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I.1. Elıszó 
 

A kıolajnak, illetve származékainak mikrobiális lebontását, szén és energia forrásként 

való hasznosítását már a múlt század elején felismerték. Számos gombát és baktériumot 

fedeztek fel már ekkor, amelyek képesek voltak paraffinon növekedni. 1946-ban Claude E. 

ZoBell volt az elsı, aki a szénhidrogének mikrobiális lebontásáról addig összegyőlt 

ismereteket összefoglalta és rávilágított arra, hogy az ebben résztvevı mikroszervezetek 

széles körben elterjedtek és megtalálhatóak a környezetben. Rávilágított arra is, hogy a 

szénhidrogének lebontása nagyban függ azok kémiai tulajdonságaitól, illetve már ekkor 

leírták, hogy milyen környezeti feltételek szükségesek e folyamathoz (Zobell, 1946). 

A motorizáció és egyéb kıolaj alapú iparok térhódítása miatt az ember egyre újabb és újabb 

területeken kezdte el a kıolajkészletek kitermelését, a sekély kontinentális talapzatoktól a 

sarkvidékekig. Ennek köszönhetıen jelentıs mennyiségő kıolaj került és kerül napjainkban 

is környezetünkbe. Mindezek hatására nıtt meg a kutatók érdeklıdése a mikrobiális 

szénhidrogén-lebontás iránt a múlt század második felében. Azóta számos szénhidrogén 

vegyület anyagcsere útvonalát sikerült feltérképezni, enzimek szerepét tisztázni e 

folyamatokban, és folyamatosan bıvül azon ismert baktérium- és mikroszkopikus 

gombafajok száma, amelyek képesek e vegyületek hasznosítására. 

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy e mikroszervezeteket és az 

általuk képviselt folyamatokat tovább kutassuk, jobban megértsük. A létezı 

baktériumfajoknak eddig mindössze csak töredékét sikerült kitenyészteni és leírni (Amann 

és mtsai, 1995), így a fennmaradó, még ki nem tenyésztett fajok közösségben betöltött 

szerepe ismeretlen. A szénhidrogének lebontásában résztvevı mikrobaközösségekben is 

számos olyan mikrobát lehet kimutatni a mai modern molekuláris módszerekkel, amelyek a 

tudomány számára ismeretlenek, így a közösségben betöltött szerepükrıl, anyagcsere 

folyamataikról nem rendelkezünk ismeretekkel. Ahhoz, hogy a kıolajjal, illetve annak 

származékaival szennyezett vizek és talajok mikrobiális kármentesítéséhez minél 

hatékonyabb technikákat fejleszthessünk, elengedhetetlenül fontos, hogy nyomon tudjuk 

követni a közösségben lejátszódó folyamatokat, az anyagcsere diverzitás változását. 

Munkám során az aromás szénhidrogének lebontásában fontos szerepet játszó funkciógének 

kimutatására, illetve monitorozására tettem kísérletet, annak érdekében, hogy ezáltal 

pontosabb képet kapjunk az aromás szénhidrogének lebontásában résztvevı 

mikrobaközösségekben lejátszódó folyamatokról. 
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I.2. A kıolaj, mint szennyezıanyag hatása az ökoszisztémára 

 

A kıolaj a leglátványosabb károkat a tengeri ökoszisztémákban képes okozni és a 

leggyakoribb szennyezések is általában a vizeket érintik. A múlt században több olyan 

tankhajó baleset történt, amelyek után évtizedekig nyomon követték a szennyezett területek 

regenerációját. Ilyen volt például az Amoco Cadiz teherhajó balesete a franciaországi 

Bretagne partjainál 1978-ban, amikor is 227000 tonna nyersolaj ömlött a tengerbe. 

Becslések szerint több tízezer madár, illetve 260000 tonnányi biomassza pusztult el. A 

szennyezett terület élıvilága 6-7 év alatt érte el újra az eredeti állapotokat. A kiömlött 

olajnak csak kevesebb, mint a felét, hozzávetılegesen 100000 tonnát sikerült fizikai úton 

eltávolítani, ugyanakkor több tízezer tonnányi rakódott le a tengeri üledékbe, illetve 

oldódott be a vízbe. Gundlach és mtsai 1983-as kutatásaik alapján ugyanakkor arra a 

megállapításra jutottak, hogy a mikrobák mintegy 10000 tonnányi kıolajat kerülhetett 

bontottak le. Egy másik, szintén jól dokumentált eset az Exxon Valdez tankhajó 

katasztrófája, amely 1989-ben Alaszka partjainál történt, és 37000 tonna nyersolaj ömlött a 

tengerbe a Prince William tengerszorosnál (1. kép). A kármentesítés során a mechanikai, 

illetve fizikai tisztítás mellett nagy hangsúlyt fektettek a mikrobiológiai folyamatok, a 

biodegradáció elısegítésére. Tíz évvel a baleset után a policiklusos aromás szénhidrogének 

(PAH), amelyek lassan bomlanak le, az elıírt határértéknél kisebb mértékben voltak 

megtalálhatóak a vizsgált mintákban (Boehm, 1998). 

 

 

1. kép: Az Exxon Valdez tankhajó baleste következtében szennyezıdött partszakasz 1989-ben 

közvetlenül a baleset után, és 1992-ben a kármentesítés után. 

 

A kıolajszennyezés természetesen nem csak a tengereket érinti. A feldolgozás, illetve a 

szállítás során fellépı balesetek, vagy éppen a kıolajvezetékek megcsapolása során a 
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talajok, talajvizek is szennyezıdhetnek. Mivel a kıolaj számos komponense aránylag jól 

oldódik vízben, ezek az események nagy veszélyt jelentenek az ivóvízbázisokra, így 

közvetve az emberre is, hiszen a kıolajszármazékok többsége a felsıbbrendő élılények 

számára többnyire toxikus, kiváltképp igaz ez az aromás vegyületekre (Chen és mtsai, 

2008). 

 

I.3. Kıolajjal, illetve kıolajszármazékokkal szennyezett talajok és talajvizek 

kármentesítésének lehetıségei 

 

I.3.1. A bioremediációs technológiák általános jellemzése 

 

A talajoknak és talajvizeknek a szénhidrogén-szennyezıdéstıl való megtisztítására 

számos lehetıség adódik. Alapvetıen fizikai – kémiai, illetve biológiai kármentesítési 

eljárásokat (másnéven bioremediációs technológiákat) különböztetünk meg. A 

bioremediációs technológiák manapság virágkorukat élik, ugyanis sokkal gazdaságosabbak 

és környezetkímélıbbek, mint más technológiák. Egy köbméter kıolajjal szennyezett talaj 

termális úton történı kármentesítésének költsége ugyanis megközelítheti akár a 7-800 USD-

t, míg ugyanezen talaj biológiai kezelése csupán 2-300 USD-ba kerül. Az Exxon Valdez 

olajszennyezésnél a tengerparti sziklák melegvízzel való lemosása naponta 1 millió USD-t 

emésztett fel, míg nagyjából ugyanekkora összegbıl, bioremediációs eljárással, több száz 

kilométernyi partszakaszt tisztítottak meg a kıolajtól (Philp és mtsai, 2005).  

A szennyezett talaj biológiai kezelésének alapvetıen három változata van: (i) a talajt 

kitermelik, majd vagy elszállítják, vagy helyben történik meg a kezelése (ezt ex situ 

kármentesítésnek nevezik), (ii) a talajt meghagyják eredeti helyén és úgy folytatják le a 

bioremediációs folyamatot (ezt in situ kármentesítésnek nevezik), vagy (iii) a talajt 

meghagyják eredeti helyén, de elhatárolják a szennyezetlen területektıl, meggátolva, hogy a 

szennyezés továbbterjedjen (Philp és Atlas, 2005). Az utóbbi módszer tulajdonképpen egy 

többé-kevésbé passzív eljárás, míg az elsı két fıbb módszer aktív beavatkozást jelent a 

szennyezett ökoszisztéma mikrobiális közösségébe. Az, hogy melyik módszert alkalmazzák, 

függ attól, hogy milyen költségekkel jár, illetve, hogy az adott terület milyen célt szolgál 

(mezıgazdasági terület, vízbázis stb.), ugyanis ettıl függ az, hogy milyen mértékben kell az 

adott területet megtisztítani a szennyezıdéstıl. Ha a szennyezıdés veszélyt jelent az 

emberre, például az ívóvízbázisok elszennyezése miatt, akkor kézenfekvı, hogy bár 

költségesebb megoldás, mégis az ex situ beavatkozást kell választani. Ha ez a veszély nem 
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áll fenn, és több idı áll rendelkezésre, akkor jöhetnek szóba a gazdaságosabb in situ 

kármentesítési technikák. 

 

I.3.2. Az ex situ bioremediációs technológiák alapvetı jellemzése 

 

Számos esetben elıfordul, hogy a szennyezett talajt eredeti helyérıl ki kell termelni, és el 

kell szállítani ahhoz, hogy a megfelelı kezelését végre tudják hajtani. Az ex situ 

bioremediációnak több változata ismert. A két leggyakrabban alkalmazott módszer a 

komposztálás, illetve az úgynevezett „biopile” technika, amikor is a kitermelt földet 

alácsövezik, és ezeken a csöveken keresztül levegıt juttatnak a talajba. A levegıztetés 

mindkét módszerben közös, hiszen a komposzthalmot is átforgatják bizonyos idıközönként, 

hogy az aerob körülményeket biztosítani tudják. Ez azért fontos, mert, amint azt a 

késıbbiekben látni fogjuk, a szénhidrogének mikrobiális lebontása a legrövidebb idın belül 

aerob körülmények között történik meg. Az egyik fı különbség a két módszer között az, 

hogy a komposztálás során könnyen lebomló szerves anyagokat is adnak a talajhoz, aminek 

következtében, a mikrobák megnövekedett anyagcsere aktivitása miatt, 40°C körüli 

hımérsékletre melegszik a komposzthalom. Ez a megemelkedett hımérséklet pedig 

nagyban elısegíti a szénhidrogének biodegradációját. A baktériumok többsége képes 40°C 

felett is növekedni, bármi legyen is a növekedésükhöz optimális hımérséklet. Ha a 

hımérséklet a komposzthalomban 20°C-ról 30°C-ra emelkedik, akkor a szénhidrogén-

lebontó baktériumok növekedési rátája nagyjából a duplájára növekszik. A megnövekedett 

hımérséklet tehát megnövekedett anyagcsere aktivitással is együtt jár. Ezen kívül a kevésbé 

vízoldékony komponensek oldhatósága is növekszik a növekvı hımérséklettel. A szó 

szigorú értelmében véve azonban itt nem klasszikus komposztálásról van szó, ugyanis a 

komposztálás termofil fázisát soha nem érik el, és a hımérséklet soha nem emelkedik 45°C 

fölé (Philp és Atlas, 2005). 

E módszereken kívül még két ritkábban használt ex situ bioremediációs technológia 

létezik: (i) az úgynevezett „landfarming”, ahol mezıgazdasági gépekkel és módszerekkel 

kezelik a kitermelt szennyezett talajt, illetve (ii) a bioreaktor segítségével történı kezelés. A 

landfarming-ot elsısorban az olajiparban használják, azon belül is régi olajfinomítók 

talajának megtisztításakor, hiszen ilyenkor különösen nagymennyiségő talajt kell 

megmozgatni és kezelni, amit a legegyszerőbben mezıgazdasági módszerekkel lehet 

kivitelezni. A bioreaktorok alkalmazásának számos elınye, de ugyanakkor hátránya is van. 

Nagy elınye, hogy a folyamatok könnyen szabályozhatóak, és itt a legkönnyebb a 
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mikrobiális szénhidrogén-lebontás optimális feltételeit megteremteni. Az ok, ami miatt 

mégsem gyakori ennek a módszernek a használata, az, hogy nagymennyiségő vizet igényel 

a folyamat, ami nagymértékben megdrágítja ezt a technológiát (Philp és Atlas, 2005).  

 

I.3.3. Az in situ bioremediációs technológiák alapvetı jellemzése 

 

Az, hogy egy területen végrehajtható-e in situ biológiai kármentesítés, számos tényezıtıl 

függ. Kérdés ugyanis, hogy megfelelıek-e a környezeti feltételek a lebontásban résztvevı 

mikrobák számára? Ha nem, akkor tudunk-e változtatni a körülményeken? Amint azt a 

késıbbiekben látni fogjuk, a mikrobiális szénhidrogén-lebontásnak jól meghatározott 

környezeti feltételei vannak. Olyan fizikai-kémiai változókat kell vizsgálnunk, mint az 

oldott oxigén az aerob folyamatokhoz, megfelelı elektron akceptorok megléte az anaerob 

mikrobák számára, pH, hımérséklet, szervetlen tápanyagok megléte különös tekintettel a 

nitrogénre és a foszforra. Ezek a tényezık többé-kevésbé befolyásolhatóak. Ugyanakkor a 

talajösszetétel, a talaj textúrája adott, és a talaj porozitása alapvetıen befolyásol egyes 

környezeti tényezıket, például az oxigén grádienst a talajban (Philp és Atlas, 2005).  

Az in situ technológiák jóval költséghatékonyabbak, mint az ex situ megoldások, mert 

nincsenek szállítási költségek, ráadásul a talaj mélyebb rétegeit érintı szennyezés kezelését 

is lehetıvé teszi, amely ex situ kármentesítés esetén csak hatalmas költségek árán 

valósítható meg. Elengedhetetlenül fontos azonban, hogy tisztában legyünk a terület 

hidrogeológiájával, a szennyezés kiterjedésével, e nélkül ugyanis „vakon” dolgoznánk. A 

kezelt terület folyamatos monitorozása is mindig szükséges. 

Az in situ bioremediációs technológiáknak is több változata ismert és legtöbbször a 

szennyezett ökoszisztémában jelenlévı mikrobaközösség anyagcsere képességeit használják 

ki oly módon, hogy a lebontáshoz szükséges környezeti feltételeket az optimumhoz 

közelítik. Ezeket az eljárásokat összefoglalóan biostimulációnak is nevezzük. 

A leggyakoribb biostimuláción alapuló in situ bioremediációs technológia a 

bioventillációs eljárás. Ennek során levegıt pumpálnak a talajba, és ezzel biztosítják az 

aerob viszonyokat. Ezt az eljárást elsısorban hosszabb ideje fennálló szennyezések 

kezelésénél szokták használni, például régi repülıterek, katonai objektumok, 

üzemanyagtöltı állomások talajainak bioremediációja során, elsısorban gázolaj és kerozin 

eltávolításánál. Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok esetén ez az eljárás nem 

használható, ahogy például friss gázolajszennyezéseknél sem, mert az illékony 

komponenseket kihajtja a talajból a bioventilláció és ezek a vegyületek általában 
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meglehetısen toxikusak. Az aerob lebontáshoz szükséges oxigént másképpen is a talajba 

juttathatják, például hidrogén-peroxid formájában. Anaerob körülmények esetén 

ugyanakkor alternatív elektron akceptoroknak a rendszerhez adásával lehet elısegíteni a 

lebontási folyamatokat. Ilyen esetekben elsısorban a nitrát jöhet szóba, bár ez utóbbinak a 

talajvízbeli koncentrációját erısen szabályozzák. Ha szükséges, akkor szervetlen 

tápanyagokat, például nitrátot, foszfort juttathatnak a talajba, ennek jelentıségét a 

késıbbiekben látni fogjuk. Gyakran elıfordul, hogy biológiai eredető felületaktív anyagokat 

juttatnak a szennyezett közegbe, amelyek a vízben kevéssé oldódó szénhidrogéneket 

emulzióba viszik, ezáltal megnövekszik azok hozzáférhetısége a mikrobák számára. 

