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Forord 
Denne oppgaven ble utført i Bacillus cereus–forskningsgruppe ved Avdeling for 
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november 2014. Under veiledning av professor Ole Andreas Løchen Økstad og stipendiat 

Veronika Smith. 
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anledning. Først vil jeg takke min veileder, Ole Andreas Løchen Økstad, som har vært viktig 
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til rette slik at dette prosjektet kunne gjennomføres. 
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mye tid og energi i prosjektet. 

Takk også til familie og venner for at dere tror på meg, støtter og hjelper meg så jeg når mine 

mål. 
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Forkortelser 
ATCC   American Type Culture Collection  

Bc   Bacillus cereus 

Bt   Bacillus thuringiensis 

Bp   basepar  

CR   Kongorødt  

dATP   Deoksyadenosintrifosfat  

dCTP  Deoksycytidintrifosfat  

dGTP  Deoksyguanidintrifosfat  

dH2O  destillert vann  

DMSO  Dimetylsulfoksid  

DNA  Deoksyribonukleinsyre  

dNTP  Deoksynukleosidtrifosfat (nukleotid)  

dTTP  Deoksytymidintrifosfat  

ECM  eksopolysakkarid matriks 

EDTA  Etylendiamintetraacetat  

EtBr  Etidiumbromid  

g  gram  

l  liter  

LB  Luria–Bertani  
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M  molar  

mg  milligram  

ml  milliliter  

ng  Nanogram 

MQ  Milli–Q  

ng  nanogram  

OD  optisk tetthet  

ON  over natt  

PCR  polymerase kjedereaksjon  

RNA  ribonukleinsyre  

rRNA  ribosomalt RNA  

rpm  omdreininger per minutt  

SDS  Sodium dodecyl sulfat (natrium lauryl sulfat)  

TBE   Tris–borat–EDTA  

µg  mikrogram  

µl  mikroliter  

µM  mikromolar  

UV  ultrafiolett  

V  Volt 
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Sammendrag 
Bacillus cereus gruppen består av Gram-positive, stavformede bakterier som er en 

undergruppe av slekten Bacillus, og omfatter de fleste av de patogene Bacillus-arter. B. 

cereus, B. anthracis og B. thuringiensis er tre arter i Bacillus cereus gruppen som har blitt 

studert mest på grunn av stor økonomisk og medisinsk betydning. Enkelte bakteriestammer i 

B. cereus gruppen kan danne biofilm, som er et samfunn av mikroorganismer festet til 

overflater og/eller til hverandre. I en biofilm, bakteriene ofte innpakket i egenprodusert slim 

av polysakkarider. I næringsfattige miljøer kan forskjellige arter av mikrober i en biofilm 

samarbeide og bryte ned organiske substanser som ingen enkelt art med begrenset sett av 

enzymer, kan klare alene. Når bakterier danner en biofilm i luft-væske grensesnitt på en 

væskeoverflate kalles det for pellikel-biofilm, mens makrokoloni-biofilm dannes som en 

konsekvens av aggregering av bakterien til en fast overflate i luft (for eksempel på en 

agarskål). Overflater kan være levende materiale som planter eller mennesker, eller ikke 

levende materiale som metal, plastikk eller stein. 

Bakterier vil i naturen oftest leve i en biofilm, for å beskytte seg mot en rekke ytre trusler som 

antibakterielle komponenter (antibiotika, desinfeksjonsmidler, immunstoffer) og mekanisk 

stress. Biofilm er derfor en utfordring i mange miljøer der man ikke ønsker mikrobiell vekst, 

som i mat og fôrindustrien, vannsystemer og i husholdningen. Biofilmers motstandsdyktighet 

mot antibiotika og immunsystemet er en utfordring i forhold til å bli kvitt infeksjoner. 

Mikroorganismer i biofilm produserer ekstracellulære substanser, som polysakkarider (for 

eksempel cellulose), lipider, proteiner og/eller DNA som bidrar til å binde dem til hverandre 

og til overflaten. Sammensetningen, tykkelsen og strukturen til biofilmen er avhengig av 

hvilke mikrooganismer den består av og miljøforhold (for eksempel temperatur, 

næringstilgang, materialer). Noen biofilmer er homogene og flate, mens andre har ulike 

strukturer og kanaler som sikrer transport av næringsstoffer til celler i de dypeste lagene av 

biofilmen.  

Biofilmdannelse reguleres ved hjelp av ulike faktorer, som intercellulær kommunikasjon 

gjennom «quorum sensing», samt intracellulære faktorer slik som «second messenger»-

baserte system, eller reguleringssystemer på transkripsjonsnivå. Til de ekstracellulære 

faktorene hører blant annet tilgang på næring, og forskjellige fysiske og mekaniske signaler.  
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Bis–(3’–5’)– cyclic dimeric guanosine monophosphate (c–di–GMP) er et «second 

messenger» molekyl som har en viktig rolle i overgangen mellom bakteriens motile 

encellulære tilstand og biofilmassosiert livsstil. c–di–GMP har vist seg å stimulere 

biofilmdannelse, redusere motilitet, og kunne påvirke ekspresjon av enkelte virulensgener. 

Høye c– di–GMP nivåer kan stimulere forskjellige biofilm–assosierte funksjoner; utviklingen 

av fimbriaer, andre adhesiner og eksopolysakkarider. B. thuringiensis 407 er en modell 

stamme brukt i dette studiet, og i genomet til B. thuringiensis 407 er det predikert å kodes for 

en rekke proteiner med GGDEF og/eller EAL domener, eller HD–GYP proteindomener, som 

henholdsvis syntiserer og degraderer c-di-GMP i cellen.  

Et gen med locus tag BTB_c17220 (bcsA) var et hoved gen i dette studiet, og vi ønsket å 

studere dets eventuelle påvirkning av evne til biofilmdannelse. bcsA er predikert å ha to PilZ 

domenere som putativt kan binde c-di-GMP og muligens utføre cellulose syntese. bcsA har tre 

glykosyltransferase-domener, som kan være funksjonelt assosiert med PilZ domenene og er 

predikert å ha en rolle i polysakkaridsyntese. Resultatene i denne oppgaven viste imidlertid at 

bcsA ikke har effekt på pellikel-biofilmdannelse i B. thuringiensis 407, ved det 

eksperimentelle oppsett benyttet i dette studiet.  

Et annet gen med locus tag BTB_c06420 (cdgF) inneholder både et GGDEF og et EAL 

domene, er vist å ha c–di–GMP metaboliserende aktivitet, og er involvert i kontroll av 

biofilmdannelse i mikrotiterplater i B. thuringiensis 407, ved å fremvise diguanylat cyclase 

aktivitet og katalysere syntesen av c -di- GMP. Dette genet ble også undersøkt for evnen til å 

regulere mikrotiterplatebasert biofilmdannelse ved å overuttrykke det i både B. thuringiensis 

407, samt ved delesjonsmutagenese av bcsA i B. thuringiensis 407. Disse resultatene viste at 

cdgF var essensielt for mikrotiterplatebasert biofilmdannelse i B. thuringiensis 407. I dette 

studiet ble det vist at cdgF delesjonen viste noe nedsatt biofilm, men effekten av å deletere 

cdgF var vesentlig mindre for pellikelbasert biofilm sammenlignet med mikrititerplater. 

I dette studiet ble det vist at isolater fra Bacillus cereus-gruppen (naturisolater og isolater fra 

humane infeksjoner) har evnen til å danne komplekse kolonier på minimalmedier og saltfri 

LB agar. bcsA-genet ble påvist i noen av disse isolatene ved PCR eller BLAST-søk, og for å 

undersøke effekten av dette genet i cellulsoedannelse ble isolatene farget med Kongorødt og 

dyrket på Calcofluor for fluorescens. Ingen tydelig korrelasjon mellom nærvære av genet, 

som ble funnet i kun (16 %) av sekvenserte stammer, og evnen til celluloseproduksjon. 

Imidlertid ble det identifisert en interessant stamme, Bacillus cereus AH1271, som dannet 
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kolonier med klassiske rynkemønster, og hvor Calcofluor ga fluorescens fra rynkene spesifikt 

ved UV-belysning, noe som kan antyde produksjon av cellulose spesifikt i disse strukturene. 
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1 Innledning 

1.1 Bacillus cereus-gruppen 
Medlemmer av slekten Bacillus er stavformede spore–dannende, Gram–positive bakterier 

med lavt G+C DNA innhold, tilhørende Firmicutes. Slekten er stor og omfatter mer enn 60 

arter med stort genetisk mangfold, mesteparten av dem er ikke patogene. Bacillus cereus-

gruppen består av syv arter basert på henholdsvis 16S rRNA fylogeni eller fenotypiske 

egenskaper, Bacillus cereus (sensu stricto), Bacillus thuringiensis som produserer 

intracellulære protein krystaller og brukes kommersielt som biopestisid (Schnepf et al., 1998), 

og Bacillus anthracis forårsaker den dødelige sykdommen miltbrann og er et potensielt 

biologisk våpen (Kolstø et al., 2009), samt Bacillus weihenstephanensis, Bacillus mycoides, 

Bacillus pseudomycoides og Bacillus cytotoxicus (Guinebretiere et al., 2013). Fellestrekk for 

Bacilli er produksjon av endosporer – dormante strukturer som er motstandsdyktige mot 

kjemikalier, varme, UV–lys og uttørking når celler opplever næringsmangel eller annet 

spesifikt miljøstress (Kolstø et al., 2009). Sporene hjelper bakterien med å tilpasse seg i 

miljøet hvor den befinner seg i, sporene kan overleve pasteurisering, oppvarming, og gamma-

bestråling (Kamat et al., 1989, Larsen og Jorgensen, 1999). I B. subtilis er sporene en del av 

biofilm, og har vist seg å være meget motstandsdyktige mot rengjøringsprosedyrer (Peng et 

al., 2002).  

Bacillus cereus er en jord–bakterie og opportunistisk patogen som er en vanlig årsak til 

matforgiftning (Stenfors Arnesen et al., 2008). Blant egenskapene til Bacillus cereus, er deres 

evne til å forårsake sykdommer i dyr og mennesker, variere sterkt mellom artene. 

Kromosomet bærer noen gener som koder for ulike virulens faktorer og enterotoksiner, mens 

andre gener koder for artsspesifikke virulens faktorer, og er for det meste plasmid-båret 

(Helgason et al., 2000). 
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1.1.1 Bacillus cereus 

B.cereus er en opportunistisk patogen, og den kan forårsake alvorlig lokale eller systemiske 

infeksjoner ved å formere seg inne i visse vev av pattedyr og ødelegge vertsceller (Falkow S. 

J Clin Invest 1997), slik som sepsis, endokarditt, luftveisinfeksjoner, endoftalmitt og sepsis 

(Drobniewski, 1993; Kotiranta et al., 2000). Dette kan særlig skje hos personer med svekket 

immunsystem, som pasienter med kirurgisår, injiserende stoffmisbrukere og pasienter med 

inneliggende kateter (Bottone, 2010). Årsaken kan være at den har fått tilført eller aktivert 

visse gener med egenskap til å bryte gjennom en eller flere av vertens barrierer. 

B. cereus er som alle Bacilli en sporedannende bakterie og kan befinne seg i stivelsesrik mat 

av vegetabilsk opprinnelse som ris, pasta, poteter og nudler. Når maten som inneholder 

bakteriesporer blir utsatt for miljøstress (for eks. temperatur), eller kommer i kontakt med 

pattedyrstarm eller insekt, kan sporene begynne å germinere, noe som kan føre til to 

forskjellige typer gastrointestinale sykdommer (Drobniewski, 1993), nemlig, diarré syndrom 

og emetisk syndrom.  

Emetisk syndrom framkalles av en toksin som heter cereulide, og er et lite, varmestabil, ikke–

ribosomalt syntesert dodecadepsipeptid (Ehling-Schulz et al., 2004) som fører til oppkast, 

kvalme, magekramper, og i noen tilfeller diaré. Inkubasjonstiden er på 1 til 5 timer og 

symptomene forsvinner vanligvis etter 24 timer (Drobniewski, 1993). Det har imidlertid vært 

dødsfall blant barn på grunn av dette toxinet (Shiota et al., 2010, Dierick et al., 2005). 

Diarré syndrom framkalles av tre toksiner, hemolysin BL (Hbl), nonhemolytisk enterotoksin 

(Nhe) og cytotoksin K (CytK) (Beecher og Macmillan, 1991, Lund og Granum, 1996, Lund et 

al., 2000). 

1.1.2 Bacillus anthracis 

Bacillus anthracis forårsaker miltbrann (anthrax) gjennom lokal infeksjon av hud– lesjoner 

(kutan anthrax), gjennom en gastrointestinal rute, eller ved inhalasjon. Inhalasjons og 

gastrointestinal anthrax er de meste alvorlige formene og har høyest dødelighet (Mock og 

Fouet, 2001). Miltbrann er en historisk sykdom som har blitt beskrevet i gammel litteratur i 

mer enn 2000 år tilbake, inkludert den bibelske Mosebok, der det er beskrevet som den femte 

pesten i Egypt (Kolstø et al., 2009). 
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B. anthracis sin virulens skyldes to store plasmider, pXO1 (182 kb) og pXO2 (95 kb) 

(Okinaka et al., 1999a, Okinaka et al., 1999b). pXO1 inneholder gener som koder for anthrax 

toksinkomponenter: pag (protective antigen, PA), lef (lethal factor, LF), og cya (edema factor, 

EF), og er lokalisert innenfor en patogenisitetsøy (PAI), en genomisk region som bærer gener 

som koder for en eller flere virulens faktorer (Okinaka et al., 1999b). pXO2 inneholder et 

operon med fem gener (capBCADE) for biosyntese av en polyglutamat kapsel, som beskytter 

bakteriecellene fra å bli drept av makrofager i vertens immunsystem (Candela og Fouet, 2006, 

Drysdale et al., 2005).  

B.anthracis har blitt grundig utforsket etter at terrorangrepene fant sted i USA i 2001 der 

sporer ble spredt av brev og smittet 17 personer hvorav 5 døde av miltbrann i USA 

(Hoffmaster et al., 2002), og en mislykket aerosol angrep i Japan i 1993 (Keim et al., 2001). 

Før sin bruk som en bioterrorisme agens, ble B. anthracis utviklet som et biologisk våpen i 

flere land, blant annet i USA, Storbritannia, og det tidligere Sovjetunionen (Keim et al., 

2004). 

1.1.3 Bacillus thuringiensis 

Bacillus thuringiensis (Bt) er et insekts patogen, men kan være opportunistisk patogen i 

mennesker og dyr, og kan forårsake diaré (Jackson et al., 1995), lungeinfeksjoner og 

matforgiftning (Ivanova et al., 2003, Ghelardi et al., 2007). Bakterien kan ofte isoleres fra 

jord, men også funnet i humane sår (Damgaard et al., 1997), og gastroenteritt infeksjon 

(Jackson et al., 1995). 

B. thuringiensis kan under sporulering produsere intracellulære proteinkrystaller som består 

av protein toksiner (Cry og Cyt), hovedsakelig med en insekticidal påvirkning (Schnepf et al., 

1998), selv om noen også er funnet å kunne være effektive i å drepe humane kreftceller etter 

Trypsin-behandling (Jung et al., 2007). Gener som koder for Cry og Cyt toksiner er vanligvis 

lokalisert på store plasmider (Kolstø et al., 2009), og krystalldannelse under sporulering er 

den eneste prinsipielle forskjellen mellom B. cereus og B. thuringiensis, og B. thuringiensis, 

som B. cereus, kan anses som en opportunistisk patogen hos dyr og mennesker. GI-systemer 

hos insekter betraktes som bakteriens naturlige reservoar (Jensen et al., 2003, Rasko et al., 

2005). 
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1.2 Biofilm 
Mange bacterier i naturen er i stand til å danne multicelulære samfunn som kalles for biofilm 

(Donlan og Costerton, 2002). Biofilm er et samfunn av en eller flere bakteriestammer eller 

arter som er knyttet til hverandre og/eller til en overflate. I dette fellesskapet lever cellene i en 

ekstracellulær matriks som kan bestå av eksopolysakkarider (EPS), proteiner og til og med 

nukleinsyrer (DNA) (Costerton et al., 1995). EPS har en tredimensjonal arkitektur som et 

polymernettverk, som gir mekanisk stabilitet til biofilmen og adhesjon til overflater 

(Flemming og Wingender, 2010, Abee et al., 2011). 

De fleste bakterier har to vekstformer; en planktonisk form som er uavhengige og frittlevende 

celler, eller at cellene vokser sammen i et tredimensjonalt samfunn og danner en biofilm når 

gunstige forhold er tilstede (Davey og O'Toole G, 2000). Miljøforhold kan variere mellom 

forskjellige arter. For eksempel danner P. aeruginosa og P. fluorescens biofilm under nesten 

alle betingelser som tillater vekst (O'Toole og Kolter, 1998a). Noen stammer av E. coli K–12 

og V. cholerae vil ikke danne biofilm i minimalt medium med mindre det blir supplert med 

aminosyrer (Pratt og Kolter, 1998, Watnick et al., 1999), i motsetning til E. coli O517:H7, 

som er rapportert å danne biofilm bare i næringsfattig medium (Dewanti og Wong, 1995). I 

tillegg til næringsinnhold i mediet, er andre ekstracellulære faktorer som kan påvirke 

biofilmdannelse for eksempel temperatur, osmolaritet, pH, jern og oksygen (O'Toole et al., 

2000). Oksygen og næringstoffer som er tilgjengelig på overflaten avtar typisk dypere inn i 

filmen, mens metabolske produkter imidlertid har høyere konsentrasjon i biofilmens indre, og 

lavere konsentrasjon i de ytre lag (Stewart og Franklin, 2008).   

Biofilm i naturen eksisteres i ulike phenotyper, avhengig av overflaten bakterier fester seg på, 

og av tilgjengelighet av næringsstoffer slik som vann og oksygen. Moden biofilm (pellikel-

biofilm) ble studert og beskrevet tidligere av Ferdinand Cohn (1876), som et bakterielt 

samfunn som vokser i væske-luft grensesnitt hvor næringsstoffer kommer fra væskefasen 

(Vlamakis et al., 2013). Imidlertid kan koloni-biofilm produseres når cellene er på en fast 

agar-medium som fremmer ekspresjonen av gener som er nødvendige for produksjon av 

ekstracellulær matriks. Slik vekst av cellene kan føre til dannelsen av komplekse rynkede 

kolonier i løpet av noen få dager, Figur 1 (Branda et al., 2001).  

Biofilmdannelse er et viktig aspekt i mange forskjellige situasjoner, slik som bakterie-

kolonisering i rør og på overflater i mat og vann industrien, og metallkorrosjon grunnet sulfat-
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reduserende bakterier i skip og olje-industrien (Lappin-Scott, 2003). I medisin, er det påstått 

at opp til 80 % av humane infeksjoner er assosiert med biofilm vekst (Romling og Balsalobre, 

2012), den kan være assosiert med forskjellige bakterielle infeksjoner, slik som osteomyelitt 

og endokarditt (Streptococcus, Staphylococcus, Candida og Aspergillus), og periodontitter 

(Donlan og Costerton, 2002). Hos barn med kroniske otitter (Mellomørebetennelse, for 

eksempel forårsaket av Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae og Moraxella 

catarrhalis) kan infeksjon være biofilm–relatert (Hall-Stoodley et al., 2006). Pseudomonas 

aeruginosa spiller en viktig rolle i patogenese ved cystisk fibrose (Donlan og Costerton, 

2002). Medisinsk utstyr slik som kunstige hjerteklaffer, sentral venøse katetre, urinkatetre, 

kontaktlinser og dentalutstyr kan lett bli kolonisert av biofilm (Donlan og Costerton, 2002). 

 

Figur 1: Kompleks kolonimorfologi dannelse. B. subtilis PY79 (LAB- stamme) er en prototype stamme fra B. 
subtilis 168, vises til venstre. B. subtilis villtype-stamme som ble isolert fra naturen. (Branda et al., 2001) 

1.2.1 Biofilm-dannelse  

Fysisk og kjemisk analyse av bakterielle biofilmer begynte tidlig på 1970-tallet, og førte til en 

grunnleggende modell for biofilm-struktur. I denne modellen, danner bakteriene 

mikrokolonier som er omgitt av rikelige mengder eksopolysakkarider. Gjennom disse 

mikrokoloniene er det hydrerte kanaler, og det har blitt foreslått at disse kanalene sørger for å 

lede strøm av næringsstoffer og utstrømningen av avfallsprodukter som produseres av 

biofilmen (Pratt og Kolter, 1999). Bakteriene danner biofilm med monolag eller multilag 

strukturer (Figur 2). Monolag-biofilm dannes når et enkeltlag av cellene fester seg til en 

overflate, når celle-overflate interaksjon er dominert. Mens multilag-komplekset dannes når 

celle-celle interaksjon er dominert (Karatan og Watnick, 2009). 
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A. 

 
B.  

 
 

 
C.   

D.  
Figur 2: Planktoniske (A) og multicellulære/biofilm (B) celler (B. cereus) under mikroskop. Figuren illustrerer 
også monolag (C), og multilag (D) biofilm i Vibiro cholera O139. C og D er hentet fra (Karatan og Watnick, 2009).  

