al., 2007), som i 

PlcR-PapR systemet beskrevet ovenfor. Autoinduser AI–2 er et signalmolekyl brukes for 

intercellulær kommunikasjon, og i følge studien gjort av Auger og medarbeidere (Auger et al., 

2006) blir AI-2 produsert av den biofilmdannende stammen B. cereus ATCC 10987, hvor 

signalmolekylet inhiberer dannelse av biofilm. Det kan også lokke fram frigivelse av en stor 

andel av cellene fra en etablert biofilm (Auger et al., 2006). 

1.6.4  Biofilmdannelse av kliniske og miljø-isolater av B. cereus  

I 2009 ble det publisert en studie fra Auger og medarbeidere, hvor dannelse av biofilm ble 

eksperimentelt bestemt i 102 stammer av både patogene og ikke-patogene stammer av B. 

cereus og B. thuringiensis (Auger et al., 2009). Resultatene antydet at stammer som ble isolert 

fra jord eller infeksjoner i fordøyelseskanalen var mer effektive biofilmdannere enn stammer 

som ble isolert fra tilfeller av andre sykdommer. Det ble også vist at et sett med emetiske 

stammer ikke ga biofilmdannelse etter 72 timer sammenliknet med andre B. cereus og B. 

thuringiensis-isolater. Enkelte emetiske stammer dannet imidlertid små forbigående biofilmer 

etter 24 timer. I samme studie ble adhesjon til HeLa- epitelceller vurdert. En stamme ble 

betraktet som positiv for adhesjon til epitelceller når graden av adhesjon var mer enn 0,07 

bakterier ble funnet å binde til hver HeLa-celle. Resultatene fra Auger et al., viste også at 

både B. thuringiensis stammer og  B. cereus patogene stammer forårsaket diaré, og ikke-

patogene stammer var positive for adhesjon, i motsetning til emetiske stammer, som manglet 

evne til adhesjon til epitelceller (Auger et al., 2009). 
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2 Mål med studien 

 

Målet med denne studien var å finne ut om 14 utvalgte emetiske B. cereus isolater (Tabell 

3.1) som tidligere er undersøkt for grad av Cereulid-produksjon, danner biofilm ved standard-

betingelser i Bactopepton-medium like effektivt som referansestammene B. thuringiensis 

Bt407 og B. cereus ATCC 14579 (AH1448). I tillegg ønsket vi å undersøke hvordan vanlig 

brukte mattilsetninger, som pektin, stivelse, gelatin og vanillin ville påvirke emetiske 

bakteriers biofilmdannelse ved forøvrig samme standardbetingelser. Vi ønsket å studere 

motiliteten til de emetiske B. cereus isolater, og om motilitet korrelerte med biofilmdannelse. 

I denne studien ønsket vi også å undersøke tilstedeværelse av biofilmrelaterte gener i 

tilgjengelige fullsekvenserte genom av de emetiske Bacillus cereus stammene BC-3 og BC-

199 i forhold til referansestammen B. thuringiensis Bt407.  



3 Materialer 

3.1 Bakteriestammer. 
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3.2 Kjemiske forbindelser og ingredienser. 

 

Aceton 99.9% (AnalaR-Normapur)  

Agar bacteriological (No.1) (Oxoid) 

Bacteriological peptone (Oxoid) 

Di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat (Na2HPO4 x 2H2O) (Emsure) 

Etanol 96% (Rektifisert, Vinmonopolet) 

Gelatin (Bio-Rad) 

Glyserol bidistilled 99.5% (AnalaR-Normapur) 

Hydroklorid syre (HCl) (VWR) 

Kaliumchlorid (KCl) (Normapur) 

Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4) (Merck) 

Methyl violett 6B konzentrert (E. Merck-Darmstad) 

Natriumchlorid (NaCl) (AnalaR- Normapur) 

Natriumhydroxid (NaOH) (VWR) 

Pektin (CP kelco, Genu ) 

Stivelse (Potetstivelser, Sigma) 

Tryptone (Oxoid) 

Yeast extract (Oxoid) 

Vanillin (Sigma- Alorich) 

 



3.3 Dyrkningsmedier. 

 

Bactopepton (1 liter) 

10 g Bacteriological peptone  

5 g Yeast extract  

10 g NaCl  

Ad 1000 ml destillert vann (dH2O) under omrøring. pH justeres til 7.0 ved å tilsette noen 

dråper 1 M HCl/3 M NaOH. Autoklavers, og oppbevares ved romtemperatur 25° C. 

Holdbarheten er 14 dager. 

 

Bactopepton med 1.5% (w/v) gelatin (1 liter) 

10 g Bacteriological peptone  

5 g Yeast extract  

10 g NaCl  

15 g Gelatin  

Ad 1000 ml destillert vann (dH2O) under omrøring. pH justeres til 7.0 ved å tilsette noen 

dråper 1 M HCl/3 M NaOH. Autoklavers, avkjøles i vannbad 45-50° C, deretter oppbevares i 

37° C vannbad eller inkubator, kan oppbevares ved 25° C etter hvert. Holdbarheten er 14 

dager. 

 

Bactopepton med 0.5% (w/v) Gelatin (1 liter) 

10 g Bacteriological peptone  

5 g Yeast extract  

10 g NaCl  

5 g Gelatin 

Ad 1000 ml destillert vann (dH2O) under omrøring. pH justeres til 7.0 ved å tilsette noen 

dråper 1 M HCl/3 M NaOH. Autoklaveres, avkjøles i vannbad 45-50° C, deretter oppbevares i 

37° C vannbad / inkubator, kan oppbevares ved 25° C etter hvert. Holdbarheten er 14 dager. 
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Bactopepton med 0.5% (w/v) pektin (1 liter) 

10 g Bacteriological peptone  

5 g Yeast extract  

10 g NaCl  

5 g Pektin  

Ad 1000 ml destillert vann (dH2O) under omrøring og varme ca. 50-100° C. pH justeres til 

7.0 ved å tilsette noen dråper 1 M HCl/3 M NaOH. Autoklavers, avkjøles i vannbad 45-50° C, 

deretter oppbevares i 37° C vannbad eller inkubator. Holdbarheten er 14 dager.  

 

Bactopepton med 2% (w/v) stivelse (1 liter) 

10 g Bacteriological peptone  

5 g Yeast extract  

10 g Nacl  

 20 g Stivelse  

Ad 1000 ml destillert vann (dH2O) under omrøring og varme ca. 50-100° C. pH justeres til 

7.0 ved å tilsette noen dråper1 M HCl/3 M NaOH. Autoklavers, avkjøles i vannbad 45-50 °C, 

deretter oppbevares i 37 °C vannbad eller inkubator. Holdbarheten er 14 dager. 

 

Bactopepton med 0.25% (w/v) vanillin (1 liter) 

10 g Bacteriological peptone  

5 g Yeast extract  

10 g Nacl  

 2.5 g Vanillin  

Ad 1000 ml destillert vann (dH2O) under omrøring. pH justeres til 7.0 ved å tilsette noen 

dråper 1 M HCl/3 M NaOH. Autoklavers og oppbevares ved romtemperatur 25° C. 

Holdbarheten er 14 dager. 

 

 



Bactopepton med 0.5% (w/v) vanillin (1 liter) 

10 g Bacteriological peptone  

5 g Yeast extract  

10 g NaCl  

 5 g Vanillin  

Ad 1000 ml destillert vann (dH2O) under omrøring. pH justeres til 7.0 ved å tilsette noen 

dråper 1 M HCl /3 M NaOH. Autoklavers og oppbevares ved romtemperatur 25° C. 

Holdbarheten er 14 dager. 

 

LB-medium (1 liter) 

10 g Tryptone  

5 g Yeast extract  

10 g NaCl  

Ad 1000 ml destillert vann (dH2O) under omrøring. pH justeres til 7.0 ved å tilsette noen 

dråper 1 M HCl/3 M NaOH. Autoklavers og oppbevares ved 4° C. 

 

0.3% (w/v) LB-agar (100 milliliter) 

0.3 g Agar bacteriological veies inn og tilsettes 100 ml LB- løsning på en flaske.  

LB blandes godt med agar, autoklaveres, og oppbevares ved 25° C, eller 4° C. 

 

1.5% (w/v) LB-agar (100 milliliter)  

1.5 g Agar bacteriological veies inn og tilsettes 100 ml LB-løsning på en flaske  

LB blandes godt med agar, autoklaveres, og oppbevares ved 4° C. 
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3.4 Løsninger. 

 

Krystallfiolett 0.3% (w/v) (500 milliliter) 

1.5 g Methyl violett 6B konzentrert 

Ad 500 ml destillert vann (dH2O) 

Løsningen settes i et avtrekkskap over natt under omrøring, deretter sterilfiltreres og 

oppbevares ved 25° C. 

 

Krystallfiolett 1% (w/v) (500 milliliter) 

5 g Methyl violett 6B konzentrert 

Ad 500 ml destillert vann (dH2O) 

Løsningen settes i et avtrekkskap over natt under omrøring, deretter sterilfiltreres og 

oppbevares ved 25° C. 

 

PBS (1 Liter) 

8 g NaCl  

0. 2 g KCl  

0. 27 g KH2PO4 

1.78 g Na2HPO4 x 2H2O 

Ad 987.5 ml med MQ (Milli–Q) vann. pH justeres til 7,0 ved å tilsette noen dråper 1 M HCl / 

3 M NaOH. Autoklavers og oppbevares ved 25° C. 

 

Aceton og etanol 1:4 (400 milliliter) 

100 ml aceton 99.9%  

300 ml etanol 96% 

Blandes godt sammen på en ren flaske og oppbevares ved 25° C 

 

 



Glycerol 50% (200 ml) 

100.5 ml glycerol bidistilled 99.5%  

99.5 ml MQ (Milli–Q) 

Blandes godt sammen på en ren flaske, autoklaveres og oppbevares ved 25° C. 

 

Etanol 70% (500 ml) desinfeksjonsmiddel 

365 ml etanol 96% 

135 ml destillert vann (dH2O) 

Blandes godt sammen på en sprayflaske, og oppbevares ved romtemperatur 25° C. 
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4 Metoder integrert i forskningsstudium 

Alle operasjoner med levende bakterier ble utført i P2 lab for klasse to mikroorganismer og i 

LAF benk (Holten Lamin Air). Aseptisk teknikk ble benyttet under hele arbeidet med alle 

stammene (Tabell 3.1).  

4.1  Dyrkning av Bacillus cereus. 

 

4.1.1  Stammekolleksjon og laging av startkulturer for biofilm assay  

Bakteriene fra stammekolleksjonen som ble benyttet i denne studien ble lagret ved -80° C i 

vekstmedium og tilsatt 20% glycerol. Første dag ble bakteriene strøket ut på LB-agar skål, 

pakket i plastpose og plassert i inkubator over natt ved 30° C. Dag to ble det inokulert en 

enkelt koloni av bakterier i 5 ml LB-medium og inkubert over natt ved 30° C med 220 rpm 

rotasjon. Startkulturer ble laget for å kunne kontrollere startmengde av bakterier i biofilm 

screening (Kapittel 4.3). 

Startkulturen ble laget tredje dag, 50 μl over natt kultur ble inokulert i 10 ml ferskt LB- 

medium som ble inkubert i cirka 2 t 30 min ved 30° C med 220 rpm rotasjon. Når 

bakterietettheten nådde OD600nm = 0,8 ble det tilsatt 5 ml glycerol (50%). Løsningen ble 

blandet godt og 1 ml ble fordelt i hvert Eppendorf-rør. Ferdig laget startkultur ble satt i is, og 

oppbevart i fryser ved -80° C. Det ble laget 3 biologiske replikater av startkultur for hver 

stamme. 

 

 

 

 

 

 



4.2 Bakteriell vekstkurve  

 

En vekstkurve presenterer bakteriens vekst og livssyklus som består av lagfase, eksponentiell 

vekstfase, stasjonærfase og dødsfase. Disse fire fasene er typisk for populasjon av 

bakterieceller som dyrkes i et lukket system. Livssyklusen til bakteriene er avhengig av 

vekstmedium og inokuleringsbetingelser som temperatur, O2, næringsstoffene, pH, eller 

avfallsprodukter fra bakteriepopulasjonen. (Madigan, 2005; Bauman, 2007). De forskjellige 

faser av bakterievekst ble undersøkt nærmere ved å plotte vekstkurver av alle B. cereus 

stammene (Tabell 3.1). Metoden ble brukt for å kontrollere at alle de emetiske stammene 

vokser normalt i forhold til kontrollstammene B. thuringiensis Bt407 og  

B. cereus ATCC 14579 (AH1448).  

Først ble de utvalgte stammene hentet fra fryst stammekolleksjon -80° C. Bakteriestammene 

ble strøket ut på en fast LB-agar skål og inkubert over natt ved 30° C. En enkelt koloni ble 

reinokulert i 5 ml flytende LB-medium over natt ved 30° C og 220 rpm rotasjon. 1 ml 

overnatt kultur(ON) ble inokulert i 100 ml LB-medium (1:100) ved 30° C og 220 rpm 

rotasjon. Den første målingen av den fortynnede bakteriekulturen ble tatt med en gang, neste 

måling ble tatt etter en time. Deretter hver halvtime i løpet av den eksponentielle veksten. 

Kulturen ble fortynnet i LB-medium når OD600nm oversteg 0,6 for å holde optimale verdier for 

måleapparatet. En blank prøve med 1 ml LB ble benyttet først for å kalibrere 

spektrofotometeret i maskinen. Plastkuvette med 1 ml prøve ble brukt ved alle målinger. 
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4.3 Biofilm screening  

 

Biofilm produseres av mikroorganismer og kan dannes på både fast-flytende stoffer og 

væske-luft grensesnittet (Tran et al., 2010; George, 2011), B. cereus har viste evne til å danne 

en tykkere biofilm ved luft-væske-grensesnittet (Houry et al., 2010). Det finnes forskjellige 

metoder for å studere biofilm; som, dynamiske systemer, målemetoder for biofilm, og statiske 

systemer som mikrotiterplateassay (Lemon et al., 2008). Mikrotiterplate assay er et effektivt 

og viktig verktøy for å studere bakteriell biofilmdannelse. Det er mulig å teste flere stammer 

på samme (PVC) mikrotiterplate under forskjellige vekstbetingelser. Biofilmdannelsen kan 

være på veggen og/eller bunnen av mikrotiter plate (George, 2011). I tillegg kan man 

identifisere mange faktorer som er essensielle for å starte biofilmdannelse, inkludert flageller, 

pilli, enzymer, metabolisme, og gener involvert i ekstracellulær produksjon av polysakkarid 

(Lemon et al., 2008; George, 2011). Utvalgte bakteriestartkulturer ble laget (Kapittel 4.1.1) 

og hentet fra -80° C fryser. Cellepelleten tines opp i Eppendorf-rør i en varmeblokk ved 37° C 

i 2-3 minutter. Bakteriecellene spinnes ned på en sentrifuge, overføres til 5 ml LB og 

inkuberes ved 30° C med 220 rpm rotasjon i cirka 1 t 30 min. Prekulturen vil inkuberes fram 

for å oppnå ønsket OD600nm ~ 0,3. Tilpasset volum av prekultur pipetteres ut i et nytt sterilt rør 

med 5 eller 10 ml fersk Bactopepton-medium, slik at det blir OD600nm = 0,01 i sluttvolumet. 