Számos baktérium képes felületaktív anyagokat elıállítani, a legjobban a Rhodococcus és a 

Pseudomonas genus tagjai által elıállított vegyületek ismertek. A vízben nehezen, vagy 

egyáltalán nem oldódó vegyületek hozzáférhetıségét másképpen is lehet növelni, például 

ciklodextrinek segítségével. Ezek olyan ciklusos szénhidrátok, amelyek alapvetıen nagy 

vízoldékonysággal rendelkeznek, azonban a molekulagyőrő egy hidrofób lyukat zár közre, 

amelybe a hidrofób szénhidrogének inklúziós testként épülhetnek be, ily módon növelve 

meg azok biológiai hozzáférhetıségét (Philp és Atlas, 2005). 

A biostimulációs lehetıségek mellett olyan mikroorganizmusokat is adhatnak a 

rendszerhez, amelyek képesek a szennyezıanyagok lebontására. Ez utóbbi eljárást 

bioaugmentációnak nevezik. Erre abban az esetben lehet szükség, ha a szennyezett 

ökoszisztéma mikrobiális közösségében nincsenek jelen a szennyezıanyag lebontására 

képes mikrobák. Ez elsısorban a lebomlásnak különösen ellenálló vegyületek esetében 

fordulhat elı, amilyenek például a policiklusos aromás vegyületek. Általánosan elfogadott 

tény, hogy gázolajjal szennyezett talajok esetén nincs szükség bioaugmentációra, mivel a 

talaj mikrobaközösségében a legtöbbször jelen van a lebontáshoz szükséges genetikai 

potenciál. Hideg égövi, kıolajszármazékokkal szennyezett talajok esetén azonban (pl. 

Alaszka) gyakori, hogy a szénhidrogén-lebontásra képes mikrobák kis diverzitásban és 

csíraszámban vannak jelen, így ez esetben a biostimuláció önmagában nem lehet elég 

hatékony. A bioaugmentáció sikere azonban egyáltalán nem garantált. Gyakran elıfordul, 

hogy a baktérium, amely laborkörülmények között tökéletesen bontja az adott 

xenobiotikumot, kikerülve a szennyezett területre, egyáltalán nem segíti elı a 

bioremediációt. Sikeres bioaugmentációs eljárással a szakirodalomban elsısorban nehezen 

bontható vegyületekkel, például atrazinnal, 2,4,6-triklórfenollal, illetve pentaklórfenollal 

szennyezett talajok kármentesítésével kapcsolatban lehet találkozni (Philp és Atlas, 2005). 

Kıolajszármazékokkal, ezen belül is elsısorban könnyen lebomló gázolajjal szennyezett 
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területek bioaugmentációjával kapcsolatban azonban ellentmondásos eredmények állnak 

rendelkezésünkre. 

Az in situ bioremediáció legegyszerőbb módja, ha a folyamatokat csak megfigyeljük, 

monitorozzuk a szennyezett közeget. Ezt a módszert passzív bioremediációnak is 

nevezhetjük, és az angol nyelvő szakirodalomban mint „intrinsic bioremediation” 

találkozhatunk vele (Philp és Atlas, 2005). A passzivitás azonban nem azt jelenti, hogy nem 

tesznek semmit a szennyezett területtel. A talajban, illetve talajvízben jelenlévı 

mikrobaközösséget folyamatosan monitorozzák, figyelik a lebontásra nagy hatással lévı 

környezeti változókat, illetve a szennyezıanyag koncentrációjának tér- és idıbeli változását. 

Ezen adatok ismeretében pedig döntenek az esetleges aktív bioremediációs beavatkozás 

módjáról.  

 

I.4. A kıolajat alkotó fıbb vegyületek és azok alapvetı mikrobiológiája 

 

A kıolaj szénhidrogének rendkívül komplex elegye. Az összetevıket kémiai 

tulajdonságaik alapján több csoportba szokták sorolni. Ha szilika gél segítségével 

frakcionáljuk a kıolajat, akkor a vegyületek három csoportját tudjuk elkülöníteni: alifás 

vagy telített frakció, aromás frakció, illetve poláros vagy aszfaltén frakció. Ez utóbbiba 

fenolok, zsírsavak, ketonok, észterek és porfirinek tartoznak. Ezeken kívül egyesek még 

elkülönítenek egy úgynevezett gyanta frakciót is, amit szulfoxidok, amidok, piridinek, 

karbazolok alkotnak (Atlas, 1981; Leahy és Colwell, 1990). Az alifás frakciót nagyrészt n-

alkánok és cikloalkánok alkotják. A kıolaj összes komponense közül az n-alkánokat bontják 

leghatékonyabban a mikrobák (Treccani, 1963; Atlas, 1981). Ugyanakkor a cikloalkánok 

ellenállnak a mikrobiális lebontásnak, így a hopánok például, amelyek a szterolokhoz 

hasonló pentaciklusos vegyületek, kıolajszennyezések során a legperzisztensebb 

vegyületeknek bizonyulnak a környezetben (Atlas, 1981).  

Az aromás szénhidrogének közül az egyszerő, egy aromás győrőt tartalmazók, mint 

amilyen például a benzol, aránylag könnyen lebomlanak. A többszörösen metil szubsztituált 

aromás vegyületek, illetve a policiklusos aromás szénhidrogének azonban már kisebb 

lebomlási rátával rendelkeznek. Ennek oka többek között az, hogy egyrészt a nagyszámú 

metil szubsztituens gátolhatja e vegyületek kezdeti oxidációját, másrészt minél nagyobb a 

komplexitásuk, minél több aromás győrőt tartalmaznak, annál kisebb a vízoldékonyságuk. 

A benzo[a]pirén például, amely öt benzolgyőrőbıl épül fel, ezerszer kisebb lebomlási rátájú, 

mint a két győrőt tartalmazó naftalin (Atlas, 1981). 
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Az aszfalténfrakció vegyületeinek biodegradációjáról ugyanakkor kevés információ áll 

rendelkezésünkre. Az e csoportba tartozó vegyületek igen komplexek, és az esetleges 

lebontási útvonalak felderítése sok nehézségbe ütközik. Lebontásuk többnyire 

kometabolizmus útján történik (Leahy és Colwell, 1990). 

 

I.5. A mikrobiális szénhidrogén-lebontás környezeti feltételei 

 

I.5.1. A kıolaj, illetve kıolajszármazékok fizikai állapota 

 

Vizek kıolajszennyezésekor az olaj a víz felszínén szétterül, és vékony filmet hoz létre 

(Harayama és mtsai, 1999). A hullámzás és a szél hatására kedvezı esetben olaj-a-vízben, 

illetve víz-az-olajban emulziók jöhetnek létre, amely folyamat elısegíti a szénhidrogének 

mikrobiális lebontását, ugyanis az így létrejövı nagy felület/térfogat arány nagy „támadási 

felszínt” nyújt a mikrobák számára. Egyes mikrobák felületaktív anyagokat (ún. 

biosurfactant anyagokat) választanak ki, amelyek szintén azt a célt szolgálják, hogy a 

környezetben jelenlévı szénhidrogéneket emulzióba vigyék, ezáltal megnövelik azok 

hozzáférhetıségét. Ezek a vegyületek a legtöbb esetben zsírsavak, zsírsavszármazékok vagy 

komplex polimerek. A szénhidrogének lebontásában résztvevı mikrobák jelentıs része 

képes ilyen vegyületeket termelni. Broderick és Cooney (1982) például azt találta, hogy az 

általuk izolált szénhidrogén-hasznosító baktériumok 96%-a képes volt a kerozint emulzióba 

vinni. Már az 1960-as években megpróbálkoztak mesterséges felületaktív anyagok 

használatával, ám ezek a vegyületek olyan mértékben voltak toxikusak az élılények 

számára, hogy használhatatlannak bizonyultak erre a célra. 

Míg a vizek felszínén könnyen szétterül az olaj, addig a talajokban szerencsére lassabban 

terjed a szennyezıdés, mivel a szennyezıanyagok a talajszemcsékhez kötıdhetnek. Ez a 

folyamat hátráltathatja is a szénhidrogének mikrobiális lebontását, mivel a komplex 

humuszvegyületekhez kötıdve perzisztens, a mikrobiális lebontásnak ellenálló anyagok 

jöhetnek létre. A talajokban az olajszennyezıdés a vizekkel ellentétben elsısorban 

vertikálisan terjed, horizontális terjedését a talajvízmozgások határozzák meg (Leahy és 

Colwell, 1990). 
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I.5.2. A kıolajszármazékok koncentrációjának hatása 

 

A szénhidrogének nagy koncentrációja mind vizekben, mind talajokban gátolja a 

biodegradációt. Ennek oka az, hogy a volatilis szénhidrogének - ezen belül is elsısorban az 

aromás komponensek - nagy koncentrációban a mikrobák számára is toxikusak. De emellett 

a nagy mennyiségben jelen lévı kıolaj gátolja például az oxigén beoldódását a vizekbe, 

ezáltal csökkentve a lebomlás sebességét (Atlas, 1981). 

 

I.5.3. A hımérséklet hatása a szénhidrogének biodegradációjára 

 

A hımérséklet alapvetıen befolyásolja a kıolaj biodegradációját, mivel nagy hatással van 

annak fizikai állapotára. Alacsony hımérsékleten az olaj viszkozitása megnövekszik, a 

toxikus és volatilis komponensek párolgása lecsökken. A mikrobiális szénhidrogén-lebontás 

tág hımérsékleti tartományban játszódhat le, mivel a szénhidrogének hasznosítására képes 

mikrobák között pszichrofil, mezofil, illetve termofil fajok egyaránt megtalálhatóak (Atlas, 

1981). Kis hımérsékleten általában csekély lebontási rátát szoktak megfigyelni. ZoBell 

(1969) kutatásai során azt tapasztalta, hogy 25°C-on egy nagyságrenddel nagyobb a 

szénhidrogén-lebontás, mint 5 °C-on. A nagyobb hımérséklet elısegíti a szénhidrogének 

anyagcseréjét, a bontásintenzitás maximális értékét 30-40oC között éri el (Bossert és mtsai, 

1984). Egyes kutatók szerint az optimális hımérsékletet 35oC (Deeb és Alvarez-Cohen, 

1999). Ugyanakkor pszichrofil mikrobaközösségekben 0°C környékén is megfigyelhetı a 

szénhidrogén-lebontás. ZoBell (1969) ezirányú kutatásai során azt vizsgálta, hogy 

Alaszkában izolált, hideghez adaptálódott mikrobákkal beoltott, kıolajjal szennyezett 

talajokban mekkora hatékonysággal mőködik a szénhidrogén-lebontás -1,1; 4 és 8°C-on. 

Azt találta, hogy a folyamat -1,1°C-on is végbemegy, bár kétségkívül lassabban, mintegy 

fele akkora hatékonysággal, mint 8°C-on. Ugyanakkor Atlas vizsgálatai során arra is 

rávilágított, hogy bár kis hımérsékleten is végbemegy a kérdéses folyamat, a pszichrofil 

mikrobaközösségek egyes szénhidrogének lebontásában, mint amilyenek például az 

izoprenoidok vagy az aromás vegyületek, sokkal kisebb mértékben vesznek részt, mint a 

mezofil közösségek (Atlas, 1991). 
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I.5.4. Tápanyagszükséglet 

 

A mikrobák optimális növekedéséhez, illetve anyagcsere aktivitásukhoz elengedhetetlenül 

fontos az optimális szén/nitrogén (C/N), illetve szén/foszfor (C/P) arány. Számos vizsgálat 

mutatta ki, hogy tengeri ökoszisztémákban a szénhidrogén-lebontás limitáló faktora a 

mikrobák számára elérhetı nitrogén, illetve foszfor koncentrációja (Atlas, 1981). 

Általánosan elmondható, hogy olyan vizes élıhelyeken, ahol a szervetlen tápanyagok 

koncentrációja kicsi (pl. tengervíz), a szénhidrogénekkel történı szennyezés túlzottan nagy 

C/N, illetve C/P arányt eredményez, amely nem kedvez a mikrobáknak. Hogy a lebontást 

elısegítsék ilyen helyzetekben, nitrogént, illetve foszfort juttatnak a rendszerbe oleofil 

formában, például paraffinizált urea, paraffinizált MgNH4PO4 vagy oktilfoszfát 

használatával (Leahy és Colwell, 1990). A nitrogén és a foszfor egyszerő szervetlen sóit 

többnyire zárt rendszerekben alkalmazzák, mivel nyílt rendszerekbıl ezek a vegyületek 

könnyen kimosódnak. 

A nitrogén és a foszfor mellett még a vasnak tulajdonítanak jelentıs szerepet a mikrobiális 

szénhidrogén-lebontásban. Mivel a lebontásban szerepet játszó enzimek közül több is 

tartalmaz központi vas iont, szerepe nem elhanyagolható. Dibble és Bartha (1976) 

megfigyelték, hogy ha vasban szegény (1,2 mM összes Fe), kıolajjal szennyezett 

tengervízhez a nitrogénen és a foszforon kívül Fe3+-oktanoátot (az oktánsav Fe3+-mal 

alkotott sója) adtak, az elısegítette a mikrobiális szénhidrogén-lebontást. Ellenben vasban 

gazdag tengervíz esetén (5,2 mM összes Fe) a vas koncentrációjának további növelése nem 

eredményezte a lebontási ráta növekedését. 

 

I.5.5. Az oxigén szerepe a szénhidrogének lebontásában 

 

Mivel a szénhidrogének mikrobiális lebontásának kezdeti lépése legtöbbször e vegyületek 

oxigenáz enzimekkel történı oxidációja, a folyamat molekuláris oxigént igényel (Leahy és 

Colwell, 1990). Emiatt a szénhidrogének biodegradációja elsısorban aerob körülmények 

között megy végbe. Ugyanakkor, bár sokkal lassabban, de anaerob körülmények között is 

megtörténik a kıolajszármazékok biodegradációja. Már az 1980-as évek elején leírták, hogy 

e folyamatokban a nitrát, illetve a szulfát szerepelhet elektron akceptorként (Atlas, 1981). 

Az anaerob lebontás a kutatása azért is vált fontossá, mert a talaj mélyebb rétegeiben, illetve 

a tengeri- és tavi üledékekben (a legfelsı néhány mm-es rétegtıl eltekintve) anoxikus 

körülmények uralkodnak. A talajban ez fıleg azért jelenthet problémát, mert így a mélyebb 
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rétegekben lévı ivóvízbázisok egy esetleges szennyezés során hosszú idıre károsodhatnak, 

illetve veszélybe kerülhetnek. Napjainkra világossá vált, hogy anoxikus körülmények között 

is találhatóak olyan mikrobák, elsısorban baktériumok, amelyek számos kıolajszármazék 

lebontására képesek oxigén hiányában is. E baktériumok között fakultatív-, illetve obligát 

anaerob fajok egyaránt megtalálhatóak. Mivel kitenyésztésük nehézségekbe ütközik, 

gyakran dúsító tenyészetekben, illetve mikrokozmosz kísérletekben vizsgálják az anaerob 

szénhidrogén-lebontást. Musat és Widdel (2008) például dúsító tenyészetekben vizsgálta a 

szulfátredukáló baktériumok benzol lebontását tengeri üledékben. Kutatásuk során 

szulfátredukáló Delta-proteobaktériumok dominanciáját mutatták ki a tenyészetekben 

(2008). Az elsı olyan baktériumot, amely oxigén hiányában is képes aromás 

szénhidrogének hasznosítására Coates és mtsai (2001) írták le. Az általuk izolált és tiszta 

tenyészetben fenntartott két, a Béta-proteobaktériumok közé tartozó, fakultatív anaerob 

Dechloromonas törzs az egyszerő aromás vegyületeket CO2-ig képes lebontani oxigén 

hiányában, miközben nitrátot használnak elektron akceptorként. 

 

I.5.6. A pH szerepe a mikrobiális szénhidrogén-lebontásban 

 

A legtöbb vizes élıhellyel szemben a különbözı talajok pH-ja nagyon eltérıen alakulhat, 

egészen a savas meddıhányók 2,5-ös értékétıl, az alkalikus talajú sivatagok 11-es pH-jáig. 

A heterotróf baktériumok, illetve a mikroszkopikus gombák többségének pH-optimuma a 

neutrálishoz közeli. Az extrém pH negatív hatást gyakorol a szénhidrogének lebontására. 