 

Biofilmutvikling setter i gang når overgangen fra planktoniske til biofilmassosierte livstil 

finner sted, og overgangen er antatt å være regulert delvis av den ernæringsmessige status for 

miljøet (Wimpenny og Colasanti, 1997). Etter at bakteriene i planktoniske livsformen har 

knyttet seg til overflaten, undergår cellene en rekke fysiologiske endringer, noe som fører til 

et strukturert, fastsittende mikrobielt fellesskap. Et betydelig kjennetegn ved biofilmdannelsen 

her er predikert å være produksjonen av store mengder ekstracellulære polysakkarider. Et 

annet kjennetegn er bakterienes økt resistens mot antibiotika (Costerton et al., 1995). Siste 

steget i biofilm oppvekst og utvikling er dispersjon av enkelte celler fra biofilm som kan være 

en respons til mangel på tilstrekkelig med næringsstoffer (Costerton et al., 1995, Julian W.T. 

Wimpenny, 1997). En illustrasjon på dannelse og dispersjon av biofilm vises i Figur 3:  
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Figur 3: Dannelse av biofilm skjer i flere faser; først binder bakteriene til en overflate i vandig miljø. Bakteriene 
begynner å dele seg og danne en matrise bestående av karbohydrater, proteiner og/eller DNA. Når biofilmen er 
moden, kan enkelte bakterier bryter ut og starter en ny biofilm andre steder. Figur er hentet fra: 
http://www.biofilm.montana.edu/biofilm-basics-section-1.html.  

1.2.2 Regulering av biofilmdannelse 

Biofilm-dannelse er en viktig strategi for mikrobiell overlevelse (Branda et al., 2004). 

Mekanismer for biofilmdannelse er komplisert og bare delvis forstått, og kan variere sterkt 

mellom forskjellige bakteriearter. En generell oversikt over reguleringsmekanismer som er 

felles for mange bakterier ble beskrevet av Karatan og Watnick (2009). Bakterier kan kjenne 

overflater der de kan feste seg til ved mekaniske miljøsignaler, og flageller er predikert å 

være involvert i dette. Tilgjengelighet av næringsstoffer har en stor påvirkning på 

biofilmdannelse. Noen bakterier deltar i biofilm som en respons til næringsbegrensning, mens 

andre er mer sannsynlig til å danne biofilm i næringsrike omgivelser. For eksempel stimulerer 

tilgjengelighet av glukose biofilmdannelse i Staphylococcus epidermis og Streptococcus 

mutans (Dobinsky et al., 2003, Shemesh et al., 2007). Jern og fosfat er eksempler på 

uorganiske molekyler som både kan aktivere og undertrykke biofilmdannelse. Lavt nivå av 

jern i miljøet reduserer biofilm i P. aeruginosa (Singh et al., 2002), derimot stimulerer lavt 

jern-nivå biofilmdannelsen i S. epidermis (Deighton og Borland, 1993). I tillegg kan 

osmolaritet i miljøet påvirke biofilmdannelsen. Høy osmolaritet er vist å redusere 

biofilmdannelsen i Pseudomonas fluorescens (O'Toole og Kolter, 1998b). Quorum sensing 

er et celle-celle-kommunikasjonssystem som baserer seg på produksjon, sekresjon og 

 

http://www.biofilm.montana.edu/biofilm-basics-section-1.html
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deteksjon av små signal-molekyler når den bakterielle populasjonen har nådd en viss 

celletetthet. Disse signal-molekylene kalles autoindusere. S. aureus bruker autoinduser-peptid 

(AIP) for signalisering og aktivering av quorum sensing systemet for å reduserer 

biofilmdannelsen (Vuong et al., 2000). «Second messengers» er intracellulære molekyler 

som videreformidler ekstracellulære signaler til innsiden av cellen. En viktig sekundær 

budbringer som er involvert i regulering av biofilmdannelse i en rekke bakterier er bis-(3’,5’)-

cyclic-dimeric-guanosin monophosphate (c-di-GMP) (Karatan og Watnick, 2009).  

1.2.3 SinR / SinI regulerings-system av biofilmdannelse  

B. subtilis er mye benyttet som modellsystem for å studere biofilmdannelse. Transkripsjons 

faktorer som Spo0A og σH er involvert i biofilmutvikling i denne bakterien, operonet epsA–O, 

som er under kontroll av både Spo0A og σH, ble predikert å kode produkter som er involvert i 

EPS-syntese og eksport (Branda et al., 2001). SinR er en transkripsjonell repressor som 

regulerer biofilmdannelsen i Bacillus subtilis. Det er foreslått at SinR er en master-regulator 

som styrer overgang fra planktonisk til biofilm-assosiert tilstand (Kearns et al., 2005). SinI 

virker som en antagonist for SinR, og in vitro eksperimenter har vist at interaksjon mellom de 

to proteinene er direkte. SinI forhindrer SinR fra å binde seg til sin mål–sekvens, og de to 

proteinene danner et kompleks som kan bli immunopresipitert med antistoffer mot SinI eller 

SinR (Bai et al., 1993). I tillegg til EPS komponentene av matriksen, ble tre proteiner som er 

kodet i et operon, yqxM– sipW–tasA, identifisert å være involvert i dannelse av andre 

komponenter av den ekstracellulære matriksen (Branda et al., 2004); yqxM (nå kalt TapA) og 

tasA gener koder for preproteiner som omdannes til sine modne former ved hjelp av sipW, en 

dedikert signal peptidase (Stover og Driks, 1999b, Stover og Driks, 1999a). Proteinet TasA er 

hovedkomponenten av matriksen i B. subtilis og lager et nettverk i matriksen ved å organisere 

seg i tynne, lange strukturer (Branda et al., 2006). Proteinet TapA (tidligere kalt YqxM) fester 

TasA til celleveggen og er involvert i polymerisering av TasA. TapA frigjøres fra celleveggen, 

med TasA, ved kontakt med D–tyrosin (Romero et al., 2011). Signal peptidasen SipW 

omdanner forløper proteinene TasA og TapA til deres modne former, og er også vist å ha en 

rolle i å indusere uttrykket av operonene epsA–O og tapA–sipW–tasA (Terra et al., 2012). 

YlbF og YmcA er andre faktorer som er med på å indusere biofilmdannelse i B.subtilis (Figur 

4). 
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.

 

Figur 4: Regulering av biofilmdannelse i B. subtilis. SinR er en viktig transkripsjonsregulator som styrer overgang 
fra planktonisk til biofilm-assosiert tilstand. I motile celler undertrykker SinR transkripsjon av gener som er 
ansvarlige for å danne ekstracellulære komponenter, og stimulerer celleseperasjon og motilitet. SinI er en 
antagonist for SinR ved direkte protein-protein interaksjon. Spo0A er en transkripsjonsregulator som induserer 
uttrykk av SinI, og er dermed involvert i å indusere biofilmdannelsen i B. subtilis. Proteinene YIbF og YmcA er 
også involvert i biofilmdannelsen i B. subtilis.  

1.2.4 Regulering av biofilmdannelse i Bacillus cereus 

Biofilmdannelse i B. cereus gruppen er ikke studert i samme grad som for andre bakterier, for 

eksempel I Gram-negative P. aeruginosa eller Gram-positive B. subtilis (Hamon og 

Lazazzera, 2001). I 2002 presenterte Oosthuizen og medarbeiderne (Oosthuizen et al., 2002) 

studier om proteomet av celler i biofilm dyrket på glassull i flytende medium og viste 

oppregulering av proteinet YhbH i biofilm i forhold til planktonisk vekst. I 2005 oppdaget 

Auger og medarbeiderne (Auger et al., 2006) at signaliseringsfaktor autoinducer-2 (AI-2) 

hemmer dannelsen av biofilm i B. cereus ATCC 10987 (konsentrasjonsavhengig). AI-2 ble 

også vist å kunne fremme frigjøring av celler fra etablerte biofilm. Bakterien ble påvist både å 

syntesere og gjenkjenne denne faktoren. I andre arter, kontrollerer AI-2 flere cellulære 

prosesser som produksjon av patogenisitet faktorer, giftstoffer og dannelse av en biofilm av 

ulike arter (Auger et al., 2006). 
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I 2006 ble det vist at B. cereus ATCC 14579, en delesjonsmutant av plcR-genet som koder for 

en regulator av ekstracellulære virulensfaktorer, betydelig forbedret biofilmdannelse 

sammenlignet med villtypestammen (Hsueh et al., 2006). Delesjonsmutanten produserte også 

økte mengder av en biosurfaktant involvert i dannelsen av biofilm. I 2006 var Wijman og 

medarbeiderne de første til å si at B. cereus danner for det meste biofilm på luft-væske 

grensesnittet (Wijman et al., 2007). De studerte biofilmdannelsen i 56 forskjellige stammer og 

fant at dannelsen var sterkt avhengig av inkuberingslengde, temperatur, dyrkingsmedium og 

hvilken stamme som ble studert. De foreslo også at biofilm var et gunstig sted for sporulering. 

I 2009 viste Vilain og medarbeiderne at DNA var en viktig adhesin under biofilmdannelsen 

(Vilain et al., 2009). De undersøkte B. cereus ATCC 14579, og fant ut at ekstracellulært DNA 

(eDNA) var en viktig del i den ekstracellulære matrisen. Dette ble predikert å kunne beskytte 

bakterien mot antibiotika.  

B. thuringiensis 407 ble undersøkt i 2010 av Houry og medarbeiderne (Houry et al., 2010). 

De konstruerte en ikke-flagellert mutant, og undersøkte dens biofilmdannelse sammenlignet 

med en flagellert men ikke-mutert mutant. Ved fjerning av flageller økte antall bakterieceller 

bundet til glass overflater flow-celler «flow cells», muligens fordi flageller hindret 

interaksjonen mellom celleveggene til bakterier og overflaten. Likevel ble det estimert at 

motilitetet er nødvendig for biofilmdannelsen på andre overflater, og i andre systemer enn 

flow-celler. Motilitet gir tilgang til overflater, og er nødvendig for rekruttering av 

planktoniske celler til biofilmen, og er nødvendig for spredning av biofilmen til andre 

overflater. 

I 2011 beskrev Karunakaran og Biggs celleoverflaten og ekstracellulære polymere 

komponenter av B. cereus ATCC 14579 og ATCC 10987 (Karunakaran og Biggs, 2011). 

Disse funksjonene ble sammenlignet mellom celler i en biofilm og celler i en planktoniske 

tilstand. Ved biofilmdannelse blir celleoverflaten mer hydrofil, og cellen får en anionisk 

polymerlag. De ekstracellulære polymere komponentene ble også analysert og funnet å være 

dominert av basiske aminosyrer, som ville være positivt ladet ved fysiologisk pH. Dette kan 

indikere at adhesjon til overflater er mediert av elektrostatiske krefter mellom de negativt 

ladede celleoverflatene og de positivt ladede ekstracellulære polymerer gjennom såkalt 

brodannelse polymer. 
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Frenzel og medarbeiderne viste i 2012 at CodY er en viktig virulens-relatert aktivator av 

gener som tilhører qurom sensing-aktiverte regulon PlcR-PapR (Frenzel et al., 2012). CodY 

er en transkripsjonsfaktor som responderer på foregrende aminosyrer (branched chain amino 

acids BCAA). Tidligere i 2008, var det funnet at en CodY mutant i B. cereus UW101C dannet 

mindre biofilm i forhold til villtype (Hsueh et al., 2008). De foreslo at CodY hemmet 

produksjonen av en ekstracellulær protease som respons til aminosyrer og intracellulære nivå 

av GTP, og derved påvirket biofilmdannelsen.  

Flere faktorer som påvirker biofilmdannelsen i B. cereus gruppen ble identifisert i disse 

studiene, men det er mye ukjent om reguleringssystemene som brukes for overgangen fra 

motile til stasjonær tilstand i B. cereus-gruppen i forhold til i B. subtilis. Forskning på B. 

subtilis har identifisert emange ulike faktorer som påvirker biofilmdannelsen, blant annet 

hovedregulatoren SinR, og mye er også kjent om hvordan disse faktorene er regulert og 

hvordan de påvirker hverandre. Selv om det finnes indikasjoner på lignende systemer for 

regulering i B. cereus gruppen, er de mindre utforsket.  

1.2.5 c-di-GMP regulerings-system av biofilmdannelse 

Bis–(3`–5`)– syklisk dimerisk guanosin monofosfat (c–di–GMP) er et intracellulært molekyl 

som ofte kontrollerer overgang mellom bakteriens motile, encellulære tilstand og 

biofilmassosiert livsstil (Hengge, 2010). Forhøyede intracellulære nivåer av c-di-GMP gjør at 

bakterier endrer seg fra en bevegelig encellet tilstand til en fastsittende, overflate-festet 

multicellulær tilstand i en biofilm (Mattick, 2002, Wolfe og Visick, 2008). c–di– GMP i 

Gram–negative bakterier slik som P. aeruginosa, kontrollerer uttrykket av gener involvert i 

dannelse av EPS (Hickman et al., 2005), i tillegg har glukosebegrensning innvirkning på 

overgang fra planktonisk vekst til vekst i biofilm ved at nivået av c-di-GMP synker ved 

glukosebegrensning og oppløsning av P. aeruginosa PAO1 celleaggregater (Schleheck et al., 

2009). Lavt c–di–GMP nivå ble også vist å være påkrevet for ekspresjon av enkelte 

virulensgener i Vibrio cholerae (Tamayo et al., 2007). I alle bakterier som ble undersøkt 

stimulerte høye c–di–GMP nivåer forskjellige biofilm–assosierte funksjoner, for eksempel 

utviklingen av fimbrier, og andre adhesiner og eksopolysakkarider (Jenal og Malone, 2006, 

Romling og Amikam, 2006).  
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Dannelse og degradering av c-di-GMP 

c–di–GMP dannes fra to guanosine trifosfate (GTP) molekyler (Figur 5), ved hjelp av 

enzymer kalt diguanylat cyclaser (DGC) som inneholder katalytiske GGDEF (Gy–Gly–Asp–

Glu–Phe) domener. Kløyving av c–di–GMP katalyseres av to typer fosfodiesteraser (PDE), 

enzymer som inneholder katalytiske EAL domener (Glu–Ala–Leu) eller HD–GYP domener 

(His–Asp, Gly–Tyr–Pro) (Hengge, 2010). Prinsipper for c–di–GMP signalisering kan 

beskrives ved hjelp av «second messenger» kontroll modul som inneholder fire komponenter 

(Figur 6); to enzymer som responderer på et bestemt signal ved å produsere eller degradere c-

di-GMP molekylet, et effektor molekyl som binder og er allosterisk regulert av c-di-GMP 

molekylet, og en målkomponent som i respons på direkte kontakt med effektor produserer 

molekylær «output» (Hengge, 2009). Et eksempel er cAMP–signalisering i E.coli (Botsford 

og Harman, 1992). I tilfellet med c–di–GMP er basisprinsippet det samme, men den 

regulatoriske responsen er mer komplisert og mangfoldig.  

 

Figur 5: «second messenger»–molekylet c–di–GMP kan påvirke flere cellulære prosesser. Respons til c-di-GMP 
er regulert av forskjellige typer c–di–GMP–bindende faktorer (bindinger til c-di-GMP med effektordomenene 
FleQ, PelD og Clp), c–di–GMP kontrollerte riboswitcher som regulerer transkripsjonal terminasjon / 
antiterminasjon eller initiering av translasjon. Proteiner presentert i farget ovaler indikerer forskjellige typer av 
c–di–GMP–katalytiske eller nedbrytings-domener. Figuren er hentet fra (Hengge, 2010).  
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c-di-GMP signal-domener 

c-di-GMP som et intracellulært molekyl er avhengig av flere input–signaler (Mills et al., 

2011), og ulike signal domener er assosiert med GGDEF og EAL/HD-GYP domenene (Jenal 

og Malone, 2006). En viktig fordel med «second messengers»-systemet er at molekylært 

«output» overføres ved enzymatisk syntese og nedbrytning. Denne type responsen er mye 

raskere enn transduksjon av informasjon ved gen-transkripsjon og translasjon, og kan gi 

umiddelbar respons til ekstracellulær milijøforhold (Mills et al., 2011).    

 

Figur 6: c–di–GMP signaleringsmodul. c–di–GMP synteses fra to GTP molekyler. Diguanylat cyklese (DGC) er et 
enzym som katalyserer syntesen av c-di-GMP og inneholder GGDEF protein domene. Fosfodiesteraser (PDE) er 
et enzym som koder for EAL og HD-GYP protein domener, og hydroliserer c-di-GMP i to GMP molekyler. 
Cellulære prosesser som er påvirket av c-di-GMP nivå i cellen er for eksempel motilitet, virulens, 
biofilmdannelse og celle syklus progresjon (Hengge, 2009) 

c-di-GMP effektor-komponeneter 

c-di-GMP har ulike effektor-molekyler som omfatter både proteiner som kan binde c-di-GMP 

direkte og proteiner kontrollert av c-di-GMP bindende RNA-riboswitcher. Disse effektor-

molekylene er predikert å regulere adhesjon, virulens, flageller aktivitet og biofilmdannelse 

som respons på c-di-GMP (Hengge, 2009).  

PilZ protein- familie fikk navnet etter et type IV pili kontrol-protein i P- aeruginosa 

(Mattick, 2002). PilZ effektor proteiner er predikert å binde c-di-GMP via sitt PilZ-domene, 

og dermed regulere ulike cellulære funksjoner, som for eksempel; syntese av ekstracellulært 

polysakkarid, flageller motoraktivitet og virulens (Habazettl et al., 2011). Proteiner som 
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inneholder PilZ domene ble først identifisert av Amikam og Galperin (Amikam og Galperin, 

2006), som oppdaget at PilZ domenet ofte lokaliseres i C-terminal ende og at 

effektorproteinene også bærer andre domener i samme proteiner. Samtidig oppdaget de at 

utberedelsen av PilZ domenet i genomer til ulike bakterier (men ikke eukaryoter), ligner det 

hos GGDEF og EAL domenene. 

Et c-di.GMP effektor-gen er YcgR, fra E. coli, som inneholder PilZ-domenet og som regulerer 

motilitet. BcsA er et annet gen med PilZ domene som regulerer cellulosedannelse i 

Gluconacetobacter xylinus (Ryjenkov et al., 2006). I Salmonella finnes det både BcsA og 

YcgR proteiner med PilZ domener som binder c-di-GMP. BcsA-genet i salmonella befiner seg 

på et cellulose-syntese operon og stimulerer dannelsen av cellulose ved høyt intracellulært 

nivå av c-di-GMP (Zorraquino et al., 2013). YcgR-proteinet binder til c-di-GMP på samme 

måte, og stimulerer syntesen av eksopolysakkaride cellulose som har en sterk påvirkning på 

flageller aktivitet i salmonella (Zorraquino et al., 2013).  

PilZ domener har også blitt identifisert i proteiner i V. cholera, men fullstendige funksjonen 

til disse er fremdeles uklar. Noen predikasjoner er at PilZ domenerne binder c-di-GMP og 

regulerer biofilmdannelse, motilitet og kolonisering i tarm (Pratt et al., 2007).  

Riboswitcher er RNA–domener som binder en ligand og kontrollerer genekspresjon som 

respons til endringer i konsentrasjonen av mål–liganden. RNA–domenet benevnt GEMM kan 

befinne seg oppstrøms for gener for DGC– og PDE–proteiner i visse organismer, samt 

oppstrøms for gener som er kontrollert av c–di–GMP. Sudarsan og medarbeiderne oppdaget 

to c–di–GMP–kontrollerte riboswitcher i B. cereus (Sudarsan et al., 2008). GEMM–domenet 

kan folde seg i en kompleks sekundær og tertiær struktur eller «aptamer», som danner en tett 

og selektiv lomme hvor c–di–GMP kan være bundet ved base–parring så vel som ved 

hydrofobe interaksjoner (Kulshina et al., 2009, Smith et al., 2009).  
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1.3 Rolle for cellulose i biofilm-kompleks kolonidannelse i 
E.coli  
For bakteriell kolonisering og overlevelse, fester bakteriene seg på en overflate for å danne et 

multicellulært biofilmsamfunn. Biofilmsammfunnet består av ekstracellulær matriks av 

eksopolysakkarider (cellulose), proteiner, amyloid fiber og til og med ekstracellulære 

nukleinsyrer (DNA) (Starkey, 2004, Flemming og Wingender, 2010).  

Cellulose er et lineært polysakkarid der molekylene består av D-glukose-enheter som er 

bundet β-glykosidisk sammen ved 4-hydroksylgruppen. Cellulose står for en tredjedel av alle 

plante-biomasse og er derfor den vanligste organiske massen på jorden (Delmer og Amor, 

1995). Utenfor planteriket var cellulose predikert å produseres av noen få bakteriearter; 

Gluconoacetobacter xylinus (tidligere kjent som Acetobacter xylinum). Nylig har cellulose-

molekylet blitt identifisert som en av ekstracellulære matriks komponenter produsert av en 

rekke biofilm-dannende bakterier, som Pseudomonas fluorescens, Salmonella spp., 

Escherichia coli og andre Enterobacteriaceae (Ross et al., 1991, Zogaj et al., 2001, Zogaj et 

al., 2003, Solano et al., 2002, Bokranz et al., 2005, Da Re og Ghigo, 2006, Ude et al., 2006).  