125μl av fortynnet kultur legges i hver brønn i en fleksibel «U» 96-brønners (PVC) 

mikrotiterplate. Åtte brønner med fersk Bactopepton-medium brukes som negativ kontroll for 

biofilm screening med Bactopepton-medium. Mikrotiterplatene ble oppbevart i en tettlukket 

plastbeholder og lokket forseglet med plastfolie. Inni beholderen ble det lagt fuktet papir 

under hele inkuberingstiden på 24, 48, og 71 timer ved 30° C. Mønster og vekst i brønner ble 

observert før brønnene vaskes med 150 ul PBS. Hver brønn ble tilsatt 130 ul krystallfiolett 

oppløsning av 0.3% (w/v) eller 1% (w/v). Etter 20-30 min i romtemperatur ble brønnene 

vasket tre ganger med 180 ul PBS. Deretter ble tilsatt 150 ul aceton og etanol (1:4) i hver 

brønn. Av 150 ul i hver brønn ble det overført 75 ul til en ny plate Falcon (microTest™) med 

flat bunn, og fortynnet med 75 ul aceton: etanol (1:4). Program annette-2 ble brukt for å måle 

absorbansen ved 590 nm med en HTS 7000 Bio analysen Reader. I biofilmforsøket ble det 

brukt andre dyrkingsmedier som pektin, stivelse, gelatin, og vanillin i tillegg til Bactopepton. 

Framgangsmåten var den samme for alle medier bortsett fra inkuberingstid. Dyrkningen med 



tilsatt pektin, stivelse, gelatin, og vanillin ble bare avlest etter inkubering i 71 timer ved 30° C. 

Negativ kontroll var avhengig av dyrkningsmedium som ble brukt i forsøket. 

4.4 Motilitetsundersøkelse ved mikroskopi. 

 

Mikroskopi (Leica DMLS) danner et forstørret reelt bilde av observert objekt. Metoden ble 

brukt for å studere motilitet ved to prøvetakningstidspunkter til de 14 emetiske Bacillus 

cereus, samt referansestammene B. thuringiensis Bt407 og B. cereus ATCC 14579 (AH1448). 

I lysmikroskopet kan bildeforstørrelsen variere fra faktor 10 til 10000. Mikroskopet ble justert 

til en passelig forstørrelse slik at bevegelsen av alle stammene (Tabell 3.1) kunne studeres 

nøy. Stammene ble delt i to grupper, hvor motiliteten til de emetiske bakteriene ble 

sammenlignet med motiliteten til referansestammene B. thuringiensis Bt407 og B. cereus 

ATCC 14579 (AH1448). Disse to stammene er kjent for god bevegelighet, og ble brukt for å 

normalisere bevegelsesgraden. De normaliserte verdiene ligger i en skala fra 0-5, hvor 0 

representerer ingen bevegelser og 5 representerer raske bevegelser (Tabell 5.2). 

Framgangsmåten for mikroskopiforsøket følger: Det ble overført 200 μl over natt kultur av 

utvalgt stamme til et 20 ml LB- medium i en 100 ml kolbe (fortynning 1:100). 

Bakteriekulturene ble satt i inkubator for vekst ved 30° C og 220 rpm. Måling av optisk 

tetthet ble gjort ved 600 nm på samme tidspunkt med mikroskop etter 1 t 45 min og 2 t 45 

min. Observert bevegelsesgrad i mikroskopet for stammene ved de to tidspunktene ble 

registrert og ført inn i en tabell (Tabell 5.3).  
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4.5 Motilitetsundersøkelse ved svømmeassay i  

0.3% (v/w) LB- agar. 

 

Bakteriene beveger seg ved sverming (rykninger) som er en form for bevegelse på overflaten i 

høyviskøse medier ved hjelp av pili. Men svømming er en form for bevegelse i flytende 

væske ved hjelp av flageller (Kearns, 2010). Både flageller og pili er viktige for bakteriens 

motilitet og er involvert i bevegelsesmekanisme. Svømmeassay ble brukt for å undersøke 

motilitet av bakterier på en 0.3% (v/w) LB-agar medium. Svømmesonen ble målt etter 

inkubering over natt ved en bestemt temperatur (Murray, 2006; Houry, 2010).  

Framgangsmåten for svømmeassay følger: En enkel koloni av bakterier ble inokulert i agar- 

platen over natt i 5 ml LB-medium ved 30° C og 220 rpm risting. Fire emetiske stammer ble 

pipettert ut på samme skål med B. thuringiensis Bt407 som kontrollstamme. 5 μl av hver 

utvalgt over natt kultur ble dryppet på en 0.3% LB-agar plate og inkubert i 7 timer ved 30° C. 

Skålen ble liggende på benken i P2 lab uten bevegelser i ca. 30 min for å unngå feil 

svømmeretning. Deretter ble de satt opp i hverandre, pakket med plastfolie og inkubert i 6 t 

30 min ved 30° C. Svømmeradius av hver stamme ble målt med linjal i cm fra kanten av det 

pipetterte området med høy kulturkonsentrasjon og utover svømmesonen (Figur 4.5).  

                            

Figur 4.5. En illustrasjonsfigur som viser bevegelige stammer, men en stamme i midten har dårlig eller ingen 

bevegelse, og det blir ingen endring i svømmeradius etter 6 t 30 min.  



4.6 Bioinformatiske undersøkelser for nærvær av 

biofilm relaterte gener i genomet til emetiske 

stammer  

 

Bioinformatikk er et viktig informasjonsteknisk hjelpemiddel i biologiske studier. Metoden 

brukes for å sammenlikne valgte sekvenserte gener mot hverandre. I de siste årene har 

metoden blitt mer populær på grunn av store teknologiske framskritt innen molekylærbiologi 

og god tilgjengelighet av store mengder av biologisk informasjon. Forskjellige søkemetoder 

kan benyttes, men valget falt på BLAST (Altschul et al., 1990). Med denne metoden kan man 

finne informasjon om DNA, RNA, proteiner, aminosyresekvenser og strukturer fra både 

mennesker, mikroorganismer og andre organismer. Sammenlikningen kan hjelpe med å 

beskrive biologiske egenskaper, kjente funksjoner og lignende. I dette eksperimentet ble 

nettsiden (www.ncbi.nlm.nih.gov) benyttet, og BLAST-søk «proteiner» for å undersøke 

egenskapene til biofilmen hos de to emetiske stammene BC-3, som har Locus tag AH187, og 

BC-199, som har Locus tag H3081.97.  Det ble først gjort et omfattende litteratursøk i 

forskjellige databaser som Pubmed, Google Scholar, ScienceDirect, NCBI, og artikler om 

kjente biofilm gener i B. thuringiensis Bt407. Det ble funnet en del gener, og locus tag som 

tilhører disse gener (Tabell 5.8). Biofilmegenskapene ble undersøkt ved å sammenlikne locus 

tag av kjente gener for biofilmdannelse hos B. thuringiensis Bt407, og de to emetiske B. 

cereus BC-3 og BC-199. Resultatet av BLAST-søk gir en lang liste av proteinsekvenser som 

viser likhet mellom proteingener av kjente biofilmegenskaper hos B. thuringiensis Bt407. 

Proteinsekvenser som viser en signifikant sekvensdekning på mer enn ca. 70% og identitet 

over mer enn ca. 80% av sekvenslengden, kan ha samme biologiske egenskaper eller 

funksjoner. Både likheten og ulikheten mellom aminosyresekvenser ble tatt med i denne 

studien for best å kunne vurdere biofilmegenskapene til B. cereus BC-3 og BC-199. 
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5 Resultater  

 

5.1 Vekstkurver for emetiske Bacillus cereus-

isolater 

 

Vekstkurver ble gjort en gang for hver emetisk stamme (Tabell 3.1), som en kontroll på at 

stammene vokste normalt ved de undersøkte betingelser (Kapittel 4.3). Vekstkurvene ble 

også brukt for å finne den eksponentielle vekstfasen for hver stamme og for å finne egnede 

tider for observasjon av motilitet i mikroskop (Kapitel 4.4). Alle de 14 emetiske B. cereus 

stammene ble strøket ut på agar-skål fra stammekolleksjon lagret ved -80° C, og dyrket over 

natt ved 30° C sammen med referansestammene B. thuringiensis Bt407 og B. cereus ATCC 

14579 (AH1448). Stammene ble deretter dyrket for måling av vekstkurver ved 30° C, 220 

rpm, etter inokulering av 1 ml overnattkultur i 100 ml LB-medium. Bakteriekulturene ble 

fulgt i et tidsrom på 6 t 30 min og det ble tatt 1 ml prøver av hver kultur for måling av 

OD600nm hver halve time etter første time. Vekstkurvene er vist i figur 5.1, og viser at alle 

emetiske stammer vokste normalt og ikke viste stor forskjell i vekstmønster sammenliknet 

med referansestammene Bt407 og ATCC 14579 (AH1448). I tillegg viser vekstkurvene at 

veksthastigheten var nesten lik for alle stammer, men tidsintervallet for lagfasen varierte 

betydelig. For eksempel for emetiske B. cereus BC-WSBC og BC-231 ble eksponentiell fase 

oppnådd etter ca. 1 t 30 min - 2 t 45 min, mens stasjonærfase ble nådd etter omtrent 6 t - 6 t 

30 min.  
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5.2 Motilitet hos emetiske Bacillus cereus stammer 

observert ved lysmikroskopi 

 

Bakterier vokser i enten planktonisk form eller som en biofilm, hvor cellene er festet til enten 

inerte eller biologiske overflater. Motilitet hos bakteriene kan stimulere og medføre spredning 

av biofilm på overflater (Houry et al., 2012). Motilitet av alle emetiske stammer i tabell 3.1 

ble studert visuelt ved lysmikroskopi og sammenliknet med de motile referansestammene B. 

thuringiensis Bt407 og B. cereus ATCC 14579 (AH1448). Målet med å undersøke motilitet 

hos de emetiske stammene var å undersøke en eventuell sammenheng mellom motilitet og 

evne til utvikling av biofilm. Det ble valgt to observasjonstidspunkter (hhv. 1 t 45 min og 2 t 

45 min), hvor alle stammene var i eksponentiell vekstfase. Den observerte motilitetsgraden 

ble gradert på en skala fra 0-5, hvor 0 representerer ingen bevegelse og 5 representerer rask 

bevegelse (Tabell 5.2). Observert bevegelsesgrad i mikroskopet er vist i tabell 5.3, og viser at 

selv om alle stammer viste noen grad av bevegelighet var det en betraktelig variasjon i 

bevegelighet mellom de emetiske B. cereus stammene: Stammene BC-199 og BC-227 viste 

en betraktelig høy bevegelighet, i motsetning til BC-204 og BC-166, som viste lav 

bevegelighet i forhold til referansestammene B. thuringiensis Bt407 og B. cereus ATCC 

14579 (AH1448) ved de to tidspunktene 1 t 45 min og 2 t 45 min (Tabell 5.3). Det var også 

en betraktelig variasjon i bevegelser innen hver emetisk B. cereus stamme i tabell 5.3 og 

eksperimentene antydet at stammene BC-98 og BC-163 hadde større bevegelser ved 

tidspunktet 1 t 45 min, enn ved tidspunktet 2 t 45 min, hvor lav eller ingen bevegelse ble 

observert. For de emetiske stammer BC-174, BC-229 og BC-WSBC var det imidlertid 

motsatt, hvor liten bevegelighet ble observert ved 1 t 45 min, og høy bevegelse ved 2 t 45 min 

i forhold til referansestammene B. thuringiensis Bt407 og B. cereus ATCC 14579 (AH1448) 

(Tabell 5.3). 

 

 

 

 



Tabell 5.2 Informasjonstabell om motilitetsgrad på skala 0-5 samt forklaring på forkortelser og symboler 

som er brukt i metode kapittel 4.4. 
Motilitetsgraden:  Symbol forklaring 

0 = Ingen Bevegelser  (-)= fra og til 

1 = Få bevegelser (&)= Og 

2 = Lite bevegelser  (*)= Noen få 

3 = Sakte bevegelser (/)= Eller 

4 = Litt raske bevegelser +/- SE= Pluss eller Minus Standard error 

5 = Raske bevegelser t = time 

5.3 Motilitet av emetiske Bacillus cereus stammer 

ved svømmeassay i 0.3% (w/v) LB-agar 

 

Denne metoden ble først optimalisert i to forsøk med forskjellige svømmeassay, hvor ulike 

parametere som inkubasjonstid, skål-størrelse, og bakteriekonsentrasjon ble variert. 

Resultatene av de første forsøkene var ikke målbare, og svømmeassayet viste seg i de initielle 

forsøkene å være svært følsomt for bevegelse av skålene etter utpipettering av bakterier, 

fuktighet, temperaturendringer, og rekkefølgen skålene ble plassert i inkubatoren.  

Referansestammen B. thuringiensis Bt407 ble derfor applisert som en intern standard med 

samme plassering i alle testskåler, sammen med fire emetiske teststammer, og dyrket ved 30° 

C på et døgngammelt vekstmedium av 0.3% (w/v) LB-agar. Etter inkubering i 7 timer ble 

størrelsen på svømmesonen avlest (eksempel på resultat fra svømmeassay er vist i figur 5.3; 

Vedlegg A). Motilitet for hver emetiske stamme ble deretter kalkulert som et forholdstall 

relativt til Bt407 fra samme dyrkningsskål, for å utelukke skål-til-skål variasjon (Kapittel 

4.5). Motilitetsverdiene for alle stammer (Tabell 3.1) ble på denne måten normalisert mot 

Bt407, og gjennomsnittet av svømmesonene for hver stamme ble beregnet ut fra fire 

biologiske replikater for hver stamme (Tabell 5.3; Vedlegg A). Resultatene fra 

svømmeassay-forsøkene er vist i tabell 5.3, og viste at de emetiske stammene hadde generelt 

lavere motilitet enn referansestammene B. thuringiensis Bt407 og B. cereus ATCC 14579 

(AH1448) som begge hadde høy motilitet, men hvor AH1448 viste høyest motilitet. Det var 

også en betraktelig variasjon i motiliteten mellom de emetiske stammene ved dette assayet. 