Verstraete és mtsai (1976) azt tapasztalták, hogy ha egy gázolajjal szennyezett talaj pH-ját 

4,5-rıl 7,4-re változtatták, akkor a lebontási ráta megkétszerezıdött. Ugyanakkor a pH 

további emelésekor pH=8,5 fölött szignifikánsan csökkenni kezdett a lebontási ráta. Dibble 

és Bartha (1979) pH=5 és 7,8 között vizsgálta olajos iszap mineralizációját, és az optimális 

pH-t 7,8 körülinek találták. 

 

I.6. A kıolajszármazékok lebontásában résztvevı mikroorganizmusok 

 

A kıolajszármazékok lebontásának képessége nem korlátozódik csupán néhány mikroba 

csoportra, hanem számos baktérium és mikroszkopikus gomba rendelkezik ezzel a 

tulajdonsággal. Floodgate (1984) tengervizes élıhelyekrıl 25 baktérium és 27 gomba 

nemzetsséget sorol fel munkájában, amelyekben megtalálhatóak szénhidrogén-lebontásban 

résztvevı fajok. Bossert és Bartha (1984) pedig talajok esetén vizsgálva ezt a kérdést 22 
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baktérium és 31 gomba nemzetséget imertet. Ugyanakkor egy adott mikroba, illetve 

baktérium törzs önmagában legtöbbször a szénhidrogéneknek csak bizonyos csoportjait 

képes hasznosítani. Komplex vegyületcsoportok lebontásához, mint amilyen például a 

kıolaj, komplex mikrobaközösségekre van szükség.  

A fontosabb szénhidrogén-lebontó baktériumok az Achromobacter, Acinetobacter, 

Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Comamonas, Flavobacterium, Micrococcus, Nocardia, 

Pseudomonas, Rhodococcus, illetve Sphingomonas nemzetségekben találhatóak. Ezeken 

kívül még meg szokták említeni a Vibrio nemzetséget is, ám az ide tartozó fajok csak 

tengeri ökoszisztémákban találhatóak meg. Austin és mtsai (1977) a Chesapeake-öböl (az 

USA legnagyobb kiterjedéső torkolatvidéke, amely Maryland és Virginia államok között 

helyezkedik el) vizét, illetve az üledéket vizsgálva azt találta, hogy a szennyezett területrıl 

izolált törzsek 95%-a a Pseudomonas, Micrococcus, Nocardia nemzetségekbe, az 

Enterobacteriaceae családba, illetve a korineformok és az actinomiceták közé tartozott. 

Fontos megjegyezni, hogy eddig kizárólag olyan baktériumokról esett szó, amelyek aerob 

körülmények között végzik a szénhidrogének lebontását. Ma már ismert, hogy számtalan 

fakultatív és obligát anaerob baktérium képes a szénhidrogének hasznosítására.  

A gombák körében az Aureobasidium, Candida, Rhodotorula és Sporobolomyces fajokat 

izolálják leggyakrabban kıolajjal szennyezett tengeri ökoszisztémákból, míg talajok esetén 

a Trichoderma és a Mortierella fajok érdemelnek említést (Leahy és Colwell, 1990; 

Shokrollahzadeh és mtsai, 2008). A szénhidrogén-lebontásban résztvevı Aspergillus és 

Penicillium fajok pedig mind vizekben, mind talajokban elıfordulnak. A gombák szerepe a 

folyamatban elsısorban a talajokban jelentıs, vízi ökoszisztémákban fıleg a baktériumok 

végzik a kıolajszármazékok lebontását.  

 

I.7. A szennyezett területen jelen lévı mikrobaközösség adaptációja a szénhidrogén-

lebontáshoz 

 

A szennyezésnek kitett mikrobaközösség szénhidrogén-oxidáló potenciálja idıvel 

megnövekszik, a közösség adaptálódik a megváltozott feltételekhez. Ebben a folyamatban 

három mechanizmus játszhat szerepet: a specifikus enzimek indukciója, az anyagcsere 

kapacitást növelı genetikai változások (horizontális géntranszfer), valamint a lebontásban 

domináns szerepet betöltı mikrobák szelektív feldúsulása (Spain és Van Veld, 1983). A 

szénhidrogén-lebontásban résztvevı mikrobák szennyezés hatására történı szelektív 

feldúsulását több kutató is megfigyelte és leírta. Ráadásul e mikrobák aránya a 
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mikrobaközösségen belül a szennyezés mértékével is pozitív korrelációt mutat (Leahy és 

Colwell, 1990). Mikrobaközösségek szénhidrogénekhez való adaptációját szintén számos 

tudományos publikáció írja le. Walker és mtsai megfigyelték, hogy kıolajjal szennyezett 

tengeri üledékbıl származó mikrobaközösség nagyobb hatásfokkal volt képes lebontani a 

szubsztrátként felkínált szénhidrogén keveréket, mint a szennyezéstıl mentes üledékbıl 

származó közösség (Walker és Colwell, 1975; Walker és mtsai, 1976). Herbes és Schwall 

(1978) kutatásaik során azt találták, hogy a naftalin, az antracén, a benzo[a]antracén és a 

benzo[a]pirén lebomlása 10 – 400-szor lassabb egy szennyezéstıl mentes folyó 

üledékében, mint a szennyezettben. Az adaptáció genetikai aspektusait tekintve, a 

folyamatban kulcsszerepet játszanak a plazmidok, illetve ezek horizontális géntranszfer 

útján történı terjedése a mikrobiális közösségben, ugyanis a szénhidrogén-lebontásban 

szerepet játszó funkciógének gyakran plazmidon kódolódnak. A Pseudomonas nemzetség 

tagjai körében számos ilyen plazmid ismert, és nagymértékben kutatott. Az egyik 

legismertebb és mőködésében legjobban feltárt plazmid az ún. TOL plazmid, amely szinte 

kizárólag Pseudomonasokban található meg, és a toluol lebontás enzimeit kódolja (Burlage 

és mtsai, 1989). 115 kilobázis nagyságú és mivel transzpozon eredető szekvenciákat is 

tartalmaz, könnyen átadódik, nagy mobilitással rendelkezik. A horizontális géntranszfer in 

situ megfigyelése azonban sok nehézségbe ütközik és emiatt ritkán dokumentált folyamat. 

Herrick és mtsai (1997) figyelték meg és írták le a naftalin-dioxigenáz (nahAc) gén 

elterjedését kıszénkátránnyal szennyezett talaj mikrobaközösségében. A gént elsısorban 

plazmidon hordozták a szennyezett talajból izolált baktérium törzsek, de olyan törzs is 

elıfordult, ahol mind plazmidon, mind pedig a kromoszómán megtalálható volt a gén, 

illetve olyan is, ahol csak a kromoszómán kódolódott. Ezek az eredmények szintén 

transzpozon részvételét valószínősítik a folyamatban. 

 

I.8. A kıolaj monociklusos aromás komponenseinek mikrobiológiája 

 

I.8.1. Az egy aromás győrőt tartalmazó szénhidrogének alapvetı jellemzıi 

 

A kıolaj egyik legjelentısebb frakcióját az aromás vegyületek képezik. Ezen belül is az 

egy aromás győrőt tartalmazó vegyületek, mint a benzol, toluol, etilbenzol és a xilolok (a 

továbbiakban BTEX-vegyületek) fontos szerepet játszanak, hiszen a vegyipar 

nagymértékben használja ıket oldószerek, gyógyszerek, festékek, növényvédıszerek és 

robbanóanyagok elıállítására (2. kép). E vegyületek rendkívül toxikusak az emberre, a 
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benzol károsítja a csontvelıt, ezáltal károsodik az immunrendszer, anémiát, illetve 

leukémiát okozhat, sıt a DNS-t is képes károsítani, ezért karcinogén vegyületnek számít. 

Emiatt oldószerként ma már nem használják, és a toluollal helyettesítik. A toluol a metil-

csoportjának köszönhetıen nem tud a DNS bázisai közé ékelıdni, ezért közvetlenül nem 

képes azt károsítani. Az emberi szervezetben azonban benzilalkohol mellett kis 

mennyiségben benzaldehid és krezol keletkezik belıle, és ezek a metabolitok szintén nagy 

toxicitással rendelkeznek. 

Összehasonlítva más szénhidrogénekkel, a BTEX-vegyületek vízben relatíve jól 

oldódnak, bár ez a tulajdonságuk a metil-szubsztituensek számának növekedésével 

csökken. A legjobban a benzol oldódik a vízben (1,79 g/l 25°C-on), aztán a toluol (0,53 g/l 

25°C-on), végül az etilbenzol (0,15 g/l 25°C-on), ugyanakkor a xilolok vízben oldódása 

gyakorlatilag elhanyagolható. Mivel toxikusak, és a xilolok kivételével valamennyire 

oldódnak a vízben, talajszennyezések során potenciális veszélyt jelentenek az 

ivóvízbázisokra. Optimális körülmények között azonban minden BTEX-vegyületet képesek 

lebontani a mikrobák. 

 

 

 

 

2. kép: A BTEX-vegyületek. 

: 
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I.8.2. A BTEX-vegyületek aerob úton történı mikrobiális lebontása – szubsztrát 

kölcsönhatások, fıbb anyagcsere útvonalak 

 

Bár a mikrobák mindegyik BTEX-vegyületet képesek hasznosítani, az egyes vegyületek 

lebomlása nem azonos mértékben történik. Ez a jelenség nem csak az eltérı 

vízoldékonysággal magyarázható. Több kutató is megfigyelte, hogy ha szennyezett talajból 

izolált törzsek konzorciumához egyenlı mértékben adtak benzolt, toluolt és p-xilolt, akkor 

a mikrobák közössége csak a benzol és a toluol mineralizációjára volt képes, a p-xilol 

lebontása viszont zsákutcába jutott, és a belıle képzıdött 3,6-dimetilkatekol felhalmozódott 

a táptalajban, illetve polimerizálódott (Oh és mtsai, 1994). A különbözı BTEX-vegyületek 

közötti szubsztrát kölcsönhatások tehát valós problémát jelentenek e vegyületek lebontása 

során. Ugyanakkor Tsao és mtsai (1998) azt is megfigyelték, hogy összességében jóval 

nagyobb mennyiségő xenobiotikum bomlott le abban az esetben, ha a benzol, a toluol és a 

xilol is jelen voltak a táptalajban, mintha ezek csak önmagukban lettek volna jelen. Ez azt 

is bizonyítja, hogy ha mindhárom vegyület jelen volt, akkor a mikrobiális közösség 

nagyobb része vett részt e vegyületek lebontásában. Ennek oka természetesen az, hogy az 

egyes mikrobák lebontási potenciálja korlátozott, és kevés olyan van köztük, amely 

mindegyik BTEX-komponens lebontására képes lenne. 

E vegyületek aerob lebontásában egyszerre több anyagcsere útvonal is részt vesz és a 

lebontás során megfigyelhetı szubsztrát kölcsönhatások is ennek a jelenségnek 

köszönhetık valójában. A lebontásban résztvevı anyagcsere-útvonalakat két csoportba 

lehet sorolni. Az elsı csoportba azok az útvonalak tartoznak, ahol az aromás győrő 

hasításában dioxigenáz enzimek (például katekol 1,2-dioxigenáz, katekol 2,3-dioxigenáz) 

vesznek részt, ezeket összefoglalóan „tod”-útvonalnak hívják. A második csoportba pedig 

azok tartoznak, ahol monooxigenáz enzimek (például toluol monooxigenázok) támadják az 

aromás győrő metil szubsztituenseit. Ez utóbbiakat nevezik „tol”-útvonalnak. A benzol 

csak a „tod”-útvonalon keresztül hasznosulhat, míg a toluol és a xilolok lebomlása mindkét 

anyagcsere-útvonalon keresztül megtörténhet (Mikesell és mtsai, 1993). Kimutatták 

azonban, hogy ha a xilolok lebomlása dioxigenáz enzimek segítségével történik („tod”-

útvonal), akkor, ahogy azt már korábban megfigyelték, reaktív dimetilkatekolok képzıdése 

és azok polimerizációja miatt zsákutcába jut a lebontás. Ez csak abban az esetben 

következik be, ha a táptalajban a xilolok, illetve a toluol mellett a benzol is jelen van (ami 

egyébként kıolaj, illetve gázolajszennyezés esetén általános), ugyanis ilyenkor mindkét 

anyagcsere-útvonal típus aktiválódik a mikrobiális közösségben. Ennek hatására 
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elkerülhetetlen, hogy a xilolok és a toluol egy részébıl reaktív monometil- és 

dimetilkatekolok keletkezzenek, amelyek spontán polimerizálódnak egymással a 

táptalajban. Duetz és mtsai (1994) figyelték meg azt, hogy laboratóriumi körülmények 

között egyes, aromás szénhidrogéneket hasznosító Pseudomonas törzsek esetében a „tod”-

útvonalat használók válnak dominánssá a „tol”-útvonal enzimeit kifejezık kárára. Mivel 

azonban a különbözı talajokban a mikroorganizmusok diverzitása igen nagy, nem 

kétséges, hogy ha idıvel is, de a xilolok, illetve a belılük származó anyagcsere 

intermedierek is a mineralizáció sorsára jutnak. Ebben a folyamatban nagy szerep juthat a 

mikroszkopikus gombáknak, hiszen amellett, hogy jobban tőrik a kedvezıtlen környezeti 

feltételeket, mint a baktériumok (Prenafeta-Boldu és mtsai, 2002), egyes fajok olyan lignin-

lebontó enzimekkel rendelkeznek, amelyek az aromás vegyületek széles spektrumát 

képesek kometabolizmus útján oxidálni. 

 

I.8.3. Az aromás szénhidrogének aerob lebontásában kulcsszerepet játszó enzimek: a 

dioxigenázok jellemzése 

 

Az aromás vegyületek lebontásának egyik fontos lépése az aromás győrő hasítása. Míg a 

lebontás bevezetı lépéseiben számos különbözı enzim vesz részt, addig az aromás győrő 

hasításában már csak kevés, mára már jól ismert dioxigenáz, illetve monooxigenáz enzim 

mőködik közre (Heinaru és mtsai, 2000). A dioxigenáz enzimek által képviselt lebontási 

útvonalak közös közti terméke a katekol, amely egy reaktív, dihidroxilált intermedier, és 

amelynek aromás győrője a lebontás következı lépésben felhasad. Ebben a győrőhasító 

reakcióban vesznek részt a különbözı dioxigenáz enzimek, amelyek alapvetıen két fı 

csoportba sorolhatók aszerint, hogy a szubsztrátként funkcionáló katekol, illetve katekol-

származék (például metil-szubsztituált katekolok) aromás győrőjét melyik szénatom mellett 

hasítják. Ez alapján ugyanis meg tudunk különböztetni intradiol és extradiol dioxigenáz 

enzimeket (3. kép). Az intradiol dioxigenázok nem-hem Fe(III) iont tartalmaznak 

kofaktorként, és a katekol győrőjét a hidroxilcsoportot hordozó két szénatom között 

hasítják, emiatt „orto”-típusú hasításnak is nevezik (Vaillancourt és mtsai, 2006). A 

katekolból így létrejövı termék a cisz,cisz – mukonsav (4. kép). Ebbe a csoportba tartoznak 

például a katekol 1,2-dioxigenáz enzimek is. Az extradiol dioxigenázok ugyanakkor nem-

hem Fe(II) iont (esetleg más kétértékő fémiont) tartalmaznak kofaktorként, és a katekol 

aromás győrőjét a hidroxil-szubsztituensektıl meta irányban hasítják, emiatt ezt a hasítási 

típust „meta”-hasításnak is nevezik (Siegbahn and Haeffner, 2004). A reakció során 
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létrejövı termék katekol szubsztrát esetén a 2-hidroximukonsav-félaldehid (5. kép). Ebbe a 

csoportba tartoznak például a katekol 2,3 dioxigenáz enzimek. 

 

 

 

3. kép: A katekol aromás győrőjének „orto” és „meta” típusú hasítása. 