I Gluconoacetobacter xylinus er fire gener samlet i et operon (Wong et al., 1990, Saxena og 

Brown, 1995): gxcesA, gxcesB, gxcesC, and gxcesD (tidligere kjent som bcsA, bcsB, bcsC, og 

bcsD), og hvor GxCesA protein er en GT-2 glykosyltransferase som inneholder 

transmembran-hellix og som katalyserer cellulose subenheter. Genet cesA er funnet i alle 

cellulose-dannende organismer, mens de andre genene er spesifikke for cellulose-dannende 

bakterier (Imai et al., 2014). I tillegg til bakterielle cesA og cesB, er c-di-GMP et nødvendig 

molekyl for å aktivere cellulosedannelsen (Omadjela et al., 2013, Ross et al., 1987). c- di- 

GMP binder seg til cesB, noe som fører til endring i det c- di- GMP bindende proteinets 

oppbygging og som fører til sin aktivering (Mayer et al., 1991). Nylig har PilZ domener blitt 

foreslått å være en del av c-di-GMP bindende protein, og identifisert i flere bakterielle 

proteiner involvert i cellulosedannelse, inkludert cesA (Amikam og Galperin, 2006).  

I E. coli og Salmonella er makrokoloni morfologi avhengig av tilstedeværelsen av «curli» 

fiber og eksopolysakkarider i biofilm matriks (Romling, 2005, Olsen et al., 1989, Zogaj et al., 

2001). Proteiner blir sammenstilt til amyloidfiber (Barnhart og Chapman, 2006) og danner 

kurv-lignende strukturer rundt bakterieceller på toppen av makrokolonien der det er et 

næringsfattig miljø (Serra et al., 2013b). CsgD er et regulator-protein i enterobakterier som 
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aktiverer produksjonen av to ekstracellulære strukturer; «curli» fimbrier og cellulose ved lav-

glukose, lav temperatur og lav-salt-miljøer (Gualdi et al., 2008, Reshamwala og Noronha, 

2011, Jubelin et al., 2005). CsgD transkriberer csgBAC, som fører til produksjon «curli» 

subenheter; CsgA og CsgB (Hammar et al., 1995). Dessuten regulerer CsgD positivt adrA-

genet, som koder for en innermembran diguanylate cyclase (Zogaj et al., 2001). Diguanylate 

cyclases produsere «second messenger» c-di-GMP, som aktiverer BcsA cellulose-syntase på 

en konsentrasjonsavhengig måte ved å binde seg til de RXXXR rester i Pilz domenet (Zogaj 

et al., 2001, Ryjenkov et al., 2006, Omadjela et al., 2013). Aktiverte BcsA binder UDP-d-

glukose molekyler sammen ved en β-1,4-binding, som fører til cellulose-dannelse (Zogaj et 

al., 2001, Ryjenkov et al., 2006).  

1.4 Kompleks kolonidannelse i B. subtilis 
Bakterier innenfor en biofilm er innbygget i en tett ekstracellulær matriks (ECM) dannet av 

flere typer makromolekyler, inkludert eksopolysakkarider, nukleinsyrer og proteiner. Når 

næringsinnhold i bakterielle dyrkingstmedie blir utilstrekkelig, kan bakteriecellene begynne å 

degradere ECM’s for å anskaffe næring som er nødvendig for bakteriens oppvekst og 

biofilmdannelse. Oppvekst av cellene fører da til dannelsen av komplekse rynkede kolonier i 

løpet av noen få dager (Branda et al., 2001), noe som anses som et morfologisk tegn på 

midning av biofilmen, og kompleks kolonidannelse er benyttet som en modell for 

biofilmdannelse både i B. subtilis og E. coli. B. subtilis er stavformede, Gram–positive og 

spore–dannende bakterier, transkripsjons faktoren Spo0A og σH er involvert i 

biofilmutvikling. B.subtilis operonet epsA–O, som er under kontroll av både Spo0A og σH, 

ble predikert å kode produkter som er involvert i EPS syntese og eksport (Branda et al., 

2001). Ved biofilmdannelsen, vil SinR antagoniseres av SinI, noe som resulterer i produksjon 

av ekstracellulær matriks (Figur 4) (Kearns et al., 2005). Mens SinR er undertrykket, er SinI 

under positiv styring av den fosforylerte formen av transkripsjonsfaktoren Spo0A (Shafikhani 

et al., 2002). Spo0A fosforyleres ved næringsfattige miljøforhold (Burbulys et al., 1991, 

Stephenson og Hoch, 2002), og regulerer direkte eller indirekte transkripsjon av gener 

involvert i produksjon av ekstracellulær matriksen, motilitet og sporulering (Figur 7) (Fujita 

og Losick, 2005).   
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Figur 7: Intracellulær endring i konsentrasjonen av Spo0A~P regulerer differensiert genekspresjon. Spo0A∼P i 
lave nivåer er tilstrekkelig for SinI aktivitet, imidlertid må den være i høye nivåer for å regulere differensiert 
genekspresjon. SinI antagoniserer SinR, som undertrykker gener involvert i ekstracellulære matriks produksjon. 
Spo0A~P er også involvert i å undertrykke motilitet, og stimulere biofilmdannelse i B. subtilis. Figuren er hentet 
fra (Fujita og Losick, 2005).  
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2 Bakgrunn og mål med studiet 

2.1 Bakgrunn for oppgaven 
c -di- GMP har vist seg å regulere planktoniske, motile og biofilm-relaterte tilstander i en 

rekke Gram -negative bakterier, inkludert E. coli (Povolotsky og Hengge, 2012), Yersinia 

pestis (Bobrov et al., 2011), P. aeruginosa (Merritt et al., 2010) og V. cholerae (Lim et al., 

2006). Mindre forskning har hittil blitt gjort angående c-di- GMP`s rolle i Gram positive 

bakterier, selv om nylige publikasjoner har vist at c-di-GMP er en viktig regulator for 

biofilmdannelse og motilitet i C. difficile (Bordeleau et al., 2011, Purcell et al., 2012) og 

Listeria monocytogenes (Chen et al., 2014). «curli»-fiber og cellulosedannelse er også 

regulert av c-di-GMP (Hengge, 2009), I E. coli og Salmonella, makrokoloni-morfologi er 

avhengig av tilstedeværelse av «curli»-fiber og eksopolysakkaridcellulose i biofilm-matrisen 

(Romling, 2005, Olsen et al., 1989, Zogaj et al., 2001). «curli»-proteiner blir sammenstilt til 

amyloid-fiber (Barnhart og Chapman, 2006, Chapman et al., 2002), som danner kurv-lignende 

strukturer rundt små og sultene celler på øvre laget av makrokolonien (Serra et al., 2013b).  

B. thuringiensis 407 Cry ÷ (Bt407) er ofte brukt som en modell for å studere genetikk av B. 

thuringiensis. Villtype stammen (Cry +) ble opprinnelig isolert fra et insekt larve i Brasil av 

Dr. Sergio Batista Alves og tilhører serotype H1 (Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis; 

OA Økstad, personlig kommunikasjon). Den opprinnelige stammen ble kurert fra Cry- 

kodingsplasmid av Dr. Olivia Arantes og en stamme (B. thuringiensis 407 Cry ÷ [Bt 407]) 

som ikke lenger er i stand til å danne insekt krystalltoksnier ble produsert (Lereclus et al., 

1989). Derfor ble det vanskelig å skille den fra B. cereus stammer. Bt407 genomet er blitt 

sekvensert (NCBI: ACMZ01000000), og Bt407 er en effektiv biofilm danner som også er lett 

å transformere. Den ble derfor valgt som modellorganisme for dette studiet.  

For å finne ut hvilke gener som er involvert i dannelse og/eller nedbryting av c-di-GMP, har 

Dr. Annette Fagerlund tidligere analyserte hele genomsekvensen til B. thuringiensis 407. Hun 

identifiserte mange proteiner som inneholder putative c-di-GMP signaldomener (Annette 

Fagerlund, upubliserte resultater). Mange av disse signaldomenene bærer GGDEF og/eller 

EAL eller HD-GYP domener som vanligvis er knyttet til syntese eller nedbryting av c-di-

GMP. Proteinet CdgF inneholder både PAS/PAC, GGDEF og EAL domener, der GGDEF og 

EAL-domene er predikert å være enzymatisk aktive. Proteinet ble predikert å være et c–di–
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GMP metaboliserende enzym, og er påvist å ha kraftig effekt på biofilmdannelsen i Bt 407 

(Anette Fagerlunf, upublisert). Et annet protein er BcsA, som ble identifisert å være av 

potensielle interesse i c-di -GMP avhengig biofilm regulering (Annette Fagerlund, upublisert). 

Dette genet ble ved bioinformatikk analyser funnet å kode for et protein med to potensielle c-

di-GMP bindende PilZ domener, som er typisk c-di-GMP bindende domener for aktivering 

eller deaktivering, og som også har et putativt cellulosesynthase domene som kan tenkes å 

delta i syntese av polysakkarider. BcsA er derfor predikert å være et c-di-GMP effektor-

protein som responderer på varierende c-di-GMP konsentrasjoner i cellen, og kan tenkes å 

delta i syntesen av cellulose eller andre polysakkarider.  

2.2 Mål med studiet 
Målet med studiet var å undersøke gjennom ulike biofilm analyser om overuttrykke 

stammer/delesjonsmutanter av bcsA og cdgF kunne ha påvirkning i biofilmdannelse og 

kompleks makrokoloni-morfologi dannelse grunnet endring i cellulære c–di–GMP nivåer. To 

PilZ domenere i BcsA er mistenkt å binde seg til «second messenger» molekylet c-di-GMP, 

og regulere cellulosesyntasen samt andre polysakkarider som er viktige komponenter i 

biofilm. Mens CdgF er et predikert cytoplasmisk protein med antatte sensoriske PAS/PAC 

domener, et GGDEF domene og et EAL-domene hvor både GGDEF og EAL domener er 

predikert å være involvert i omstilling mellom motile/planktoniske og sessile/biofilm-

assosierte tilstander (Annette Fagerlund, upublisert). 

I tillegg, var det av stor interesse å finne om det er mulighet for å etablere systemer for å 

studere kompleks kolonidannelse og celluloseproduksjon hos noen Bacillus thuringiensis og 

B.cereus, og om de to overnevnte genene har en effekt på disse fenotypene. Dessuten, å 

studere ved bioinformatikk graden av utbredelse av bcsA-genet i Bacillus cereus-gruppen. 
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3 Materialer 

3.1 Bakteriestammer 
Tabell 1: Bakteriestammer som ble benyttet i studiet. Ulike B.cereus og B.thuringiensis 
bakteriestammer ble testet for biofilmdannelse og/eller for tilstedeværelse av gener som fremmer 
biofilmdannelsen. I forskningsgruppen finnes en samling av ulike stammer fra Bacillus cereus. Alle 
stammene som er benyttet i dette arbeidet er hentet fra denne samlingen og har sitt interne 
registreringsnummer (AH).  

Bakteriestamme  Beskrivelse/ 
Opprinnelse  

Bacillus thuringiensis 407 (Bt407) Villtype (kurert for cry gen plasmid)  
Bt407 ∆bcsA B. thuringiensis 407 delesjonsmutant 

av bcsA 
Bt407/ pHT304-PXyl B. thuringiensis 407 som inneholder 

tom pHT304-PXyl vektor 
Bt407/ pHT304-PXyl-bcsA 
 

B. thuringiensis 407 som inneholder 
pHT304-PXyl vektor med genet bcsA 

Bt407 ∆cdgF/ pHT304-PXyl-bcsA Bt407 ∆cdgF som inneholder pHT304-
PXyl-bcsA 

Bt407 ∆cdgF  Knock-out (delesjonsmutant av cdgF) 
Bt407/pHT304-PXyl-cdgF B. thuringiensis 407 inneholder 

pHT304-PXyl vektor+ cdgF 
B. cereus AH 1271 B. cereus Isolert fra en 

sekretærlampe, Island 
B. cereus AH 520 Fra jord/Moss 
B. cereus AH 535 Fra jord/Moss,østfold 
B. thuringiensis AH 552 Fra jord/Rød allé 
B. cereus AH 621 B.cereus inneholder knock-out 

mutant (uten genet bcsA) 
B. thuringiensis AH 636 B.thuringiensis. Fra soil,singsås,Troms 
B. thuringiensis AH 686 B.thuringiensis. Fra soil, Tromsø 
B. cereus AH 672 Fra soil, Tromsø 
B. cereus AH 680  Fra soil, Tromsø 
B. cereus AH 820 Fra human perodontitt, Akershus 
B. cereus ATCC 14579 (AH 1448) Bacillus cereus typestamme 

3.2 pHT304-pXyl Vektor 
pHT304-pXyl er en lav kopi-nummer E. coli / Bacillus shuttle-vektor med et plasmid kopi 

nummer (4 ± 1) i B. cereus, hvor xylR og xylA promoterene fra B. subtilis er blitt satt inn i 

pHT304 kloningssete (Arantes og Lereclus, 1991). Dette gir anledning til xylose-induserbart 

uttrykk for nedstrømsklonede gener. Plasmidet inneholder gener som gir resistens mot 
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erytromycin og ampicillin. Erytromycin (10 µg/ml) ble brukt som en motstand markør i B. 

thuringiensis mens erytromycin eller ampicillin (100 µg/ml) brukes i E. coli. 

3.3 Primere 
Tabell 2: Primere som ble brukt i dette studiet 

Primere Sekvens (5`til 3`) 
Bt15880_ 862-884_F GCAACTGGTATGCTACTACAAGC 
Bt15880 _1731-1702_ R GGAAGATAGACTTGATAAAGTTTCAAATGG 

3.4 Enzymer 
EcoRI (BioLabs)  

HindIII (BioLabs) 

Lysozym (Sigma-Aldrich) 

RNase A (Fermentas) 

Proteinase K (Sigma-Aldrich) 

Mutanolysin (Sigma-Aldrich) 

XbaI (Fermentas) 
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3.5 DNA størrelsesmarkører 

 
 

Figur 8: λ DNA-BstEII (BioLabs). 

3.6 Kjemiske forbindelser og ingredienser  
Agar bacteriological No1 (Oxoid)   

Agarose (SeaKem GTG) 

Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 

Bactopepton (BD Difico) 

Borsyre (Merck) 

Calcofluor white stain (Sigma-Aldrich)  

Casaminosyre (BD Difico) 

Kongorødt (Sigma-Aldrich) 

Coomassie brilliant blue (Sigma-Aldrich) 
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Cuppersulfat (Cu(II)SO4) (Merk) 

dATP (Qiagen)  

dCTP (Qiagen)  

DEPC-behandlet vann (Ambicon) 

dGTP (Qiagen)  

Dikaliumfosfat (K2HPO4) (Merk) 

Dinatriumhydrogenfosfat (Na2HPO4.2H2O) (Merk) 

dTTP (Qiagen) 

EDTA (VWR) 

Erytromycin (Sigma-Aldrich) 

Etanol (Arcus kjemi) 

Etidiom Bromid (EtBr) (Sigma–Aldrich) 

Fenylalanin (Sigma-Aldrich) 

Ferrusklorid (FeCl2) (Merck) 

Ferrusulfat- heptahydrat (FeSO4.7H2O)  

Gjærekstrakt (Oxoid) 

Glukose (Merk) 

Glutamat (Sigma-Aldrich) 

Glyserol  

Hydrogenklorid (HCl) (Merk) 

Isopropanol (Arcus kjemi) 
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Jernsulfat (FeSO4) (Merk) 

Kaliumhydrogenfosfat (KH2PO4) (Merk) 

Kaliumklorid (KCl) (Merck) 

Kalsiumklorid (CaCl2) (Merck) 

Kalsiumklorid- dihydrat (CaCl2.2H2O) 

Magnesiumklorid (MgCl2) (Sigma-Aldrich) 

Magnesiumsulfat- tetrahydrat (MgSo4.4H2O) 

Manganklorid (MnCl2) (Merk) 

Mangansulfat- tetrahydrat (MnSO4.4H2O) (Merk) 

Metanol (Merck) 

MOPS (3-(N-morpholino) propanesulfonic acid) (Sigma-Aldrich) 

Natriumhydroksid (NaOH) (VWR) 

Natriumklorid (NaCl) 

Orange G (BDH) 

RNase away (Sigma-Aldrich) 

Sink sulfat- heptahydrat (ZnSO4.7H2O) 

Sink-klorid (ZnCl2) (Merck) 

Tiamin (Sigma-Aldrich) 

Tris-Base (Sigma-Aldrich) 

Tris-HCl (10 mM, pH 8.5) (Elution Buffer, Qiagen) 

Tryptofan (Sigma-Aldrich) 
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Trypton (Oxoid) 

Xylose (Sigma-Aldrich) 

3.7 Dyrkningsmedier  
Baktopepton medium  

10 g Baktopepton  

5 g Gjær ekstrakt  

10 g NaCl  

Komponenter ble løst opp i MQ vann og volum justert til 1 L. Løsningen ble autoklavert, 

oppbevares ved 4 °C.   

 

LB agarplater  

10 g Trypton  

5 g Gjær ekstrakt  

10 g NaCl  

15,0 g Nr 1 Bacteriological agar  

Løst i 950 ml MQ vann, pH justert til 7,0 med 5,8 M HCl, volum justert til 1 L med MQ vann. 

Autoklavert, oppbevares ved 4 °C.   
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LB medium  

10 g Trypton  

5 g Gjær ekstrakt  

10 g NaCl  

Løst i 950 ml MQ vann, pH justert til 7,0 med 5,8 M HCl, volum justert til 1 L med MQ vann. 

Autoklavert, oppbevares ved 4 °C. 

 

Saltfri LB-agarplater 

10 g Trypton  

5 g Gjær ekstrakt  

12,5 g Nr 1 Bacteriological agar  

Løst i 950 ml MQ vann, pH justert til 7,0 med 5,8 M HCl, volum justert til 1 L med MQ vann. 

Autoklavert, oppbevares ved 4 °C. 

 

HCT-medium 

5 g Trypton 

2 g casaminosyre 

3,4 g KH2PO4 

Løst i 950 ml sterilt vann, tilsatt bestemte mengder av stocks: 

0,0012 g MgSO4.7H2O 

0,0003 g MnSO4.4H2O 

0,0028 g ZnSO4.7H2O 
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pH justert til 7,2 med NaOH, volum justert til 1 L sterilt vann. Autoklavert, oppbevares ved 

4 °C. 

Sterile løsninger ble lagd som stocks oppløst i MQ vann: 

3 g glukose 

0,147 g CaCL2.2H2O 

0,02 g Fe(SO4).7H2O (ferskt) 

Stockene ble oppbevart ved 4 °C og tilsatt ferskt til HCT-medium. 

 

HCT-medium agar plater 

5 g Trypton 

2 g casaminosyre 

3,4 g KH2PO4 

Løst i 950 ml sterilt vann, tilsatt bestemte mengder av stocks oppløst i MQH2O: 

0,0012 g MgSO4.7H2O 

0,0003 g MnSO4.4H2O 

0,0028 g ZnSO4.7H2O 

12,5 g Nr 1 Bacteriological agar  

pH justert til 7,2 med NaOH, volum justert til 1 L sterilt vann. Autoklavert, oppbevares ved 

4 °C. 

Sterile løsninger ble lagd som stocks oppløst i MQ vann: 

3 g glukose 

0,147 g CaCL2.2H2O 
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0,02 g Fe(SO4).7H2O (ferskt) 

Stockene ble oppbevart ved 4°C og tilsatt ferskt til HCT/agar medium. 

 

Modified-G-medium (MGM) agar plater 

4 g gjærekstrakt 

4 g (NH4)2SO4 

Løst i 450 ml MQ vann, tilsatt bestemte mengder av salter oppløst i MQ vann: 

1 g CaCl2.2H2O 

8 g MgSO4.7H2O 

0,2 g ZnSO4.7H2O 

0,12 g Cu(II)SO4 

1 g MnSO4.H2O 

10 g K2HPO4 

0,001 g FeSO4.7H2O (ferskt) 

12 g Nr1 bacteriological agar tilsatt 400 ml sterilt vann, autoklavert. 

MGM-medium steril filtrert, tilsatt like mengder 3 % agar. 
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MSgg-minimalt-medium agarplater 

Mediet ble laget i henhold til (Freese et al., 1979): 

5 mM KH2PO4 (Ph 7) 

100 mM mops (pH 7) 

2 mM MgCl2 

700 μM CaCl2 

50 μM MnCl2 

50 μM FeCl3 

1 μM ZnCl2 

2 μM thiamine 

0.5 % glycerol 

0.5 % glutamate 

50 μg/ml tryptophan 

50 μg/ml phenylalanine  

12 g Nr1 bacteriological agar ble tilsatt 400 ml sterilt vann, autoklavert. 

MSgg-mediumets komponenter ble lagd i 2x konsentrert suspensjon, steril filtrert deretter 

blandet med like mengder 3 % agar/H2O. 

3.8 Kommersielle Kit 
E.Z.N.A. Plasmid DNA Miniprep Kit I (Omega Bio–Tek)  

QIAGEN genomisk DNA(gDNA) kit (QIAGEN)    
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3.9 Løsninger  
Ampicillin (100 mg/ml)  

2 g ampicillin  

MQ vann til 20 ml  

Sterilfiltrert, alikvotert i sterile eppendorfrør, lagres ved – 20 °C.   