De emetiske B. cereus stammene BC-199 og BC-231 hadde begge høy motilitet, i motsetning 

til BC-163 og BC-166 som hadde betydelig mindre eller ingen motilitet i forhold til 

referansestammene B. thuringiensis Bt407 og B. cereus ATCC 14579 (AH1448) (Tabell 5.3). 
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Enkelte emetiske B. cereus stammer som BC-98 og BC-231, samt referansestammen B. 

cereus AH1448, viste også betraktelig variasjon i de ulike biologiske replikatene. Derfor ble 

det knyttet en større usikkerhet til deres grad av estimert bevegelighet (Tabell 5.3). 

Motilitetseksperimentene ved hhv. lysmikroskopi og svømmeassay i 0.3% (w/v) LB-agar er 

sammenliknet i tabell 5.3. Fire emetiske stammer hadde god motilitet ved mikroskopi og 

viste høy motilitetsevne også i 0.3% (w/v) LB-agar (BC-3, BC-199, BC-231, 24/3IIAR), og 

motsvarende tre emetiske stammer med lav motilitet i begge assays (BC-163, BC-166, BC-

204). Enkelte stammer viste imidlertid god motilitet med den ene metoden og dårlig i den 

andre. Dette kan muligens forklares ved at svømmeassy ble gjort på en 0.3% (w/v) LB-agar, 

som er tilnærmet halv-fast medium, og hadde inkubasjonstid på 7 timer, i forhold til 

undersøkelsen med lysmikroskopi som ble gjort på flytende LB-medium, og gir et 

øyeblikksbilde av bevegelser ved to gitte tidspunkter i eksponentiell vekst.  

 

  

Figur 5.3 Motilitetstudiet av emetiske B.cereus stammer i svømmeassay i 0.3% (w/v) LB-agar, applisert 

sammen med referansestamme B. thuringiensis Bt407 og inkubert i 30 min ved 25° C, og 6 t 30 min ved 30° C.  
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5.4 Biofilmdannelse hos emetiske Bacillus cereus-

isolater i Bactopepton-medium 

 

En rekke B. cereus og B. thuringiensis isolater er tidligere vist å ha evne til å danne biofilm i 

luft-væske grensesnitt (Houry et al., 2010), i eksperimenter hvor det er benyttet 96-brønners 

PVC mikrotiterplater for dyrkning av biofilm i Bactopepton-medium (et modifisert LB-

medium) ved 30° C (Augar et al., 2009). Målet med dette forsøket var å undersøke om 

emetiske B. cereus-isolater var effektive dannere av biofilm i dette testsystemet. B. 

thuringiensis Bt407 og B. cereus AH1448 ble brukt som referansestammer i forsøket, da de er 

kjent for hhv. god og moderat til lav biofilmdannelse i dette testsystemet fra tidligere studier i 

B.cereus-gruppen (Auger et al., 2009). Biofilmegenskapene hos de 14 emetiske B.cereus 

stammene som er gjenstand for dette studiet (Tabell 3.1) ble derfor undersøkt og 

sammenlignet med referansestammene som beskrevet i (Kapittel 4.3; Vedlegg B) ved 24 t, 

48 t, og 71 t vekst. Det ble gjort tre biologiske replikater på forskjellige dager (tre uavhengige 

eksperimenter), ved samme dyrkningsbetingelser i Bactopepton, og med 14 tekniske 

replikater for hver stamme innen hvert biologiske replikat, Gjennomsnittsverdien av alle 

tekniske replikater for en stamme ble fratrukket gjennomsnittsverdi for blank (brønner med 

kun vekstmedium) fra den samme platen, og gjennomsnittsverdi fra hvert av de tre biologiske 

replikatene for en og samme stamme, ble benyttet for beregning av endelig verdi for 

biofilmdannende evne, samt til beregning av standard avvik og standard error of the mean. 

Resultatene av biofilm screeningen i Bactopepton-medium viste at alle de emetiske stammene 

som ble testet i dette studiet hadde liten eller ingen evne til å danne biofilm i dette 

testsystemet sammenliknet med B. thuringiensis Bt407, som viste god evne til å danne 

biofilm ved 24 t, 48 t, og 71 t ved 30° C (Figur 5.4), og også sammenlignet med B. cereus 

AH1448, som viste moderat evne til å danne biofilm etter 71 t ved 30° C (Figur 5.4). 

Resultatene for stamme Bt407 er vist flere ganger for hver figur (Figur 5.4), for lett å kunne 

se på relasjoner i resultatene for hver emetiske stamme sammenlignet med B. thuringiensis 

Bt407 i det samme diagrammet. B. thuringiensis Bt407 er kjent for å være en god 

biofilmdanner i testsystemet benyttet i dette studiet, ble det i denne oppgaven valgt å 

grafisk fremstille resultatene for de emetiske stammene komparativt med Bt407.  
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5.5 Biofilmdannelse hos emetiske Bacillus cereus-

isolater i Bactopepton-medium tilsatt 0.5% (w/v) 

pektin, 2% (w/v) stivelse, og 1.5% (w/v) gelatin. 

 

Målet med dette forsøket var å undersøke om emetiske B. cereus-isolater var effektive 

biofilmdannere i forskjellige vekstmedier der Bactopepton medium var tilsatt pektin, stivelse, 

og gelatin. B. thuringiensis Bt407 og B. cereus AH1448 ble brukt som referansestammer også 

i dette forsøket. Biofilmegenskapene hos de 14 emetiske B. cereus stammene undersøkt i 

dette studiet (Tabell 3.1) ble sammenlignet med referansestammene som beskrevet i    

(Kapittel 4.3; Vedlegg C) ved 71 t biofilm vekst ved 30° C. Det ble gjort tre biologiske 

replikater på forskjellige dager (tre uavhengige eksperimenter) ved samme 

dyrkningsbetingelser i de forskjellige medier og med 7 tekniske replikater i hvert medium for 

hver stamme innen hvert biologiske replikat. Gjennomsnittsverdien av alle tekniske replikater 

for en stamme ble som tidligere fratrukket gjennomsnittsverdi for blank (brønner med kun 

vekstmedium) fra den samme platen, og gjennomsnittsverdi fra hvert av de tre biologiske 

replikatene for en og samme stamme, ble benyttet for beregning av endelig verdi for 

biofilmdannende evne, samt til beregning av standard avvik og standard error of the mean.  

Resultatene av biofilm screeningen i Bactopepton-medium tilsatt 0.5% (w/v) pektin, 2% (w/v) 

stivelse, og 1.5% (w/v) gelatin, viste at flere emetiske B. cereus stammer viste bedre 

biofilmdannelse i 1.5% (w/v) gelatin-medium, i forhold til rent Bactopepton (Figur 5.5.1 og 

Figur 5.5.2). Jeg observerte også en økning for referansestammen B. cereus AH1448 og 

mulig også for B. thuringiensis Bt407. Det ble ikke observert noen økning i biofilmdannelse 

ved tilsetning av stivelse og pektin, derimot så vi en potensiell senkning i biofilmdannelse for 

BC-166, og også for referansestammene AH1448 og Bt407 (kun pektin), ved disse 

tilsetningene. Resultatene for stamme Bt407 er vist flere ganger for hver figur (Figur 5.5.1 og 

Figur 5.5.2), for lett å kunne se på relasjoner i resultatene for hver emetisk stamme 

sammenlignet med B. thuringiensis Bt407 i det samme diagrammet. 
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5.6 Biofilmdannelse hos emetiske Bacillus cereus-

isolater i Bactopepton-medium tilsatt 0.5% (w/v) og 

1.5% (w/v) gelatin 

 

I dette forsøket var målet å undersøke om de 7 emetiske B. cereus isolatene (Figur 5.6; 

Vedlegg D) var effektive dannere av biofilm i lavere konsentrasjoner, 0.5% (w/v) gelatin, 

sammenliknet med 1.5% (w/v) gelatin, som hadde vist en tendens til å gi moderat økt evne til 

biofilmdannelse hos flere emetiske isolater i det tidligere forsøket (Kapittel 5.5). Det ble 

brukt Bactopepton-medium tilsatt 0.5% (w/v) og 1.5% (w/v) gelatin. B. thuringiensis Bt407 

og B. cereus AH1448 ble igjen brukt som referansestammer i dette forsøket, da de viste god 

og moderat biofilmdannelse i 96-brønners PVC mikrotiterplater for dyrking av biofilm i 

tidligere forsøk (Kapittel 5.5). B. cereus stammene i denne studien ble derfor undersøkt og 

sammenliknet med referansestammene som beskrevet i kapittel 4.3; ved 71 t vekst ved 30° C. 

Det ble gjort tre biologiske replikater på forskjellige dager (tre uavhengige eksperimenter) 

med samme dyrkningsbetingelser i Bactopepton-medium tilsatt 0.5% (w/v) og 1.5% (w/v) 

gelatin, og med 16 tekniske replikater i begge medier av hver stamme innen hvert biologiske 

replikat, Gjennomsnittsverdien av alle tekniske replikater for en stamme ble fratrukket 

gjennomsnittsverdi for blank (brønner med kun vekstmedium) fra den samme platen, og 

gjennomsnittsverdi fra hvert av de tre biologiske replikatene for en og samme stamme, ble 

som tidligere benyttet for beregning av endelig verdi for biofilmdannende evne, samt til 

beregning av standard avvik og standard error of the mean. Resultatene av biofilm 

screeningen i Bactopepton-medium tilsatt 0.5% (w/v) og 1.5% (w/v) gelatin, antydet at alle de 

7 emetiske stammene som ble testet pånytt i dette forsøket hadde bedre biofilmdannelse i 

medium tilsatt gelatin enn bare i Bactopepton-medium, selv om lave måletall for en del av 

stammene vanskeliggjorde klare konklusjoner. I tillegg hadde flere av stammene tendens til 

lavere evne til å danne biofilm i 0.5 % (w/v) enn 1.5 % (w/v) gelatin (BC-204, BC-98, 

WSBC, samt Bt407; Figur 5.6). B. cereus BC-199 viste imidlertid motsatt resultat, og 

dannelsen av biofilm for denne stammen var større i 0.5 % (w/v) enn 1.5% (w/v) gelatin 

(Figur 5.6). Resultatene for stamme Bt407 er vist flere ganger for hver figur (Figur 5.6), for 

lett å kunne se på relasjoner i resultatene for hver emetisk stamme sammenliknet med B. 

thuringiensis Bt407 i det samme diagrammet. 
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5.7 Biofilmdannelse hos emetiske Bacillus cereus-

isolater i Bactopepton-medium tilsatt 0.25% (w/v) og 

0.5% (w/v) vanillin 

 

Dette eksperimentet ble gjort for å undersøke om emetiske B. cereus isolater var effektive 

biofilmdannere i Bactopepton-medium tilsatt 0.25% (w/v) og 0.5% (w/v) vanillin. 

Konsentrasjonene av mattilsetningene som ble undersøkt, ble valgt ut fra vanlige 

konsentrasjoner disse substansene tilsettes i matvarer. B. thuringiensis Bt407 og B. cereus AH 

1448 ble igjen brukt som referansestammer i dette forsøket. Biofilmegenskapene hos de 14 

emetiske B.cereus stammene undersøkt i dette studiet (Tabell 3.1), ble sammenliknet med 

referansestammene som beskrevet i kapittel 4.3, ved 71 t vekst ved 30° C. Det ble gjort tre 

biologiske replikater på forskjellige dager (tre uavhengige eksperimenter) med samme 

dyrkningsbetingelser i begge medier og med 16 tekniske replikater i begge medier for hver 

stamme innen hvert biologiske replikat. Gjennomsnittsverdien av alle tekniske replikater for 

en stamme ble som tidligere fratrukket gjennomsnittsverdi for blank (brønner med kun 

vekstmedium) fra den samme platen, og gjennomsnittsverdi fra hvert av de tre biologiske 

replikatene for en og samme stamme, ble benyttet for beregning av endelig verdi for 

biofilmdannende evne, samt til beregning av standard avvik og standard error of the mean. 

Resultatene av biofilm-screeningen i Bactopepton-medium tilsatt 0.25% (w/v) og 0.5% (w/v) 

vanillin viste som for tidligere forsøk at de emetiske stammene hadde en betydelig variasjon i 

biofilmdannelse. Som vist i (figur 5.7.1, figur 5.7.2 og figur 5.7.3; Vedlegg E) hadde flere 

stammer upåvirket evne til å danne biofilm i Bactopepton-medium tilsatt 0.25 % (w/v) 

vanillin, men nedsatt evne til biofilmdannelse i 0.5% (w/v) vanillin (BC-98, BC-227), mens 

andre var påvirket allerede ved 0.25 % (w/v) vanillin (BC166, BC-204, 24/3IIAR, AH1448, 

Bt407). De øvrige stammene var enten ikke vesentlig påvirket av vanillin ved de to 

undersøkte konsentrasjonene (BC-3, BC-17, BC-163, BC-174, BC-199, BC-299) eller 

måletallene var så lave at ingen konklusjon kunne trekkes. Resultatene for stamme Bt407 er 

vist flere ganger for hver figur (Figur 5.7.1, Figur 5.7.2 og Figur 5.7.3), for lettere å kunne 

se på relasjoner i resultatene for hver emetisk stamme sammenlignet med B. thuringiensis 

Bt407 i det samme diagrammet. 



46 

 

 



 



48 

 

 



5.8 Forekomst av biofilm-relaterte gener hos 

emetiske Bacillus cereus isolater BC-199 og BC-3. 

 

BLAST-søk på protein-nivå ble benyttet for å identifisere forekomst av 29 kjente biofilm-

relaterte gener fra B. thuringiensis Bt407 fra Genbank (Tabell 5.8) i de to genomsekvenserte 

emetiske Bacillus cereus stammene BC-3, som er samme stamme som B. cereus F4810/72 

eller AH187 (typestamme for emetisk B. cereus), og BC-199 (som er samme stamme som B. 

cereus H3081.97). Resultatene fra BLAST er summert i tabell 5.8, som beskriver 

sekvensdekning og prosent identitet på aminosyrenivå for det beste BLAST-treffet i hvert 

søk. Resultatene ble tolket slik at gener i de emetiske B. cereus BC-199 og BC-3 som hadde 

aminosyre identitet ≥ 70% og sekvensdekning ≥ 80% ble antatt å kunne være mulige 

ortologer. Resultatene i tabell 5.8 viser at 22 av 29 av genene benyttet i søket, og som kan ha 

betydning for dannelse av biofilm i Bt407, var tilgjengelig i B. cereus BC-3. Syv gener ga kun 

dårlige BLAST-treff, og biofilm-relevante gener som mangler i BC-3 inkluderer BslA som er 

vist å gi kraftig nedsatt biofilm når genet slås ut i B. thuringiensis Bt407 (OA Økstad, 

personlig kommunikasjon) og bcsA, en cellulose synthase (tabell 5.8).  