 

 

4. kép: A katekol aromás győrőjének „orto” típusú győrőhasítása a katekol 1,2-dioxigenáz 

enzimmel. 

 

 

5. kép: A katekol aromás győrőjének „meta” típusú győrőhasítása a katekol 2,3-dioxigenáz 

enzimmel. 

 

Az intradiol és extradiol dioxigenáz enzimek strukturális szempontból, illetve az aminosav 

szekvenciájukat tekintve nagyban különböznek egymástól, és evoluciós szempontból is két 
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külön csoportba tartoznak. Az intradiol dioxigenázok ugyanis monofiletikus csoportot 

alkotnak. Ebbıl adódik, hogy a különbözı intradiol dioxigenázok esetében a katalitikus 

domén felépítése alapvetı hasonlóságokat mutat. Ehhez képest az extradiol dioxigenázok 

polifiletikus eredetőek, és több alcsoportjukat lehet elkülöníteni (Vaillancourt és mtsai, 

2006). Az intradiol dioxigenázok egy-két kivételtıl eltekintve többnyire homodimerek, mint 

amilyen például az Acinetobacter calcoaceticus katekol 1,2-dioxigenáz enzime is (6. kép). 

Mindkét alegység közel 300 aminosavból épül fel, és az egyes alegységek két domént 

tartalmaznak. Az egyik a katalitikus domén, míg a másik az N-terminális domén, amely a 

dimerizációért felelıs. A központi Fe(III) iont két tirozin és két hisztidin fogja közre. Az 

extradiol dioxigenázok szerkezeti felépítése ezzel szemben sokkal változatosabb képet 

mutat, és az alegységszerkezet, illetve domének száma még az egyes csoportokon belül is 

változó. A központi Fe(II) iont azonban minden esetben két hisztidin és egy glutaminsav 

fogja közre (Bugg és Ramaswamy, 2008). 

 

 

6. kép: Az Acinetobacter calcoaceticus katekol 1,2-dioxigenáz enzimének sematikus képe. Az 

egyes alegységek katalitikus centrumában zöld, illetve sárga színnel jelölve látható a nem-hem 

Fe(III) kofaktor. 

 

Ma már az evolúciós rokonsági viszonyok mind az intradiol, mind pedig az extradiol 

dioxigenázok esetében jól ismertek. Az ıket kódoló funkciógéneket pedig részben emiatt is 

elıszeretettel használják biomarkerként kıolajjal, illetve kıolajszármazékokkal szennyezett 

ökoszisztémák mikrobiális közösségének vizsgálatakor. Ezek monitorozásának segítségével 
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ugyanis pontos képet kaphatunk a lebontásban résztvevı mikrobiális közösség lebontási 

potenciáljáról, illetve a közösségben lejátszódó folyamatokról. 

 

I.8.4. Az egyszerő aromás szénhidrogének lebontásában potenciálisan szerepet játszó 

mikrobák monitorozása a funkciógének detektálásával 

 

Ahhoz, hogy egy szennyezett terület bioremediációja sikeres lehessen, tudnunk kell azt, 

hogy a jelenlévı mikrobaközösségen belül mely mikrobák vesznek részt a káros anyagok 

lebontásában. Törzsizolálás módszerével, vagy enzimaktivitás mérésekkel vizsgálni tudunk 

olyan fajokat, amelyek képesek lehetnek a szennyezı anyag, jelen esetben az aromás 

vegyületek hasznosítására, de ezekkel a módszerekkel nem kaphatunk teljes képet a 

lebontásban potenciálisan résztvevı mikrobákról. Az is elıfordulhat, hogy a szennyezés 

eltávolításában nem az általunk izolált törzseknek jut a fıszerep, vagy rosszabb esetben nem 

is vesznek részt abban, bár az anyagcsere képességük megvan rá. Mivel a fehérjék a 

genomban kódoltak, és e funkciógénekrıl mRNS íródik át az expresszió során, sokkal 

célravezetıbb a kérdést a DNS és az RNS szintjén vizsgálni. Ha a szennyezett talajból, 

talajvízbıl DNS-t vagy RNS-t izolálunk, akkor a lebontás folyamatában fontos szerepet 

betöltı funkciógéneket specifikus primerek segítségével kimutathatjuk a nukleinsav 

mintából (Stapleton és mtsai, 1998). A katekol dioxigenáz enzimek génjeinek kimutatását 

gyakran használják monitoring célokra. Mivel e gének diverzitása nagy, általában kisebb 

csoportokra, esetleg nemzetségekre specifikus primerek tervezésével lehet sikeres 

monitoring eljárásokat véghezvinni. Hendrickx és mtsai (2006) katekol 2,3-dioxigenáz 

(C23O) gének kimutatásához tervezett primereket. E gének diverzitása különösen nagy, 

ezért bizonyos esetekben arra kényszerültek, hogy egy-egy faj esetén csak az adott faj által 

kódolt C23O szekvenciára specifikus primereket tervezzenek. Sei és mtsai (2004) katekol 

1,2-dioxigenáz (C12O) és katekol 2,3-dioxigenáz (C23O) gének kimutatását használta a 

mikrobiális közösség monitorozására tengervízbıl készült mikrokozmosz kísérletekben, 

amelyekben a benzol, a fenol és a szalicilsav szolgáltak szubsztrátul. Mesarch és mtsai 

(2000) in situ monitoring rendszert terveztek és teszteltek BTEX-vegyületek lebontására 

képes mikrobák kimutatására egy gázolajjal és főtıolajjal szennyezett területen. A kísérlet 

során elsısorban C23O gének kimutatása, a gének kópiaszámának nyomon követése volt a 

cél. Nyyssönen és mtsai (2007) egyszerre több funkciógén vizsgálatához készítettek DNS-

chipet, és az egyes anyagcsere útvonalak egészét képesek voltak vizsgálni, így kimutatva, 

hogy teljesen végbemegy-e a szennyezıanyagok mineralizációja. Ez utóbbi módszer 
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használata, illetve használhatósága ma még kérdéses, hiszen az aromás szénhidrogének 

lebontásában szerepet játszó mikrobák, és az általuk kódolt anyagcsere útvonalak 

diverzitása kevéssé ismert. Nyyssönen és mtsai mindösszesen három különbözı 

Pseudomonas törzs által kifejezett különbözı oxigenáz enzimek génszekvenciáit használták 

fel kísérleteik során. Ha e gének jelenlétét nem tudjuk kimutatni a közösségbıl, az 

korántsem jelenti azt, hogy nincs meg a kérdéses anyagcsere képesség a jelenlévı mikroba 

közösségben. Nyilvánvaló, hogy ennél sokkal szélesebb körben kell vizsgálódnunk akkor, 

amikor egy aromás vegyületekkel szennyezett terület mikroba közösségének lebontási 

potenciáljára vagyunk kíváncsiak. 

 

I.9. A BTEX-vegyületek mikrobiológiájának összegzése - a konzekvenciák levonása 

 

Megállapíthatjuk, hogy bár a toxikus aromás vegyületeket tartalmazó 

kıolajszármazékokkal történı környezetszennyezés súlyos probléma, annak 

biotechnológiai alkalmazások segítségével történı kezelése kézenfekvı lehetıség. A 

probléma megoldása fontos, hiszen egy aromás vegyületekkel történı szennyezés 

nagymértékben veszélyezteti ivóvízbázisainkat, illetve ezen illékony komponensek állandó 

párolgása is komoly gondot okozhat, ha a szennyezés egy relatíve zártabb helyen, például 

ipari területen történik.  

Célszerő tehát, hogy minél több, az aromás vegyületek lebontására képes 

mikroorganizmust ismerjünk meg. Ahhoz azonban, hogy ezeket a mikrobákat 

bioremediációs folyamatok során alkalmazhassuk, ismernünk kell azok lebontási 

potenciálját. Tudnunk kell, hogy az adott törzs mely aromás komponensek lebontására 

képes, mekkora koncentrációban képesek tolerálni azok jelenlétét, illetve hogy egy adott 

aromás vegyület hatására mekkora mértékben indukálódnak az egyes anyagcsere 

útvonalak. A lebontási potenciált természetesen nagymértékben befolyásolják az olyan 

környezeti feltételek, mint például a talaj összetétele, szervesanyag-tartalma, az oldott 

oxigén mennyisége, illetve számos más fizikai és kémiai paraméter. 

A szennyezés helyszínén jelenlévı mikrobaközösséget molekuláris módszerekkel 

feltérképezhetjük és a kérdéses funkciógének jelenléte, vagy hiánya alapján 

következtethetünk arra, hogy van-e esély a szennyezés természetes úton történı 

eltávolítására. E kérdés megválaszolása után pedig már könnyebben választhatjuk meg a 

legmegfelelıbb bioremediációs technikát, amellyel a lebomlás folyamatát elısegíthetjük. 
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I.10. A kutatás célkitőzései 

 

A szennyezett területekrıl vett talaj, illetve talajvízmintákból ma még elsısorban a 16S 

rRNS gének kimutatása és vizsgálata alapján próbálják megismerni a területen jelen lévı, 

aktív mikroba közösséget annak érdekében, hogy a talajban vagy a talajvízben lejátszódó 

folyamatokat megérthessék, és kiválaszthassák a leginkább megfelelı bioremediációs 

eljárást. Gyakran elıfordul azonban, hogy ezen ismeretek megszerzése után sem teljesen 

világos, hogy mely baktériumok vesznek részt ténylegesen az adott szennyezı anyag 

lebontásában, illetve melyek vállalnak domináns szerepet ezekben a folyamatokban, 

ugyanis a baktériumok nagy része ma még ismeretlen számunkra, így anyagcseréjük sem 

ismert (Amann és mtsai, 1995). Ekkor lehet célszerő az anyagcsere folyamatokban 

kulcsszerepet betöltı funkciógének vizsgálata, kimutatása, hiszen így sokkal pontosabb 

képet kapunk arról, hogy milyen anyagcsere kapacitás van jelen a szennyezett területen. Az 

adott funkciógén bázissorendje, hasonlóan a 16S rRNS génjéhez, alkalmas lehet a faji 

azonosításra, így a késıbbiekben pontosan meg lehetne mondani, hogy mely mikrobák 

vesznek részt aktívan a kérdéses anyag lebontásában. Éppen ezért vizsgálják elıszeretettel 

például a kıolaj aromás komponenseinek lebontásában résztvevı funkciógéneket. A 

kérdéses gének azonban – például a katekol 1,2–dioxigenázok és a katekol 2,3-

dioxigenázok - nagyfokú diverzitást mutatnak, emiatt PCR útján történı kimutatásuk 

gyakran nehézségekbe ütközik. 

Munkám célja az volt, hogy az említett katekol dioxigenázok diverzitását kisebb 

taxonómiai csoportok esetén vizsgáljam, és olyan specifikus primereket tervezzek, 

amelyekkel e csoportokon belül nagy specifitással lehetünk képesek kimutatni a kérdéses 

géneket. Munkám során azt is vizsgáltam, hogy e funkciógének milyen taxonómiai 

információt hordoznak. E kérdéseket elsıként a Rhodococcus nemzetség esetében 

vizsgáltam, majd munkám második felében a Béta-Proteobaktériumoknak a BTEX-

vegyületek lebontásában betöltött szerepe került vizsgálataim középpontjába. Munkám 

menetét és eredményeit a soron következı három különálló fejezet tárgyalja. 
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II.1. BEVEZETÉS 

 

II.1.1. A Rhodococcus nemzetség filogenetikai helyzete 

 

A Rhodococcus nemzetséget 1891-ben írták le, majd 1977-ben került sor e taxonómiai 

csoport elsı átfogó felülvizsgálatára. Ekkor sorolták be ide az úgynevezett „rhodochrous” 

csoportot, amely olyan fajokat tartalmazott, amelyek más, közeli rokon nemzetségekbe 

tartozó fajokhoz hasonlítottak, mint például Nocardia, Corynebacterium és Mycobacterium 

fajokhoz, azonban közéjük nem lehetett ıket egyértelmően besorolni. A Rhodococcus 

nemzetség aerob, Gram-pozitív, nem mozgékony, sejtfalukban mikolsavat tartalmazó, 

nokardioform aktinomiceta baktériumok tartoznak. A nokardioform szó a morfológiára utal, 

mivel e baktériumok fonalas telepeket fejlesztenek, amelyekben a sejtek pálcika vagy 

kokkoid alakú egyedi sejtekre válnak szét a növekedés késıbbi fázisaiban. A sejtfal 

mikolsavtartalma miatt a baktériumoknak egy igen koherens kládjába tartoznak, ugyanis 

rajtuk kívől ez a tulajdonság csak a Corynebacterium, Mycobacterium, Nocardia, Gordona, 

Tsukamurella és Dietzia nemzetségekre jellemzı (e fıbb nemzetségeken kívül két kisebb 

génuszt, a Turicella és Skermania nemzetségeket szintén ide sorolják be, ám ezek 

mindössze egy-egy fajt tartalmaznak) (Bell és mtsai, 1998). 

A Rhodococcus nemzetség fajainak összetétele folyamatosan változik. Míg 1998-ban 12 

hivatalosan leírt faj tartozott ide, addig ma a DSMZ - Deutsche Sammlung von 

Mikroorganismen und Zellkulturen honlapján megtalálható Bacterial Nomenclature Up-To-

Date (Approved lists, Validation list) lista közel 30 valid Rhodococcus fajt sorol fel (7. kép). 

Kemotaxonómiailag e csoport jól leírható. A legfontosabb diagnosztikai jellemzıik: (i) a 

tuberkulosztearinsav jelenléte a sejtmembránban, (ii) 34 – 64 szénatomszámú mikolsavak 

vesznek részt a sejtfal felépítésében, illetve (iii) nyolc izoprén egységbıl felépülı 

menakinonok megléte (Finnerty, 1992). Molekuláris taxonómiájuk azonban jóval 

bonyolultabb, és számos kérdést vet fel. Ismert, hogy 16S rDNS szekvencia alapján akkor 

tekintünk két baktériumtörzset egy fajba tartozónak, ha a 16S rDNS 

szekvenciahomológiájuk legalább 97% vagy e fölötti (Goebel és Stackebrandt, 1994). Ezen 

kívül a teljes DNS-DNS hibridizáció esetén legalább 70%-os homológiát kell mutatniuk. A 

Rhodococcus percolatus esetében azonban megfigyelhetı, hogy 16S rDNS szekvenciája 

99,3%-os homológiát mutat a Rhodococcus opacus ugyanezen szekvenciájával, míg a teljes 

DNS-DNS hibridizáció 71%-os homológiát mutat. Ez alapján tehát egy fajról van szó, 

ugyanakkor szénforrás-hasznosítás és zsírsavösszetétel alapján már jól elkülönülnek (Briglia 
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és mtsai, 1996). Más valid Rhodococcus fajok esetében is megfigyelhetı, hogy csupán a 

16S rDNS szekvencia alapján nem egyértelmő az identifikáció. Ez elsısorban az utóbbi 

évtizedben leírt fajok esetén szembetőnı. 

 

 

 

7. kép: A Bacterial Nomenclature Up-To-Date (Approved lists, Validation list) alapján 

napjainkban validként elfogadott Rhodococcus fajok filogenetikai fája. 
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II.1.2. A Rhodococcus nemzetség jelentısége 

 

A Rhodococcus nemzetségbe tartozó fajok hatalmas anyagcsere diverzitást képviselnek. 

Számos toxikus vegyület lebontására képesek, így például a rövid és hosszú szénláncú 

alkánok, aromás szénhidrogének, heterociklusos vegyületek illetve policiklusos aromás 

szénhidrogének egyaránt szén és energiaforrásként szolgálhatnak egyes ide tartozó 

fajoknak. Ez a tulajdonságuk a környezeti biotechnológia fontos eszközévé teszi ıket. 