Orange Mix  

20 g Ficoll  

0,25 g Orange G  

4 ml 0,5 M EDTA  

Løst i 100 ml destillert vann, steril filtrert, lagres ved – 20 °C.   

 

Erytromycin (100 mg/ml)  

2 g erytromycin 

Etanol (96 %) tilsettes til 20 ml  

Løsningen alikvoteres i sterile eppendorfrør, lagres ved – 20 °C. 

 

Etidiumbromid (5 mg/ml)  

0,5 g etidiumbromid (EtBr)  

100 ml MQ-dH2O.  

Løsningen overføres til flasker pakket i aluminiumsfolie, røres ved hjelp av magnetrør for å 

sikre oppløsningen og lagres ved 4 °C. 
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10 x TBE (Tris/borat buffer)  

108,0 g Tris – Base  

55,0 g Borsyre  

9,3 g EDTA  

MQ vann til 1 L  

Lagres ved romtemperatur. 

 

Sodiumhydroksid (NaOH) (1 M)  

40 g Natriumhydroksid (NaOH)  

MQ vann til 1L  

Lagres ved romtemperatur. 

 

Fosfatbufret saltvann (PBS)  

8 g NaCl  

0,2 g KCl  

0,27 g KH2PO4 

1.78 g Na2HPO4 x 2H2O  

987.5 ml dH2O  

pH justeres til 7.4 med HCl, autoklaveres og lagres ved 4 °C.     
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dNTP mix (slutt konsentrasjon 10mM av hver)  

10 µl dATP (100 mM)  

10 µl dGTP (100 mM)  

10 µl dTTP (100 mM)  

10 µl dCTP (100 mM)  

60 µl MQ vann  

Lagres ved – 20 °C.   

Xylose (1 M) 

7.5 g xylose  

50 ml MQ-dH2O 

Løsningen sterilfiltreres, alikvoteres i sterile eppendorfrør og lagres ved -20 °C.      

3.10  Annet utstyr brukt i laboratoriet 
Biofuge pico (Heraeus instruments) 

Sentrifuge Avanti ™, J–25 rotor (Beckman) 

Sentrifuge, rotor radius=184 mm (Nunc-tubes)/159 mm (plates) (Hettich) 

Sentrifuge, rotor radius=85 mm (Hettich) 

Chromato-Vue TM-36 transilluminator of UVP (220v, 50hz,0.90a) 

Digital tørrbad (Labnet International Inc.) 

Electroporator Gene Pulser II (Bio-Rad) 

Eppendorf Biophotometer (Eppendorf) 

Filtered pipette tips (ART) 
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Gel Doc 1000 (Bio-Rad) (fotoboks for gel) 

GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems) 

Glass Pasteur pipette 230mm (VWR) 

Glassrør 75x12,00x0,8- 1,0 mm (VWR) 

Innova 4200 incubator shaker (New Brunswick Scientific Co.) 

Innova 4330 Refrigerated Incubator Shaker (New Brunswick Scientific) 

Kuvetter for DNA/RNA konsentrasjonsmåling: Eppendorf UVette™220-1600 nm 

(Eppendorf)  

Kuvetter for elektroporering: Genepulser Cuvettes 0.2 cm electrode (Bio-Rad)  

Kuvetter for OD600 måling (VWR) 

Mini–PROTEAN® Tetra Cell (BIO–RAD) 

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle (Thermo scientific) 

Nuncrør(15 ml, 50 ml) (Corning Incorporated) 

PCR rør (Sarstedt) 

Powerpac 300 (Bio-Rad) 

Sterilt rør: 20 ml (Sterilin) 

Kyvette, for spektrofotometer, UVette® (VWR) 

Vortex mixer 148mm x 205mm x 63mm (w x d x h) orbital MS3 basic (Fisher Scientific) 
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4 Metoder 

4.1 Dyrkning av bakterier 

4.1.1 B. cereus og B. thuringiensis 

Ulike bakterier i Bacillus cereus gruppen er benyttet i denne oppgaven, alle er hentet fra vår 

forskningsgruppe sin samling av stammer og alle har sitt interne registreringsnummer (AH).  

Bakteriestammer fra stock kulturer lagret ved -80 °C ble strøket ut på LB-agar plater og 

inkubert ved 30 °C over natt. Antibiotika ble tilsatt som seleksjonsmarkør for 

bakteriestammene med plasmid. Platene ble dekket med plastfolie eller plastposer for å hinde 

agaren i å tørke ut. En enkel koloni ble deretter inokulert i 5ml LB-medium og inkubert ved 

30 °C med risting (225 rpm). Bakteriekultur ble reinokulert videre i LB-medium (antibiotika 

og xylose ble tilsatt bakteriestammene med plasmid) og dyrket til OD600=0,8. Deretter ble det 

tilsatt glycerol til 20%, vortekset kort og kulturen lagret ved – 80 °C for å brukes dem senere 

som starterkulturer til ulike forsøk i dette studiet. 

4.1.2 E. coli  

Bakteriestammer ble strøket ut på LB-agar plater og inkubert på 37 °C over natt, antibiotika 

tilsatt hvis nødvendig. En enkel koloni ble inokulert i 5 ml LB-medium og inkubert på 37 °C 

med risting (220 rpm). 

4.2 Isolering av plasmid fra E. coli vertcelle 
Rekombinant pHT304-pXyl plasmid ble isolert fra E. coli vertsceller ved hjelp av “E.Z.N.A 

plasmid Miniprep Kit 1” (Omega Bio-Tek), et system som forenkler ekstraksjon og rensing av 

nukleinsyrer fra ulike kilder ved hjelp av HiBind® DNA mini-kolonner samt alkalisk SDS-

lysis. HiBind® binder til til DNA reversibelt under spesifikke betingelser slik at proteiner og 

andre forurensninger fjernes, deretter elueres nukleinsyrer med elueringsbuffer.  
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“E.Z.N.A” plasmid Miniprep Kit 1 komponenter: 

HiBind DNA mini columns  

Solution I  

Solution II  

Solution III  

Buffer HB 

Elution Buffer  

DNA Wash buffer (etanol tilsatt før bruk). 

Utførelse 

En fersk E.coli koloni ble inokulert i 5 ml LB- medium med (100 mg/ml) ampicillin , inkubert 

over natt (~12-16 timer) ved 37 °C med risting 220 rpm. Bakteriekulturen ble deretter overført 

til 4 eppendorf-rør og sentrifugert ved ~10,000 x g i ett minutt ved romtemperatur. 

Supernatanten ble kastet, cellene resuspendert med 250 µl solution I / RNase A og vortekset 

grundig. 

Suspensjonen overførtes til et 1,5 ml eppendorfrør og 250 µl solution II ble tilsatt, invertert 5-

10 ganger (lite kraftig invertering ettersom dette kan ha en negativ påvirkning på renheten av 

kromosomalt DNA). Deretter ble 350 µl av solution III tilsatt og invertert umiddelbart for å 

oppnå bunnfall av hvit flokkulant. Eppendorfrørene ble sentrifugert ved ~10000 rpm i 10 

minutter. En kolonne ble plassert i et oppsamlingsrør og sentrifugert ved 10000 rpm i 1 

minutt. Supernatanten ble overført til kolonnen og sentrifugert ved ~10000 rpm i 1 minutt. 

Filtratet ble fjernet, 500 µl Buffer HBC tilsatt og kolonnen ble sentrifugert ved ~10000 rpm i 

1 minutt. Filtratet ble fjernet, 700 µl DNA Wash Buffer ble tilsatt og kolonnen ble sentrifugert 

som sist. Dette ble gjentatt en gang til.  

Den tomme HiBind® DNA mini-kolonnen ble sentrifugert på ~10000 rpm i 2 minutter for å 

fjerne rester av etanol, deretter ble den overført til et nytt 1,5 ml eppendorfrør, 50 µl elution 

buffer ble tilsatt og eppendorfrøret ble sentrifugert ved ~10000 rpm i 1 minutt. Eluatet ble 

lagret ved -20 °C.  
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4.3 Kutting av DNA med restriksjonsenzym 
Restriksjonsenzymer er enzymer som kutter DNA-molekylet på helt bestemte steder. Hvert 

restriksjonsenzym kjenner igjen spesifikke DNA-sekvenser og kløyver DNA på dette stedet. 

Restriksjonsenzymer finnes naturlig i bakterier og benyttes som et forsvar hos dem ved å 

bryte ned fremmed DNA som kan komme inn i bakterien ved f.eks. et virusangrep. Bakterielt 

DNA er beskyttet fra ødeleggelse ved å modifisere sitt eget DNA slik at det ikke gjenkjennes 

av enzymet, altså kan basene i restriksjonssetene være metylert og virkning av enzym vil være 

blokkert (Brown, 6th ed. 2010). 

Utførelse 

1 µl plasmid DNA 

1 µl Buffer 2.1  

0,5 µl EcoRI 

0,5 µl HindIII 

7 µl MQ-dH2O 

Prøven ble inkubert ved 37 °C i 1–2 timer, deretter tilsatt 3 µl orange mix.  

Kuttet plasmid ble deretter visualisert på 1 % agarosegel (4.4) 

4.4 Agarose gelelektroforese 
Agarose gelelektroforese er en metode for å separere DNA-molekyler av ulike størrelser ved 

seperasjon i en agarose gel, som er utsatt for et elektrisk felt. DNA-molekylene er negativt 

ladet grunnet fosfatgruppene i disse molekylene, derfor vil de bevege seg mot den positive 

polen. Større molekyler vil migrere saktere gjennom gelen sammenlignet med mindre 

molekyler på grunn av økt friksjon. Etidiumbromid binder seg til nukleinsyrer og gjør at de 

fluorescerer under UV- bestråling (Voytas, 2001. Chapter 10: p. Unit 10 4.). Orange mix 

(kapittel 3.8) tilsettes som en loading buffer til prøvene før påføring av dem på gel, for å gi 

tetthet så prøvene synker ned i appliseringsbrønnere. Passende konsentrasjoner av agarose 

(Voytas, 2001. Chapter 10: p. Unit 10 4.) for ulike DNA størrelser er viste i Tabell 3. 
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Tabell 3: Agarose konsentrasjoner som brukes for å separere DNA-molekyler av forskjellige 
størrelser, tabellen ble tatt fra (Voytas, 2001). 

Agarose (%) Effektive verdier for resolusjon av lineære DNA-molekyler (kb) 
0,5 1 – 30 
0,7 0,8 – 12 
1,0 0,5 – 10 
1,2 0,4 – 7 
1,5 0,2 – 3 

 

Utførelse 

Agarose ble veid i mengde tilsvarende sluttkonsentrasjon på 1%, og oppløst i elektroforese 

buffer (1xTBE buffer) deretter oppvarmet i mikrobølgeovn til fullstendig oppløsning. 

Etidiombromid ble tilsatt til en sluttkonsentrasjon på 10 ug/ml etter nedkjøling til 50 °C. Den 

varme agarosegelen ble hellt i en lukket gel-støping plattform med en kam som dannet 

ønskede antall brønner for prøvepåføring. Når gelen har stivnet, ble plattformen overført til 

den tilsvarende elektroforesetanken og elektroforesebuffer tilsatt inntil gelen var helt dekket. 

Prøvene ble påført brønnene, og elektroforesetanken ble utsatt for spenning (ca. 70V) i 

omtrent en time. Deretter ble gelen overført til en foto boks, eksponert med UV- bestråling og 

fotografert.  

4.5 Spektrofotometeri 
Spektrofotometri er en metode som brukes til å måle konsentrasjoner av DNA i prøver. I et 

spektrofotometer blir en prøve utsatt for UV- bestråling ved 260 nm for å måle absorbans, 

mens renheten av prøven måles ved å beregne absorbans ved 260 og 280 nm. En fotodetektor 

måler lyset som passerer gjennom prøven. Jo mer lys som absorberes av prøven, desto høyere 

er DNA konsentrasjonen i prøven. A260/A280 forholdstall på (1,8-1,9) indikerer høy renhet 

for DNA, mens forholdstall på (1,9-2,0) indikerer godt renset DNA (Gallagher, 2001). 

Utførelse 

DNA prøve (2 µl) ble blandet med 198 µl MQ vann i en kyvette (UVette®, se kapittel 3.9). 

Absorbans ble så målt ved 260 og 280 nm med Eppendorf Bio Photometer.                        
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4.6 Genomisk DNA (gDNA) isolering 
Genomisk DNA (gDNA) ble isolert ved bruk av QIAGEN genomic DNA kit (tip 100/G). 

Cellene ble lysert, og uløselige proteiner og cellerester fjernet ved sentrifugering. Videre ble 

RNA fjernet med enzymet RNase, og løselige proteiner fjernet ved å tilsette proteinase K. 

Tilslutt ble genomisk DNA oppkonsentrert og avsaltet ved isopropanol-presipitering. 

Genomisk DNA (gDNA) kit (tip 100/G ) komponenter: 

Buffer 1 

Buffer 2 

QBT buffer  

QC buffer 

EB buffer 

RNase A 

Lysozyme 

Proteinase K 

Utførelse 

Bakteriestammer fra glycerol-stocks i AH systemet, ble strøket ut på LB-agar plater og 

inkubert ved 30 °C over natt. En overnattskultur ble satt opp ved å inokulere en enkel koloni i 

5ml LB-medium og inkubert ved 30 °C med risting (225 rpm). Overnattskulturen ble 

fortynnet til OD600= 0,9. Kulturen ble sentrifugert på ~4500 rpm, supernatanten ble kastet, 

cellene resuspendert med 3,5 ml buffer 1 (med RNase A) og vortekset på full hastighet. 

Deretter ble det tilsatt henholdsvis 160 µl lysozyme (160 mg/ml), 20 µl mutanolysin (10 u/ µl) 

og 100 µl Proteinase K 20 mg/ml og inkubert ved 37 °C i 30 minutter for hver av disse 

stegene. 1,2 ml buffer 2 ble tilsatt og prøven ble invertert opp og ned flere ganger før det ble 

inkubert ved 50 °C i 30 minutter.  

QIAGEN genomic tip 100/G ble ekvilibrert med 4 ml buffer QBT, og tømt ved 

gravitasjonsstømning. Prøven fra det siste steget ble vortekset i 10 sekunder på full hastighet, 
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overført til genomic tip kolonnen og dryppet ved gravitasjonsstrømning. QIAGEN genomic 

tip ble så vasket to ganger med 7,5 ml QC buffer og eluert med 5 ml QC buffer. gDNA ble 

utfelt ved å tilsette 3,5 ml isopropanol (et sterilt rør ble brukt for å samle utfelt DNA). Prøven 

ble alikvotert i sterile eppendorfrør og sentrifugert på >5000 rpm ved 4 °C i 15 minutter. 

Deretter ble supernatanten ble forsiktig fjernet og DNA pelleten vasket med 1,5 ml 70 % 

etanol, vortekset og sentrifugert på >5000 rpm ved 4 °C i 10 minutter. Supernatanten ble 

kastet pelleten ble tørket og gDNA ble løst opp i EB buffer over natt ved romtemperatur.  

4.7 Polymerasekjedereaksjon (PCR)  
PCR er en metode for å amplifisere en bestemt DNA-region. PCR reaksjonen består av DNA-

templat, et primerpar, dNTP, og en termostabil polymerase som eksponeres for ulike 

temperaturer i flere sykluser. Teknikken er basert på syklisk amplifisering in vitro av 

spesifikke DNA sekvenser og består av følgende steg:  

Denaturering DNA trådene dissosierer fra hverandre. Dobbel–tråd templat denaturer ved en 

temperatur som delvis er bestemt av deres Guanin+Cytosin innhold. Jo høyere innhold av 

G+C, jo høyere temperatur kreves for å separere de to trådene av DNA templat. Temperatur 

for rutine–amplifikasjon av linear DNA templat er 94–95 °C (Sambrook, 2001b).  

Annealing (hybridisering), av primere til templat. Primere er syntetiske oligonukleotider som 

kjenner igjen target sekvens. Annealing foregår ved en temperatur på ca. 50 °C, (40– 70 °C). 

Primerne, (forward og revers), hybridiseres til motsatt DNA tråd i sekvenser som de kjenner 

igjen, de hybridiserer til hver sin tråd, slik at deres 3’– ender peker mot mål–DNA. Primere 

må være komplementære til disse områdene. Temperaturen må være godt under 

smeltepunktet tm for at primeren skal feste seg til templaten.  

Ekstensjon (polymerisering). Optimal temperatur er 72–78 °C. I dette trinnet foregår selve 

DNA syntesen som er katalysert av termostabil Taq DNA polymerase. DNA syntesen foregår 

fra den fri 3’– OH– enden på begge primere med dNTP som byggesteiner (Sjøberg, 4th ed. 

2006). 
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Utførelse 

For hver PCR-reaksjon, ble følgende komponenter blandet: 

1 µl templat DNA    

1,25 µl forward primer 

1,25 µl reverse primer  

1 µl dNTP mix (kapittel 3.9) 

1 µl DyNAzyme II polymerase (Finnzymes)  

5 µl 10 x Reaction Buffer  

39,5 µl MQ vann 

 

PCR program optimalisert for denne oppgaven: 

94 °C 1 minutt 

94 °C 30 sek           

58 °C 30 sek  30 sykler 

72 °C 1 minutt 

72 °C 7 minutter  

4 °C ∞ 
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4.8 Transformering av DNA 
Transformasjon er en prosess for å innføre et plasmid en kompetent celle, slik at det ønskede 

plasmidet kan bli replikert. For at bakterier fra B. cereus - gruppen skal kunne ta opp DNA, 

må bakterien gjennomgå fysisk og/eller kjemisk behandling. Cellene som har gjennomgått 

slik behandling kalles kompetente. Kompetente celler som ble benyttet i dette forsøket var fra 

B. thuringiensis 407. 

4.8.1 Forberedelse av elektrokompetente B. thuringiensis  

Utførelse 

En overnattskultur av ønskede B. thuringiensis 407 ble fortynnet 1:100 i 50 ml LB-medium i 

en 1 liters Erlenmeyerkolbe. Bakteriene ble dyrket ved 30 °C med risting ved 220 rpm til en 

OD600 på rundt 0,5. Kulturen ble delt i to Nuncrør og sentrifugert ved 4500 x g ved 4 °C i 10 

minutter. Deretter ble rørene umiddelbart plassert på is, og supernatantene ble fjernet. Iskaldt 

MQ vann (1 ml) ble tilsatt til hvert rør, og cellene ble forsiktig resuspendert. Suspensjonen ble 

overført til tre kalde Eppendorfrør. Rørene ble sentrifugert ved 6000 x g ved 4 °C i 1 minutt, 

og supernatanten ble kastet. Dette vasketrinnet ble gjentatt tre ganger. Cellesuspensjonen ble 

alikvotert i to kalde eppendorfrør og sentrifugert. Hensikten med vasking, sentrifugering og 

resuspendering var for å fjerne ioner og salter som kommer fra mediet hvor bakteriestammen 

ble dyrket.  

4.8.2 Elektroporering 

Elektroporering er en metode for å transformere plasmider og andre former for DNA til 

bakterieceller, ved å utsette bakteriecellenene for en elektrisk puls med høy spenning slik at 

porer dannes i celleveggen. Da kan bakteriene ta opp fremmed DNA plasmid før hullene tetter 

seg (Sambrook, 2001a).  

Utførelse 

Renset plasmid (5 µl) ble blandet i et eppendorfrør med 50 µl B. thuringiensis kompetente 

celler, og satt på is i 2-4 minutter. Celle-DNA suspensjonen ble overført til en kald 0,2 cm 

elektroporeringskyvette og elektroporert ved bruk av elektroporator (Bio-Rad Gene Pulser) 

ved 200 Ω kV and 25 µF. SOC-medium (900 µl 37 °C)ble tilsatt kyvetten umiddelbart, og 
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suspensjonen ble overført til et nytt eppendorfrør. Cellene ble inkubert ved 37 °C med rysting 

220 rpm i 2 timer og deretter ble de støpt ut på LB-agar plater med passende antibiotika, 

pakket i plastfolie for å hindre uttørking, og inkubert over natt ved 37 °C. Platene ble sjekket 

for kolonier påfølgende dag. 

4.9 Biofilm assay i glassrør 
Bacillus thuringiensis 407 (Bt 407) danner en tykk biofilm i væske-luft grensesnittet ved å 

feste til glass/plastoverflatr (Houry et al., 2010), dessuten produserer Bt407 (villtype) 

stammen en betydelig ring på væske-luft grensesnittet (Dubois et al., 2012). Evnen til å danne 

biofilm ble undersøkt for Bt407 ΔbcsA (delesjonsmutant) og sammenlignet med villtypen, og 

for Bt407/pHT304 - pXyl-bcsA (overuttrykk av bcsA-genet) os sammenlignet med 

Bt407/pHT304 - pXyl (tomvektor). For biofilmdannelsen i de ulike bakteriestammene som 

ble benyttet i dette studie, 6 ml glassrør (75x12,00x0,8-1,0 mm fra VWR) ble benyttet. 

Utførelse 

En starterkultur ble hentet fra -80 °C, og tint ved 37 °C og sentrifugert ved 10000 rpm i 3 

minutter. Supernatanten ble kastet og cellene resuspendert i 5 ml LB og dyrket ved 30 °C 

til OD600 ~ 0,3 (1-2 timer). Erytromycin (10 µg/ml) ble tilsatt LB for stammer med 

plasmid. Cellene ble så fortynnet til OD= 0,01 i HCT-medium, tilsatt erytromycin (10 

µg/ml) og xylose (1mM) til stammene med plasmid. Til et glassrør ble det så tilsatt 2 ml 

HCT + bakteriekulturen, i tillegg til et blankt rør som inneholdte bare 2 ml HCT. 