BC-199 hadde mangel på hele 14 av 29 biofilmrelaterte gener fra Bt407, inkludert de samme 

genene som manglet i BC-3, men i tillegg også blant annet sinI og sinR som er kjent som 

master regulatorer av biofilmdannelse i B. subtilis (Tabell 5.8).  
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6 Diskusjon 

6.1 Dannelse av biofilm hos emetiske Bacillus 

cereus-isolater ved standardbetingelser i 

Bactopepton-medium. 

 

Biofilm er et komplekst samfunn av mikroorganismer som fester seg til en overflate eller i 

forbindelse med luft-vann grensesnitt (Vilain et al., 2009). Biofilm dannet av de gram-

positive jordbakteriene Bacillus subtilis og Bacillus cereus, kan finnes i både overflate-væske 

grensesnitt og væske-luft grenseflater, der de ofte blir betegnet som 'pellicles' (Vilain et al., 

2009). Biofilm kan ha konsekvenser for folkehelsen, både ved kontaminasjonsproblematikk i 

helsevesenet og i matproduksjon, men kanskje spesielt på grunn av deres evne til å kolonisere 

både naturlige og kunstige overflater i kroppen, noe som kan føre til kroniske infeksjoner 

(Hall et al., 2014). I dette kvantitative studiet ble evne til dannelse av biofilm for emetiske B. 

cereus isolater studert ved standard biofilm screening-betingelser i 96-brønners 

mikrotiterplater in vitro, i Bactopepton-medium, et modifisert LB-medium. Det ble funnet at 

alle testede emetiske stammer (Tabell 3.1) er ineffektive dannere av biofilm både ved 24 t,  

48 t, og 71 t, sammenliknet med referansestammen B. thuringiensis Bt407, som viste god 

evne til å danne biofilm, og B. cereus ATCC 14579 (AH 1448) som viste moderat 

biofilmdannelse etter 71 timer i dette testsystemet (Figur 5.4). Dette er i tråd med tidligere 

funn (Auger et al., 2009), hvor både B. thuringiensis og ikke-kliniske og diaré-isolater av B. 

cereus ble funnet å danne biofilm etter 72 timer inkubering, mens ingen emetiske stammer var 

effektive biofilm dannere, selv om enkelte emetiske stammer dannet små forbigående 

biofilmer etter 24 timer (Augar et al., 2009). Et lignende mønster for biofilmdannelse ble 

observert i det inneværende studiet, hvor noen emetiske stammer som (BC-199, BC-163) 

viste en mulig tendens til å danne små forbigående biofilmer etter 24 timer (Figur 5.4). 

Studiet av Auger og medarbeidere (Auger et al., 2009) benyttet de samme 

screeningsbetingelser som det inneværende studiet, med bruk av rundbunnede 96-brønners 

PVC mikrotiterplater for biofilm-dyrkning, i Bactopepton-medium ved 30° C, bakteriefarging 

med krystallfiolett, og etterfølgende måling av optisk tetthet ved 595 nm (OD595) (Auger et al 

., 2009 ; Houry et al., 2010).  



For å utelukke at mangel på biofilmdannelse skyldtes en generell vekstdefekt ble vekstkurver 

utført for alle stammene, og alle viste generelt god vekst ved 30 grader i LB-medium (se 

vekstkurvene i fig. 5.1). Siden biofilm-forsøkene ble gjennomført i et modifisert LB-medium 

(Bactopepton-medium) kan vi ikke helt utelukke en generell vekstdefekt, men dette synes lite 

sannsynlig gitt at Bactopepton er et rikt medium som i alle tidligere eksperimenter i 

forskningsgruppen er vist å støtte vekst av B. cereus, og også siden visuell inspeksjon av 

vekst i mikrotiterplatene aldri viste mangel på vekst av de undersøkte stammene.  

6.2 Effekt av mattilsetninger på biofilmdannelse hos 

emetiske B. cereus isolater. 

 

Mattilsetningene i dette studiet, gelatin, pektin og stivelse, ble valgt basert på hvilke typer mat 

emetiske B. cereus stammer infiserer mest. Tidligere studier har vist at matforgiftning ved 

emetiske B. cereus har mest vært forbundet med inntak av ris og pasta (Drobniewski, 1993; 

Kotiranta, 2000), mens den gastrointestinale B. cereus diaré typen har blitt funnet i 

melkeprodukter, grønnsaker og kjøtt (Kotiranta, 2000). Nyere studier viser litt andre 

resultater. Den syv år lange studien (2007-2013) av Messelhäusser og medarbeidere har påvist 

at emetiske B. cereus stammer forekommer i et bredere mangfold av matvarer, og at risikoen 

for emetisk syndrom skyldes B. cereus cerulid toksin som ikke er begrenset til matvarer med 

høyt innhold av karbohydrater, som for eksempel pasta og ris (Messelhäusser et al., 2014).  

I dette studiet har vi tilsatt ulike næringsmiddeltilsetninger til Bactopepton-medium i et 

forøvrig standard biofilm screeningassay, og undersøkt deres mulige effekt på evne til å danne 

biofilm hos emetiske stammer relativt til den positive kontrollstammen B. thuringiensis 

Bt407. Tilsetningene vi benyttet initielt var 0.5% (w/v) pektin, 2% (w/v) stivelse, og 1.5% 

(w/v) gelatin. Konsentrasjonene av tilsetningsstoffene ble valgt ut fra mye brukte 

konsentrasjoner i produserte matvarer. Tilsetningene ga en endring av den fysiske og 

kjemiske sammensetning av mediet, med hensyn til viskositet, løselighet og flyt. 

Dyrkningsmediene måtte dermed oppbevares i et 37° C vannbad etter autoklavering for å 

beholde sin flytende konsistens (se kapittel 3.3). Bakteriers adhesjon til overflater innebærer 

generelt et komplekst samspill mellom fysiske, kjemiske, og biologiske faktorer (Peng, 2001). 

Disse egenskapene er viktige for at bakteriestammene skal kunne klare å feste seg til PVC 
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mikrotiter plastoverflater og deretter danne biofilm (Peng, 2001). Tidligere studier har vist at 

miljøforholdene må være gunstige for at cellene skal vokse sammen i et samfunn og danne 

biofilm (Davey et al., 2000). Selv om at mattilsetningene endret Bactopepton-mediets fysiske 

og kjemiske sammensetning, ble det ikke observert signifikante effekter på biofilmdannelse 

hos de undersøkte emetiske stammer (Tabell 3.1) i Bactopepton-medium tilsatt 0.5% (w/v) 

pektin eller 2% (w/v) stivelse, relativt til rent Bactopepton-medium (Figur 5.5.1 og 5.5.2). 

Det ble ikke observert noen økning i biofilmdannelse ved tilsetning av stivelse og pektin, 

derimot så vi en potensiell senkning i biofilmdannelse for BC-166, og også for 

referansestammene AH1448 og Bt407 (for Bt407 kun ved pektin-tilsetning). Reduksjon av 

biofilm kan indikere hemmingseffekt av pektin, men for å kunne bestemme om dette er en 

generell hemmende effekt på vekst eller er en spesifikk biofilm-hemmende effekt må det 

gjøres ytterligere arbeid, f.eks. i form av vekstkurver med Bactopepton-medium tilsatt 

tilsvarende tilsetningsstoffer. 

6.2.1 Effekt av gelatin på biofilmdannelse for emetiske B. cereus 

isolater. 

 

Gelatin er et proteinholdig kolloid, som anvendes i næringsmiddelindustrien 

(konditorprodukter, meieriprodukter, etc.), farmasøytisk industri (harde og myke kapsler, 

tabletter, etc.) og i produksjon av fotografiske filmer, fyrstikker, klebemidler, etc. (De Clerck 

et al., 2004). I en tidligere studie ble det rapportert at gelatinproduksjonsprosesser kan 

kontamineres med en rekke gram-positive og gram-negative bakterier (De Clerck et al., 

2002). Derfor har den bakteriologiske kvalitet av gelatin en stor betydning med hensyn til 

sikkerhet, og kvalitet av gelatin, dens anvendelse og stabilitet, og geldannende egenskaper 

(De Clerck et al., 2004). Resultatene fra min mikrotiterplate-analyse av biofilmdannelse i 

Bactopepton-medium tilsatt henholdsvis 0.5% (w/v) og 1.5% (w/v) gelatin indikerte i 

motsetning til resultatene for pektin og stivelse (kapittel 6.2), en tendens til økning i biofilm-

dannende kapasitet for flere B. cereus-stammer, inkludert de emetiske B . cereus stammene 

BC-204 og WSBC, og mulig også BC-199, samt referansestammene AH1448 og Bt407 (fig 

5.5.1 og 5.5.2; fig. 5.6). Generelt viste nesten alle emetiske B. cereus isolater (fig 5.5.1; fig. 

5.6) bedre evne til å danne biofilm i 1.5% (w/v) gelatin enn i andre medier, B. cereus BC-199 

viste imidlertid kraftigere dannelse av biofilm i 0.5 % (w/v) enn 1.5% (w/v) gelatin (Figur 



5.6). Dette kan indikere at gelatin har en kjemisk stimulerende effekt på biofilm dannelsen 

ved testete konsentrasjoner, En annen mulighet er at viskositet av gelatin kan ha positivt 

påvirket biofilm dannelse ved de testede konsentrasjonene i Bactopepton medium. For å 

kunne bestemme om effekten av gelatin er på vekst eller er stimulerer biofilmdannelse 

spesifikt må det gjøres ytterligere arbeid, f.eks. i form av vekstkurver med Bactopepton-

medium tilsatt tilsvarende tilsetningsstoffer, i dette forsøket gelatin. Det ble sett at 

eksperimentene for enkelte stammer viste noe variasjon for biofilmdannelse for Bactopepton 

mellom den første runden eksperimenter (Fig. 5.5.1 og 5.5.2) og andre runden (Fig. 5.6). 

Dette kan være grunnet flere faktorer, som antall tekniske replikater, ulike batcher av medier, 

forskjellige antall biologiske replikater, og ulik alder av Bactopepton-mediet. 

Isolater tilhørende Bacillus eller relaterte endosporedannende slekter har blitt studert og det 

har framkommet at de fleste artene og stammene har gelatinase aktivitet, som gir nedbrytning 

av gelatin, og denne aktiviteten vil kunne tenkes å påvirke viskositeten og dermed kvaliteten 

av selve produktet og dets anvendelser (De Clerck et al., 2004). Dette kunne bli studert 

nærmere hos emetiske B. cereus med tanke på mediekonsistens og effekten det kan tenkes å 

ha på biofilmdannelse. 

6.2.2  Effekt av vanillin på biofilmdannelse hos emetiske B. cereus 

isolater 

 

Vanillin (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd) er et velkjent mat smaksmiddel (Ponnusamy et 

al., 2009). Resultatene i dette forsøket viste at de fleste emetiske B. cereus isolatene har 

dårligere evne til å danne biofilm i Bactopepton-medium tilsatt vanillin enn i rent 

Bactopepton-medium, og det samme var tilfelle for referansestammene B. thuringiensis Bt407 

og B. cereus AH 1448. Reduksjonen av biofilm var markant ved konsentrasjon 0.5% (w/v) 

vanillin også for Bt 407 etter 71 t ved 30° C, mens AH 1448, som dannet moderat biofilm 

etter 71 t ble påvirket i begge konsentrasjonene av vanillin (Figur 5.7.3). Flere emetiske B. 

cereus stammer viste seg å ikke bli påvirket i evnen til å danne biofilm i Bactopepton-medium 

tilsatt 0.25 % (w/v) vanillin, men viste nedsatt evne til biofilmdannelse i 0.5% (w/v) vanillin 

(BC-98, BC-227). Noen emetiske stammer fikk redusert evne allerede ved 0.25 % (w/v) 

vanillin (BC-166, BC-204, 24/3IIAR, AH1448, Bt407), som vist i fig. 5.7.1, fig. 5.7.2 og fig. 

5.7.3). Dette indikerer at vanillin kan ha hemmende effekt på biofilmdannelse ved testede 
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konsentrasjoner. Studiet gjort av Ponnusamy et al. (2009), påviste et lignende resultat med 

hemning av biofilm basert på konsentrasjon av vanillin for gram-negative Aeromonas 

hydrophila, som ble observert i betydelig grad i alle vanillin konsentrasjoner fra 0-0.25 

mg/ml) sammenlignet med kontroll. Den maksimale hemming av biofilm tilsvarte 46,3 %, og 

ble observert ved høyere konsentrasjon av vanillin enn 0.25 mg/ml (Ponnusamy et al., 2009). 

Gram-positive og gram-negative stammer har ikke samme signalmolekyler for 

biofilmdannelse, kjent fra tidligere studier (Kapitell 1), Men det som er interessant her er at 

den hemmende effekten av vanillin også ble observert hos emetiske B. cereus isolater.  

Det har blitt vist i tidligere studier at minste inhiberende konsentrasjon (MIC) for vanillin 

varierer i henhold til type og konsentrasjon av organismens og følsomhet (Haroun et al., 

2011). MIC for emetiske B. cereus-stammer er ikke kjent, men vi så i studien at noen 

stammer ble hemmet ved 0.25%(w/v) og andre stammer ved 0.5%(w/v) konsentrasjoner som 

påvirket emetiske B. cereus vekst og eller biofilmdannelse (Figur 5.7.1). En eventuell 

hemmingseffekt av vanillin på generell vekst av emetiske B. cereus eller kan ikke bestemmes 

før man gjør ytterligere undersøkelser og utarbeider vekstkurver basert på vekst i 

Bactopepton-medium tilsatt vanillin i ulike konsentrasjoner. Det ble også vist i dette studiet at 

noen av stammene ikke ble vesentlig påvirket av vanillin ved de to undersøkte 

konsentrasjonene (BC-3, BC-17, BC-163, BC-174, BC-199, BC-299). For enkelte stammer 

var måletallene så lave at ingen entydig konklusjon kunne trekkes. 

6.3 Forhold mellom motilitet og biofilmdannelse hos 

emetiske Bacillus cereus stammer. 