Szénhidrogénekkel szennyezett talajokból gyakran izolálják ıket, emiatt bioaugmentációs 

technikák során elıszeretettel alkalmazzák talajoltó tenyészetekben. Christofi és mtsai 

(1998) egy Rhodococcus ruber törzzsel inokuláltak kıolajjal szennyezett talajmintákat, és 

azt tapasztalták, hogy e szénhidrogén-oxidáló baktériumok száma tartósan magasnak 

mutatkozott, tehát sikerült a törzsnek dominánssá válnia a talajminták 

mikrobaközösségeiben. Sorkhoh és mtsai (1995) olajjal szennyezett tengervízbıl (Arab-

öböl) nyert mikrobaközösséggel oltottak be olajjal szennyezett talajmintákat, és ennek 

hatására felgyorsult a mintákban az olajlebontás. A mikrobiális közösséget megvizsgálva 

Rhodococcusok dominanciáját tapasztalták. Koronelli (1996) egy Rhodococcus erythropolis 

törzzsel oltott be szénhidrogénekkel mesterségesen szennyezett talajokat, és szintén azt 

tapasztalta, hogy e törzs dominánssá vált a közösségben és megnövekedett a szénhidrogén-

lebontás mértéke. E kutatások alapján is látszik, hogy bár a talajoltással kapcsolatban 

általában ellentmondásosak a tudományos eredmények, a Rhodococcusok ígéretes alanyai 

lehetnek a különbözı bioaugmentációs eljárásoknak. A Rhodococcus percolatus-t például 

elsıként Briglia és mtsai (1996) izolálták egy klórfenol lebontására kialakított bioreaktor 

mikrobaközösségébıl. Az ily módon izolált törzsek a késıbbiekben starterkultúraként 

használhatóak fel hasonló bioreaktorok üzembehelyezésekor. 

A Rhodococcus sejtek felülete hidrofób, köszönhetıen a sejtfalban található mikolsavak 

hosszú alifás láncának, emiatt a sejtek számára könnyen hozzáférhetıek a szintén hidrofób 

kıolajszármazékok is. Ha Rhodococcus sejteket folyadékkultúrában tenyésztünk és 

valamilyen hidrofób szénhidrogént, például aromás vegyületeket adunk szénforrásként, 

akkor feltőnı, hogy a sejtek az inkubáció során „beoldódnak” a hidrofób fázisba (Bell és 

mtsai, 1998). A Rhodococcus sejtek ezen kívül felületaktív anyagok termelésére is képesek. 

Ezek a „biosurfactant” vegyületek sokkal hatékonyabbak és kevésbé toxikusak, mint a 

szintetikus felületaktív anyagok (Finnerty, 1994). Az e témában legtöbbet tanulmányozott 

faj a Rhodococcus erythropolis, amely olyan felületaktív anyagokat termel, mint a trehalóz 

tartalmú glikolipidek és a trehalóz tetraészter (Finnerty, 1992). Christofi és mtsai (1998) 
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Rhodococcus ruber által termelt glikolipid jellegő felületaktív anyagokat adtak kıolajjal 

szennyezett talajhoz egy ex-situ bioremediációs kezelés során, ami elısegítette a lebontást. 

Egyes törzsek pszichrotróf tulajdonsága is ismert, ami elsısorban hideg égövi szennyezett 

területek kármentesítésekor lehet hasznos (Bell és mtsai, 1998). 

A Rhodococcusok a xenobiotikumok lebontásán túl számos más, az iparban felhasznált 

anyagcsere képességgel rendelkeznek. Fontos szerepet játszanak például az üzemanyagok 

biológiai úton történı kénmentesítésében, de számos vegyület szintézisében is felhasználják 

ıket, például az indol elıállításában, amely vegyület egyes AIDS gyógyszerek 

hatóanyagainak prekurzora. Biotechnológiai célú felhasználásuk nagyon sokrétő, számos 

tudományos cikk foglalkozik az ipari felhasználási lehetıségek részletezésével (Bell és 

mtsai, 1998). 

A Rhodococcusok jellemzésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azok kórokozó jellegét 

sem. A ma ismert fajok között egyedül a Rhodococcus equi tekinthetı állatpatogén fajnak, 

elsısorban csikók tüdejében okoz tályogot. Humán megbetegedést szinte kizárólag 

immunszuppresszált, illetve HIV-fertızött egyénekben okoz, szintén a tüdıt támadva meg 

(Bell és mtsai, 1998). Más Rhodococcus fajokhoz köthetı megbetegedés ritkán fordul elı, 

és elsısorban légúti megbetegedésben szenvedık köpetmintáiból, illetve egyéb kórházi 

mintákból mutathatóak ki esetenként. Általánosságban elmondható, hogy egészséges 

immunrendszerrel rendelkezı emberekre nem jelentenek valós veszélyt e baktériumok. 

Ugyancsak egy fajról mondható el, hogy növénypatogén, méghozzá a Rhodococcus 

fascians-ról (Crespi és mtsai, 1992). E baktérium hatására a növények elvesztik az apikális 

dominanciájukat, és az oldalhajtások növekedésére helyezıdik a hangsúly. Bár számos 

gazdaszervezete van, amelyek mezıgazdasági szempontból fontos növények (pl. dohány, 

borsó) gazdasági károkozása csekély mértékő. 

 

II.1.3. A Rhodococcusok anyagcsere sokféleségének genetikai háttere 

 

A Rhodococcusok hatalmas anyagcsere diverzitásának alapját relatíve nagymérető 

genomjuk adja. Teljes genom vizsgálatok alapján a Rhodococcus sp. RHA1 genommérete 

9,7 megabázis (Mb) (McLeod és mtsai, 2006), míg a Rhodococcus erythropolis PR4 törzs 

genommérete 7 Mb-nak adódott (van der Geize és Dijkhuizen, 2004). E vizsgálatok 

rávilágítottak arra is, hogy e baktériumok általában nagy lineáris plazmidokkal 

rendelkeznek, amelyek mérete akár az 1 Mb-t is elérheti. Az RHA1-es törzs például három 

nagymérető plazmiddal is rendelkezik, amelyek mérete 330 Kb-tól 1,1 Mb-ig terjed. Ezeken 



 31 

a plazmidokon gyakran találhatóak olyan gének, amelyek a xenobiotikumok lebontásában 

játszanak szerepet. Itt találhatóak például a bph gének, amelyek a bifenil, illetve a 

poliklórozott-bifenil (PCB) lebontását végzı enzimeket kódolnak (McLeod és mtsai, 2006). 

E gének azonban nem csak az említett plazmidokon találhatóak meg, és így a kromoszómán 

kódolt kópiák is léteznek, illetve létezhetnek. A Rhodococcus erythropolis BD2-es törzse 

egy 210 Kb mérető lineáris plazmiddal rendelkezik (pBD2), amelyen az izopropil-benzol 

lebontásában résztvevı ipb gének kódolódnak. E plazmid 212 nyitott leolvasási keretet 

(open reading frame – ORF) tartalmaz, és ebbıl 23-nak tulajdonítanak metabolikus szerepet 

(van der Geize és Dijkhuizen, 2004). Ugyanakkor a Rhodococcusok nagy anyagcsere 

diverzitása nem kizárólag a plazmidokon kódolt géneken alapszik. Ahogy azt már az 

RHA1-es Rhodococcus sp. törzs esetén is megfigyelték, a plazmidon kódolt gének gyakran 

a kromoszómán is megtalálhatóak, és gyakorlatilag szét vannak szóródva a genomban. Ez 

biztosíthatja azt, hogy bizonyos anyagcsere képességek akkor is megmaradjanak, ha a sejt 

az adott plazmidot elveszíti. A Rhodococcusok anyagcseréjének sokféleségét tovább növeli 

az is, hogy sokszor egy bizonyos reakció katalizálásáért egyszerre több multilókusz enzim 

felelıs. Több olyan, a szénhidrogén-lebontásban szerepet játszó génjük ismert, amelyek 

funkcionálisan homológok, és az általuk kódolt enzimek aminosav szekvenciáit tekintve is 

nagy hasonlóságot mutatnak (van der Geize és Dijkhuizen, 2004). A Rhodococcus sp. Q15-

ös törzse, illetve a Rhodococcus erythropolis NRRL B-16531-es törzse például négy 

homológ alkán hidroxiláz génnel rendelkeznek (alkB1 – alkB4) (Whyte és mtsai, 2002). A 

Rhodococcus globerulus P6-os törzse a 2,3-dihidroxibifenil 1,2-dioxigenáz génnek (DHBD 

gén) három változatát kódolja, és ez nagyban hozzájárul e törzs nagymértékő PCB lebontó 

potenciáljához (Vaillancourt és mtsai, 2003). A Rhodococcus erythropolis Y2K-es törzse 

pedig öt különbözı extradiol dioxigenáz gént kódol (edi1, edi2, edi3, edi4 és dfdB) (Iida és 

mtsai, 2002). 

 

II.1.4. A katekol 1,2-dioxigenáz szerepe aromás szénhidrogének lebontásában a 

Rhodococcusok esetében 

 

Ahogy azt a korábbiakban már láttuk, számos Rhodococcus képes az aromás vegyületeket 

szén és energiaforrásként hasznosítani. E baktériumok esetében, az olyan egyszerő aromás 

vegyületek, mint a benzol, a fenol, toluol vagy anilin lebontása során az aromás győrő 

hasítását a katekol 1,2-dioxigenáz enzim katalizálja (Matsumura és mtsai, 2004; Vesely és 

mtsai, 2007). E jól ismert vegyületeken kívül egyes Rhodococcus törzsekrıl kimutatták, 
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hogy bonyolultabb, az ipar által felhasznált, jelentıs toxicitással rendelkezı aromás 

vegyületek lebontása során is ez a győrőhasító enzim aktiválódik. Haroune és mtsai (2002) 

írták le azt a Rhodococus pyridinivorans törzset, amely ily módon képes a benzotiazol 

lebontására. E vegyületet fungicid hatása miatt a papíripar, illetve a bırgyárak használják, 

de származékainak felhasználása is sokrétő, ugyanakkor jelentıs toxicitással bírnak, míg 

biodegradációjuk limitált. Li és mtsai (2006) olyan Rhodoccus ruber törzsrıl számoltak be, 

amely a di-n-butil ftalátészter lebontására volt képes, és az e molekulában található 

benzolgyőrő hasítását a katekol 1,2-dioxigenáz enzim katalizálta. E vegyület használata 

szintén széles körben elterjedt, így például a mőanyag-, és a kozmetikai iparban, miközben 

állatkísérletek igazolták, hogy jelentıs toxicitással bír, mivel káros hatása van a hím 

egyedek ivarszerveinek pre- és posztnatális fejlıdésére. E néhány példa alapján is jól 

látszik, hogy az aromás vegyületek lebontására képes Rhodococcusok katekol 1,2-

dioxigenáz enzime milyen sokféle aromás vegyület lebontásában játszik elengedhetetlenül 

fontos szerepet. Sok esetben azonban csak az enzim aktivitása ismert, és laborintenzív 

proteomikai vizsgálatokkal igazolják ezt az aktivitást, miközben az enzimet kódoló gén 

kimutatása szintén fontos lenne, hiszen egy mikrobiális közösségbıl csak ily módon tudjuk 

e számunkra fontos törzseket PCR segítségével kimutatni. 
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II.2. CÉLKITŐZÉSEK 

 

Az utóbbi években számos új Rhodococcus fajt izoláltak és írtak le, amelyek ráadásul 

többnyire képesek az aromás szénhidrogéneket szén és energiaforrásként hasznosítani. A 

legtöbb esetben ki is mutatták a katekol 1,2-dioxigenáz enzim szerepét e folyamatokban. E 

vizsgálatok azonban csupán enzimaktivitás mérésekre terjedtek ki, míg a genetikai hátteret 

nem vizsgálták, így a különbözı fajok katekol 1,2-dioxigenáz génjének (catA) nukleotid-

szekvenciája ismeretlen maradt. Ma, amikor a funkciógén alapú közösségvizsgálatok egyre 

nagyobb teret kapnak, elengedhetetlen, hogy ismerjük e gének bázissorrendjét, a genomban 

való elhelyezkedésüket, illetve diverzitásukat. Célunk az volt, hogy kıolajszármazékokkal 

szennyezett mintákból Rhodococcus törzseket izoláljunk, majd az eddig ismert catA gének 

bázissorrendje alapján általunk tervezett PCR primerek segítségével kimutassuk e 

törzsekbıl a catA gén jelenlétét, megállapítsuk azok bázissorendjét, illetve azt, hogy e gén 

milyen filogenetikai információt hordoz, és alkalmas-e a Rhodococcus törzsek faji szintő 

azonosítására. 



 34 

II. 3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

II.3.1. Mintavételezés 

 

A törzsizoláláshoz felhasznált, kıolajszármazékokkal szennyezett talaj- illetve 

talajvízminták Magyarország több különbözı pontjáról származtak. A mintavételezések 

2003. és 2006. között történtek. A minták összes alifás szénhidrogéntartalma 1 és 42472 mg 

kg-1 közötti volt. A molekuláris munkákhoz használt talajvízmintákat 2007-ben vételeztük 

szintén Magyarországon. A minták alifás szénhidrogéntartalmát egy akkreditált 

laboratórium állapította meg. Minden mintavételezés során szennyezéstıl mentes minták is 

begyőjtésre kerültek, amelyeket kontroll mintaként használtunk a vizsgálatok során. 

 

II.3.2. A munka során felhasznált, törzsgyőjteménybıl származó baktériumtörzsek, és 

azok tenyésztési feltételei 

 

Munkánk során több olyan baktériumtörzset használtunk referenciaként, amelyekrıl 

ismert, hogy képesek a BTEX-vegyületeket szén és energiaforrásként hasznosítani, valamint 

rendelkeznek a catA génnel. A Pseudomonas putida DSM 291, Acinetobacter genospecies 

11 DSM 590, Rhodococcus opacus DSM 43205 és Rhodococcus rhodochrous DSM 43241 

törzseket a németországi törzsgyőjteménybıl, a Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 

und Zellkulturen-tıl (DSMZ) rendeltük. Az Acinetobacter calcoaceticus SM5T4 törzs az 

ELTE Mikrobiológiai Tanszékének törzsgyőjteményébıl származott. Minden 

baktériumtörzset alap nutrient táptalajon (DSMZ medium 1) tenyésztettünk 28 °C-on. 

 

II.3.3. Szénhidrogén-lebontásra képes baktériumtörzsek izolálása a mintákból 

 

A törzsizolálás két különbözı laborban, két különbözı módszer szerint történt. Azokat a 

törzseket, amelyeknek a jelölése „e” betőt tartalmaz, például „64e47”, a következı 

módszerrel izoláltuk az ELTE Mikrobiológiai Tanszékén: 1 g mintát adtunk 99 ml dúsító 

tápleveshez, amelynek összetétele a következı volt: 0,5 g NH4Cl; 0,5 g Na2HPO4xH2O; 0,5 

g KH2PO4; 0,5 g MgSO4x7H2O; 4,0 g NaCl; 6,4 mg CuSO4x5H2O; 1,1 mg FeSO4x7H2O; 

7,9 mg MnCl2x4H2O; 1,5 mg ZnSO4x7H2O és 1000 ml desztillált víz. A dúsító tápleveshez 

10 g l-1 végkoncentrációban steril gázolajat adtunk szénforrásként. A beoltott táplevest egy 

hétig 28 °C-on inkubáltuk, majd 10 tagú hígítási sort készítettünk. A hígítási tagokból 
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ezután 0,1 ml-t szélesztettünk olyan táplemezekre, amelyek a steril dúsító tápleves 2 % 

agarral megszilárdított változatát tartalmazták. A táplemezeket két hétig 28 °C-on 

inkubáltuk, majd különálló telepeket izoláltunk, és a tiszta tenyészeteket DSMZ 1 

tápagaron, 28 °C-on tartottuk fenn.  