Glassrørene ble satt i et stativ i en plastboks som ble dekket med plastfolie for å hindre 

mediet i å tørke ut. Inni boksen ble det lagt fuktet papir under hele inkuberingstiden på 

30 °C. For hver stamme ble det lagd 8 tekniske replikater for hvert tidspunkt (48 timer og 

72 timer). Væsken under biofilm pellikellen ble etter inkubering fjernet forsiktig med en 

pipette, og biofilmen ble resuspendert ved å tilsette 2ml PBS til glassrøret, dekket med 

parafilm og vortekset. Til slutt ble OD600 målt i spektrofotometer. 
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4.10  Kompleks koloni dannelse på skål 
Bakteriestammer ble dyrket i flere dager i agarplater med forskjellige medier for å observere 

eventuell evne til å danne kompleks makrokolonier, altså utforme tredimensjonale strukturer 

som kalles for “wrinkled,” “rugose,” or “rdar som forkortelse for red, dry, and rough” 

(Aguilar et al., 2007, Romling, 2005, Branda et al., 2001). Disse strukturene blir typisk dannet 

som konsekvens av forandring i næringsstoffer, signaliseringskomponenter eller 

avfallsprodukter som bygges opp under en biofilm - utviklingsprosess (Serra et al., 2013b, 

Stewart og Franklin, 2008).  

I dette forsøket ble ulike stammer av Bacillus cereus gruppen benyttet for å teste evnen til å 

danne komplekse kolonier som beskrevet over. det ble brukt 4 forskjellige agarmedier: LB- 

medium, HCT-medium, MGM-medium og MSgg-medium (kapittel 3.9).  

Utførelse 

Agarplater av ulike medier ble støpt, og tilsatt erytromycin (10 µg/ml) og 1mM xylose til 

stammer med plasmid. Platene ble dekket med plastfolie før hver inkubering for å hindre 

agaren i å tørke ut. Bakteriestammene ble hentet fra -80 °C (fra AH - systemet eller egne 

starterkulturer), og strøket ut på LB agarplater. Platene ble inkubert ved 30 °C over natt, en 

enkel koloni ble så inokulert og dyrket over natt i 5ml LB medium ved 30 °C med risting ved 

225 rpm. Deretter ble 5 µl over natt kultur (12-16 timer) applisert midt på agarplatene av de 

ulike medier. 5 µl av rent LB- medium ble påført på en agarplate og brukt som blank. Platene 

ble inkubert ved 30 °C i 7 dager og de ble så undersøkt for kompleks kolonidannelse etter 

henholdsvis 5,6 og 7 dager. 

4.11  Cellulosedannelse i bakterielle makrokolonier 
Ekstracellulære polymere stoffer (EPS) danner en matriks som kan omfatter adhesiner, 

ekstracellulært DNA, amyloiddannende proteiner og eksopolysakkarider, og denne matriksen 

er nødvendig for å danne morfologiske strukturer (Jonas et al., 2007, Vlamakis et al., 2013). 

Cellulose kan utgjøre et arkitektoniskt element som distribuereres i biofilmen, og sammen 

med amyloid curli fiber, danner det i Gram-negative bakterier en nanokompositt 

byggemateriale som gir vevslignende egenskaper, slik som sammenheng, elastisitet og 
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stabilitet. I voksende kolonier muliggjør dette dannelsen av tredimensjonale strukturelementer 

i en makrokolonibiofilm (Serra et al., 2013a). 

Utførelse 

Bakteriestammene som brukt i dette forsøket ble hentet fra -80 °C (fra AH-systemet og/eller 

egne starterkulturer) og platet ut på LB agarplater og inkubert over natt ved 30 °C. En enkel 

koloni ble så inokulert i 5ml LB medium og inkubert ved 30 °C med risting 225 rpm over 

natt. Etter 12-16 timer ble 5 µl av hver stamme pipettert ut på to store saltfri LB-agarplater 

(140mm/VWR) ifølge (Serra et al., 2013a) og inkubert som følger: 

Platetype Temperatur for inkubering Inkuberingsperiode  

2 plater med ren saltfri LB-agar, 
inkubert ved 28 °C i 1 døgn. 

28 °C  1 døgn 

2 Kongorødt + Coomassie brilliant 
blue plater  

28 °C 7 døgn 

2 Calcofluor plater  28 °C 7 døgn 
Etter inkubering ble platene avlest visuelt. 

4.12  Forekomst i Bacillus cereus gruppen 
For å undersøke og sammenligne sekvenser melom gener i ulike genomer, kan forskjellige 

databaser benyttes. De viktigste databasene er GenBank (National Center for Biotechnology 

Information), DDBJ (DNA Databank of Japan), og EMBL (European Molecular Biology 

Laboratory). BLAST (Basic Local Alignments Search Tool) er et viktig verktøy for å beregne 

nukleotidsekvenslikheter eller proteinsekvenslikheter (Altschul et al., 1990, Altschul et al., 

1997). Ved hjelp av BLAST–søk ble det undersøkt hvor mange medlemmer av B. cereus som 

har proteinsekvenser som viser likhet med proteinsekvensen til bcsA-genet i B. thuringiensis 

innen B. cereus gruppen, ved bruk av BlasP ved NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/), med 

standard (default) parametre. 
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5 Resultater  

5.1 Optimalisering av glassrør- assay for studier av 
biofilm i B. cereus gruppen  
Målet med optimaliseringen av assayet var å finne best mulige vekstforhold for moden 

(pellikel) biofilmdannelse i glassrør, i forhold til valg av vekstmedium og inkuberingslengde. 

Assayet ble utført på samme måte som mikrotiterplate biofilm- assay, men her ble det brukt 6 

ml glassrør som er mye større enn mikrotiterplatene (Fagerlund et al., 2014). Ved bruk av 

mikrotiterplater måles kun biofilm som er festet til platene innvendig, mens biofilm assayet i 

glassrør gjorde det mulig å kunne observere og undersøke hele biofilm-pellikelen i tillegg 

biofilmen som er festet til glassrøret. Biofilmdannelsen ble undersøkt i B. cereus 

bakteriestammer og sammenlignet med referansestammer (Tabell 4), som beskrevet i (kapittel 

4.9).  

Tabell 4: Stammene som det ble valgt å jobbe med i biofilm assay i glassrør 
Nr. Bakteriestamme Beskrivelse 

1 Bacillus thuringiensis 407 (Bt407) Villtype (kurert for cry gen plasmid)  
2 Bt407 ∆bcsA Knock-out (delesjonsmutant av bcsA) 
3 Bt407/pHT304-PXyl B. thuringiensis 407 som inneholder tom pHT304-PXyl 

vektor 
4 Bt407/pHT304-PXyl-bcsA 

 
B. thuringiensis 407 som inneholder pHT304-PXyl vektor 
med genet bcsA 

5 Bt407 ∆cdgF/pHT304-PXyl-bcsA Bt407 ∆cdgF som inneholder pHT304-PXyl-bcsA 
6 Bt407 ∆cdgF  Knock-out (delesjonsmutant av cdgF) 
7 Bt407/pHT304-pXyl-cdgF B. thuringiensis 407 som inneholder pHT304-PXyl vektor+ 

cdgF 
 

For å finne optimale dyrkingsmediet for assayet, ble forsøket prøvd først med bactopepton-

medium (kapittel 3.7). Teststammene som ble benyttet var; Bt 407 (wt), Bt407 ∆bcsA, 

Bt407/pHT304-PXyl (tomvektor) og Bt407/pHT304-PXyl-bcsA (overuttrykk). Forsøket ble 

utført som beskrevet i (kapittel 4.9), en biologisk replikat med fire tekniske replikater av hver 

stamme i tillegg til et rør med bare 2 ml bactopeptone (blank), ble inkubert ved 30 °C i 48 

timer for Bt 407 (wt) og delesjonemutanten sin, og 72 timer for Bt407/pHT304-PXyl 

(tomvektor) og overuttrykkstamme av bcsA-genet (ble tilsatt erytromycin 10 µg/ml og 

xylose 1mM). Resultatene viste oppvekst i bunnen av glassrøret men ingen biofilm-pellikel. 
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Deretter ble forsøket undersøkt ved bruk av HCT-medium som er et sporuleringsmedium med 

mindre innhold av næringsstoffer enn baktopepton-mediet, og ble benyttet for dette assayet av 

samarbeidspartnere ved INRA i Frankrike (Michel Gohar, personlig kommentar). Resultatene 

viste dannelsen av en tydelig pellikel som hos noen stammer festet seg til glassrøret, og/eller 

produserte litt oppvekst i bunnen av røret (Figur 9) . HCT-medium ble derfor valgt å jobbe 

med videre i dette assayet. Dessuten, for å optimalisere inkuberingslengden, ble glassrørene 

observert etter 24, 48, og 72 timers inkubering ved 30 °C. Villtypestammen (Bt 407) dannet 

en skjør, ustabil biofilm pellikel etter 24 timer ved 30 °C, pellikelen holdt seg ikke 

sammen og gikk lett i stykker, det samme gjaldt tomvektorstammen (Bt407/pHT304-

PXyl) etter 48 timer ved 30 °C (Figur 9, A), mens etter 72 timers inkubering så pellikelen 

for moden ut (ikke vist). Derfor ble det valgt å undersøke biofilmdannelsen etter 48 

timers inkubering ved 30 °C for villtypestammen, som er en referansestamme brukt i 

dette studiet for å sammenligne delesjonsmutatene med, mens den optimale 

inkuberingslengden for tomvektor-referansestammen (Figur 9, C) brukt for å 

sammenligne med overuttrykkstammene (stammene som inneholder pHT304-PXyl-

plasmidet), ble funnet å være 72 timers inkubering ved 30 °C.  
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Teststammer 
Inkuber
-ingstid 

 
Villtype (Bt 407) 

 
Bt407 ∆bcsA  

 
Bt407/pHT304-PXyl  

Bt407/pHT304-PXyl-
bcsA 
 

A.  
 
 
 
 
 
24t  

    
B. 
 
 
 
 
 
48t 

  

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

C.  
 
 
 
 
 
 
72t 
 

    
Figur 9: Resultater fra optimalisering av vekstmedium og inkuberingslengde for biofilm assay i glassrør. For 
vekstmedium optimaliseringen, ble bactopepton medium undersøkt først men ingen biofilm pellikel ble dannet 
(resultater ikke vist). Deretter ble HCT-medium undersøkt isteden og en biofilm pellikel ble dannet. Tidspunkt 
ble valgt ved observasjoner av biofilm pellikel i glassrøret etter inkubering ved 30 °C. Det optimale tidspunktet 
for villtypen sammenlignet med delesjonsmutantene var 48 timer, siden pellikelen holdt best sammen ved 
dette tidspunktet. Tomvektorstammen (Bt407/pHT304-PXyl) og de andre stammene inneholdt plasmid, dannet 
best biofilm pellikel etter 72 timer.  



48 
 

5.2 Biofilm forsøk i glassrør 
Målet med Biofilm forsøket var å undersøke effekt av bcsA–genet på biofilmdannelse i B. 

thuringiensis 407. Dette genet er predikert å ha to PilZ domener som kan binde c-di-GMP og 

regulerer biofildannelsen (kapittel 1.2.5). Biofimdannelsesevnen til B. thuringiensis 

bakteriestammer som var gjenstand for dette studiet (Tabell 4) ble undersøkt og sammenlignet 

med referansestammer som beskrevet i kapittel 4.9, ved 24, 48 og 72 timer vekst i 6 ml 

glassrør. Bakterier fra starterkulturer lagret ved – 80 °C (kapittel 4.1.1), ble inokulert i HCT-

medium og inkubert ved 30 °C, erytromycin (10 µg/ml) og 1mM xylose ble tilsatt til mediet 

for stammer med pHT304 -PXyl plasmid. Resultatene fra biofilm forsøket i glassrør er basert 

på tre biologiske replikater (hver med åtte tekniske replikater) for en og samme stamme, og 

resultatene ble benyttet for beregning av endelig verdi for biofilmdannelsesevne (antall celler 

ble målt ved OD600), samt til beregning av standard avvik og standard error of the mean.  

Test av biofilmdannelse i B. thuringiensis ∆bcsA mot B. thuringiensis 407 
(villtype)  

Villtypestammen (Bt 407) er kjent for å være en god biofilmdanner i mikrotiterplater, Bt 407 

ble brukt som en referansestamme for sammenligning av biofilmdannelsesevnen til 

delesjonsmutanten Bt407 ∆bcsA for å undersøke effekten bcsA-genet eventuelt har på evnen 

til biofilmdannelse (Figur 10). Resultatene viste at graden av biofilmdannelse etter 48 timer 

ved 30 °C var omtrent lik for delesjonsmutant teststammen sammenlignet med villtype 

referansestammen (Figur 11). 
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A. Bt 407 (wt) 

 
B. Bt407 ∆bcsA 

Figur 10: Biofilm forsøk i glassrør. Biofilmdannelse etter 48 timer stasjonær vekst i HCT- medium ved 30 °C for 
delesjonsmutant teststammen Bt 407 ∆bcsA sammenlignet med villtype referansestammen Bt 407. 

 

 

Figur 11: Biofilmdannelse i glassrør for delesjonsmutanten Bt 407 ∆bcsA og referansestammen B. thuringiensis 
407 (Bt 407 wt). Verdien på den vertikale aksen tilsvarer OD600 verdier for biofilmdannende celler etter 
resuspensjon, normalisert til Bt 407 wt. Stolpediagrammet viser gjennomsnittet av 3 biologiske replikater, hver 
med 8 tekniske replikater for hver stamme, ved 48 timer stasjonær vekst i HCT-medium ved 30 °C. Vertikale 
barer indikerer standard error for de 3 biologiske replikatene. 
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Test av biofilmdannelse i B. thuringiensis 407/pHT304-PXyl-bcsA mot B. 
thuringiensis 407/pHT304-PXyl  

Tomvektorstammen Bt407/pHT304-PXyl ble brukt som en refransestamme for 

sammenligning av biofilmdannelsesevnen til overuttrykkstammen Bt407/pHT304-PXyl-bcsA 

(Figur 12), hvor bcsA-genet ble satt inn fra tidligere studier og undersøkt for biofilmdannelse i 

mikrotiterplater. Resultater fra mikrotiterplater viste at bcsA-genet ikke har effekt på 

biofilmdannelse, det var derfor av interesse å undersøke om dette genet påvirker evnen til å 

danne en mer moden biofilm, pellikeldannelse, i tillegg til celler som fester seg til 

glassoverflaten. Resultatene her viste at graden av biofilmdannelsen ikke ble påvirket i stor 

grad ved å overuttrykke bcsA- genet (Figur 13). 

 
A. Bt407/pHT304-PXyl 
(Tomvektor) 

 
C. Bt407/pHT304-PXyl-bcsA 
(Overuttrykk) 

Figur 12: Biofilm forsøk i glassrør. Biofilmdannelse etter 72 timer stasjonær vekst i HCT- medium ved 30 °C for 
overuttrykk teststammen Bt407/pHT304-PXyl-bcsA sammenlignet med tomvektor referansestammen 
Bt407/pHT304-PXyl. 
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Figur 13: Biofilmdannelse i glassrør for overuttrykkstammen Bt407/pHT304-PXyl-bcsA og referansestammen 
Bt407/pHT304-PXyl. Verdier på den vertikale aksen tilsvarer OD600 verdier for biofilmdannende celler etter 
resuspensjon, normalisert til Bt407/pHT304-PXyl. Stolpediagrammet viser gjennomsnittet av 3 biologiske 
replikater, hver med 8 tekniske replikater for hver stamme, ved 72 timer stasjonær vekst i HCT-medium ved 30 
°C. Vertikale barer indikerer standard error for de 3 biologiske replikatene.  

5.3 Biofilm forsøk i glassrør  
For å undersøke effekt av cdgF-genet på pellikel-biofilm ved å overuttrykke eller mutere 

genet cdgF i B. thuringiensis 407, noe som er vist å medføre en økning av c–di–GMP nivåer i 

cellen ved diguanylat cyclase–aktivitet (Annette Fagerlund, upublisert). cdgF er predikert å 

kode for et protein med GGDEF og EAL aktive domener, og disse domenene er typisk 

involvert i metabolisme av c–di– GMP (Hengge, 2010). Dessuten var bcsA predikert å ha to 

PilZ domener med potensiale for å kunne binde c-di-GMP og regulere cellulære funksjoner 

slik som cellulose syntese (kapittel 1.2.5). Hypotesen var at biofilmdannelsen ville påvirkes 

positivt ved å overuttrykke cdgF- genet ettersom signalmolekylet c-di-GMP også øker. 

Bt407/pHT304-PXyl-cdgF (cdgF-overuttrykk) ble sammenlignet med tomvektor 

referansestammen (Bt407/pHT304-PXyl), mens delesjonsmutanten Bt407 ∆cdgF ble 

sammenlignet med villtypestammen Bt 407.   
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Test av biofilmdannelse i B. thuringiensis 407 (villtype) mot Bt 407 ∆cdgF 

Villtypestammen (Bt 407) ble brukt som en referansestamme for sammenligning av evnen til 

Bt407 ∆cdgF å danne biofilm (Figur 14, A). Biofilm forsøket ble utført som beskrevet i 

(kapittel 4.9). Resultatene er basert på gjennomsnittet av tre biologiske replikater for Bt407 

∆cdgF, og to biologiske replikater for Bt407/pHT304-PXyl-cdgF (hver med tre tekniske 

replikater) for en og samme stamme ble benyttet for beregning av endelig verdi for 

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

cdgF-genet ble vist ved tidligere studier å være essensielt for biofilmdannelse i 

mikrotiterplater. Resultatene viste at cdgF- genet kunne ha mindre effekt på moden (pellikel) 

biofilmdannelse (Figur 15), ved å mutere dette genet ble pellikelmorfologi endret da det ble 

nesten ikke dannet biofilm i midten av biofilmpellikel (Figur 14, B).  

 
A. Bt 407 (wt) sett fra siden. 

 
Bt407 ∆cdgF sett fra siden. 

 
B. Bt 407 (wt) sett ovenfra. 

 
Bt407 ∆cdgF sett ovenfra. 
 

Figur 14: Biofilm forsøk i glassrør. Biofilmdannelse etter 48 timer stasjonær vekst i HCT- medium ved 30 °C for 
delesjonsmutant teststammen Bt407 ∆cdgF sammenlignet med referansestammen B. thuringiensis 407. Bildet 
viser moden (pellikel) biofilm fra siden (A), og ovenfra (B). 
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Figur 15: Biofilmdannelse i glassrør for delesjonsmutant Bt 407 ∆cdgF og referansestammen Bt407 (wt). Verdier 
på den vertikale aksen tilsvarer OD600 verdier for biofilmdannende celler etter resuspensjon, normalisert til 
Bt407 (wt). Stolpediagrammet viser gjennomsnittet av 3 biologiske replikater, hver med 3 tekniske replikater 
for hver stamme, ved 48 timer stasjonær vekst i HCT-medium ved 30 °C. Vertikale barer indikerer standard 
error for de 3 biologiske replikatene.  

Test av biofilmdannelse i Bt 407-pHT304-pXyl-cdgF mot Bt 407+pHT304-pXyl 
tomvektor 

Tomvektorstammen Bt407/pHT304-PXyl ble brukt som en refransestamme for 

sammenligning med biofilmdannelsesevnen til cdgF- overuttrykkstammen Bt407/pHT304-

PXyl-cdgF (Figur 16). På disse to stammene ble det utført kun 2 biologiske replikater på 

grunn av begrenset tid på oppgave-arbeidet, og dette kan forklare den store feilmargin jeg fikk 

for cdgF- overuttrykkstammen (Figur 17).  
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A. Bt407/pHT304-PXyl 
(tomvektor) 
  

 
B. Bt407/pHT304-PXyl-cdgF 

Figur 16: Biofilm-forsøk i glassrør. Biofilmdannelse etter 72 timer stasjonær vekst i HCT- medium ved 30 °C for 
overuttrykk teststammen Bt407/pHT304-PXyl-cdgF sammenlignet med tomvektor referansestammen 
Bt407/pHT304-PXyl.  