 

Både motile og ikke motile bakterier kan danne biofilm (Kapittel 1.4). Bevegelighet kan 

være viktig for evnen til planktoniske bakterier til å integrere seg i en eksisterende biofilm 

(Houry et al., 2010). I tillegg kan motilitet stimulere dannelse av biofilm ved at bakteriene når 

overflater som egner seg for dannelse av biofilm eller for å nå frem til luft-væske grensesnittet 

under statiske forhold hvor biofilm dannes. Derfor er motilitet typisk viktig for 

biofilmdannelse i glassrør og på mikrotiterplater, fordi kulturene her holdes statiske, men ikke 

i en strømningscelle ('flow-cell'), hvor bakteriene får tilgang til den underliggende glass-slide 

ved hjelp av sedimentering. Motilitet kan også være involvert i spredning av biofilm på en 

glassoverflate (Houry et al,. 2010). Mine funn i det inneværende studiet er for enkelte 



stammer i tråd med disse funnene; referansestammene B. thuringiensis Bt407 og B. cereus 

ATCC 14579 (AH1448), som begge er motile, dannet begge biofilm på mikrotiterplater i 

Bactopepton medium. Dette i motsetning til ikke-motile emetiske (BC-17, BC- 22 , BC-163, 

BC-166, BC-204; Tabell 5.3) B. cereus stammer, som var dårlig biofilmdannere. De emetiske 

B. cereus stammene som ble funnet å være motile (BC-3, BC-199, BC-227, BC-231, BC-

WSBC, BC-24/311AR; Tabell 5.3), dannet imidlertid heller ikke biofilm i 

Bactopepton.medium. Dette studiet viste derfor intet entydig samsvar mellom motilitet og 

evne til å danne biofilm i statiske kulturer. Motilitet ble målt ved to metoder i dette studiet, og 

enkelte stammer viste god motilitet med den ene metoden og dårlig i den andre. Variasjon i 

resultatene mellom de to eksperimentene, hhv. svømmeassay i 0.3% (w/v) LB-agar og 

mikroskopi etter vekst i LB- medium kan skyldes forskjellen i inkubasjonstid, og at ved 

mikroskopi fikk man et øyeblikksbilde ved to valgte tidspunkter, mens svømmeassayet er en 

sluttpunktsmåling. 

6.4 Biofilmrelaterte gener i de sekvenserte emetiske 

Bacillus cereus stammene BC-3 og BC-199. 

 

En rekke transkripsjonsregulatorer er funnet å kontrollere dannelsen av biofilm i B. subtilis, B. 

cereus og B. thuringensis, inkludert Spo0A, SinI / SinR, SlrR / SlrA PlcR, CodY, AbrB, samt 

YmcA (Rasko et al., 2007; Chai et al., 2008; Houry et al., 2010; Fagerlund et al., 2014). I 

denne studien ble mange av disse genene og gener som er kjent å være i deres regulon, funnet 

også i referansestammen B. thuringiensis Bt407, og i de to genomsekvenserte emetiske B. 

cereus stammene BC-3, som er samme stamme som B. cereus F4810/72 eller AH187 

(typestamme for emetisk B. cereus), og BC-199 (som er samme stamme som B. cereus 

H3081.97). Kriteriene for å kalle to gener ortologer i denne studien var: ≥ 70% 

sekvensdekning i BLAST-treff og ≥ 80% aminosyre identitet mellom genet fra Bt407 og en 

emetisk stamme ved BLAST-søk på protein-nivå. De genene som dekket disse kriteriene 

kunne ha samme biologiske egenskaper eller funksjoner som i Bt407. Resultatene i tabell 5.9 

viser at 22 av de 29 genene benyttet i søket var tilstede i BC-3. Syv Bt407-gener ga imidlertid 

BLAST-treff med en dekningsgrad eller prosent identitet under kriteriene, og dette er biofilm-

relaterte gener som ser ut til å mangle i BC-3, inkludert bslA som koder for et putativt adhesin 

og er vist å gi kraftig redusert biofilm når genet slås ut i B. thuringiensis Bt407 (OA Økstad, 
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personlig kommunikasjon) og bcsA, en cellulose synthase (Tabell 5.9). I tillegg har BC-3 

mangel på det hypotetiske proteinet BC1280, som er kraftig oppregulert ved delesjon av 

biofilm-repressoren sinR (Fagerlund et al., 2014). Mangelen på flere potensielle effektorgener 

for biofilmdannelse, og kanskje spesielt bslA, kan bidra til den lave observerte 

biofilmdannende evnen til BC-3 stammen. Resultatene av en biofilmanalyse gjort av Veronica 

Krogstad i forskningsgruppen i 2012 viste at genet cdg113 har positiv effekt på 

biofilmdannelse hos Bt407, og at cdg135 trolig er involvert i å kontrollere biofilmdannelse og 

motilitet hos Bt407 (Krogstad, 2012). Dette kan tyde på at Cdg-genene i Bt407 generelt har 

innvirkning på evnen til biofilmdannelse. GGDEF er et protein domene som syntetiserer 

second messenger molekylet c-di-GMP, som er vist å ha en sentral rolle i balansegangen 

mellom planktoniske celler og biofilm-assosiert livsstil i gram-negative bakterier som Vibrio 

cholera (Beyhan et al., 2008; Krasteva et al., 2010). Vi fant ved BLAST-søk at BC-3 

stammen manglet både CdgI og CdgG, som tilhører GGDEF familie proteiner. Andre gener, 

som de regulatoriske proteinene AbrB-2 og AbrB-4, manglet også i BC-3. Det har blitt funnet 

i tidligere studiet av Fagerlund et al., 2014 at Spo0A, AbrB og SinR er en en 

overgangfaseregulator i B. thuringiensis, kontrollere biofilmdannelse og motilitet (Fagerlund 

et al., 2014). BC-3 har imidlertid klare ortologer til mange av de viktige biofilm-regulatoriske 

genene, som sinI / sinR, plcR, codY, og spoOA (Tabell 5.8), som kan ha effekt på 

biofilmdannelse. 

BC-199 stammen manglet hele 14 av 29 biofilm-relaterte gener fra Bt407, inkludert de 

samme genene som manglet i BC-3. I tillegg manglet blant annet sinI og sinR, som er kjent 

som masterregulatorer av biofilmdannelse hos B. subtilis (Tabell 5.8). Både spo0A og sinI 

regulatoriske gener manglet også i BC-199, i tillegg til sinR. Det ble funnet Spo0A 

undertrykker abrB transkripsjon og fremmer transkripsjon avSini. Både den AbrB og SinR 

undertrykker de to operonene tapA-sipW-tasA og epsA-O (Chu et al., 2008; Fagerlund et al., 

2014). I tillegg har BC-199 mangel på andre viktige gener, som codY en viktig 

virulensaktivator av gener som tilhører PlcR-PapR quorum sensing regulon (Frenzel et 

al., 2012). BC-199 har slående, ut fra genomsekvensen som foreligger, mangel på PlcR som 

kan være en sentral komponent i effektiv tilpasning av B. cereus til vertens miljø (Gohar et 

al., 2008). 

 



6.5 Cereulid produksjon hos emetiske B.cereus 

stammer. 

 

Bacillus cereus emetisk syndrom er forårsaket av Cereulide, et dodecadepsipeptid toksin som 

er fordannet i mat før inntak, og fører til matforgiftning (Granum et al., 1997). Cereulide er 

varmestabilt, har høy motstandsdyktighet mot sur pH og proteaser, og utskilles under 

stasjonærfasen (Granum et al., 1997; Ehling-Schulz et al., 2005; Lucking et al., 2009; Økstad 

et al., 2011). For å hindre vekst og produksjon av Cerulide under lagring av mat, er det viktig 

med tilstrekkelig kjøling av matvarene (Dierick et al., 2005). De emetiske B. cereus isolatene 

benyttet her (Tabell 3.1) var isolert fra forskjellige kilder, blant annet mat, vann, miljø og 

kliniske isolater fra diaré, og oppkast. De hadde vist varierende mengder av Cerulid 

produksjon ved analyser hos Monika Ehling-Schultz' gruppe i Østerrike (tabell 3.1). 

Resultatene på cereulid produksjon ble sammenliknet med motilitet og biofilmdannelse, men 

det ble ikke funnet noen direkte sammenhenger i disse forsøkene. 
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6.6 Konklusjon 

 

I denne studien ble det funnet at alle fjorten testede emetiske stammer er ineffektive dannere 

av biofilm både ved 24 t, 48 t, og 71 t, sammenliknet med B. thuringiensis Bt407, som viste 

god evne til å danne biofilm, og B. cereus ATCC 14579 (AH 1448) som viste moderat 

biofilmdannelse etter 71 timer i dette testsystemet. Det ble ikke observert noen økning i 

biofilmdannelse ved tilsetning av stivelse og pektin, derimot så vi en potensiell senkning i 

biofilmdannelse for BC-166, og også for referansestammene AH1448 og Bt407 (sistnevnte 

kun ved pektin-tilsetning). Bactopepton-medium tilsatt henholdsvis 0.5% (w/v) og 1.5% (w/v) 

gelatin indikerte i motsetning til resultatene for pektin og stivelse (kapittel 6.2), en tendens til 

økning i biofilm-dannende kapasitet for flere B. cereus-stammer, inkludert de emetiske 

B . cereus stammene BC-204 og WSBC, og mulig også BC-199, samt referansestammene 

AH1448 og Bt407. Det ble observert en tendens til reduksjon, og hemmende effekt i 

biofilmdannelse ved tilsetning av 0.25%(w/v) og 0.5%(w/v) vanillin til kulturer av emetiske 

B. cereus stammer. Reduksjonen i biofilm var markant ved konsentrasjon 0.5% (w/v) vanillin 

for Bt407 etter 71 t ved 30° C, mens AH1448, ble påvirket i begge vanillin konsentrasjonene, 

og dette ble sett også hos noen emetiske stammer.  

Motiliteten varierte betydelig mellom de emetiske stammene, og det ble ikke funnet noen 

direkte korrelasjon mellom motilitet og biofilm i Bactopepton medium i dette studiet. Relativt 

god motilitet ble observert hos fire emetiske B. cereus stammer ved mikroskopi og som viste 

høy motilitetsevne også i 0.3% (w/v) LB-agar (BC-3, BC-199, BC-231, 24/3IIAR), og 

tilsvarende tre emetiske stammer med lav motilitet i begge assays (BC-163, BC-166, BC-

204). BLASTP-søk av fullsekvenserte genom av emetiske B. cereus stammer (BC-199 og BC-

3), viste at syv biofilm-relaterte gener fra B. thuringiensis Bt407 manglet i BC-3, versus 

fjorten biofilmrelaterte gener som manglet i BC-199 inkludert sinI og sinR som er kjent som 

master regulatorer av biofilmdannelse i B. subtilis. Cerulid-produksjon hos de emetiske B. 

cereus isolatene var før dette studiet funnet å variere betydelig, men vi fant ikke noen direkte 

korrelasjon til biofilmdannelse eller motilitet i dette studiet. 

 

 



6.7 Videre arbeid. 

 

Det er av stor interesse å studere tilstedeværelse av biofilmrelaterte gener i flere emetiske B. 

cereus og dermed å utføre fullstendig genomsekvensering av alle testede emetiske B. cereus, 

samt å gjøre dypere studier på molekylært nivå for å finne hvilke faktorer som påvirker 

biofilmdannelse i emetiske B. cereus isolater. Videre studier bør inngående belyse 

påvirkningen av mattilsetninger (vanillin, gelatin, pektin) på bakterienes evne til å danne 

biofilm, og om dette er grunnet endring i veksthastighet eller via en effekt på biofilmdannelse. 

Dette kan utforskes ved å utarbeide vekstkurver basert på dyrkningsdata fra Bactopepton-

medium tilsatt tilsvarende tilsetningsstoffer. Forskjellige konsentrasjoner kan bli testet 

samtidig for å finne den minste stimulerende eller inhiberende konsentrasjon med henhold til 

vekst eller biofilmdannelse for hver stamme. Videre kunne det være interessant å studere 

påvirkningen av bakterieproduserte enzymer i forskjellige mattilsetninger, og om de kan 

påvirke konsentrasjoner av tilsetningsstoffer som i sin tur kan tenkes å påvirke bakterievekst 

og biofilmdannelse hos emetiske B. cereus. Man kunne studert gelatinase aktivitet basert på 

produksjon av soneendring i gelatin-agar medier som inneholder forskjellige konsentrasjoner 

av gelatin. Det er også viktig å studere sammenheng mellom cerulid-produksjon og 

biofilmdannelse i forskjellige mattilsetninger, og eventuelle kliniske sykdomsbilder for B. 

cereus stammen. Dette bør også studeres om den positive effekten gelatin hadde på 

biofilmdannelse for flere emetiske B. cereus er forårsaket av mediets konsistens eller ved en 

cellulær respons på gelatin. 



62 

 

Litteraturliste. 

 

Abee, T., Kovács, Á. T., Kuipers, O. P., & Van der Veen, S. (2011). Biofilm formation and 

dispersal in Gram-positive bacteria. Current opinion in biotechnology, 22(2), 172-179. 

Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. W., & Lipman, D. J. (1990). Basic local 

alignment search tool. Journal of Molecular Biology, 215(3), 403-410.  

Anderson, G. G., & O'toole, G. A. (2008). Innate and induced resistance mechanisms of 

bacterial biofilms. In Bacterial biofilms (pp. 85-105). Springer Berlin Heidelberg. 

Agata, N., Mori, M., Ohta, M., Suwan, S., Ohtani, I. and Isobe, M. (1994) A novel 

dodecadepsipeptide, cereulide, isolated from Bacillus cereus causes vacuole formation in 

HEp-2 cells. FEMS Microbiol. Lett. 121, 31–34. 

Agata, N., Ohta, M., Mori, M. and Isobe, M. (1995), A novel dodecadepsipeptide, cereulide, 

is an emetic toxin of Bacillus cereus. FEMS Microbiology Letters, 129: 17–19.  

Ash C., Farrow J. A., Dorsch M., Stackebrandt E., Collins M. D.(1991) Comparative analysis 

of Bacillus anthracis, Bacillus cereus, and related species on the basis of reverse transcriptase 

sequencing of 16S rRNA. Int. J. Syst. Bacteriol. 41:343–346. 

 

Auger, S., Krin, E., Aymerich, S., & Gohar, M. (2006). Autoinducer 2 affects biofilm 

formation by Bacillus cereus. Applied and environmental microbiology,72(1), 937-941. 

Auger, S., Ramarao, N., Faille, C., Fouet, A., Aymerich, S., & Gohar, M. (2009). Biofilm 

formation and cell surface properties among pathogenic and nonpathogenic strains of the 

Bacillus cereus group. Applied and environmental microbiology, 75(20), 6616-6618.  

Bauman, Robert (2007). Microbiology, with diseases by taxonomy, 2ed edn.Candela, T., & 

Fouet, A. (2006). Poly‐gamma‐glutamate in bacteria. Molecular microbiology, 60(5), 1091-

1098. 

Bauman, Robert (2007). Microbiology, with diseases by taxonomy, 2ed edn. 

Behlau, I., & Gilmore, M. S. (2008). Microbial biofilms in ophthalmology and infectious 

disease. Archives of ophthalmology, 126(11), 1572-1581. 

Beyhan, S., Odell, L. S., & Yildiz, F. H. (2008). Identification and characterization of cyclic 

diguanylate signaling systems controlling rugosity in Vibrio cholerae. Journal of 

bacteriology, 190(22), 7392-7405. 

Bottone, E. J. (2010). Bacillus cereus, a volatile human pathogen. Clinical microbiology 

reviews, 23(2), 382-398. http://cmr.asm.org/content/23/2/382.short 

Bravo, A., Likitvivatanavong, S., Gill, S. S., & Soberón, M. (2011). Bacillus thuringiensis: A 

story of a successful bioinsecticide. Insect biochemistry and molecular biology, 41(7), 423-

431. 