Az „AK” betőjelzéső törzseket a Szent István Egyetem Környezetvédelmi és 

Környezetbiztonsági Tanszékén izolálták a következı módon: 10 g mintát adtak 90 ml steril 

desztillált vízhez, amely tartalmazott 0,02% TWEEN-80 oldatot, valamint 3 mm átmérıjő 

steril üveggyöngyöket. A mintákat ezután rázótermosztátban 72 órán át 200 rpm 

fordulatszámon, 28 °C-on inkubálták. Az inkubáció után az elegy 10 ml-ét az elıbbiekben 

már ismertetett összetételő dúsító tápleveshez adták, amelyet kiegészítettek 05 g/l peptonnal 

és 0,5 g/l élesztıkivonattal. Szénforrásként gázolaj és nyers kıolaj 3:2 arányú keverékébıl 2 

ml-t adtak a 90 ml dúsító tápleveshez. A tápleveseket ezután rázótermosztátban inkubáltak 

120 órán át 200 rpm fordulatszámon, 28 °C-on. Inkubáció után a dúsító tenyészetbıl 10 ml-t 

átoltottak új, steril dúsító táplevesbe és az elıbbiekkel azonos körülmények között 

inkubálták rázótermosztátban 72 órán át 200 rpm fordulatszámon, 28 °C-on. Ezután 10 tagú 

hígítási sort készítettünk a dúsító tenyészetekbıl, és a hígítási tagok 0,1 ml-ét TGE 

táplemezekre szélesztettek és 28 °C-on inkubálták ıket. A TGE táplemezek a következıket 

tartalmazták: 5,0 g Bacto tripton, 2,5 g élesztıkivonat, 1,0 g glükóz, 20,0 g agar, 1000 ml 

desztillált víz. A tiszta izolátumokat TGE táplemezeken tartották fenn. 

A gázolaj és a gázolaj-nyersolaj keveréket azért választottuk egyedüli szénforrásnak a 

dúsításhoz, mert nagy mennyiségben tartalmaznak aromás szénhidrogéneket. A gázolaj 5 

%-ban tartalmaz benzolt, 35%-ig toluolt, 7%-ig trimetilbenzolt, illetve 1%-ig naftalint. 

 

II.3.4. Az izolátumok aromás szénhidrogén-bontóképességének vizsgálata 

 

Az izolált törzsek aromás szénhidrogén-lebontását oly módon vizsgáltuk, hogy a 

fentiekben már ismertetett dúsító táplevesbe oltottuk ıket, és egyedi szénforrásként 

valamilyen egyszerő aromás szénhidrogént, benzolt, toluolt, xilolt vagy fenolt adtunk a 

tápleveshez. A baktériumsejteket 50 ml táplevesbe szuszpendáltuk, majd ezután adtuk a 

tápleveshez a membránszőrıvel sterilizált aromás szénhidrogént. A benzolt, toluolt és a 

xilolt 1,5 g/l koncentrációban, míg a fenolt 0,2 g/l koncentrációban adagoltuk. Az adott 

szénforrás hasznosítására a tápleveshez hozzáadott rezazurin redoxindikátor kék színének 

rózsaszínné változásából következtettünk. A mintákat egy hétig inkubáltuk 

rázótermosztátban 28 °C-on. 
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II.3.5.A katekol 1,2-dioxigenáz enzim aktivitásvizsgálata 

 

II.3.5.1 A sejtek inkubálása és az enzim izolálása: 

 

Hogy a katekol 1,2-dioxigenáz enzim aktivitását vizsgálni tudjuk, a sejteket a már 

ismertetett dúsító táplevesbe oltottuk, és egyedi szénforrásként benzolt adtunk a tápleveshez 

1,5 g/l végkoncentrációban. A tenyészeteket egy hétig inkubáltuk rázótermosztátban 28 °C-

on. Az inkubáció után a sejteket lecentrifugáltuk (5000 g, 10 perc), majd 0,003 M-os Trisz-

HCl pufferrel (pH=7,5) mostuk. Újabb centrifugálást követıen a sejteket 5 ml 0,03 M-os 

Trisz-HCl pufferben (pH=7,5) szuszpendáltuk. Ezután a sejteket szonikátor segítségével 

tártuk fel. A sejtfeltárást jégen végeztük 5 percig 50 Hz-cel. A sejtlizátumot ezután 15 

percig centrifugáltuk 15000 g-vel 4°C-on, hogy a sejttörmelék megfelelıen leülepedjen. Az 

enzimizolálás során kapott felülúszó tulajdonképpen nem más, mint egy összfehérje 

extraktum, amely tartalmazza a győrőhasító enzimet, enzimeket. Ez az extraktum 

közvetlenül használható enzimaktivitás mérésre, további tisztítást nem igényel. Ahhoz, hogy 

a késıbbiekben enzimaktivitás értéket tudjunk megadni, ismernünk kell az összfehérje 

extraktum fehérjekoncentrációját, ennek meghatározása a Bradford módszer segítségével 

történt. 

 

II.3.5.2. Fehérjekoncentráció meghatározása Bradford módszerrel: 

 

A fehérjék kötik a Coomassie Brilliant Blue (Bradord reagens) festéket, ami 

fotometriásan detektálható. 1-20 µg fehérje esetén az elnyelés arányos a fehérje 

mennyiséggel (Nyitray, 2003). Több fehérje esetén hígítani kell az oldatot. Az ismeretlen 

fehérjénkre kapott értékeket egy ismert, standard fehérjére (szérum albumin) kapott 

értékekkel szükséges összevetni. 

 

A kalibrációs görbe elkészítése: 

� 4-4 1,6 ml-es Eppendorf-csıbe bemérünk 5, 10, 15, 20 µl 0,5 mg/ml-es Bovine Serum 

Albumin oldatot (BSA), majd 0,15 M-os NaCl-oldattal térfogatukat 100 µl-re egészítjük 

ki, 

� 1-1 Eppendorf-csıbe 100 µl 0,15 M-os NaCl-oldatot mérünk be, ezt használjuk majd 

referencia oldatként, 
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� minden csıhöz 1 ml Bradford reagenst adunk, majd alaposan összekeverjük ıket 

kémcsıkeverı segítségével, 

� az oldatok fényelnyelését 595 nm-en vizsgáljuk 1 ml-es küvettában, 

� a kalibrációs görbét úgy vesszük fel, hogy ábrázoljuk az 595 nm-en mért, a 

referenciaoldat fényelnyelésével csökkentett abszorbancia értékeket a BSA fehérje 

mikrogrammokban megadott mennyiségének függvényében, majd a kapott pontokra 

lineáris regresszióval egyenest illesztünk. 

 

Az összfehérje extraktum fehérjekoncentrációjának meghatározása: 

� 3-3 Eppendorf-csıbe 25, 50 és 100 µl fehérje extraktumot pipettázunk, majd térfogatukat 

0,15 M-os NaCl-oldattal 100 µl-re egészítjük ki, 

� mindegyik csıbe 1 ml Bradford reagenst mérünk, majd alaposan összekeverjük ıket 

� az oldatok fényelnyelését 595 nm-en vizsgáljuk 1 ml-es küvettában, majd a 

referenciaoldat fényelnyelésével csökkentett abszorbancia értékeket az elızıleg felvett 

standard görbe egyenletébe behelyettesítjük, és meghatározzuk az extraktum 

fehérjekoncentrációját. 

 

II.3.5.3 Az enzimaktivitás mérés folyamata: 

 

Mivel a győrőhasító enzim terméke, illetve annak feldúsulása a reakcióelegyben jól 

észrevehetı növekedést okoz a reakcióelegy abszorbanciájában, a reakció könnyen nyomon 

követhetı spektrofotométer segítségével (Hegeman, 1966). A katekol 1,2-dioxigenáz enzim 

hatására a katekolból cisz,cisz-mukonsav keletkezik, amelynek feldúsulása a 

reakcióelegyben 260 nm-en detektálható. Ahhoz azonban, hogy a termék feldúsuljon a 

reakcióelegyben, a lebontási útvonal következı lépését katalizáló enzim mőködését 

gátolnunk kell. Ez kelátornak, jelen esetben EDTA-nak a reakcióelegyhez adásával érhetı 

el. 

 

A reakcióelegy összetétele:  

 

� 0,3 ml Trisz-HCl puffer (0,033 M), 

� 0,1 ml EDTA (0,03 g/ml), 

� összfehérje extraktum – fehérjekoncentrációtól függıen 0,1 – 0,3 ml, 
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� 0,01 ml katekol-oldat (1 µmol/ml), 

� desztillált víz – annyi, amennyivel 1 ml-re egészítjük ki a reakcióelegy térfogatát. 

 

A reakcióelegyet kémcsıkeverı segítségével alaposan összekeverjük. A katekolt 

közvetlenül a mérés elindítása elıtt adjuk a reakcóelegyhez, amelyet újból összekeverünk, 

majd 1 cm-es küvettába pipettázzuk, és elindítjuk a mérést. A spektrofotométerrel 

(PerkinElmer Lambda 35) 5 másodpercenként mérjük a reakcióelegy abszorbanciáját 

(Time Drive mérés - abszorbancia változás ábrázolása az idı függvényében), és ha a 

győrőhasító enzim mőködik, akkor a fotométer végeredményként egy telítési görbét rajzol 

ki, amely az enzim aktivitásgörbéjének felel meg. Mivel tudjuk, hogy adott mennyiségő 

katekol elbontása mekkora növekedést okoz az abszorbanciában, illetve hogy mennyi 

fehérjét tartalmaz a reakcióelegyünk, enzimaktivitás értéket tudunk megadni. Ennek 

mértékegysége: nmol elbontott szubsztrát * perc-1 * mg-1 összfehérje. Aktivitásértéket a 

reakció elsı 5 – 10 perce alapján számolunk, ugyanis a termék keletkezése itt még közel 

lineáris. A reakció elsı 5 – 10 perce alapján kiszámolhatjuk tehát, hogy 1 perc alatt hány 

nmol szubsztrátot bont el az enzim. Ha például 10 perc alatt 2 nmol szubsztrát elbontását 

detektáljuk, és a szubsztrát keletkezése ez idı alatt lineáris volt, akkor feltételezhetjük, 

hogy 1 perc alatt 0,2 nmol szubsztrát bomlott el. Az így kapott értéket – a 0,2 nmol-t - 

elosztjuk a reakcióelegyben lévı összfehérje mennyiségével és így adhatjuk meg az 

enzimaktivitás értéket az elıbbi mértékegységben kifejezve. 

 

II.3.6. DNS izolálás 

 

A baktériumtörzsekbıl a DNS izolálást G-spinTM Genomic DNA Extraction Kit-tel 

végeztük (INTRON Biotechnology, South Korea), a gyártó által megadott módon. A 

talajvízmintákból a DNS izolálást a MoBio UltraClean Soil DNA Isolation Kit-tel végeztük 

(MoBio Laboratories Inc., USA) a gyártó elıírása szerint. A kapott DNS-t agaróz 

gélelektroforézissel detektáltuk. 1 %-os agaróz gélt öntöttünk (1 g agaróz, 10 ml 10xTBE, 

90 ml bdH2O, és 0,5 µl/ml etídium-bromid). A gél zsebeibe 5 µl DNS-mintát és 3µl 

töltıpuffert (30 v/v % glicerin, 0,25 mM brómfenolkék), az elsı zsebbe pedig 1,8 µl 

molekulasúly markert (Fermentas, Lambda DNA/EcoRI + HindIII Marker, 3) pipettáztunk. 

A gélt 1xTBE pufferben (TRIS-bázis 10,78 g/l; bórsav 5,50 g/l; EDTA 0,74 g/l; pH 8,3) 

100 V-on 20 percig futtattuk, majd UV fényben vizsgáltuk. 
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II.3.7. 16S rDNS PCR 

 

Steril PCR (polimeráz láncreakció) csövekbe 5 µl 10x PCR puffert (Fermentas), 2 mM 

MgCl2-ot (Fermentas), 0,8 mM dNTP-t (Fermentas), 0,3 µM univerzális Bacteria 

doménspecifikus 27f primert (5’ GAG TTT GAT CCT GGC TCA G 3’), 0,3 µM 

univerzális Bacteria doménspecifikus 1525r primert (5’ AGA AAG GAG GTG ATC CAG 

CC), 27 µl steril dH2O-t és 3 µl tisztított DNS-t mértünk be. A PCR csövek tartalmát 

kémcsıkeverı segítségével összekevertük, majd lecentrifugáltuk. A PCR-t GeneAmp 

PCR System 2700 (Applied Biosystems) készülékkel végeztük. 

 

A kezdeti denaturációs lépést (98oC, 3 perc) követıen 1 µl Taq polimerázt (Fermentas) 

pipettáztunk a csövekbe. A hıprofil a következı volt: 

 

� 98oC  3 perc  Kezdeti denaturáció  

� 94oC  10 mp  Taq hozzáadása  

� 52 oC  30 mp  Primer anelláció   

� 72oC  1 perc  Extenzió   32 ciklus 

� 94oC  30 mp  Denaturáció   

� 72oC  10 perc Végsı extenzió 

� 4oC  ∞  Hőtés 

 

A PCR termékeket agaróz gélelektroforézissel detektáltuk. 

 

II.3.8. Az izolált baktériumtörzsek csoportosítása Amplifikált Riboszómális DNS 

Restrikciós Analízisével (ARDRA) 

 

Az Amplifikált Riboszómális DNS Restrikciós Analízise (Massol-Deya és mtsai, 1995) 

során gyakran hasító restrikciós enzimekkel emésztettük a PCR során kapott DNS 

terméket. Távoli rokon fajoknál a régión belül található restrikciós hasítási helyek száma 

nagyban különbözhet. Az enzimatikus emésztések gél-elektroforézis utáni mintázata az 

eltérı méret és fragmentszám miatt különbözı lesz. A PCR terméket külön-külön kétféle 

restrikciós enzimmel emésztettük. Az emésztéshez felhasznált enzimek a Csp6I 

(Fermentas) (G↓TAC), és a BsuRI (Fermentas) (GG↓CC) restrikciós enzimek voltak. 
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Az enzimatikusan emésztett DNS gél-elektroforézise: 

 

A mintákat 1,7 %-os agaróz gélen futtattuk, ennek folyamata a következı volt: 

 

� 1,7 %-os agaróz gélt készítettünk, 1x TBE-pufferrel, a gélbe a megszilárdulás elıtt 

etídium-bromidot tettünk ~0,5 µg/ml végkoncentrációban, 

� 20 µl emésztett PCR terméket összekevertünk 8 µl töltıpufferrel, majd a zsebekbe 

töltöttük, az utolsó zsebbe 2 µl molekulasúly (pUC Mix, Marker 8) standardot töltöttünk, 

� az elektroforézist 1x TBE-pufferben 2 órán keresztül 80 V-on végeztük, 

a kialakuló sávmintázat UV-fény alatt láthatóvá válik, az eredményeket digitális 

képrögzítéssel dokumentáltuk. 

 

II.3.9. Az izolált baktériumtörzsek 16S rDNS bázissorrend elemzése 

 

II.3.9.1. A 16S rDNS PCR termék tisztítása: 

 

A DNS tisztítása Viogene Kittel történt a gyártó elıírása szerint. A tisztítás lényege, hogy 

a 100 bp- 10 kb mérető DNS fragmentek kaotripikus sók jelenlétében a szilikát alapú 

membránhoz kötödnek, majd több tisztítási fázist követıen, melyek során lemossuk a 

felesleges sókat, primereket, dNTP-t, eluáljuk a fragmenteket a membránról. 

 

II.3.9.2. A szekvenáló reakció: 

 

Steril PCR-csövekbe a következıket mértük be: 2 µl BigDye Terminator (Applied 

Biosystems, USA), 3 µl puffer, 1 µl 27f primer, 8 µl dH2O, 6 µl tisztított DNS. A csöveket 

GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems) készülékbe tettük.  