 

 

Figur 17: Biofilmdannelse i glassrør for teststammen Bt407/pHT304-PXyl-cdgF og tomvektor referansestammen 
Bt407/pHT304-PXyl. Verdien på den vertikale aksen tilsvarer OD600 verdier for biofilmdannende celler etter 
resuspensjon, normalisert til tomvektorstammen. Stolpediagrammet viser gjennomsnittet av 2 biologiske 
replikater, hver med 3 tekniske replikater for hver stamme, ved 72 timer stasjonær vekst i HCT-medium ved 30 
°C. Vertikale barer indikerer standard error for de 2 biologiske replikatene.  
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5.4 Isolering og karakterisering av plasmid pHT304-
PXyl-bcsA fra E. coli  
For å undersøke effekten av å overuttrykke bcsA- genet i en ∆cdgF bakgrunn, når cdgF- genet 

er fjernet fra kromosomet, ble pHT304-PXyl-bcsA plasmidet isolert fra E. coli for deretter å 

transformere Bt407 ∆cdgF ved elektroporering. For å isolere pHT304-PXyl-bcsA, ble en 

enkel E. coli koloni inokulert i 5 ml LB medium med ampicillin (100 µg/ml) og inkubert ved 

37 °C med risting (225 rpm) overnatt. Plasmidet ble isolert ifølge protokollen for E.Z.N.A.™ 

Plasmid Miniprep Kit I (kapittel 4.2). Deretter ble 1 µl av plasmidet kuttet med 0,5 µl EcoRI 

og HindIII i 1,5 time ved 37 °C og undersøkt ved hjelp av gelelektroforese (kapittel 4.4), for å 

sikre tilstedeværelsen av plasmidet (Figur 18). Identiteten til plasmidet ble også senere 

bekreftet ved DNA sekvensering av bcsA- innskuddet (utført av annen masterstudent, Ida 

Kristine Bu-Nilssen).  

 

Figur 18: Agarose gel elektroforese (1 % agarose) av kuttet (EcoRI og HindIII) og ukuttet pHT304-PXyl-bcsA 
plasmidet isolert fra E.coli. Spor 1: λ DNA–BstEII Digest (Figur 8), spor 2: Kuttet prøve, spor 3: ukuttet prøve. 
Elektroforesen ble utført i 1xTBE buffer ved 70 V i 1,5 timer.  
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5.5 Transformering av B. thuringiensis 407 med isolert 
pHT304-PXyl-bcsA  
Målet med dette forsøket var å transformere det isolerte plasmidet pHT304-PXyl-bcsA inn i 

vertstammen Bt407 ∆cdgF ved elektroporering. Transformasjonsprosedyre ble utført som 

beskrevet i kapittel 4.8, og de transformerte cellene ble platet ut på LB agarplater med 

erytromycin (10 µg/ml) og 1mM xylose og inkubert ved 30 °C overnatt. En enkel koloni ble 

inokulert i 5 ml LB- medium med erytromycin (10 µg/ml) og 1mM xylose over natt (~12-16 

timer) ved 30 °C med risting 220 rpm for å lage Starterkulturer dagen etter som beskrevet 

tidligere (kapittel 4.1.1). Starterkulturene ble lagret ved – 80 °C, og brukt senere til biofilm-

forsøk. 

5.6 Test av biofilmdannelse i Bt407 ∆cdgF/ pHT304-PXyl-
bcsA mot Bt407/pHT304-PXyl-bcsA 
Bt407/pHT304-pXyl-bcsA overuttrykkstammen ble benyttet som en referansestamme for å 

undersøke biofilmdannelsesevnen til teststamme ∆cdgF/pHT304-PXyl-bcsA (Figur 19). 

Resultatene viste at biofilmdannelsen ikke ble påvirket i stor grad ved å slå ut cdgF-genet i en 

stamme hvor bcsA-genet ble overuttrykket, sammenlignet med bcsA-overuttrykkstammen i Bt 

407 (Figur 20).  

 
A. Bt407/pHT304-pXyl-bcsA 
  

 
B. ∆cdgF/pHT304-pXyl-bcsA 

Figur 19: Biofilm forsøk i glassrør. Biofilmdannelse etter 72 timer stasjonær vekst i HCT-medium ved 30 °C for 
overuttrykk teststammen Bt407∆cdgF/-pHT304-PXyl-bcsA sammenlignet med Bt 407/pHT304-PXyl-bcsA. 
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Figur 20: Biofilmdannelse i glassrør for teststammen Bt407 ∆cdgF/pHT304-PXyl-bcsA og referansestammen Bt 
407/pHT304-PXyl-bcsA. Verdien på den vertikale aksen tilsvarer OD600 verdier for biofilmdannende celler etter 
resuspensjon, normalisert til bcsA- overuttrykkstammen. Stolpediagrammet viser gjennomsnittet av 3 
biologiske replikater, hver med 8 tekniske replikater for hver stamme, ved 72 timer stasjonær vekst i HCT-
medium ved 30 °C. Vertikale barer indikerer standard error for de 3 biologiske replikatene.  
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5.7 Bioinformatikk analyse for forekomst av bcsA i B. 
cereus gruppen 
Vi ønsket å undersøke hvor stor andel av sekvenserte stammer som har bcsA- genet, og målet 

med bioinformatikk analysen var derfor å identifisere forekomsten av ortologer til bcsA-genet 

innen B. cereus gruppen. Et BlastP-søk ble utført ved standard protein Blast med standard 

parametre ved NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/409173111) med BcsA 

(BTB_c17220). Proteiner ble ansett ut fra tidligere erfaring for ortologer i B. cereus- gruppen 

å ha signifikant sekvenslikhet dersom de viste mer enn 80 % identitet og med mer enn 70 % 

sekvensoverlapp som del av BLAST- analoger ble også BcsA- protein domener analysert 

(Figur 21).  

 

Figur 21: Oversikt over konserverte domener identifisert i BcsA proteinet ved BlastP søk. Figuren viser 
CESA_CelA domenere (grønn) som er ansett å spille en viktig rolle I cellulose polymerisering. To PilZ domener i 
C-terminal av proteinet (rød) er predikert å binde til c -di- GMP og potensielt regulere proteinaktivitet. 

 

Analysen av BcsA bekreftet forekomsten av de to PilZ domenere i C- terminalen av proteinet. 

De to PilZ domenere er predikert å binde c-di-GMP og potensielt regulere priteinaktivitet 

(Annette Fagerlund, upublisert). Dessuten inneholder BcsA proteinet andre domener i N-

terminal som potensielt er involvert i biosyntesen av polysakkarider; CESA_CelA (Figur 21). 

BLAST-søket ga også treff på flere proteiner i B. cereus gruppen som hadde stor likhet i 

aminosyresekvens til BcsA. Dette indikerte at bcsA-genet er et gen som flere medlemmer av 

B. cereus gruppen har. Av totalt >200 stammer sekvensert, ble det kun 32 stamme (16 %) i B. 

cereus gruppen funnet å ha et BcsA ortolog (Tabell 5). 

 

 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/409173111
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Tabell 5: Resultat av BlastP–søk for å identifisere forekomsten av ortologer til BcsA innen B. cereus-gruppen 
(standard protein Blast, standard parametre på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/409173111). 
Proteiner ble ansett å ha signifikant sekvenslikhet dersom de viste mer enn 80 % identitet og mer 
enn mer enn 70 % sekvenlengden). 

Stammen  Putativt produkt Identitet   Positiver Sekvensd
e-kning 

B. thuringiensis serovar 
chinensis CT-43 

N-
acetylglucosaminyltransferase 

741/741 
(100 %) 

741/741 
(100 %) 

100 % 

B. thuringiensis Bt407 Cellulose synthase catalytic 
subunit  
 

741/741 
(100 %) 

741/741 
(100 %) 

100 % 

B. thuringiensis serovar 
thuringiensis str. 
T01001 

Cellulose synthase catalytic 
subunit  
 

741/741 
(100 %) 

741/741 
(100 %) 

100 % 

B. thuringiensis serovar 
berliner ATCC 10792 

Cellulose synthase catalytic 
subunit  
 

741/741 
(100 %) 

741/741 
(100 %) 

100 % 

B. thuringiensis T01-328 Cellulose synthase catalytic 
subunit 

741/741 
(100 %) 

741/741 
(100 %) 

100 % 

B. thuringiensis cellulose synthase 
 

730/741(99
 %)   

738/741 
(99 %)   

99 % 

B. thuringiensis YBT-
1518 

Cellulose synthase catalytic 
subunit (UDP-forming) 

729/729 
(100 %) 

729/729 
(100 %) 

100 % 

B. cereus BAG1X1-1 hypothetical protein ICC_03869  726/741 
(98 %) 

734/741 
(99 %) 

98 % 

B. cereus BAG1X2-2 hypothetical protein ICK_03840 726/741 
(98 %) 

734/741 
(99 %) 

98 % 

B. cereus BAG1X2-1 hypothetical protein ICI_01513 726/741 
(98 %) 

734/741 
(99 %) 

98 % 

B. cereus BAG1X2-3 
 

hypothetical protein 
ICM_00949 

726/741 
(98 %) 

734/741 
(99 %) 

98 % 

B. cereus BAG2O-1 
 

hypothetical protein ICO_01516 
 

726/741 
(98 %) 

734/741 
(99 %) 

98 % 

B. cereus VD022 hypothetical protein IC1_03715 723/741 
(98 %) 

737/741 
(99 %) 

98 % 

B. thuringiensis HD-771 Glycosyltransferase 723/741 
(98 %) 

737/741 
(99 %) 

98 % 

B. cereus TIAC219 
 

hypothetical protein IAY_00900 723/741 
(98 %) 

737/741 
(99 %) 

98 % 

B. cereus VD156 hypothetical protein IK7_03977 726/741 
(98 %) 

734/741 
(99 %) 

98 % 

B. thuringiensis IBL 200 Cellulose synthase catalytic 
subunit 

725/741 
(98 %)   

734/741 
(99 %) 

98 % 

B. cereus VD014 hypothetical protein IIA_01486 726/741 
(98 %) 

733/741 
(98 %)   

98 % 

B. cereus G9842 Glycosyltransferase 722/741 
(97 %)   

737/741 
(99 %) 

97 % 

B. cereus MSX-A1 hypothetical protein II5_03325 722/741 
(97 %)   

737/741 
(99 %) 

97 % 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/409173111
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B. cereus str. 
Schrouff 

hypothetical protein 
IAW_03241 

722/741 
(97 %)   

737/741 
(99 %) 

97 % 

B. cereus K-5975c hypothetical protein IGY_03858 722/741 
(97 %)   

737/741 
(99 %) 

97 % 

B. thuringiensis HD-789 Glycosyltransferase 721/741 
(97 %) 

736/741 
(99 %) 

97 % 

B. thuringiensis serovar 
israelensis ATCC 35646 

Cellulose synthase catalytic 
subunit  

721/741 
(97 %) 

736/741 
(99 %) 

97 % 

B. thuringiensis IBL 4222 Cellulose synthase catalytic 
subunit 

721/741 
(97 %) 

736/741 
(99 %) 

97 % 

B. cereus HuB4-4 hypothetical protein 
IGM_01808 

718/741 
(97 %) 

733/741 
(98 %) 

97 % 

B. cereus BAG5X2-1 hypothetical protein IEI_03489  695/741 
(94 %) 

721/741 
(97 %)   

94 % 

B. thuringiensis serovar 
huazhongensis BGSC 
4BD1 

Cellulose synthase catalytic 
subunit 

661/675 
(98 %)   

669/675 
(99 %) 

98 % 

B. cereus AH1271 Cellulose synthase catalytic 
subunit 

584/621 
(94 %) 

609/621 
(98 %)   

94 % 

B. thuringiensis serovar 
sotto str. T04001 

Cellulose synthase catalytic 
subunit 

572/591 
(97 %)   

586/591 
(99 %) 

97 % 

B. cereus FRI-35 N-acetyl 
glucosaminyltransferase  

76/87(87 %
) 

80/87 
(91 %) 

87 % 

B. thuringiensis serovar 
sotto str. T04001 

Cellulose synthase catalytic 
subunit    

70/73(96 %
) 

72/73 
(98 %) 

96 % 

 

5.8 Kompleks kolonidannelse i B. cereus testsammer ved 
ulike vekstmedier  
En annen type biofilm enn pellikeldannelse er komplekse kolonier som ble vist tidligere for B. 

subtilis (Branda et al., 2001). Vi ønsket å utførske lignende forsøk for å undersøke evnen til 

kompleks kolonidannelse i B.cereus-gruppen, ved bruk av ulike dyrkingsmedier. Bakterier 

innenfor en biofilm er innbygget i en tett ekstracellulær matriks (ECM) dannet av flere 

makromolekyler, inkludert eksopolysakkarider, nukleinsyrer og proteiner, og når 

næringsinnhold i dyrkingstmediet er utilstrekkelig, begynner bakteriecellene å degradere 

ECM for å anskaffe næring som er nødvendig for bakteriens oppvekst og biofilmdannelse. 

Oppvekst av cellene kan da fører til dannelse av komplekse rynkede kolonier i løpet av noen 

få dager (Branda et al., 2001).  

For optimalisering av dyrkingsmediet, ulike medier ble undersøkt i dette forsøket. 5 µl av en 

overnattskultur (dyrket fra enkeltkolonier på ferskt støpte agarplater) ble applisert på nye 

agarplater og inkubert ved egnet temperatur i 5-7 dager for vekst. Platene ble tillsatt 
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erytromycin (10 ug /ml) og xylose (1mM) for dyrking av stammene med pHT304 -PXyl 

plasmid. 5 µl av rent LB medium ble påført agarplatene og brukt som blank. Agarplatene ble 

analysert etter 5-7 dagers inkubering på 25-30 °C (avhengig av medium) (kapittel 4.10). For 

LB, HCT-medium og MGM ble Bt 407 undersøkt. For MSgg- medium ble et utvidet panel av 

stammer testet. Alle forsøk ble utført en gang, men MSgg- dyrkingen ble senere gjenntatt av 

andre i forskningsgruppen.  

Resultater ved bruk av LB-agarplater: 

LB-agarplatene ble støpt som beskrevet i kapittel 3.7 og forsøket ble utført i følge 4.10. Ingen 

kompleks kolonidannelse ble observert, muligens fordi LB-agar er et for næringsrikt medium 

(Figur 22). 

Bt 407 (wt) - RT 
 

 Bt407∆ bcsA- RT 
 

Bt407/pHT304-PXyl - RT 
 

Bt407/pHT304-PXyl-
bcsA – RT 

Figur 22: undersøkelse for evnen til kompleks kolonidannelse ved bruk av LB-agarplater. Bildene viser 
agarplatene etter inkubering ved romtemperatur (RT) i 7 dager. Stammene som ble undersøkt var viltypen 
Bt407 (wt), delesjonsmutanten Bt407 ∆bcsA, Bt407+pHT304-PXyl (tomvektor) og Bt407/pHT304-PXyl-bcsA 
overuttrykkstamme for bcsA-genet. 

Resultater ved bruk av HCT-agarplater: 

HCT-medium er et sporuleringsmedium som inneholder mindre næringstoffer enn LB 

medium. HCT-agarplatene ble støpt som beskrevet i kapittel 3.7. Det ble nå valgt å dyrke ved 

både romtemperatur og 30 °C, i 5 døgn. forsøkene viste som for LB-medium ingen kompleks 

kolonidannelse, men koloniene fra overuttrykk av bcsA viste antydning til mer ruglete vekst 

enn korresponderende tomvektor kontroll (Figur 23).  
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Bt 407 (wt)- RT 

 
Bt407 ∆bcsA - RT 

 
Bt 407 (wt) - 30 °C 

 
Bt407 ∆bcsA - 30 °C 

 
Bt407/pHT304-PXyl 
(tomvektor) - RT 

 
Bt407/pHT304-PXyL-
bcsA – RT 

 
Bt407/pHT304-PXyl 
(tomvektor) - 30 °C 

 
Bt407/pHT304-PXyL 
bcsA - 30 °C 

Figur 23: Undersøkelse for evnen til kompleks kolonidannelse ved bruk av HCT-agarplater. Ingen komplekse 
kolonier ble oppnådd. Bildene ble tatt etter 5 dagers inkubering ved romtemperatur (RT) og 30 °C.  
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Resultater ved bruk av MGM-agarplater: 

MGM-agarplater ble støpt som beskrevet i kapittel 3.7. MGM-agar ble valgt å jobbe med 

siden det er et enda mindre næringsrikt medium enn HCT-agar. Forsøket ble utført i følge 

4.10, og stammene ble dyrket ved romtemperatur og 30 °C i 5 døgn. Ingen kompleks 

kolonidannelse ble heller observert her (Figur 24).  

 
Bt407 (wt) - RT 

 
Bt407 ∆bcsA - RT  

 
Bt407 (wt) - 30 °C 

 
Bt407 ∆bcsA - 30 °C 

 
Bt407/pHT304-PXyl 
(tomvektor) - RT 

 
Bt407/pHT304-PXyL-
bcsA – RT 

 
Bt407/pHT304-PXyl 
(tomvektor) - 30 °C 

 
Bt407/pHT304-PXyL-
bcsA - 30 °C 

Figur 24: Undersøkelse for evnen til kompleks kolonidannelse. MGM-agarplater ble prøvd, ingen kompleks 
kolonier ble oppnådd. Bildene ble tatt etter at platene hadde blitt inkubert ved romtemperatur og 30 °C i 5 
døgn. 

Resultater ved bruk av MSgg-agarplater: 

MSgg-agar medium er et næringsfattig medium som hadde gitt kompleks kolonidannelse i B. 

subtilis isolert fra naturen, men den domistikerte lab-stammen B. subtilis 168 ikke ga 

komplekser (Branda et al., 2001), som vises i Figur 1. Det ble derfor nå valgt et skifte i 

strategi, til å undersøke naturisolater og isolater fra humane infeksjoner fra B. cereus- gruppen 

fra vår lokale stamme kolleksjon (Tabell 6). MSgg- agarplatene ble støpt som beskrevet i 

kapittel (3.7), metoden ble utført i følge Branda, 2001, og stammene ble dyrket i 7 døgn ved 

25 °C. Resultatene er vist i Figur 25, og viste for første gang at B. cereus- isolater kan danne 

komplekse kolonier (AH 552). 
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Dag 7 

 
Bt 407 (wt) – 25 °C 

 
AH 680 – 25 °C 

 
AH 1448 (ATCC 14579) - 25 °C 

Dag 7 

 
AH 621 - 25 °C 

 
AH 636 - 25 °C 

 
AH 686 - 25 °C 

Dag 7 

 
AH 1271 - 25 °C 

 
AH 672 - 25 °C 

 
AH 535 - 25 °C 

Dag 7 

 
AH 520 - 25 °C 

 
AH 552 – 25 °C 
 

 
AH 552 - 25 °C  
Etter 5 dagers inkubering 

Figur 25: Undersøkelse for evnen til kompleks kolonidannelses etter 7 dagers inkubering ved 25 °C. På MSgg 
agar de fleste teststammene viste ingen kompleks utviklig, derimot viste AH 552 teststammen tydelige 
morfologiske komplekser. Alle de andre stammene produserte flate og/eller slimete komplekser uten kompleks 
kolonimorfologi. 



65 
 

5.9 Cellulosedannelse i bakterielle makrokolonier 
De samme B.cereus og B.thuringiensis teststammer som ble benyttet til analyse for kompleks 

kolonidannelse (Tabell 6), ble også undersøkt om de hadde evne til å danne cellulose eller 

annet langkjedet polysakkarid og morfologi kolonier. Kongorødt og Coomassie brilliant blue 

er ofte brukt til å observere kolonimorfologi fordi de detektere EPS produksjon og 

biofilmdannelse (Ueda og Wood, 2009), ved at fargestoffet binder til EPS komponenter som 

cellulose (Friedman og Kolter, 2004, Hickman et al., 2005) og gjør at kolonier da farger røde, 

mens Coomassie brilliant blue er et fargestoff som også binder seg til EPS komponenter 

(polysakkarider) og forandrer fargen på saltfri LB-agar. Ulike bakteriestammer har ulike 

evner til å danne cellulose, i dette forsøket så vi dette tydelig for ulike B. cereus gruppe 

stammer ved at de ga forskjellig rosa–brunn fargeforhold (Figur 26).  

Calcofluor er et ikke- spesifikt fluorokrom fargestoff som binder til cellulose og kitin. 

Bakteriekulturer som ble dyrket på saltfri LB-agarplatene med calcofluor viste ulike evner til 

å binde til UV-bestråling (Figur 27). Sterkt UV- signal kunne indikere bindingen av 

Calcofluor til cellulose, eller et annet polysakkarid blant annet kitin. Mens rosa fargen 

indikerer bindingen av kongorødt til cellulose, eller ande typer polysakkarid.  

Store saltfri LB-agarplater (140mm/VWR) ble brukt til å dyrke cellekulturer som beskrevet i 

kapittel 4.11 i følge (Serra et al., 2013a). Stammene ble dyrket på ren saltfri LB, og saltfri LB 

tilsatt i henholdsvis, Kongorødt og Coomassie Brilliant Blue, eller Calcuoflor, og platene ble 

inkubert ved 28 °C i 2, 3, 4 og 7 dager etter applisering av overnattkultur. Resultatene vises i 

Figur 26 og Figur 27. Kolonistruktur var lik på både ren saltfri LB-agar og på saltfri LB- agar 

med Kongorødt og Coomassie brilliant blue. Rynker i de ytre delene av kolonien ble påvist i 

AH1271 teststammen som ga mørk brunn farge på Kongorødt (Figur 26) og svakt lyssignal på 

Calcofluor agarplatene (Figur 27), stammen var visst å ha bcsA- genet ved BlAST-søk (Tabell 

5) og ved PCR-test (Figur 29). AH535 teststammen dannet små rynker i de ytre delene av 

kolonien, mens fargen var brun på Kongorødt LB- agarplaten og lyssignalet på Calcofluor 

agarplatene var svakt (merket med- i Tabell 7), stammen ble visst å være negativ for bcsA- 

genet ved både BLAST- sok og PCR. Dessuten dannet AH 552 teststammen små rynker i ytre 

delen av kolonien, fargen på Kongorødt var veldig lys (lys beige iog lyssignalet var relativt 

sterkt (merket med ++), stammen har ikke bcsA- genet, men var den eneste stammen som 

dannet kompleks kolonimprfologi på MSgg-agar.  
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AH 820 (Human periodontitt- isolat) var ekstremt slimete i kolonimorfologi, imdlertid var 

den sterk på Kongorødt (rosa) og Calcofluor (sterkest lyssignal) saltfrie LB-agarplatene. 