Branda, S. S., González-Pastor, J. E., Ben-Yehuda, S., Losick, R., & Kolter, R. (2001). 

Fruiting body formation by Bacillus subtilis. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 98(20), 11621-11626. 

Branda, S. S., González-Pastor, J. E., Dervyn, E., Ehrlich, S. D., Losick, R., & Kolter, R. 

(2004). Genes involved in formation of structured multicellular communities by Bacillus 

subtilis. Journal of bacteriology, 186(12), 3970-3979. 

Branda, S. S., Chu, F., Kearns, D. B., Losick, R. and Kolter, R. (2006), A major protein 

component of the Bacillus subtilis biofilm matrix. Molecular Microbiology, 59: 1229–1238. 

Carabetta, V. J., Tanner, A. W., Greco, T. M., Defrancesco, M., Cristea, I. M. and Dubnau, D. 

(2013), A complex of YlbF, YmcA and YaaT regulates sporulation, competence and biofilm 

formation by accelerating the phosphorylation of Spo0A. Molecular Microbiology, 88: 283–

300.  

Chai, Y., Chu, F., Kolter, R. & Losick, R. (2008). Bistability and biofilm formation 

in Bacillus subtilis. Mol Microbiol 67, 254–263. 

Chu, F., Kearns, D. B., McLoon, A., Chai, Y., Kolter, R., & Losick, R. (2008). A novel 

regulatory protein governing biofilm formation in Bacillus subtilis. Molecular 

microbiology, 68(5), 1117-1127. 

Chattopadhyay, A., NB Bhatnagar, og R. Bhatnagar.(2004). Bakterielle insect 

toxins.Crit. Rev Microbiol. 30 : 33 -54. 

Costerton, J. W., Lewandowski, Z., Caldwell, D. E., Korber, D. R., & Lappin-Scott, H. M. 

(1995). Microbial biofilms. Annual Reviews in Microbiology, 49(1), 711-745. 

Cohn F (1872) Untersuchungen über Bacterien. Beitrage zur Biologie der Pflanzen 1:127–

244 . 

Cucarella, C., Solano, C., Valle, J., Amorena, B., Lasa, Í., & Penadés, J. R. (2001). Bap, a 

Staphylococcus aureus surface protein involved in biofilm formation. Journal of 

bacteriology, 183(9), 2888-2896.  

Davey, M. E., & O'toole, G. A. (2000). Microbial biofilms: from ecology to molecular 

genetics. Microbiology and molecular biology reviews, 64(4), 847-867.  

 

De Clerck, E., & De Vos, P. (2002). Study of the Bacterial Load in a Gelatine Production 

Process Focussed on Bacillus and Related Endosporeforming Genera. Systematic and applied 

microbiology, 25(4), 611-617. 

De Clerck, E., Vanhoutte, T., Hebb, T., Geerinck, J., Devos, J., & De Vos, P. (2004). 

Isolation, characterization, and identification of bacterial contaminants in semifinal gelatin 

extracts. Applied and environmental microbiology, 70(6), 3664-3672. 

De clerck, N., Bouillaut, L., Chaix, D., Rugani, N., Slamti, L., Hoh, F., et al. (2007) Structure 

of PlcR: insights into virulence regulation and evolution of quorum sensing in Gram-positive 

bacteria. Proc Natl Acad Sci USA 104: 18490–18495. 



64 

 

Dierick, K., Van Coillie, E., Swiecicka, I., Meyfroidt, G., Devlieger, H., Meulemans, A., ... & 

Mahillon, J. (2005). Fatal family outbreak of Bacillus cereus-associated food 

poisoning. Journal of clinical microbiology, 43(8), 4277-4279. 

Donlan, R. M. (2008). Biofilms on central venous catheters: is eradication possible?. 

In Bacterial Biofilms (pp. 133-161). Springer Berlin Heidelberg. 

Drysdale, M., Heninger, S., Hutt, J., Chen, Y., Lyons, C. R., & Koehler, T. M. (2005). 

Capsule synthesis by Bacillus anthracis is required for dissemination in murine inhalation 

anthrax. The EMBO journal, 24(1), 221-227. 

 

Drobniewski, F. A. (1993). Bacillus cereus and related species. Clinical microbiology 

reviews, 6(4), 324-338. 

 

Ehling-Schulz, M., Fricker, M. and Scherer, S. (2004), Bacillus cereus, the causative agent of 

an emetic type of food-borne illness. Mol. Nutr. Food Res., 48: 479–487. 

 

Ehling-Schulz, M., Vukov, N., Schulz, A., Shaheen, R., Andersson, M., Märtlbauer, E., & 

Scherer, S. (2005). Identification and partial characterization of the nonribosomal peptide 

synthetase gene responsible for cereulide production in emetic Bacillus cereus. Applied and 

environmental microbiology,71(1), 105-113.  

 

Ehling-Schulz, M., Fricker, M., Grallert, H., Rieck, P., Wagner, M., & Scherer, S. (2006). 

Cereulide synthetase gene cluster from emetic Bacillus cereus: structure and location on a 

mega virulence plasmid related to Bacillus anthracis toxin plasmid pXO1. BMC 

microbiology, 6(1), 20. 

 

Fagerlund, A., Brillard, J., Fürst, R., Guinebretière, M. H., & Granum, P. E. (2007). Toxin 

production in a rare and genetically remote cluster of strains of the Bacillus cereus group. 

BMC microbiology, 7(1), 43. 

 

Fagerlund, A., Dubois, T., Økstad, O. A., Verplaetse, E., Gilois, N., Bennaceur, I.,. & Gohar, 

M. (2014). SinR Controls Enterotoxin Expression in Bacillus thuringiensis Biofilms. PloS 

one, 9(1), e87532. 

Fasanella, A. (2012) Anthrax, in Infectious Diseases of Wild Mammals and Birds in Europe 

(eds D. Gavier-Widén, J. P. Duff and A. Meredith), Wiley-Blackwell, Oxford, UK.  

Flemming, H. C., & Wingender, J. (2010). The biofilm matrix. Nature Reviews 

Microbiology, 8(9), 623-633. 

 

Frenzel, E., Doll, V., Pauthner, M., Lücking, G., Scherer, S., & Ehling‐Schulz, M. (2012). 

CodY orchestrates the expression of virulence determinants in emetic Bacillus cereus by 

impacting key regulatory circuits. Molecular microbiology, 85(1), 67-88. 

Fuqua, C., and Greenberg, E.P. (2002). Listening in on bacteria:Acyl-homoserine lactone 

signalling. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 3,685. 

George, A. (2011). Microtiter dish biofilm formation assay. Journal of Visualized 

Experiments, (47). 



Gohar M, Faegri K, Perchat S, Ravnum S, Økstad OA, et al. (2008). The PlcR virulence 

regulon of Bacillus cereus. PLoS ONE 3(7): e2793.  

Götz, F. (2002). Staphylococcus and biofilms. Molecular Microbiology, 43(6), 1367-1378. 

Granum, P. E. and Lund, T. (1997). Bacillus cereus and its food poisoning toxins. FEMS 

Microbiology Letters, 157: 223–228.  

Grose, J. H., Jensen, J. D., Merrill, B. D., Fisher, J. N., Burnett, S. H., & Breakwell, D. P. 

(2014). Genome sequences of three novel Bacillus cereus bacteriophages. Genome 

Announcements, 2(1), e01118-13. 

 

Guinebretière, M. H., Auger, S., Galleron, N., Contzen, M., De Sarrau, B., De Buyser, M. L. 

& Sorokin, A. (2013). Bacillus cytotoxicus sp. nov. is a novel thermotolerant species of the 

Bacillus cereus Group occasionally associated with food poisoning. International journal of 

systematic and evolutionary microbiology, 63(Pt 1), 31-40. 

Hall, M.R., McGillicuddy, E., and Kaplan, L.J. (2014) Biofilm: basic principles, 

pathophysiology, and implications for clinicians. Surg Infect 15: 1–7 

Hamon, M. A., & Lazazzera, B. A. (2001). The sporulation transcription factor Spo0A is 

required for biofilm development in Bacillus subtilis. Molecular Microbiology, 42(5), 1199-

1209. 

Haroun, A. A., Ahmed, E. F., & El-Ghaffar, M. A. (2011). Preparation and antimicrobial 

activity of poly (vinyl chloride)/gelatin/montmorillonite biocomposite films. Journal of 

Materials Science: Materials in Medicine, 22(11), 2545-2553. 

Helgason, E., Økstad, O. A., Caugant, D. A., Johansen, H. A., Fouet, A., Mock, M., Kolstø, 

A. B. (2000). Bacillus anthracis, Bacillus cereus, and Bacillus thuringiensis—one species on 

the basis of genetic evidence. Applied and Environmental Microbiology, 66(6), 2627-2630. 

Hoton, F. M., Andrup, L., Swiecicka, I., & Mahillon, J. (2005). The cereulide genetic 

determinants of emetic Bacillus cereus are plasmid-borne. Microbiology, 151(7), 2121-2124. 

 

Houry, A., Briandet, R., Aymerich, S., & Gohar, M. (2010). Involvement of motility and 

flagella in Bacillus cereus biofilm formation. Microbiology, 156(Pt 4), 1009-1018. 

Houry, A., Gohar, M., Deschamps, J., Tischenko, E., Aymerich, S., Gruss, A., & Briandet, R. 

(2012). Bacterial swimmers that infiltrate and take over the biofilm matrix. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 109(32), 13088-13093. 

Jackson, S.G., Goodbrand, R.B., Ahmed, R. and Kasatiya, S. (1995), Bacillus 

cereus and Bacillus thuringiensis isolated in a gastroenteritis outbreak investigation. Letters in 

Applied Microbiology, 21: 103–105. 

Jarrell, K. F., & McBride, M. J. (2008). The surprisingly diverse ways that prokaryotes 

move. Nature Reviews Microbiology, 6(6), 466-476. 



66 

 

Jarrett P., Stephenson M. (1990) Plasmid transfer between strains of Bacillus 

thuringiensis infecting Galleria mellonella and Spodoptera littoralis. Appl. Environ. 

Microbiol. 56:1608–1614. 

Jensen, G. B., Hansen, B. M., Eilenberg, J. and Mahillon, J. (2003), The hidden lifestyles 

of Bacillus cereus and relatives. Environmental Microbiology, 5: 631–640.  

Kearns,  D. B. (2010). A field guide to bacterial swarming motility. Nature Reviews 

Microbiology, 8(9), 634-644. 

 

Kobayashi, K. (2007). Bacillus subtilis pellicle formation proceeds through genetically 

defined morphological changes. Journal of bacteriology, 189(13), 4920-4931. 

Kolstø, A. B., Tourasse, N. J., & Økstad, O. A. (2009). What sets Bacillus anthracis apart 

from other Bacillus species?. Annual review of microbiology, 63, 451-476.85-94.  

Kotiranta, A., Lounatmaa, K., and Haapasalo, M. (2000).“Epidemiology and pathogenesis 

of Bacillus cereus infections.” Microbes and Infections.. Volume 2, Issue 2. p. 189-198. 

Krasteva, P. V., Fong, J. C., Shikuma, N. J., Beyhan, S., Navarro, M. V., Yildiz, F. H., & 

Sondermann, H. (2010). Vibrio cholerae VpsT regulates matrix production and motility by 

directly sensing cyclic di-GMP. Science, 327(5967), 866-868. 

Lasa I, Penades JR (2006) Bap: a family of surface proteins involved in biofilm formation. 

Res Microbiol 157:99-107 

 

Latasa C, Roux A, Toledo-Arana A, Ghigo JM, Gamazo C, Penades JR, Lasa I (2005) BapA, 

a large secreted protein required for biofilm formation and host colonization of Salmonella 

enterica serovar Enteritidis . Mol Microbiol 58:1322-1339 

 

Lee, K., Costerton, J. W., Ravel, J., Auerbach, R. K., Wagner, D. M., Keim, P., & Leid, J. G. 

(2007). Phenotypic and functional characterization of Bacillus anthracis 

biofilms. Microbiology, 153(6), 1693-1701.  

 

Lemon, K. P., Earl, A. M., Vlamakis, H. C., Aguilar, C., & Kolter, R. (2008). Biofilm 

development with an emphasis on Bacillus subtilis. In Bacterial Biofilms (pp. 1-16). Springer 

Berlin Heidelberg. 

Linda L. McCarter (2010).Bacterial Acrobatics on a Surface: Swirling Packs, Collisions, and 

Reversals during Swarming. J Bacteriol.192(13): 3246–3248 

Lindbäck, T. and Granum, P. E. (2013) Bacillus cereus, in Guide to Foodborne Pathogens, 

Second Edition (eds R. G. Labbé and S. García), John Wiley & Sons, Oxford.  

Lund T , De Buyser ML & Granum PE ( 2000 ) En ny cytotoxin fra Bacillus cereus som kan 

forårsake nekrotisk enteritt . Mol Microbiol 38 :254 – 261 

Luu, S., & Setlow, P. (2014). Analysis of the Loss in Heat and Acid Resistance during 

Germination of Spores of Bacillus Species. Journal of bacteriology, 196(9), 1733-1740. 

 



Lucking G, Dommel MK, Scherer S, Fouet A, Ehling-Schulz M (2009) Cereulide synthesis in 

emetic Bacillus cereus is controlled by the transition state regulator AbrB, but not by the 

virulence regulator PlcR. Microbiology 155:922–931. 

 

Mah TF, O’Toole GA (2001) Mechanisms of biofilm resistance to antimicrobial agents. 

Trends Microbiol 9:34–39  

Mahler H, Pasi A, Kramer JM, Schulte P, Scoging AC, Bar W, Krahenbuhl S (1997) 

Fulminant liver failure in association with the emetic toxin of Bacillus cereus. N Engl J Med 

336:1142–1148. 

 

Madigan, M. T. (2005). Brock Biology of Microorganisms, 11th edn. 

 

Messelhäusser, U., Frenzel, E., Blöchinger, C., Zucker, R., Kämpf, P., & Ehling-Schulz, M. 

(2014). Emetic Bacillus cereus Are More Volatile Than Thought: Recent Foodborne 

Outbreaks and Prevalence Studies in Bavaria (2007–2013). BioMed Research 

International, 2014. 

Mikami, T., Horikawa, T., Murakami, T., Sato, N., Ono, Y., Matsumoto, T., . & Suzuki, M. 

(1995). [Examination of toxin production from environmental Bacillus cereus and Bacillus 

thuringiensis]. Yakugaku zasshi:(Abstract) Journal of the Pharmaceutical Society of 

Japan, 115(9), 742-748. 

Mielich-Süss, B. and Lopez, D. (2014), Molecular mechanisms involved in Bacillus 

subtilis biofilm formation. Environmental Microbiology.  