A hıprofil a következı volt: 

� 960C          10 mp     

� 500C            5 mp      28 ciklus 

� 600C            4 perc   

�  40C             ∞ 
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II.3.9.3. DNS tisztítás etanolos precipitációval: 

 

A szekvenáló reakció során nyert termékhez hozzámértünk: 3 µl 3M Na-acetát oldatot 

(pH 4,6), 62,5 µl 95%-os etanolt 14,5 µl dH2O-t. Kémcsıkeverıvel összekevertük, majd 15 

percig állni hagytuk szobahımérsékleten. A mintákat ezután centrifugáltuk (18000 g; 20 

perc), majd a felülúszót óvatosan leszívtuk. A csapadékra 250 µl 70%-os etanolt mértünk, 

majd kémcsıkeverıvel összekevertük. A mintát ezután újból centrifugáltuk (18000 g; 10 

perc), majd a felülúszót ismét óvatosan leszívtuk. Végül vákuumcentrifugában kiszárítottuk 

(12 perc). 

 

II.3.9.4. Elemzés ABI PRISM 310 automata berendezéssel: 

 

A beszárított terméket 17 µl TSR-pufferbe vettük fel, és a gyártó által megadott módon 

denaturáltuk, majd futtattuk. Az adatgyőjtést és feldolgozást az ABI PRISM 310 genetikai 

analizátorral végeztük el (Applied Biosystem, USA). A homológ szekvenciák keresését a 

BLAST algoritmus segítségével végeztük el (Altschul és mtsai, 1997). 

 

II.3.10. A katekol 1,2 dioxigenáz enzim génjének (catA) kimutatása PCR segítségével – 

primer tervezés 

 

Az általunk izolált, szénhidrogénbontó törzsekbıl kezdetben egy korábban Sei és mtsai 

(1999) által tervezett, univerzálisnak beállított primerpár segítségével kíséreltük meg 

kimutatni a catA gént. E primerek szekvenciája a következı volt: C12Of 5’-GCC AAC 

GTC GAC GTC TGG CA-3’; C12Or 5’-CGC CTT CAA AGT TGA TCT GCG TGG T-3’. 

Az alkalmazott anellációs hımérséklet 57 °C volt. 

A kísérletek során szükségessé vált kevésbé általános primerek tervezése. Az új primerek 

tervezéséhez számos baktériumfaj catA génjének bázissorrendjét töltöttük le a GenBank 

adatbázisából (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html), majd a MEGA3 

bioinformatikai program segítségével illesztettük ıket (Kumar és mtsai, 2004), és 

megfelelıen konzervatív szakaszokat kerestünk a primertervezéshez. A letöltött 

szekvenciák a következıek voltak (zárójelben a GenBank azonosító számokat közöljük): 

Rhodococcus sp. AN-22 (AB167712), Nocardia sp. (AY613438), Rhodococcus opacus 

(X99622), Rhodococcus rhodochrous (AF043741), Rhizobium etli (CP000133), Nocardia 
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farcinica (AP006618), Streptomyces setonii (AF435013), Acinetobacter calcoaceticus 

NCIB 8250 (Z36909), Rhodococcus erythropolis CCM2595 (AJ605581), Pseudomonas 

stutzeri (AJ633076), Pseudomonas arvilla (D37783), Pseudomonas putida (D37782), 

Pseudomonas mendocina ATCC 25411 (AJ633096), Pseudomonas balearica (AJ633095), 

Pseudomonas aeruginosa (AJ633097), Acinetobacter lwoffii (U77658). 

A tervezett primerek GC-tartalmát és olvadáspontját az IDT – Integrated DNA 

Technologies-honlapján található Oligo Analyzer segítségével ellenıriztük. Késıbb a 

primereket ugyanezen cégtıl rendeltük. 

 

II.3.11. Rhodococcus fajok catA génjének kimutatása az újonnan tervezett PCR 

primerek segítségével tiszta tenyészetekbıl, valamint környezeti mintákból 

 

Az új primerekkel történı PCR reakció összetétele, valamint hıprofilja a II.3.7.-es 

fejezetben leírtakhoz hasonlóan alakult, kivéve természetesen az alkalmazott anellációs 

hımérsékletet. Az új primerek szekvenciáját, valamint azok optimális anellációs 

hımérsékletét a II.4. Eredmények és értékelésük címő fejezet tárgyalja. 

Mivel a közösségi DNS minták gázolajjal erısen szennyezett talajvízbıl származtak, az 

izolált DNS minıségét ellenıriznünk kellett ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy 

az a PCR reakciót gátló anyagoktól mentes, és nehogy emiatt a catA PCR során téves 

negatív eredményt kapjunk. Ehhez a közösségi DNS mintákat elıször 16S PCR reakcióban 

alkalmaztuk templátként, és csak akkor dolgoztunk tovább a DNS mintákkal, ha e reakció 

során megfelelı mennyiségő és minıségő PCR termék keletkezett. 

 

II.3.12. Az újonnan tervezett, Rhodococcus fajok catA génjére specificus PCR 

primerek kimutatási határértékének vizsgálata 

 

Hogy az új primerek kimutatási határértékét vizsgálni tudjuk, a kísérletek során 

felhasznált Rhodococcus törzsekbıl izolált DNS mintákból hígítási sort készítettünk a 

következı koncentrációkra: 1 ng, 10-1 ng, 10-2 ng és 10-3 ng/µl. Az így kapott, hígított DNS 

mintákat használtuk templátként a Rhodococcus catA specifikus PCR reakció során. Az 

eredményekbıl következtettünk arra a legkisebb catA gén kópiszámra amely esetén még 

kimutatható e gén egy DNS mintából. A DNS koncentrációt Lambda 35 spektrofotométer 

(PerkinElmer, USA) és Hellma TrayCell küvetták (Hellma GmbH, Germany) segítségével 

vizsgáltuk meg. 
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II.3.13. A Rhodococcus catA PCR termékek bázissorrend elemzése és filogenetikai 

analízisük 

 

A kapott PCR termékek bázissorrend elemzése a II.3.9.-es fejezetben leírtak szerint 

történt. 

A kapott szekvenciákat MEGA3 program segítségével, a ClustalW algoritmust használva 

illesztettük (Kumar és mtsai, 2004), majd a neighbor-joining módszerrel filogenetikai fát 

szerkesztettünk (Saitou and Nei, 1987), hogy lássuk e szekvenciák rokonsági viszonyait. 

 

II.3.14. A kevert catA PCR termékek klónozással történı szétválasztása 

 

A PCR termékeket megtisztítottuk (Viogene DNA/RNA Extraction Kit, Viogene BioTek 

Corp., Taiwan) és p-GemT Easy vektorba ligáltuk, ez követıen JM109 High Efficiency 

Competent Escherichia coli (Promega, USA) sejteket transzformáltunk az így készült 

vektorral. Az inzertet tartalmazó vektort hordozó sejteket kék-fehér szelekció segítségével 

választottuk ki. Ehhez az ampicillint (Sigma-Aldrich, USA) tartalmazó LB táplemezekre 

X-Gal-t (5-bróm-4-klór-3-indolin-β-D-galaktozid; Promega, USA) és IPTG-t (izopropil-

tio-galaktozid) vittünk fel a gyártó által leírt koncentrációban, majd erre szélesztettük a 

transzformált E. coli sejteket, és 37 oC-on 24 órán keresztül inkubáltuk. A kinıtt fehér 

telepeket steril fogpiszkáló segítségével átpontoztuk egy másik LB táplemezre, majd újabb 

24 órát inkubáltuk 37 oC-on. A telepeket egyenként 30 µl steril vízbe vittük át steril 

fogpiszkáló segítségével. Kémcsıkeverı segítségével történı alapos szuszpendálás után a 

plazmid DNS kinyeréséhez a sejteket 98 oC-on 5 percig lizáltuk, majd 18000 g-n 5 percig 

centrifugáltuk. 

 

II.3.15. A GenBank adatbázisában általunk elhelyezett nukleotid szekvenciák 

azonosító számai 

 

Az általunk megállapított catA gén szekvenciák az alábbi azonosító számokkal 

szerepelnek a GenBank adatbázisban: EU004424-tól EU004436-ig, míg a 16S rRNS gén 

szekvenciák az alábbi azonosító számok alatt tekinthetıek meg: EU004415-tól EU004423-

ig. 
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II.4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

II.4.1. A törzsizolálás eredményei 

 

Az ELTE Mikrobiológiai Tanszékén, a BKV III.-ik kerületi jármőjavító telephelyén vett 

talajmintákból izolált szénhidrogénbontó törzsekkel 2003. óta folynak vizsgálatok. E 

törzsek mind olyan nemzetségekbe tartoznak, amelyekben megtalálhatóak szénhidrogén-

lebontó képességgel rendelkezı fajok (Nishino, 1992). 

A Szent István Egyetem Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszékén izolált 

törzseket célirányosan választották ki, így e baktériumok kivétel nélkül a Rhodococcus 

nemzetség tagjai. Mivel sok esetben a gázolajjal, illetve kıolajszármazékokkal történı 

szennyezés helyszínét a kármentesítést megrendelı cégek nem kívánják nyilvánosságra 

hozni, e törzsek pontos származási helyét nem közöljük. A Rhodococcus nemzetség 

tagjairól jól ismert szénhidrogénbontó képességük (Andreoni és mtsai, 2004; Abraham és 

mtsai, 2005; Carvalho és Fonseca, 2005; Lee és mtsai, 2006), valamint egyes tagjairól 

ismert, hogy katekol 1,2-dioxigenáz enzimet kódolnak a genomjukban (Matsumura és 

mtsai, 2004; Kolomytseva és mtsai, 2007; Vesely és mtsai, 2007), így e törzsek megfelelı 

alapot nyújtottak a catA gén PCR alapú kimutatására irányuló vizsgálatokhoz. 

Az izolált és azonosított törzsek pontos rendszertani helyzetét, az izolálás során 

felhasznált minta típusát, illetve szennyezettségére vonatkozó minıségi és mennyiségi 

adatokat az 1.a és 1.b táblázatok foglalják össze. 

 

1.a táblázat: Az ELTE Mikrobiológiai Tanszékén izolált törzsek 

A törzs 

jele 

Legközelebbi rokon faj a 16S rDNS 

bázissorrend alapján (GenBank azonosító) 

A minta 

típusa 

A minta 

TAPH* 

szennyezettsége 

16S rDNS 

szekvencia 

homológia 

64e47 Rhodococcus erythropolis (X81929) talaj 698 mg/kg 99,9% 

84e35 Rhizobium sp. ( AJ294417) talaj 10600 mg/kg 100% 

64e39 Microbacterium oxydans (AY785738) talaj 698 mg/kg 99,9% 

84e37B Pseudomonas stutzeri (AJ312163) talaj 10600 mg/kg 99,6% 

44e22 Bacillus subtilis (EF433403) talaj 2990 mg/kg 100% 

84e38 Achromobacter xylosoxidans (AJ880396) talaj 10600 mg/kg 99,4% 

64e43 Stenotrophomonas maltophilia (EF204217) talaj 698 mg/kg 100% 

*Total Aliphatic Petroleum Hydrocarbon: Összes alifás szénhidrogén 
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1.b táblázat: A SZIE Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszékén izolált törzsek 

A törzs 

jele 

Legközelebbi rokon faj a 

16S rDNS bázissorrend 

alapján (GenBank 

azonosító) 

A minta típusa 
A minta TAPH 

szennyzettsége 

16S rDNS 

szekvencia 

homológia 

AK35 
Rhodococcus erythropolis 
(X81929) 

talajvíz 17,4 mg/l 99,7% 

AK36 
Rhodococcus globerulus 
(X80619) 

talaj, 2 m mélységbıl, 
iszapos homok 

2520 mg/kg 99,9% 

AK37 
Rhodococcus pyridinivorans 
(AF173005) 

talajvíz 1,02 mg/l 100% 

AK38 
Rhodococcus gordoniae 
(AY233201) 

talaj 2 m 
mélységbıl,kavicsos 

homok 
7540 mg/kg 99,7% 

AK40 
Rhodococcus rhodochrous 

(X81936) 
harckocsi mosó 
szennyvíziszap 42472 mg/kg 99,7% 

AK41 
Rhodococcus ruber 
(X80625) 

iszapszerő 4820 mg/kg 100% 

AK42 
Rhodococcus erythropolis 

(X81929) 

talaj, 4,3 m 
mélységbıl, homokos 

kavics 
4270 mg/kg 99,7% 

AK44 
Rhodococcus aetherivorans 

(AF447391) 
talaj, 2 m mélységbıl, 

sárga futóhomok 10200 mg/kg 99,9% 

 

II.4.2. Az izolált törzsek aromás szénhidrogén hasznosítása 

 

Ahhoz, hogy a késıbbiekben az anyagcsere útvonalakat tanulmányozhassuk, tudnunk 

kellett, hogy az izolált törzseink milyen aromás vegyületek lebontására képesek. Elsısorban 

természetesen a monociklusos aromás vegyületek lebontására voltunk kíváncsiak, ezek 

közül is a benzol, a toluol, a xilol, diklór-benzolok, illetve a fenol szánforrásként való 

hasznosítását vizsgáltuk. Eredményeinket a 2. táblázat foglalja össze. Elsıre meglepı 

eredménynek tőnhet, hogy a 84e35-ös Rhizobium sp. törzs az aromás szénhidrogének 

milyen széles spektrumát képes hasznosítani, hiszen e törzsek elsısorban pillangósvirágú 

növények szimbiontáiként ismertek. Az utóbbi években azonban több tudományos kutatás 

igazolta, hogy egyes Rhizobium fajok képesek bizonyos aromás szénhidrogének lebontására 

az „orto” anyagcsere útvonalon keresztül, és hogy genomjukban megtalálható a katekol 1,2-

dioxigenáz enzimet kódoló gén (Gajendiran és Mahadevan, 1991; Gonzalez és mtsai, 2006). 
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2. táblázat: Az izolált törzsek aromás szénhidrogén bontó képessége 

Törzs kódja és neve Benzol Toluol Xilol Fenol 
1,2-

diklór 
benzol 

1,3-
diklór 
benzol 

1,4-
diklór 
benzol 

64e47 
Rhodococcus erythropolis  

+ + + + + + + 

84e35 
Rhizobium sp.  

+ + + + + + + 

64e39 
Microbacterium oxydans  

- - - - - - - 

84e37B 
Pseudomonas stutzeri  

+ - - - - - - 

44e22 
Bacillus subtilis  

- - - - - - - 

84e38 
Achromobacter xylosoxidans  

- - - - - - - 

64e43 
Stenotrophomonas maltophilia  

+ + + +/- - +/- +/- 

AK35 
Rhodococcus erythropolis  

+ + + + + + + 

AK36 
Rhodococcus globerulus  

+ + + + + + + 

AK37 
Rhodococcus pyridinivorans  

+ + + + + + + 

AK38 
Rhodococcus gordoniae  

+ + + + + + + 

AK40 
Rhodococcus rhodochrous  

+ + + + + + + 

AK41 
Rhodococcus ruber  

+ + + + + + + 

AK42 
Rhodococcus erythropolis  

+ + + + + + + 

AK44 
Rhodococcus aetherivorans  

+ + + + + + + 

 

II.4.3. A catA gén kimutatása PCR segítségével 

 

Azon törzsek esetében, amelyek képesek voltak valamilyen aromás vegyület lebontására, 

megpróbálkoztunk az aromás győrő hasításában résztvevı funkciógén PCR segítségével 

történı kimutatásával. Mivel e törzsek többségérıl az irodalmi adatok alapján feltételeztük 

a katekol 1,2-dioxigenáz enzimet kódoló gén meglétét, e gén kimutatását kíséreltük meg, 

méghozzá egy Sei és mtsai (1999) által korábban leírt, a kérdéses gén univerzális 

kimutatásához tervezett primerpár segítségével. E primerekkel azonban csak a 

referenciatörzsként használt törzsgyőjteményi Pseudomonas putida DSM291-es törzsének 

DNS mintáját felhasználva sikerült PCR terméket kapnunk és így kimutatni a catA gént. Ez 
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az eredmény meglepı volt, hiszen irodalmi forrásokból tudtuk, hogy a másik általunk 

használt referenciatörzs, az Acinetobacter genospecies 11 DSM590 genomjában is 

megtalálható a kérdéses gén (Ehrt és mtsai, 1994), ám ennek ellenére az univerzálisként 

leírt primerpárral nem tudtuk e törzs DNS mintáiból felszaporítani a célszekvenciát. Ez az 

eredmény arra kényszerített minket, hogy enzimaktivitás-vizsgálattal próbáljuk kimutatni 

néhány általunk izolált törzs esetén a gén meglétét. E vizsgálatokhoz a Rhodococcus 

erythropolis 64e47, a Rhizobium sp. 84e35, valamint az Acinetobacter calcoaceticus 

SM5T4 törzseket választottuk ki. Mindhárom törzs esetében megfigyelhetı volt a katekol 

1,2-dioxigenáz enzim megjelenése és aktivitása benzol lebontása során. Ekkor határoztuk 

el, hogy in silico vizsgáljuk meg a GenBank-ban megtalálható catA gén szekvenciákat, 

hogy választ találjunk arra a kérdésre, hogy több PCR optimalizációs kísérlet ellenére miért 

nem sikerül e törzsekbıl a kívánt gént a Sei és mtsai (1999) által tervezett primerekkel 

kimutatni. A GenBank-ból letöltött catA gén szekvenciákat a MEGA3 program, illetve a 

ClustalW algoritmus segítségével illesztettük, majd megkerestük azokat a szekvencia 

részeket, ahová az általunk használt primereknek illeszkedniük kellett. Vizsgálatunk 

kimutatta, hogy e primerek elsısorban Pseudomonas törzsek catA szekvenciáihoz 

illeszkednek megfelelıen, míg a Rhodococcus és Acinetobacter szekvenciák esetében 7 – 9 

mismatch figyelhetı meg a primerek illeszkedése során (8. kép), ami gátolhatja a PCR 

mőködését (Sipos és mtsai, 2007). 