Denne teststammen ble påvist å være negativ for bcsA både ved PCR og BLAST-søk.  

Det ble påvist ved, gensekvensering, PCR og BLAST- søk at AH 1423 teststammen (Bt 407 

wt) var positiv for bcsA- genet, stammen dannet ingen kompleks struktur med lys rosa farge 

på Kongorødt, og ingen lyssignal på Calcofluor agarplatene (merket med -). Det ble også 

påvist ved PCR at AH 520 teststammen var positiv for bcsA- genet, dessuten dannet den en 

brun, slimete koloni uten kompleks struktur og lyssignal (merket med -).  

AH 636 (ikke sekvensert) og AH 676 (negativ for bcsA), begge dannet slimete koloni uten 

kompleks struktur, på både Kongorødt og Calcofluor saltfri LB- agar dannet de en runding 

med lysere farge og sterkere lyssignal enn resten av kolonien, mens resten av kolonien ble 

merket med +. AH 1448 var også negativ for bcsA, og dannet ingen kompleks struktur og 

svakt lyssignal men mørk rosa farge som lignet fargen på AH 672 teststammen som ikke var 

sekvensert, men ga et sterkt lyssigna på Calcofluor og ingen kompleks kolonier.  
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Dag 2 

 
 

Dag 3 

  
Dag 4 

  
Figur 26: Undersøkelse av cellulosedannelses ved vekst på henholdsvis saltfrie LB – agar, salt-frie agar med 
kongorødt (CR) og comassie brilliant blue. Agarplatene ble inkubert ved 28 °C i 2,3 og 4 døgn.  
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Figur 27: Undersøkelse av cellulosedannelse for ulike B. cereus gruppe stammer. Saltfri LB – agar med 
Calcofluor under transilluminator UVP (220v, 50hz, 0.90a). Figuren viser ulike signalforhold ved ulike 
bakteriestammer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

5.10  Isolering av gDNA fra B. cereus teststammer 
gDNA ble isolert av ulike bakteriestammer vist i Tabell 6, i følge QIAGEN Genomic tip 

100/G kit (kapittel 4.6, ). Målet var å undersøke teststammene undersøkt i kapittel 5.8 og 5.9 

hadde bcsA-genet, ved amplifisering av gDNA prøvene i PCR. Ved bruk av primere i Tabell 

2.  

Tabell 6: Bakteriestammer som det ble isolert gDNA fra. Disse stammene ble i tillegg brukt i assay for 
kompleks kolonidannelse skål, og cellulosedannelses- analyse. 

Spor nr. Stammene brukt ved 
gelelektroforese (Figur 28) 

Isolat 

2,3 B. thuringiensis 407 (Bt407 
villtype)  

B. thuringiensis typestamme 

4-5 AH 1271 B. cereus Isolert fra en 
sekretærlampe, Island 

6-7 AH 520 Fra jord/ Moss 
8-9 AH 535 Fra jord/ Rød allé 
10-11 AH 552 B. thuringiensis. Fra jord/ Østfold 
12-13 AH 621 B. thuringiensis. Fra jord/ singsås, 

Troms 
14-15 AH 636 B. thuringiensis. Fra jord/ Tromsø 
16-17 AH 676 B. cereus som inneholder bcsA – 

delesjonsmutant fra jord/ Tromsø 
18-19 AH 672 Fra soil/ Tromsø 
20-21 AH 680 Fra soil/ Tromsø 
 AH 820 Fra human perodontitt, Akershus 



70 
 

 

Figur 28: (1 %) Agarose gelelektroforese av kuttet (HindIII) og ukuttet gDNA isolert fra ulike B.cereus stammer 
(Tabell 6) i følge QIAGEN Genomic tip 100/G kit. Elektroforesen ble utført i 1xTBE buffer ved 70 V i 1,5 timer. 
Spor 1: λ DNA– BstEII (Figur 8) Digest, spor 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20: kuttete prøver, spor 
3,5,7,9,11,13,15,17,19,21: ukuttet prøver for amplifiseringsmønster, se Tabell 6. For AH820- teststammen ble 
gDNA isolert fra tidligere studier.  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 
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5.11  PCR- test for forekomst av bcsA i teststammene 
Det ble benyttet PCR for å påvise bcsA- genet i isolert gDNA fra teststammene i Tabell 6. 

gDNA ble fortynnet 1:5 i sterilt vann. For hver PCR reaksjon, 1 µl av fortynnet gDNA ble 

blandet med 1,25 µl av hver primer, og 1 µl dNTP og 39,5 µl sterilt vann. 5 µl buffer og 1 µl 

DyNAzym blandet separat og tilsatt PCR- reaksjonen på blokk, etter 2 minutter ved 94 °C. En 

negativ kontroll (standard) ble anvendt for å kontrollere mulige kontaminasjoner med gDNA. 

PCR produktene ble så analysert ved 1 % gel elektroforese for å undersøke hvilken 

teststamme har genet bcsA, for å videre kunne samholde dette med resultater fra kompleks 

kolonidannelse samt påvisning av polysakkarid produksjon med Kongorødt og Calcofluor. 

Agarose gelelektroforesen ble utført som beskrevet i kapittel 4.4. For å sammenligne størrelse 

på båndene ble en markør med kjent størrelse applisert. Negativ kontroll (PCR) ble applisert 

og viste ingen bånd. 5 µl PCR produkt, 5 µl sterilt vann og 3 µl orange mix ble blandet og 

aplisert på agarose gel (Figur 29).  

 

 

Figur 29: Separasjon av PCR–amplifisert DNA fragment av bcsA ved 1 % agarose gelelektroforese. 
Elektroforesen ble utført i 1xTBE buffer ved 70 V i 1,5 timer. Spor 1: λ DNA– EcoRI (Figur 8), spor 2: negativ 
kontroll prøve, spor 3, 4, 5: bcsA PCR- prøver fra stammene Bt407 (wt), AH1271, og AH520 som påviste bcsA- 
genet i isolert gDNA, spor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14: bcsA PCR- prøver fra stammene AH535, AH552, 
AH621, AH636, AH686, AH672, AH680, AH820, OG AH1448, alle var negativ for bcsA- genet i isolert gDNA.  

Resultatene viste at tre teststammer påviste bcsA- genet; B. thuringiensis 407 (wt), AH 1271 

og AH520. For Bt 407 (wt) og AH1271 var det visst fra tidligere genomsekvensering og 

bekreftet ved BLAST- søk, men ikke for AH 520. Resultatene fra alle forsøkene som ble 

gjennomført i dette arbeidet ble satt sammen for å finne et eventuelt mønster (Tabell 7). 

Under UV- transilluminatoren, ga Bt 407 (wt) og AH520 svakest lyssignal (merket med – i   

1 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Tabell 7), mens AH1271 ga et relativt bedre signal (merket med ++ Tabell 7). Dessuten 

varierte fargeforhold på Kongorødt saltfri LB- agar fra lys rosa til mørk brun. Ingen av disse 

tre stammene dannet et kompleks kolonimorfologi på MSgg- agar.  
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Tabell 7: Oppsummering av analyser av cellulosedannese i bakterielle makrokolonier og tilstedeværelse av bcsA 
i stammene undersøkt i dette studiet. Ved LB – saltfri agar med Kongorødt (CR), rosa farge indikerer 
cellulosedannelse (Bokranz et al., 2005), eller et annet langekjedet polysakkarid. Ved LB – saltffri agar med 
Calcofluor, ble lyssignal analysert under UV- transilluminator. Stammene som gir et lyssignal indikerer 
dannelsen av cellulose eller et annet langkjedet polysakkarid. Stammene som ga sterkest signal merket med 
(++++), mens de som ga minste signal merket med (-).  

Bakteries-
tammer 
(Tabell 6) 

Kolonistruktur på 
saltfri LB-agar etter 
4 døgn ved 28 °C 
(Figur 26) 

LB – agar med CR 
etter 4 døgn ved 
28 °C 
(Figur 26) 

LB – agar med 
Calcofluor etter 
2 døgn ved 
28 °C  
(Figur 27) 

Påvisning av 
bcsA fra PCR 
amplifisering 
(Figur 29) 

bcsA fra 
BLAST søk 
( 
Tabell 5) 

AH 1423 Ingen komplekse 
struktur 

Lys rosa - + + 

AH 1271 Rynker i ytre 
delene av kolonien 

Mørk brun ++ + + 

AH 520 Ingen komplekse 
strukturer/ 
Slimete 

Brun - + Ikke 
sekvensert 

AH 535 Små rynker i ytre 
deler av kolonien 

Brun - - Ikke 
sekvensert 

AH 552 Små rynker i ytre 
deler av kolonien 

Lys beige ++ - Ikke 
sekvensert 

AH 621 Ingen kompleks 
struktur 

Rosa - - Sekvensert 

AH 636 Ingen kompleks 
struktur/ Slimete 

Lys brun/ Lysere i 
midten av kolonien 

+ 
(sterkere signal 
fra rundingen 
på midten) 

- Ikke 
sekvensert 

AH 676 Ingen kompleks 
struktur/ Slimete 

Brun/ Lysere i 
midten av kolonien 

+ 
(sterkere signal 
fra rundingen 
på midten) 

- Sekvensert 

AH 672 Ingen kompleks 
struktur 

Mørk rosa +++ - Ikke 
sekvensert 

AH 820 Ingen kompleks 
struktur  

Rosa ++++ - Ikke 
sekvensert 

AH 1448 Ingen kompleks 
struktur 

Mørk rosa/ lysere i 
midten av kolonien 

+ - - 
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6 Diskusjon 

6.1 c-di-GMP som et reguleringsmolekyl i 
biofilmdannelse 
Second messenger-molekylet c-di-GMP er kjent for sin rolle i konrollering av overgang fra 

planktonisk tilstand til biofilmassosiert livsstil i Gram–negative bakterier for eksempel; 

Pseudomonas aeruginosa (Kuchma et al., 2007), og Vibrio cholerae (Krasteva et al., 2010), i 

tillegg til sin rolle i regulering av biofilmdannelse og motilitet i Gram- positive bakterier 

(Purcell et al., 2012). c–di–GMP stimulerer forskjellige biofilm–assosierte funksjoner, slik 

som utvikling av fimbrier, og andre adhesiner og eksopolysakkarider (Jenal og Malone, 2006, 

Romling og Amikam, 2006). Vanligvis er høyt c-di-GMP nivå korrelert med redusert 

motilitet og økt biofilmdannelse, mens lavt c-di-GMP nivå korrelert med økning i motilitet og 

aktivering av virulens (Hengge, 2009). Medlemmer av B. cereus gruppen har mange gener 

som koder for proteiner med GGDEF og/eller EAL domener, som er involvert i metabolisme 

(syntese/nedbrytning) av c–di–GMP, som kontrollerer overgang fra planktonisk tilstand til 

biofilmassosiert livsstil (Hengge, 2010). Et gen (cdgF; BTB_c06420) som inneholder både et 

GGDEF og et EAL domene, er vist å ha c–di–GMP metaboliserende aktivitet, og er involvert 

i kontroll av biofilmdannelse i mikrotiterplater i B. thuringiensis 407, ved å fremvise 

diguanylat cyclase aktivitet og katalysere syntesen av c -di- GMP. 

Nylig ble det ved bioinformatikk-søk funnet et gen i B. thuringiensis (bcsA; BTB_c17220) 

som koder for et protein med to PilZ domener som var predikert å binde c-di-GMP, og i 

tillegg et putativt cellulose syntese domene som kunne tenkes å utføre syntese av cellulose 

(Figur 30, Annette Fagerlund, upublisert). I E. coli, YcgR binder c-di-GMP (Ryjenkov et al., 

2006), noe som fører til endring i YcgR protein-oppbygging, og dermed inaktivering av 

flageller og hemming i motilitet (Boehm et al., 2010). PilZ domener finnes også i forbindelse 

med andre protein domenere slik som CheY- lignende domenere, GGDEF, EAL og HD-GYP 

domenere og glykosyltransferase proteindomener (Amikam og Galperin, 2006).  

En ny metode for å analysere pellikel-biofilmdannelsen ble etablert i dette studiet. Metoden 

var basert på et eksperimentelt oppsett fra samarbeidspartner i Frankrike (M. Gohar, INRA) 

og tillater studier av mer moden biofilm (pellikel) enn ved studier i mikrotiterplater. De to 

genene, bcsA og cdgF, ble studert for evnen til å danne biofilm i glassrør. bcsA-genet har to 
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predikerte PilZ domener i C-terminalen, samt et putativt cellulose syntase domene (Annette 

Fagerlund, upublisert). Mens cdgF-genet inneholder GGDEF og EAL domener. Metoden er 

basert på stasjonære kulturer, som for mikrotiterplate biofilm-assay, men her ble det brukt 6 

ml glassrør med større væskeoverflate enn en brønn i mikrotiterplate, slik at det tillater å 

analysere en pellikel, og å få hele biofilmen av røret uten å miste/ødelegge den. 

Delesjonsmutant-teststammer av disse to genene ble sammenlignet for biofilmdannelse med 

B. thuringiensis 407 villtype (Bt 407), mens teststammer med overekspresjon av disse to 

genene i Bt 407, ble sammenlignet med Bt407-pHT304-PXyl (tomvektor) stamme. 

Resultatene viste at bcsA-genet fra Bt 407 ikke påvirket biofilmdannelsen i denne stammen, i 

motsetning til cdgF-genet hvor biofilmdannelsen ble positivt påvirket ved overekspresjon av 

dette genet i Bt 407, samt at biofilm var nedsatt i cdgF delesjonsstammen (kapittel 5.1 og 

5.2). Resultatene fra biofilm screening i glassrør tyder på at bcsA, i likhet med 

mikrotiterplater, ikke har kraftig effekt på biofilmdannelsen i B. thuringiensis 407, hverken 

ved studier av bcsA-gendelesjonsmutant mot villtype Bt 407, eller ved overuttrykk av bcsA 

sammenlignet med tomvektor kontroll (Figur 11 og Figur 13). Det ble dessuten vist ved 

BLAST-søk for tilstedeværelsen av bcsA-genet innen B. cereus-gruppen (Tabell 5), at noen 

stammer som ikke har dette genet, likevell kan danne biofilm. Dette gjelder for eks. ATCC 

10987 (OA Økstad, personlig kommunikasjon), noe som viser at bcsA-genet ikke er essensielt 

for biofilmdannelse i B. cereus-gruppen. 

6.1.1 En rolle for bcsA i biofilmdannelse i Bt 407 

bcsA-genet ble studert i denne oppgaven for evnen til å påvirke dannelse av en moden 

(pellikel) biofilm.  

 

 

 

 

Disse to PilZ domenene predikeres å kunne binde c-di-GMP, og dermed regulere 

proteinaktiviteten til det katalytiske domene (Annette Fagerlund, upublisert), og muligens 

påvirke cellulære funksjoner som eksopolysakkarid biosyntese (Habazettl et al., 2011).  

Figur 30: En illustrasjons figur av bcsA- genet. To predikerte PilZ domener i C- 
terminalen predikeres å binde c-di-GMP, er vist i (blå). CESA_CelA er et putativt 
cellulose-syntese domene vist i (rød). 

PilZ 2 CESA_CelA 
 

PilZ 1 
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Tidligere studier hadde vist at bcsA ikke har effekt på biofilmdannelse i mikrotiterplateassay 

(Said Mustafa Rasoli, masteroppgave http://urn.nb.no/URN:NBN:no-35736; Anna 

Stepkowska, upublisert). I dette studiet undersøkte vi en mulig evne av dette genet til å 

påvrike dennelse av en mer moden biofilm (pellikeldannelse, i tillegg til biofilm-celler som 

fester seg til glassoverflaten i væske-luft-grensesnitt).  

6.1.2 En rolle for cdgF i biofilmdannelse i B. thuringiensis 407  

I B. thuringiensis 407, ble 10 gener som koder for proteiner med GGDEF og/eller EAL 

domener tidligere identifisert, hvorav 8 ble predikert å ha c–di–GMP enzymatisk aktivitet 

(Annette Fagerlund, manuskript). Proteinet CdgF inneholder både PAS/PAC, GGDEF og 

EAL domener, der GGDEF og EAL-domene er predikert å være enzymatisk aktive. Proteinet 

CdgF ble predikert å være et c–di–GMP metaboliserende enzym, og er påvist å ha kraftig 

effekt på biofilmdannelsen i Bt 407, i en mikrotiterplate-modell; biofilmdannelse ble kraftig 

hemmet i en cdgF delesjonsmutant, og cdgF er en sterk kandidat for å kontrollere overgang 

fra planktonisk til biofilm-assosiert livstil i Bt407 (Annette Fagerlund, upublisert). Det var 

også av interesse å karakterisere effekten av CdgF på pellikkel-biofilm, ved å sammenligne 

cdgF delesjonsmutanten med villtype Bt 407.  

Biofilm-analyser utført under dette studiet viste at cdgF delesjonsmutanten var en svakere 

biofilm produsent sammenlignet med villtypen etter 48 timers vekst (Figur 15), og dessuten at 

det ble dannet et biofilmpellikel med noe endring i morfologi i forhold til villtypen, ettersom 

det ble omtrent ingen biofilm-pellikel dannet i midten av glassrøret (Figur 14). Dette antyder 

at cdgF-genet bidrar til biofilm signalisering også i en pellikel-basert biofilm av B. 

thuringiensis 407. cdgF-overuttrykk stammen viste imidlertid ikke endret biofilmdannelse 

sammenlignet med tomvektor-kontrollen i Bt 407 (Figur 17), og cdgF ser ut til å ha mindre 

effekt på dannelse av en pellikelbasert biofilm enn tidlig biofilm i mikrotiterplater.  
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6.1.3 Effekt på biofilmdannelse av overuttrykk av bcsA i vertsceller 
med og uten cdgF 

CdgF er vist å være involvert i syntese av c-di-GMP sannsynligvis gjennom sitt GGDEF-

domene som er aktivt ved oksidative betingelser/aerobe forhold (Åsmund Røhr, upublisert), 

mens PilZ-domenene i BcsA predikeres å kunne binde til seg c-di-GMP, og muligens påvirke 

en putativ cellulose syntese aktivitet i N-terminal delen av proteinet. Det var av interesse å 

undersøke om å overuttrykke bcsA-genet i cdgF gendelesjonsmutanten, hvor c-di-GMP nivået 

er lavt, ville gi endret biofilmdannelse i forhold til å uttrykke det i villtype Bt 407. Disse 

eksperimentene ble utført før analysen av de tidligere biofilmeksperimentene var ferdig. bcsA-

genet klonet i pHT304-PXyl ekspresjonsvektor ble overført til cdgF delesjonsmutant ved 

transformasjon (kapittel 5.5), og ∆cdgF/pHT304-PXyl-bcsA stammen dannet noe mindre 

biofilm enn Bt 407/pHT304-PXyl-bcsA (Figur 20), på samme måte som at ∆cdgF ga mindre 

biofilmdannelse enn Bt 407 villtype (Figur 15). Det ble imidlertid ikke observert en 

ytterligere senket biofilm ved overekspresjon av bcsA-genet i ∆cdgF-stammen sammenlignet 

med overekspresjon i Bt 407 villtype, noe man kanskje ville forventet om de antatt høyere 

nivåene av c-di-GMP i Bt 407 villtype sammenlignet med cdgF mutant hadde ført til en 

lavere cellulose syntase aktivitet, og dette hadde hatt en negativ effekt på biofilmdannelse. 

Alle resultatene fra biofilm screening tyder på at BcsA ikke har noen effekt på mengden av 

pellikel-biofilm i Bt 407.  

6.2 Cellulosedannelse i B. cereus–gruppen  
Sessile og multicellulære biofilm livsstil er ledsaget av fremstilling av en ekstracellulær 

matriks bestående av eksopolysakkarider (for eksempel cellulose), proteiner, amyloid fiber og 

til og med ekstracellulære nukleinsyrer (DNA), som fremmer overflate og intercellulær 

adhesjon og gir beskyttelse til residente bakterier mot mekaniske påkjenninger, 

antimikrobielle forbindelser og det humane immunsystemet (Flemming og Wingender, 2010). 

Tidligere studier knytter ikke cellulosedannelse i bakterier til biofilmdannelse, imidlertid har 

nyere studier vist at noen arter av familien Enterobacteriaceae (for eksempel Citrobacter 

spp., Enterobacter spp. og Klebsiella spp.) produserer cellulose (Lasa og Penades, 2006). I E. 

coli og Salmonella, er dessuten makrokolonimorfologi avhengig av tilstedeværelse av "curli 

fibers" og eksopolysakkarider i biofilm matriksen (Romling, 2005, Olsen et al., 1989, Zogaj et 

al., 2001), proteiner blir sammenstilt til amyloidfiber (Barnhart og Chapman, 2006) og danner 
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en kurv-lignende strukturer rundt bakterieceller på toppen av makrokolonien der det er et 

næringsfattig miljø (Serra et al., 2013b). Cellulose er et glukose polymer med 1,4 glykosidisk 

binding, som syntetiseres og utskilles i E.coli av en membran-innsatt cellulosesyntase 

kompleks som består av to underenheter; BcsA og BcsB (Morgan et al., 2013, Whitney og 

Howell, 2013).  