Mock, M., & Fouet, A. (2001). Anthrax. Annual Reviews in Microbiology, 55(1), 647-671. 

Murray, T. S., & Kazmierczak, B. I. (2006). FlhF is required for swimming and swarming in 

Pseudomonas aeruginosa. J Bacteriol, 188(19), 6995-7004.  

Myers, E. W., & Lipman, D. J. (1990). Basic local alignment search tool. Journal of 

Molecular Biology, 215(3), 403-410. 

Newman, J. A., Rodrigues, C., & Lewis, R. J. (2013). Molecular basis of the activity of SinR 

protein, the master regulator of biofilm formation in Bacillus subtilis. Journal of Biological 

Chemistry, 288(15), 10766-10778.  

O'Toole, G., Kaplan, H. B., & Kolter, R. (2000). Biofilm formation as microbial 

development. Annual Reviews in Microbiology, 54(1), 49-79. 

Okinaka, R. T., Cloud, K., Hampton, O., Hoffmaster, A. R., Hill, K. K., Keim, P., ... & 

Jackson, P. J. (1999). Sequence and organization of pXO1, the large Bacillus anthracis 

plasmid harboring the anthrax toxin genes. Journal of bacteriology, 181(20), 6509-6515. 

Paredes-Sabja, D., Setlow, P., & Sarker, M. R. (2011). Germination of spores of Bacillales 

and Clostridiales species: mechanisms and proteins involved. Trends in microbiology, 19(2), 

85-94.  

Peng, J.S., W.C. Tsai, and C.C. Chou, (2001).Surface characteristics of Bacillus cereus and its 

adhesion to stainless steel. Int J Food Microbiol. 65(1-2): p. 105-11.  



68 

 

Priest, F.G. (1993). Systematics and ecology of Bacillus subtilis. Bacillus subtilis and other 

Grampositive bacteria: p. 3-16. 

Ponnusamy, K., Paul, D., & Kweon, J. H. (2009). Inhibition of quorum sensing mechanism 

and Aeromonas hydrophila biofilm formation by vanillin.Environmental Engineering 

Science, 26(8), 1359-1363.  

Rasko, D. A., Altherr, M. R., Han, C. S., & Ravel, J. (2005). Genomics of the Bacillus cereus 

group of organisms⋆. FEMS microbiology reviews, 29(2), 303-329. 

 

Rasko DA, Rosovitz  M J, Økstad OA, Fouts D E, Jiang L, Cer RZ et al (2007) Complete 

sequence analysis of novel plasmids from emetic and periodontal Bacillus cereus isolates 

reveals a common evolutionary history among the B. cereus-group plasmids, including 

Bacillus anthracis pXO1. J Bacteriol 189:52–64. 

 

Römling U, Balsalobre C (2012), (Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; and University 

of Barcelona, Barcelona, Spain). Biofilm infections, their resilience to therapy and innovative 

treatment strategies (Review). J Intern Med ; 272: 541–561. 

Romero, D., Vlamakis, H., Losick, R. and Kolter, R. (2011), An accessory protein required 

for anchoring and assembly of amyloid fibres in B. subtilis biofilms. Molecular Microbiology, 

80: 1155–1168.  

Setlow, P. (2006), Spores of Bacillus subtilis: their resistance to and killing by radiation, heat 

and chemicals. Journal of Applied Microbiology, 101: 514–525. 

Senesi, S., Celandroni, F., Salvetti, S., Beecher, D. J., Wong, A. C., & Ghelardi, E. (2002). 

Swarming motility in Bacillus cereus and characterization of a fliY mutant impaired in swarm 

cell differentiation. Microbiology, 148(6), 1785-1794. 

Schauder, S., Shokat, K., Surette, MG og Bassler, BL (2001), The LuxS familie av bakterielle 

autoinducers: biosyntesen av en roman quorum-sensing signalmolekyl. Molekylær 

mikrobiologi, 41: 463-476. 

Schachter, B. (2003). Slimy business the biotechnology of biofilms. Nature 

biotechnology, 21(4), 361-365. 

Schnepf, E., Crickmore, N., Van Rie, J., Lereclus, D., Baum, J., Feitelson, J., .. & Dean, D. H. 

(1998). Bacillus thuringiensis and its pesticidal crystal proteins. Microbiology and molecular 

biology reviews, 62(3), 775-806. 

Schuch, R., & Fischetti, V. A. (2009). The secret life of the anthrax agent Bacillus anthracis: 

bacteriophage-mediated ecological adaptations. PLoS One, 4(8), e6532. 

 

Shisa, N., Wasano, N., Ohgushi, A., Lee, D.-H. og Ohba, M. (2002), Ekstremt høy frekvens 

av felles flagellpol antigener mellom Bacillus thuringiensis og Bacillus cereus. Fems 

Mikrobiologi Letters, 213: 93-96. 

Stenfors Arnesen, L. P., Fagerlund, A., & Granum, P. E. (2008). From soil to gut: Bacillus 

cereus and its food poisoning toxins. FEMS microbiology reviews,32(4), 579-606. 



Stecchini, M. L. Del Torre, M. Polese, P.(2013). Survival strategies of Bacillus spores in 

food.Reviews Indian J Exp Biol.; 51(11):905-9. 

Stewart, P. S., & Franklin, M. J. (2008). Physiological heterogeneity in biofilms.Nature 

Reviews Microbiology, 6(3), 199-210. 

Tran, S. L., Guillemet, E., Gohar, M., Lereclus, D., & Ramarao, N. (2010). CwpFM (EntFM) 

is a Bacillus cereus potential cell wall peptidase implicated in adhesion, biofilm formation, 

and virulence. Journal of bacteriology, 192(10), 2638-2642.  

Vaeck M. A., Reynaerts H., Hofte S., Jansens M., De, Beukeleer C., Dean M., Zabeau, et 

al, (1987). Transgenic plants protected against insect attack. Nature London. 328: 33–37. 

Van Houdt, R., & Michiels, C. W. (2010). Biofilm formation and the food industry, a focus 

on the bacterial outer surface. Journal of Applied Microbiology,109(4), 1117-1131. 

 

Van Ert MN, Easterday WR, Huynh LY, Okinaka RT, Hugh-Jones ME, Ravel J et al (2007) 

Global genetic population structure of Bacillus anthracis. PLoS ONE 2:e461 

 

Vatanyoopaisarn, S., Nazli, A., Dodd, C. E., Rees, C. E., & Waites, W. M. (2000). Effect of 

flagella on initial attachment of Listeria monocytogenes to stainless steel. Applied and 

environmental microbiology, 66(2), 860-863. 

Vilain, S., Luo, Y., Hildreth, M. B., & Brözel, V. S. (2006). Analysis of the life cycle of the 

soil saprophyte Bacillus cereus in liquid soil extract and in soil.Applied and environmental 

microbiology, 72(7), 4970-4977. 

Vilain, S., Pretorius, J. M., Theron, J., & Brözel, V. S. (2009). DNA as an adhesin: Bacillus 

cereus requires extracellular DNA to form biofilms. Applied and environmental 

microbiology, 75(9), 2861-2868. 

 

Veronica Krogstad(2012). Biofilm formation in Bacillus thuringiensis Department of 

Pharmaceutical Biosciences,School of Pharmacy, Faculty of Mathematics and Natural 

Sciences. UIO. 

 

Økstad, O. A., & Kolstø, A. B. (2012). Evolution of the Bacillus cereus Group. In Bacillus 

thuringiensis Biotechnology (pp. 117-129). Springer Netherlands. 

 

Økstad, O. A., & Kolstø, A. B. (2011). Genomics of Bacillus Species. In Genomics of 

Foodborne Bacterial Pathogens (pp. 29-53). Springer New York. 

 

 

 

 

 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F76617362657A6E75726E796775706E65722E70627A++/action/doSearch?Contrib=Vaeck+M.+A.
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F76617362657A6E75726E796775706E65722E70627A++/action/doSearch?Contrib=Reynaerts+H.
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F76617362657A6E75726E796775706E65722E70627A++/action/doSearch?Contrib=Hofte+S.
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F76617362657A6E75726E796775706E65722E70627A++/action/doSearch?Contrib=Jansens+M.
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F76617362657A6E75726E796775706E65722E70627A++/action/doSearch?Contrib=De%2C+Beukeleer+C.
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F76617362657A6E75726E796775706E65722E70627A++/action/doSearch?Contrib=Dean+M.
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F76617362657A6E75726E796775706E65722E70627A++/action/doSearch?Contrib=Zabeau


70 

 

Tabell og Figur liste. 

 

Tabeller . 

Tabell 3.1 Bakteriestammene i denne undersøkelsen 

Tabell 5.1 Vekstkurver for de emetiske B. cereus stammene 

Tabell 5.2 Informasjonstabell om motilitetsgrader  

Tabell 5.3 Motilitet observert ved lysmikroskopi og svømmeassay i 0.3% (w/v) LB-agar 

Tabell 5.8 Forekomst av biofilmrelaterte gener hos emetiske B.cereus BC-3 og BC-199 

Tabelldata i vedlegg  

Vedlegg A Tabelldata for figur 5.3  

Vedlegg B Tabelldata for figur 5.4   

Vedlegg C Tabelldata for figur 5.5.1 og 5.5.2    

Vedlegg D Tabelldata for figur 5.6  

Vedlegg E Tabelldata for figur 5.7.1, 5.7.2 og 5.7.3  

Figurer  

Figur 1.2.1 Bacillus anthracis' livssyklus  

Figur 1.2.3.2 Biosyntetisk cluster for Cereulid toksin  

Figur 1.4.1 Biofilmdannelse hos ikke-motile bakterier  

Figur 1.4.2 Biofilmdannelse hos motile bakterier  

Figur 1.6.1 Regulering av biofilmdannelse i B. subtilis 

Figur 4.5  Illustrasjon av motile bakteriestammer  

Figur 5.3 Emetiske B. cereus stammer i svømmeassay 0.3%(w/v) 

Figur 5.4  Biofilmdannelse ved biofilm screening i Bactopepton-medium 

 



 

Figur 5.5.1  Biofilmdannelse ved biofilm screening i Bactopepton- tilsatt 0.5% (w/v) 

pektin,2%(w/v) stivelse, 1,5%(w/v) gelatin. 

Figur 5.5.2  Biofilmdannelse ved biofilm screening i Bactopepton- tilsatt 0.5% (w/v) 

pektin,2%(w/v) stivelse, 1,5%(w/v) gelatin 

Figur 5.6 Biofilmdannelse ved biofilm screening i Bactopepton- tilsatt 0.5% (w/v),og 

1,5%(w/v) gelatin 

Figur 5.7.1 Biofilmdannelse ved biofilm screening i Bactopepton- tilsatt 0.25% (w/v),          

og 0,5%(w/v) vanillin 

Figur 5.7.2 Biofilmdannelse ved biofilm screening i Bactopepton- tilsatt 0.25% (w/v),          

og 0,5%(w/v) vanillin 

Figur 5.7.3 Biofilmdannelse ved biofilm screening i Bactopepton- tilsatt 0.25% (w/v),          

og 0,5%(w/v) vanillin 

 



72 

 

Vedlegg A 

 

Tabelldata for figur 5.3, stolpediagrammet (Tabell 5.3) 

Motilitet i 0.3% (w/v) LB-agar.Normalisert verdi for fire biologiske replikater av stammer i 

(Tabell 3.1). 

 

 
BC-98 BC-17 BC-3 BC.WSBC 24/311AR BC-229 Bt-407  BC-199 

1-BIO-R 0,4 0,4 0,67 0,5 0,4 0,077 1 0,45 

2-BIO-R 0,125 0,25 0,625 0,75 1 0,5 1 1 

3-BIO-R 0,6 0,4 0,6 0,5 1 0,4 1 1,25 

4-BIO-R 0,6 0,2 0,4 0,83 0,67 0,25 1 0,67 
Average 0,43125 0,3125 0,57375 0,645 0,7675 0,30675 1 0,8425 

STD 0,224884 0,103078 0,1194 0,170587 0,290215 0,1844331 0 0,3534 

SE 0,112442 0,051539 0,0597 0,085294 0,145108 0,0922166 0 0,1767 
 

 

 
BC-204 BC-231 BC-227 BC-22 BC-163 BC-166 BC-174 AH 1448 

 1-BIO-R 0,077 0,6 0,54 0,2 0 0 0,36 2,2 
2-BIO-R 0,33 1 0,5 0,25 0,166 0,166 0,5 2,25 
3-BIO-R 0,4 1,25 0,6 0,2 0 0,25 0,5 3 

4-BIO-R 0,25 0,67 0,5 0,2 0 0 0,167 0,5 
Average 0,26425 0,88 0,535 0,2125 0,0415 0,104 0,38175 1,9875 
STD 0,139064 0,302104 0,047258 0,025 0,083 0,1248893 0,157646 1,05702 
SE 0,069532 0,151052 0,023629 0,0125 0,0415 0,0624446 0,078823 0,52851 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg B 

 

Tabelldata for figur 5.4  

Dataene viser oppsummering av gjennomsnittet av alle 3 biologiske replikater ved tre 

avlesningstidspunkter 24 t, 48 t og 71 t ved 30° C i Bactopepton medium. Samt standard 

fordeling og standard error.  

 

 

 

 

  

 

  

 

Bt-407 (1) BC-199 BC-204 BC-231 BC-227

Avreg 24h 0,715008 0,152927 0,022796 0,084725 0,023172

Avreg 48h 0,766419 0,038657 0,024233 0,075283 0,02585

Avreg 71h 1,053586 0,010819 0,070573 0,049683 0,031883

Average 0,845004 0,067468 0,039201 0,069897 0,026969

STD 0,182457 0,075307 0,027179 0,018131 0,004462

SE 0,105341 0,043479 0,015692 0,010468 0,002576

Bt-407 (2) BC-22 BC-163 BC-166 BC-174 AH 1448

Avreg 24h 0,792448 0,060297 0,134958 0,096103 0,17101 0,043272

Avreg 48h 0,550272 0,020388 0,153835 0,061666 0,074515 0,034491

Avreg 71h 1,63391 0,019358 0,078212 0,03974 0,037737 0,490538

Average 0,99221 0,033348 0,122335 0,065836 0,09442 0,189434

STD 0,568767 0,023344 0,03936 0,028412 0,06883 0,260801

SE 0,328378 0,013478 0,022725 0,016404 0,039739 0,150573

BC-98 BC-17 BC-3 BC-WSBC 24/311AR BC-229

Avreg 24h 0,085436 0,044212 0,129024 0,185942 0,120087 0,087024

Avreg 48h 0,014185 0,004994 0,01919 0,05457 0,028104 0,03037

Avreg 71h 0,008324 0,009827 0,022535 0,121775 0,014348 0,064048

Average 0,035981 0,019678 0,056916 0,120762 0,054179 0,060481

STD 0,042929 0,021384 0,062469 0,065692 0,05749 0,028495

SE 0,024785 0,012346 0,036067 0,037927 0,033192 0,016452
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Vedlegg C 

 

Tabelldata for figur 5.5.1 og figur 5.5.2  

Viser oppsummering av gjennomsnittet av 3 biologiske replikater for 71 t avlesningstid ved 

30° C i Bactopepton medium(BP) tilsatt 0.5% (w/v) pektin(p), 2% (w/v) stivelse(S), og 1.5% 

(w/v) gelatin(G). Samt resultat av beregning av standard fordeling og standard error. 