Cellulose er pakket sammen for å danne kabellignende strukturer utenfor cellen (Nishiyama et 

al., 2002, Nishiyama et al., 2003). Kitin er også lineært polysakkarid beslektet med cellulose 

som er bygd opp av N-acetyl-glukosamin-enheter, som er bundet til hverandre med beta-1,4-

glykosidbindinger (Tharanathan og Kittur, 2003). Kongorødt viser sterkt bindingsaffinitet til 

polysakkarider med β-(1,4)-Kjede D-glukopyranosyl enheter og β-(1, 3)-D-glukan og 

muligens til hemicellulosisk galaktoglukomannaner (Wood, 1980a, Wood, 1980b, Wood, 

1978). Det danner en sterk rosa farge ved binding til cellulose eller andre typer polysakkarider 

(Bokranz et al., 2005). Imidlertid binder Calcofluor til β-kjedete glukaner slik som cellulose 

(Robledo et al., 2012) og utstråler et blå – hvit signal under UV lys. 

I dette studiet ble det fokusert på makrokoloni-cellulose, og på hvordan disse 

matrikskomponentene bidrar til å danne spesifikke morfologiske elementer i 

makrokolonibiofilm. Vanligvis reguleres makrokoloni morfogenese som respons på mange 

miljømessige signaler som for eksempel tilstedeværelse av salt (Romling et al., 1998), 

oksidativt stress (DePas et al., 2013), etanol (Lim et al., 2012) eller fuktigheten i agarplater. 

B. cereus isolatene som ble undersøkt i dette studiet, samt resultatene vises i (Tabell 7). Bilder 

av de tre forskjellige typer agarplater som ble brukt for undersøkelse av cellulosedannelse er 

vist i Figur 26 og Figur 27. Alle B. cereus isolatene ga noe signal på Calcofluor agarplatene 

da de ble analysert under UV -transilluminator, noen ga sterkere signal enn de andre (AH820 

og AH672), mens noen hadde en runding av sterkere signal midt på kolonien (AH676). Dette 

kunne indikere produksjon av cellulose eller et annet langkjedet polysakkarid. B. cereus 

isolatene som viste sterkere signal under UV- bestråling på Calcofluor agarplaten viste ingen 

komplekse strukturer på noen av de tre saltfri LB-agar typene, men viste rosa farge på 

Kongorødt agarplaten.  
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To bakteriestammer produserte «ridges», AH1271 og AH535. AH1271 ga ikke så sterkt 

signal under UV-belysning og en hadde mørk brun farge på Kongorødt agarplaten (Tabell 7). 

BLAST-søk viste at Bt 407 (wt) og B. cereus AH1271 hadde bcsA-genet i genomene sine. I 

tillegg til disse to stammene viste PCR- amplifiseringen at AH520 har dette genet i genomet. 

AH621 og AH676 var sekvensert tidligere, og vist å ikke inneholde bcsA. Bortsett fra 

AH1271 som dannet rynker i ytre kantene av kolonien på alle de tre typene saltfri LB-

agarplatene, samt et relativt svakt signal under UV-belyste på Calcofluor agarplater, dannet 

ingen av stammene Bt407, AH1271 eller AH520 komplekse strukturer på saltfrie LB-agarene 

eller MSgg-medium og produserte kun svake signal på UV-belyste Calcofluor agarplater. Jeg 

konkluderte ut fra dette med at det antakeligvis finnes andre gener som kontrollerer 

produksjon av cellulose eller annet eksopolysakkarid farget av kongorødt eller Calcofluor, i B. 

cereus gruppen.  

Det ble i denne oppgaven etablert metoder for analyse av cellulosedannelse i B. cereus-

isolater (Kongorødt- og Calcofluor-plater). Forsøkene kunne ikke undersøkes videre av meg 

på grunn av tidsbegrensninger for oppgaven, men de ble senere gjenntatt i forskningsgruppen, 

noe som viste at det var reproduserbart. bcsA-genet har dessuten i etterkant av dette arbeidet 

blitt vist å ikke ha noen påviselig effekt på cellulosedannelse i B. thuringiensis Bt 407, ved 

sammenligning av bcsA-overuttrykkskolenen (i villtype Bt 407) med Bt 407 

tomvektorkontroll på Kongo-rødt og Calcofluor-plater (Ewa Jaroszewicz, personlig 

kommunikasjon). 

6.3 Kompleks kolonimorfologi-dannelse i B. cereus–
gruppen  
Akkumulering av mikroorganismer på overflater for å danne biofilm er antatt å være en viktig 

strategi for mikrobiell overlevelse i naturlige og konstruerte miljøer (Costerton et al., 1995, 

Costerton og Stewart, 2001). I B. subtilis, er celler på toppen av en biofilm de første til å 

uttrykke proteiner forbundet med sporulering, cellene i midten uttrykker gener for dannelse av 

EPS-matriks (Branda et al., 2001), mens cellene i bunnen og kantene av kolonien uttrykker 

proteiner forbundet med flageller og motilitet. Det er kjent at når B. subtilis celler er 

fullstendig tømt for næringsstoffer, gjennomgår de en overgang til sporer som utvikles i den 

øvre overflaten av biofilmen (Branda et al., 2001, Grossman og Losick, 1988). Kompleks 

kolonidannelsen som en sporulerings-lokalisasjon er avhengig av regulatoriske gener som 
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kreves under tidlig sporuleringsfaser, og av gener nødvendige for eksopolysakkarid-

produksjon, som binder sammen bakterieceller i miljøet (Branda et al., 2001). Bakterier lever 

under næringsbegrensede forhold i naturen, og det er typisk ved begrensede nivåer av 

næringsstoffer at bakteriecellene kan skifte til EPS-produksjonstilstand (Myszka og Czaczyk, 

2009) 

Kompleks kolonidannelse er en enkel metode for å identifisere og karakterisere 

bakteriestammer som viser forskjellige biofilm-fenotyper, og for å undersøke gener og 

miljøforhold som kan påvirke biofilmdannelsen. Slik kolonidannelse betraktes som en 

indikator for biofilmdannelsen i en rekke bakterier, både Gram-positive bakterier slik som 

Bacillus subtilis (Branda et al., 2001), og Gram-negative bakterier så som Vibrio cholerae 

(Beyhan et al., 2007), Pseudomonas aeruginosa, og Vibrio fischeri (Yip et al., 2006).  

Gjennom dette studiet ønsket vi å undersøke om om naturisolater av B. cereus eller B. 

thuringiensis hadde evne til kompleks kolonidannelse, og om stammer som naturlig hadde 

bcsA-genet hadde større evne til kompleks kolonidannelse enn stammer uten bcsA. Forsøket 

ble utført med samme oppsett som for B. subtilis (Branda et al., 2001) og som beskrevet 

tidligere i kapittel 4.10. Tidligere forsøk har vist at laboratoriestammer som ofte har tapt 

mange av sine opprinnelige utviklingsmessige egenskaper, vil ikke kunne danne kompleks 

koloni-biofilm (Aguilar et al., 2007). Blant annet, i B. subtilis, var makrokoloni- 

biofilmdannelse kraftigere i naturlige isolater enn i laboratoriestammer, en indikasjon på at 

multicellulære egenskaper var blitt tapt under domestikering (Branda et al., 2001). Det ble 

derfor valgt å undersøke naturisolater og isolater fra humane infeksjoner fra B. cereus-

gruppen, fra vår lokale stamme-kolleksjon (Tabell 4). En av disse stammene (B. cereus 

AH552) ble funnet å ha evnen til å utvikle kompleks kolonimorfologi på minimalt MSgg-

agarmedium, noe som til vår kjennskap for første gang viser at B. cereus kan danne 

komplekse kolonier på skål. PCR-resultatene beskrevet i (Figur 29) indikerte imidlertid at 

denne stammen ikke hadde bcsA i genomet og at bcsA dermed ikke er et essensielt gen for 

kompleks kolonidannelse (Figur 25). De fleste stammer dannet ikke komplekse kolonier. Som 

nevnt tidligere, kan robustheten av kolonimorfologi bli kraftig redusert i laboratoriestammer i 

forhold til isolater som ikke har vært så sterkt manipulert (Aguilar et al., 2007), Gjentatte 

forsøk må utføres for å undersøke om ytterligere optimalisering av vekstmediet eller 

vekstbetingelser kan indusere kompleks kolonidannelse også i flere stammer enn AH552.  

 



81 
 

6.4 Konklusjon og videre arbeid 
Resultater fra dette studiet viser at bcsA- genet ikke har en kraftig effekt på moden (pellikel) 

biofilmdannelse i glassrør i Bacillus thuringiensis 407. cdgF derimot, som tidligere var vist å 

være av stor betydning i biofilmdannelse i mikrotiterplater ved å fremvise DGC-aktivitet og 

katalysere syntese av c-di-GMP, ble vist å stimulere pellikel-biofilmdannelse og dermed bidra 

til pellikelmorfologi. Det ble for første gang vist at B. cereus isolater har evnen til å danne 

komplekse kolonier på et minimalt agarmedium. bcsA er ikke et essensielt gen for kompleks 

kolonibiofilm siden stammen som dannet komplekse strukturer «ridges», AH552, ble vist 

gjennom PCR- amplifisering å ikke ha dette genet i sitt genom.  

Dannelse av cellulose eller et annet ekstracellulært polysakkarid ble også påvist for enkelte 

stammer i B. cereus-gruppen, ved farging med Kongorødt og Calcofluor. For enkelte av B. 

cereus-isolatene som ble undersøkt kunne resultatene antyde en evne til å danne kolonier av 

differensierte celler der ulike celler har ulike oppgaver i kolonien, siden Kongorødt farget 

cellene i diskrete ringer i koloniene. Det ble i tillegg vist ulike styrker på signaler fra kolonier 

av ulike stammer, ved Calcofluor binding under UV-belysning, noe som antydet ulik evne til 

produksjon av cellulose eller et annet lignende eksopolysakkarid. bcsA ble predikert å ikke 

være essensielt for dannelsen av dette polysakkaridet, ettersom B. cereus-isolater som ble 

undersøkt og funnet positive for dannelse av eksopolysakkardiet med Kongorødt eller 

Calcofluor, ikke viste korrelasjon til dette genet.  

bcsA har som nevnt et domene med predikert cellulose syntase aktivitet (eller andre typer 

polysakkarider), og det kan være av interesse å studere om denne aktiviteten er c-di-GMP 

avhengig. Det vil i tillegg være til stor nytte å gjennomføre en mer detaljert studie av 

kolonimorfologi for enkelte av isolatene i dette studiet ved bruk av mikroskoper som er egnet 

for å ta bilder av makrokolonibiofilm agarplater, og kunne analysere forstørrende bilder av 

makrokoloniene slik at det kunne gi bedre forståelse på hvordan disse komplekse kolonier ser 

ut i større detaljer.  
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Vedlegg 1 

Tabelldata for Figur 10, stolpediagrammet Figur 11:  

Biofilmdannelse i glassrør etter 48 timer stasjonær vekst i HCT- medium ved 30 °C, for Bt 

407 ∆bcsA sammenlignet med villtype referansestammen Bt 407. Tabell A. viser 

gjennomsnittet av OD600 verdier av 8 tekniske replikater, 3 biologiske replikater (BIO.R) av 

hver stamme etter resuspensjon, normalisert til Bt 407 wt. Samt standard fordeling (STD) og 

standard error (SE). Tabell B. viser normaliserte (NORM) verdier, standard fordeling (STD) 

og standard error (SE) for tre biologiske replikater av hver stamme.  

Tabell A 1.BIO.R   2.BIO.R   3.BIO.R  
Tekniske 
replikater 

Bt 407  
(wt) 

Bt 407 ΔbcsA Bt 407 
(wt) 

Bt 407 ΔbcsA Bt 407 
(wt) 

Bt 407 
ΔbcsA 

1 2,34 3,26  3,03 3,53  3,77 3,00 
2 3,36 3,34  3,04 3,35  3,26 2,10 
3 3,21 3,03  3 3,76  3,48 2,10 
4 3 3,25  3 3,16  4,00 2,00 
5 3,01 3,25  3,03 3  3,76 2,61 
6 3 3,32  3,27 3,18  3,26 2,56 
7 3,01 3,29  3 3,13  3,33 2,60 
8 2,21 3  3,1 3,04  3,08 3,30 
AVERAGE 2,8925 3,2175  3,05875 3,26875  3,49 2,53 
STD 0,40375

9 
0,12936
7 

 0,09156
4 

0,26177
6 

 0,29810
9 

0,42962 

SE 0,14275 0,04573
8 

 0,03237
3 

0,09255
2 

 0,10539
7 

0,17539
2 

NORM. 1 1,1  1,00021
1 

1,06888
1 

 1,04775 0,76012
5 

 

Tabell B Bt 407 
(wt) 

Bt 407 
ΔbcsA 

1.BIO.R 1 1,1 
2.BIO.R 1 1,068881 
3.BIO.R 1 0,760125 
AVERAGE 1 0,99 
STD 0 0,165227 
SE 0 0,095394 
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Vedlegg 2 

Tabelldata for Figur 12 og stolpediagrammet Figur 13  

Biofilmdannelse i glassrør etter 72 timer stasjonær vekst i HCT- medium ved 30 °C, for 

Bt407/pHT304-PXyl-bcsA sammenlignet med tomvektor referansestammen Bt407/pHT304-

PXy. Tabell A. viser gjennomsnittet av OD600 verdier av 8 tekniske replikater, 3 biologiske 

replikater av hver stamme etter resuspensjon, normalisert til tomvektoren. Samt standard 

fordeling (STD) og standard error (SE). Tabell B. viser normaliserte (NORM) verdier, 

standard fordeling (STD) og standard error (SE) for tre biologiske replikater av hver stamme.  

Tabell A 1.BIO.R   2.BIO.R   3.BIO.R  
Tekniske 
replikater 

Bt407/pHT
304-PXyl 

Bt407/pHT3
04-PXyl-bcsA 

Bt407/pHT
304-PXyl 

Bt407/pHT3
04-PXyl-bcsA 

Bt407/pHT
304-PXyl 

Bt407/pHT
304-PXyl-
bcsA 

1 3,11 2,6  4,00 3,58  3,19 3,27 
2 3,22 4  4,10 3,44  3,39 3,13 
3 3,06 3,5  3,86 3,33  3,41 3,44 
4 3,26 3,87  3,63 3,56  3,32 3,44 
5 3,23 3,58  4,04 3,79  3,21 3,57 
6 4 3,44  3,82 3,58  3,26 3,67 
7 4 3,33  4,00 3,64  3 3,77 
8 3,86 3,56  3,60 3,54  3,03 3,77 
AVERAGE 3,4675 3,485  3,88 3,56  3,22625 3,5075 
STD 0,409834 0,420476  0,175957 0,126368  0,152028 0,23181 
SE 0,144898 0,148661  0,066506 0,047762  0,05375 0,081957 
NORM. 1 1,005039  1,009125 0,92495  1,000138 1,087325 
 

Tabell B Bt407/pHT304-
PXyl 

Bt407/pHT304-
PXyl-bcsA 

1.BIO.R 1 1 
2.BIO.R 1 0,92 
3.BIO.R 1 1,1 
AVERAGE 1 1,006667 
STD 0 0,090185 
SE 0 0,052068 
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Vedlegg 3 

Tabelldata for Figur 14, og stolpediagrammet Figur 15 

Biofilmdannelse i glassrør etter 48 timer stasjonær vekst i HCT- medium ved 30 °C, for Bt 

407Δ CdgF sammenlignet med villtype referansestammen Bt 407. Tabell A. viser 

gjennomsnittet av OD600 verdier av 3 tekniske replikater, 3 biologiske replikater av hver 

stamme etter resuspensjon, normalisert til Bt 407 wt. Samt standard fordeling (STD) og 

standard error (SE). Tabell B. viser normaliserte (NORM) verdier, standard fordeling (STD) 

og standard error (SE) for tre biologiske replikater av hver stamme.  

Tabell A 1.BIO.R   2.BIO.R   3.BIO.R  
Tekniske 
replikater 

Bt 407 (wt) Bt 407 ΔCdgF Bt 407 
(wt) 

Bt.407 ΔCdgF Bt 407 (wt) Bt 407Δ 
CdgF 

1 3,65 1,27  3,77 3  3,26 1,27 
2 3,18 2,28  3,26 2,84  3,33 2,28 
3 3,71 2,52  3,48 2,83  3,08 2,52 
AVERAGE 3,513333 2,023333  3,50 2,89  3,223333 2,023333 
STD 0,29023 0,66335  0,21 0,095394  0,12897 0,66335 
SE 0,167564 0,382985  0,12 0,055076  0,074461 0,270812 
NORM 1 0,576  1,00 0,851  1 0,627714 
 

Tabell B Bt 407 
(wt) 

Bt 407 
ΔcdgF 

1.BIO.R 1 0,576 
2.BIO.R 1 0,8042 
3.BIO.R 1 0,627714 
AVERAGE 1 0,669305 
STD 0 0,11965 
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Vedlegg 4 

Tabelldata for Figur 16 og stolpediagrammet Figur 17 

Biofilmdannelse i glassrør etter 72 timer stasjonær vekst i HCT- medium ved 30 °C, for 

Bt407/pHT304-PXyl-cdgF sammenlignet med tomvektor referansestammen Bt407/pHT304-

PXyl. Tabell A. viser gjennomsnittet av OD600 verdier av 3 tekniske replikater, 2 biologiske 

replikater av hver stamme etter resuspensjon, normalisert til tomvektoren. Samt standard 

fordeling (STD) og standard error (SE). Tabell B. viser normaliserte (NORM) verdier, 

standard fordeling (STD) og standard error (SE) for tre biologiske replikater av hver stamme.  

Tabell A 1.BIO.R   2.BIO.R  
Tekniske 
replikater 

Bt407/pHT304-
PXyl 

Bt407/pHT304-
PXyl-cdgF  

Bt407/pHT304-
PXyl 

Bt407/pHT304-
PXyl-cdgF  

1 4,00 3,35  3,11 3 
2 4,10 3,42  3,22 5 
3 3,86 4  3,06 3,01 
AVERAGE 3,99 3,59  3,13 3,67 
STD 0,098432 0,291319  0,081854 1,151825 
SE 0,05683 0,168193  0,047258 0,665006 
NORM. 1,036533 0,9334  0,98595 1,15605 
  

Tabell B Bt407/pHT304-
PXyl 

Bt407/pHT304-
PXyl-cdgF  

1.BIO.R 1 0,93 
2.BIO.R 1 1,16 
AVERAGE 1 1,045 
STD 0 0,162635 
SE 0 0,115 
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Vedlegg 5 

Tabelldata for Figur 19 og stolpediagrammet Figur 20 

Biofilmdannelse i glassrør etter 72 timer stasjonær vekst i HCT- medium ved 30 °C, for 

∆cdgF/pHT304-PXyl-bcsA sammenlignet med Bt407/pHT304-PXyl-bcsA. Tabell A. viser 

gjennomsnittet av OD600 verdier av 3 tekniske replikater, 8 biologiske replikater av hver 

stamme etter resuspensjon, normalisert til Bt407/pHT304-PXyl-bcsA. Samt standard fordeling 

(STD) og standard error (SE). Tabell B. viser normaliserte (NORM) verdier, standard 

fordeling (STD) og standard error (SE) for tre biologiske replikater av hver stamme.  

Tabell A 1.BIO.R   2.BIO.R   3.BIO.R  
Tekniske 
replikate
r 

Bt407/pHT3
04-PXyl-
bcsA 

∆cdgF/pHT3
04-PXyl-bcsA  

Bt407/pHT3
04-PXyl-
bcsA 

∆cdgF/pHT3
04-PXyl-bcsA  

Bt407/pHT3
04-PXyl-
bcsA 

∆cdgF/pHT3
04-PXyl-
bcsA  

1 3,27 3  2,6 3,02  3,58 3,16 
2 3,13 3,06  4 3,86  3,44 3 
3 3,44 3,41  3,5 3,46  3,33 4 
4 3,44 3,26  3,87 3,46  3,56 3,75 
5 3,57 3,2  3,58 3,22  3,79 2,76 
6 3,67 3,02  3,44 3,4  3,58 2 
7 3,77 3,86  3,33 3,16  3,64 2,61 
8 3,77 3,46  3,56 3  3,54  
AVERAG
E 

3,5075 3,28375  3,485 3,3225  3,56 3,04 

STD 0,23181 0,28952
9 

 0,420476 0,28414  0,126368 0,681493 

SE 0,081957 0,10236
4 

 0,148661 0,10045
9 

 0,047762 0,25758 

NORM. 1,087325 1,01796
3 

 1,005039 0,95817
6 

 0,92495 0,912 

 

Tabell B Bt407/pHT304-
PXyl-bcsA 

∆cdgF/pHT304-
PXyl-bcsA  

1.BIO.R 1 1 
2.BIO.R 1 0,96 
3.BIO.R 1 0,91 
AVERAGE 1 0,966667 
STD 0 0,045092 
SE 0 0,026034 
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