 

 

 

 

 

 

 

BC-22(BP) BC-22(P) BC-22(S) BC-22(G) BC-3(BP) BC-3(P) BC-3(S) BC-3(G)

1- Biologisk replikat 0 0 0,011366 0,086141 0,03214 0 0 0,129227

2- Biologisk replikat 0,053036 0 0 0 0,050105 0 0 0,069759

3- Biologisk replikat 0,00481 0 0 0 0,01681 0 0 0

Average 0,019282 0 0,003789 0,028714 0,033018 0 0 0,066329

STD 0,029331 0 0,006562 0,049734 0,016665 0 0 0,064682

SE 0,016934 0 0,003789 0,028714 0,009622 0 0 0,037344

BC-166(BP)BC-166(P) BC-166(S) BC-166(G) Bt-407(BP)Bt-407(P) Bt-407(S) Bt-407(G)

1- Biologisk replikat 0,089226 0,032138 0,017966 0,105798 1,609664 0,152138 0,667795 1,670655

2- Biologisk replikat 1,894905 0 0 0,723816 5,240321 2,019032 2,915496 5,036445

3- Biologisk replikat 0,255895 0 0 0,543873 1,261529 0,703718 2,069411 3,309159

Average 0,746675 0,010713 0,005989 0,457829 2,703838 0,958296 1,884234 3,338753

STD 0,997882 0,018555 0,010373 0,317867 2,203545 0,959131 1,135235 1,68309

SE 0,576127 0,010713 0,005989 0,18352 1,272217 0,553754 0,655428 0,971732

BC-231(BP)BC-231(P) BC-231(S) BC-231(G) BC-204(BP)BC-204(P) BC-204(S) BC-204(G)

1- Biologisk replikat 0,032693 0,001995 0 0,000512 0,000293 0,134995 0,080995 0,34177

2- Biologisk replikat 0,074264 0 0 0 0,18839 0,499175 0 2,530673

3- Biologisk replikat 0,044014 0 0 0 1,3899 0,442061 2,486954 1,139273

Average 0,050324 0,000665 0 0,000171 0,526194 0,358743 0,855983 1,337239

STD 0,021492 0,001152 0 0,000296 0,75388 0,195865 1,413043 1,107798

SE 0,012408 0,000665 0 0,000171 0,435253 0,113083 0,815821 0,639588

24/311AR(BP)24/311AR(P)24/311AR(S)24/311AR(G)BC-17(BP) BC-17(P) BC-17(S) BC-17(G)

1- Biologisk replikat 0 0,001052 0 0 0 0 0,010738 0,03057

2- Biologisk replikat 0 0 0 0,245016 0 0 0 0,202702

3- Biologisk replikat 0 0 0 0 0,004343 0 0 0,041645

Average 0 0,000351 0 0,081672 0,001448 0 0,003579 0,091639

STD 0 0,000607 0 0,14146 0,002507 0 0,006199 0,096343

SE 0 0,000351 0 0,081672 0,001448 0 0,003579 0,055624



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH1448(BP)AH1448(P)AH1448(S)AH1448(G)BC-174(BP)BC-174(P) BC-174(S) BC-174(G)

1- Biologisk replikat 0 0,028852 0,044623 0,390884 0,382769 0 0 0,146913

2- Biologisk replikat 0,144471 0 0 1,627016 0,03601 0 0 0,482988

3- Biologisk replikat 0,841614 0 0 1,447559 0,016143 0 0 0

Average 0,328695 0,009617 0,014874 1,155153 0,144974 0 0 0,209967

STD 0,450036 0,016658 0,025763 0,667931 0,206176 0 0 0,247591

SE 0,259828 0,009617 0,014874 0,38563 0,119036 0 0 0,142946

BC-98(BP) BC-98(P) BC-98(S) BC-98(G) BC-407(BP)BC-407(P) BC-407(S) BC-407(G)

1- Biologisk replikat 0,058531 0,049423 0,01168 0,094855 0,703455 0,000309 0,277538 2,024798

2- Biologisk replikat 0 0 0 0,562473 1,05661 0 0,137154 1,455502

3- Biologisk replikat 0 0 0 0,039959 0,80651 0,373318 4,226868 3,792816

Average 0,01951 0,016474 0,003893 0,232429 0,855525 0,124542 1,547186 2,424372

STD 0,033793 0,028535 0,006744 0,287141 0,181608 0,215446 2,321734 1,218813

SE 0,01951 0,016474 0,003893 0,165781 0,104851 0,124388 1,340454 0,703682

BC-227(BP)BC-227(P) BC-227(S) BC-227(G) BC-163(BP)BC-163(P) BC-163(S) BC-163(G)

1- Biologisk replikat 0 0 0 0 0 0 0,01648 0,057855

2- Biologisk replikat 0,01119 0 0 0 0,033838 0 0 0

3- Biologisk replikat 0 0 0 0 0 0 0 0

Average 0,00373 0 0 0 0,011279 0 0,005493 0,019285

STD 0,006461 0 0 0 0,019536 0 0,009515 0,033403

SE 0,00373 0 0 0 0,011279 0 0,005493 0,019285

WSBC(BP)WSBC(P) WSBC(S) WSBC(G) BC-229(BP)BC-229(P) BC-229(S) BC-229(G)

1- Biologisk replikat 0,023469 0,104052 0,028623 0,290313 0,016955 0,002966 0,01008 0,60837

2- Biologisk replikat 0,143105 0 0 0,074645 0,077552 0 0 0,397473

3- Biologisk replikat 0,00241 0 0 0,530245 0 0 0 0

Average 0,056328 0,034684 0,009541 0,298401 0,031502 0,000989 0,00336 0,335281

STD 0,075885 0,060074 0,016526 0,227908 0,040772 0,001712 0,00582 0,308916

SE 0,043812 0,034684 0,009541 0,131583 0,023539 0,000989 0,00336 0,178353

BC-199(BP)BC-199(P) BC-199(S) BC-199(G)

1- Biologisk replikat 0,25704 0,172966 0,160995 0,491941

2- Biologisk replikat 0,178467 0,044289 0 0,04553

3- Biologisk replikat 0,038438 0 0 0

Average 0,157982 0,072418 0,053665 0,179157

STD 0,110732 0,089849 0,09295 0,271834

SE 0,063931 0,051874 0,053665 0,156943
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Vedlegg D 

 

Tabelldata for figur 5.6  

Viser gjennomsnittet av 3 biologiske replikater for 71 t avlesningstid ved 30° C i Bactopepton 

medium (BP) tilsatt 0.5% (w/v) gelatin (G), og 1.5% (w/v) gelatin (GG). Samt resultat av 

beregning av standard fordeling og standard error. 

 

 

 

 

 

 

 

BC-199(BP)BC-199(G) BC-199(GG)BC-17(BP) BC-17(G) BC-17(GG)

1- Bio.R.blank adj 0,214212 0,233055 0,201482 0,205598 0,274713 0,184482

2-Bio.R.blank adj 0,320298 0,814159 1,557695 -0,15823 -0,00454 0,076295

3-Bio. R.blank adj 0,001912 0,49503 0,342038 0,040026 0,336745 0,40448

Avreage 0,178807 0,514082 0,700405 0,029133 0,202305 0,221752

STD 0,162119 0,29102 0,745754 0,182156 0,1818 0,167237

SE 0,093599 0,16802 0,430561 0,105168 0,104962 0,096554

BC-204(BP)BC-204(G) BC-204(GG)AH1448(BP)AH1448(G)AH1448(GG)

1- Bio.R.blank adj 0,068357 0,365627 0,273282 0,183957 0,525955 0,118725

2-Bio.R.blank adj 0,033517 0,483688 0,031638 0,667555 1,884809 1,146288

3-Bio. R.blank adj 0,078698 1,33353 0,852595 0,674105 0,414945 1,163809

Avreage 0,06019 0,727615 0,385838 0,508539 0,941903 0,809607

STD 0,023672 0,528048 0,421894 0,281115 0,818465 0,598386

SE 0,013667 0,304869 0,24358 0,162302 0,472541 0,345478

BC-229(BP)BC-229(G) BC-229(GG)WSBC(BP)WSBC(G) WSBC(GG)

1- Bio.R.blank adj -0,02927 0,017613 -0,00776 -0,00843 0,052355 0,100739

2-Bio.R.blank adj -0,13633 0,05803 0,574066 0,015098 0,522252 0,114173

3-Bio. R.blank adj 0,106955 0,18733 0,175966 0,011524 0,948788 0,723323

Avreage 0 0,087658 0,247424 0,006064 0,507798 0,312745

STD 0,121932 0,088653 0,297423 0,012678 0,448391 0,355634

SE 0,070397 0,051184 0,171717 0,007319 0,258879 0,205326

Bt-407(BP)Bt-407(G) Bt-407(G) BC-98(BP) BC-98(G) BC-98(GG)

1- Bio.R.blank adj 1,041129 1,071127 0,282996 0,040629 0,343998 0,076382

2-Bio.R.blank adj 1,182774 4,646816 1,019938 0,261898 0,702359 0,633566

3-Bio. R.blank adj 3,117124 4,296845 2,529309 0,616362 0,859845 0,41108

Avreage 1,780342 3,338263 1,277414 0,306296 0,635401 0,373676

STD 1,159851 1,971179 1,145077 0,290423 0,264361 0,280469

SE 0,66964 1,138061 0,66111 0,167676 0,152629 0,161929



Vedlegg E 

 

Tabelldata for figur 5.7.1, figur 5.7.2 og figur 5.7.3 

Viser gjennomsnittet av 3 biologiske replikater for 71 t avlesningstid ved 30° C i Bactopepton 

medium tilsatt 0.25% (w/v) vanillin(V), og 0.5% (w/v) vanillin(VV). Samt resultat av 

beregning av standard fordeling og standard error. 

  

 

 

 

 

 

 

BC-227(BP)Bc-227V BC-227VV BC-199(BP)BC-199V BC-199VV Bt-407BP (1)Bt-407V Bt-407VV

1-replikat adj 0,11866 0,220163 0,033048 0,041974 0,232363 0,208448 2,230767 0,316791 0,121763

2-replikat adj 0,128014 0,065863 0 0,240602 0,19412 0,156777 0,4116 0,024577 0

3-replikat adj 0,027579 0 0 0 0 0 0,268312 0,02293 0,021875

Average 0,091417 0,095342 0,011016 0,094192 0,142161 0,121742 0,970226 0,121433 0,047879

STD 0,055484 0,113003 0,01908 0,12852 0,124591 0,108551 1,094008 0,169187 0,064913

SE 0,032033 0,065242 0,011016 0,074201 0,071933 0,062672 0,631626 0,09768 0,037478

BC-174(BP)BC-174V BC-174VV BC-98 (BP)BC-98V BC-98VV BC-229(BP)BC-299V BC-229VV

1-replikat adj 0 0,35532 0,279277 0,073236 0,089991 0 0,181579 0,186305 0,322891

2-replikat adj 0,121231 0,009105 0 0,313069 0,223891 0,070891 0,284898 0,324191 0,154777

3-replikat adj 0,005179 0 0 0 0 0 0,055576 0 0

Average 0,042137 0,121475 0,093092 0,128768 0,104627 0,02363 0,174017 0,170165 0,159223

STD 0,068547 0,202567 0,161241 0,163756 0,112661 0,040929 0,114848 0,162697 0,161491

SE 0,039575 0,116952 0,093092 0,094544 0,065045 0,02363 0,066307 0,093933 0,093237

BC-163(BP)BC-163V BC-163VV BC-17(BP) BC-17 V BC-17 VV AH1448(BP)AH1448V AH1448VV

1-replikat adj 0,190624 0,235177 0,16952 0,169452 0,307977 0,25752 -0,00089 0 0

2-replikat adj 0,065531 0 0 0,227531 0,098305 0 0,030957 0,010459 0

3-replikat adj 0,004721 0,005645 0 0 0 0 0,111462 0 0

Average 0,086959 0,080274 0,056507 0,132328 0,135427 0,08584 0,047177 0,003486 0

STD 0,094785 0,13418 0,097872 0,118221 0,157308 0,148679 0,057905 0,006038 0

SE 0,054724 0,077469 0,056507 0,068255 0,090822 0,08584 0,033431 0,003486 0

WSBC(BP)WSBC-V WSBC-VV BC-231(BP)BC-231 V BC-231 VVBC-204(BP)BC-204 V BC-204 VV

1-replikat adj 0,043769 0,006402 0 0,000231 -0,0049 0 0,087102 0,010116 0

2-replikat adj 0,020829 0,008359 0 0,016079 0,030945 0,004889 0,040136 0,008459 0

3-replikat adj 0,008569 0,005945 0 0 0,008816 0 0,059005 0 0

Average 0,024389 0,006902 0 0,005437 0,011621 0,00163 0,062081 0,006192 0

STD 0,017868 0,001282 0 0,009217 0,018085 0,002823 0,023634 0,005426 0

SE 0,010316 0,00074 0 0,005321 0,010442 0,00163 0,013645 0,003133 0
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24/3IIAR(BP)24/3IIAR-V24/3IIAR-VVBt-407BP(2)Bt-407 V Bt-407 VV BC-22(BP) BC-22 V BC-22 VV

1-replikat adj 0,081136 0,024559 0,006175 0,038676 0,023473 0 0,01429 0 0

2-replikat adj 0,043683 0,022088 0,001775 0,031593 0,00283 0 0,027379 0,00263 0

3-replikat adj 0,042755 0,014473 0,000261 0,559174 0,005602 0 0 0 0

Average 0,055858 0,020373 0,002737 0,209814 0,010635 0 0,01389 0,000877 0

STD 0,021896 0,005257 0,003072 0,302575 0,011204 0 0,013694 0,001519 0

SE 0,012642 0,003035 0,001774 0,174692 0,006469 0 0,007906 0,000877 0

BC-166(BP)BC-166V BC-166VV BC-3(BP) BC-3V BC-3VV

1-replikat adj 0,367945 0,241191 0,132577 0,024374 0,36862 0,445077

2-replikat adj 0,259948 0,187763 0 0,276248 0,148963 0,059077

3-replikat adj 0,106574 0 0 0 0,00403 0

Average 0,244822 0,142985 0,044192 0,100207 0,173871 0,168051

STD 0,131341 0,126677 0,076543 0,152942 0,183566 0,241723

SE 0,075829 0,073137 0,044192 0,088301 0,105982 0,139559