 

 

8. kép: A Sei és mtsai (1999) által tervezett „univerzális” catA primerpár reverz tagjának 

illeszkedése különbözı catA gén szekvenciák esetén. A csillaggal jelölt nukleotidoknál mismatch 

figyelhetı meg. 

 

II.4.4. A catA gén kimutatása Rhodococcus törzsekbıl 

 

Mivel tapasztalataink szerint a catA gén diverzitása igen nagymértékő, annak 

kimutatására univerzális primerpárt tervezni nem lehet. Sokkal célravezetıbb kisebb 

csoportok, például nemzetségek fajainak génjeire specifikus primereket tervezni. Mivel 11 
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darab Rhodococcus törzs állt rendelkezésünkre, ráadásul e törzsek 8 különbözı fajba 

tartoztak, kézenfekvı volt, hogy a továbbiakban e csoportra összpontosítsunk, és a 

Rhodococcusok catA génjére specifikus primerpárt próbáljunk tervezni. Ez több 

szempontból is kívánatos volt, hiszen a GenBank adatbázisában ekkor még csak négy 

Rhodococcus törzs catA génjének szekvenciája volt elérhetı: a Rhodococcus erythropolis 

CCM2595, Rhodococcus opacus 1CP, Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13259, valamint 

a Rhodococcus sp AN-22. Jól látható tehát, hogy több faj esetében e gén szekvenciája még 

teljesen ismeretlen volt, így a meglévı négy szekvencia alapján kellett az egész csoportra 

specifikus primerpárt tervezni. Az ismert szekvenciák alapján a következı primerpárt 

terveztük: RHO-f  5’-GCC GCC ACC GAC AAG TT-3’, RHO-r  5’-CAC CAT GAG GTG 

CAG GTG-3’. A várt PCR termék hossza ~630 bázispár hosszúságú, míg az optimális 

anellációs hımérséklet 57 °C. E primerekkel a kutatás során használt összes Rhodococcus 

törzs DNS mintájából sikerült kimutatni a catA gént (9. kép). A primerpár specifitását 

mutatja, hogy Pseudomonas vagy Acinetobacter törzsek DNS mintáit felhasználva 

templátként nem kaptunk PCR terméket. 

 

 

9. kép: A vizsgált Rhodococcus törzsek DNS mintáiból az általunk tervezett primerpárral kapott 

catA PCR termékek. 1. R. erythropolis AK35, 2. R. globerulus AK36, 3. R. pyridinivorans AK37, 

4. R. gordoniae AK38, 5. R. rhodochrous AK40, 6. R. ruber AK41, 7. R. erythropolis AK42, 8. R. 

aetherivorans AK44, 9. R. rhodochrous DSM43241, 10. R. opacus DSM43205, 11. R. erythropolis 

64e47, M – pUC Mix Marker 8 molekula marker, NK – negatív kontroll. 

 

A kapott PCR termékeket bázissorrend elemzésnek vetettük alá, és megállapítottuk a 

legközelebbi rokon szekvenciákat (3. táblázat). Egyes törzsek esetében meglehetısen kis 

szekvencia homológiát tapasztaltunk, így például az AK36, AK37, AK40, illetve AK44-es 

törzseknél, ami nem meglepı, hiszen e fajok catA génjének szekvenciája ez idáig 
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ismeretlen volt, akárcsak az AK38-as törzs esetében. Ez utóbbi esetben meglepı eredményt 

kaptunk, ugyanis a bázissorrend elemzés kevert szekvenciát mutatott, ami izoenzimek 

jelenlétét valószínősítette. Ez az eredmény szükségessé tette az AK38-as törzs catA PCR 

termékének klónozását és a klónozás eredményeként két különbözı szekvenciát sikerült 

elkülöníteni. Az AK41 és 44-es törzsek esetében a legközelebbi rokon szekvencia egy 

Nocardia törzs catA gén szekvenciája volt. E Nocardia törzsnek azonban nem sikerült 

megtalálni a 16S rDNS szekvenciáját egyetlen adatbázisban sem, így e törzs taxonómiai 

besorolása véleményünk szerint téves és valószínőleg egy Rhodococcus ruber törzset 

azonosítottak tévesen Nocardia sp.-nek. E sejtésünket, amint azt a késıbbiekben látni 

fogjuk, a Rhodococcus törzseink catA génjének filogenetikai elemzése is megerısítette. 

 

3. táblázat: A vizsgált Rhodococcus törzsek részleges catA gén szekvenciáinak legközelebbi 

rokonai a GenBank adatbázisa alapján 

Törzs száma 
Legközelebbi rokon catA gén 

(GenBank azonosító) 
Szekvencia hossza 

(bázispár) 
Hasonlóság 

(%) 
64e47 Rhodococcus erythropolis (AJ605581) 573 95 

AK35 Rhodococcus erythropolis (AJ605581) 517 98 

AK36 Rhodococcus erythropolis (AJ605581) 527 91 

AK37 Rhodococcus sp. AN-22 (AB167712) 576 94 

AK38a* Rhodococcus sp. AN-22 (AB167712) 580 93 

AK38b* Rhodococcus sp. AN-22 (AB167712) 570 99 

AK40 Rhodococcus sp. AN-22 (AB167712) 539 92 

AK41 „Nocardia sp.” § C-14-1 (DQ267826) 520 100 

AK42 Rhodococcus erythropolis (AJ605581) 530 98 

AK44 „Nocardia sp.” § C-14-1 (DQ267826) 538 94 

* Izoenzim szekvenciák az AK38-as törzsbıl  

§ 16S rDNS információ hiányában e törzs taxonómiai besorolása kérdéses 

 

II.4.5. Rhodococcus eredető catA gének kimutatása PCR segítségével környezeti 

mintákból 

 

Mivel napjainkban fontos szerepet kap a funkciógének közösségi DNS mintákból való 

kimutatása különbözı szennyezett ökoszisztémák mikrobaközösségének vizsgálata során, a 

következı lépésben közösségi DNS mintákon teszteltük primereink mőködését. Ehhez két 
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különbözı területrıl származó, gázolajjal szennyezett talajvízmintát használtunk és e 

mintákból izoláltunk közösségi DNS-t, majd templátként alkalmaztuk a funkciógén 

specifikus PCR során. Negatív kontrollként a szennyezett területek közelébıl származó, ám 

szennyezéstıl mentes talajvízmintákat használtunk. A talajvízminták szennyezettségi 

adatait az 4. táblázat tartalmazza. PCR terméket csak a szennyezett DMM2-es mintából 

kaptunk, ráadásul a várt mérettartományban, míg a szintén szennyezett OM8-as, valamint a 

szennyezést nem tartalmazó kontroll mintákból nem kaptunk PCR terméket. Ez utóbbi 

eredmény szintén bizonyítja primereink specifitását, illetve közösségi mintákra való 

használhatóságát. A DMM2-es mintából származó PCR terméket direkt szekvencia 

analízisnek vetettük alá, klónozás ez esetben nem történt, és nem is volt szükséges, ugyanis 

eredményként tiszta szekvenciát kaptunk. A kapott szekvencia 97,1%-os hasonlóságot 

mutatott a Rhodococcus erythropolis CCM2595-ös törzsének catA gén szekvenciájával. Az 

eredmény alapján valószínősíthetjük, hogy a DMM2-es mintában, illetve abban a 

talajvízben, ahonnan e minta származik, egy Rhodococcus törzs is részt vesz a szennyezés 

eliminálásában és fontos tagja lehet a lebontásban résztvevı mikrobiális közösségnek. Az 

OM8-as mintából egy másik vizsgálat keretében, amelyet majd a IV. fejezetben 

ismertetünk, 16S rRNS gén alapú klónkönyvtár készült, és a klónok között nem találtunk 

Rhodococcus eredető 16S rDNS szekvenciát, tehát ez esetben valószínőleg más mikrobák 

felelısek a szennyezés lebontásáért. Ennek okait a IV. fejezetben részletesen ismertetjük 

majd. 

 

4. táblázat: A talajvízminták szennyezettségi paraméterei 

BTEX-vegyületek(µg/l)  
Minták 

Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok 
TPH (µg/l) 

OM3 77,9 <1 <1 <5 <50 

OM8 1990 1580 69 1570 3200 

DMM5 <0,2 <1 <1 <5 <50 

DMM2 736 3140 926 2020 4880 

 

II.4.6. Az újonnan tervezett, Rhodococcus fajok catA génjére specificus PCR primerek 

kimutatási határértéke 

 

A kimutatási határértéket az összes vizsgált törzs esetében 10-1 – 10-2 ng µl-1 templát DNS 

koncentrációban állapítottuk meg. Ha feltételezzük, hogy minden törzs genomjában csak 
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egy kópiában található meg e gén (ami természetesen az AK38-as törzs esetében, mint azt 

láttuk, nem igaz, hiszen legalább két kópiával rendelkezik), és tudjuk, hogy a 

Rhodococcusok átlagos genommérete körülbelül 8 Mb, illetve hogy egy bázispár átlagos 

moláris tömege 649 g, akkor 103 – 104 kópiának kell lennie 1 µl DNS templátban ahhoz, 

hogy a gént ki tudjuk mutatni PCR segítségével. Egy 50 µl végtérfogatú PCR reakcióban ez 

minimálisan 20 génkópiát jelent mikroliterenként. Ez az eredmény nem marad el sok más 

irodalmi, funkciógén specifikus primer kimutatási határértékétıl. 

 

II.4.7. A vizsgált Rhodococcus törzsek catA génjeinek filogenetikai elemzése 

 

Az általunk vizsgált Rhodococcus törzsek catA gén és 16S rRNS gén szekvenciáit a 

ClustalW algoritmus segítségével illesztettük, majd a neighbor-joining módszer 

segítségével filogenetikai fákat szerkesztettünk, és a két különbözı gén alapján készült 

fákat összehasonlítottuk (10. kép). Ahogy a kapott eredményekbıl látszik, a két különbözı 

gén alapján készült filogenetikai fa topológiája nagymértékben hasonlít egymásra és 

mindkét fán ugyanazok a fıbb csoportok fedezhetık fel. 

 

 

10. kép: A vizsgált Rhodococcus törzsek (a) 16S rRNS és (b) catA gén alapú filogenetikai fája. 

 

Ma már jól ismert, hogy a horizontális géntranszfer nagy szerepet játszik a mikrobiális 

közösségeknek a különbözı xenobiotikumokkal történı szennyezésekhez való 

adaptációjában. Ahogy azt már korábban Ragan (2001) is leírta, ha két különbözı gén 
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alapján készült filogenetikai fa topológiája egyértelmően eltér, akkor ez az eltérés 

horizontális géntranszferrel magyarázható. Jelen esetben azonban a funkciógén alapú 

filogenetikai fa, illetve a Rhodococcusok filogenetikáját a 16S rRNS gén alapján 

rekonstruáló fa oly mértékő egyezést mutat, hogy az véleményünk szerint kizár mindenféle, 

a közelmúltban lejátszódott horizontális géntranszfert a catA gén esetében, a vizsgált 

Rhodococcus fajok között. Mindezek ismeretében kijelenthetı, hogy a Rhodococcus fajok 

catA génje filogenetikai információt hordoz, és szekvenciájának ismerete alkalmas lehet 

akár a faji szintő azonosításra is.  
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II.5. DISZKUSSZIÓ: a Rhodococcus fajok catA génje, mint filogenetikai markergén 

 

Munkánk eredményeként sikeresen terveztünk meg és teszteltünk egy, a Rhodococcusok 

catA génjére specifikus primerpárt. Sikeresen mutattuk ki a gént mind törzsek DNS 

mintáiból, mind pedig egy gázolajjal szennyezett talajvíz mikrobaközösségének DNS 

mintájából. 

Több Rhodococcus faj általunk izolált törzseibıl elsıként mutattuk ki a catA gént PCR 

segítségével, illetve megállapítottuk annak bázissorendjét. Az AK38-as törzs genomjában a 

gén két eltérı genotípusát mutattuk ki, ami izoenzimek jelenlétét valószínősíti. Hasonlót 

írtak le korábban a Delftia acidovorans CA28-as törzs esetében, amely törzs két különbözı 

katekol 1,2-dioxigenáz izoenzimet kódol a genomjában. Míg az egyik izoenzim anilin 

lebontása során fejezıdött ki, és elsısorban szubsztituálatlan katekol lebontása során 

mutatott nagymértékő aktivitást, addig a másik 3-klóranilin lebontása során fejezıdött ki, 

és klórozott katekol szubsztrátok jelenlétében mutatott nagy aktivitást (Hinteregger és 

mtsai, 1992). 

A Rhodococcusok meglévı catA gén szekvenciái alapján filogenetikai fát 

szerkesztettünk, majd ezt összehasonlítottuk ugyanezen fajok 16S rRNS gén alapú 

filogenetikai fájával. Megállapítottuk, hogy a két fa topológiája közel egyforma, ami arra 

utal, hogy a különbözı Rhodococcus fajok között a catA gén esetében a közelmúltban nem 

történt horizontális géntranszfer, amelynek köszönhetıen a gén filogenetikai információt 

hordoz. Hasonló eredményeket írtak le korábban Hyphomicrobium törzsek diklórmetán-

dehalogenáz génjeinek esetében (Nikolausz és mtsai, 2005). Jól ismert, hogy egyes 

Rhodococcusok nagymérető lineáris plazmidot hordozhatnak (van der Geize és Dijkhuizen, 

2004), amelyen számos, a xenobiotikumok lebontásában szerepet játszó gén kódolódhat. E 

gének elsısorban „meta”-típusú győrőhasítást végzı dioxigenázokat, illetve bifenilek 

lebontásában szerepet játszó enzimeket kódolnak (Kim és mtsai, 2002; van der Geize és 

Dijkhuizen, 2004). Kim és mtsai (2002) kutatásaik során azt tapasztalták, hogy a 

Rhodococcus sejtek elveszíthetik a „meta”-típusú győrőhasítás képességét, a kulcsenzimet, 

jelen esetben a katekol 2,3-dioxigenázt kódoló megaplazmid elvesztése miatt. Ugyanakkor 

e plazmid elvesztése nem volt hatással az „orto”-típusú győrőhasításra, emiatt 

feltételezhetı, hogy a katekol 1,2-dioxigenáz enzimet kódoló catA gén a kromoszómán 

kódolódik a Rhodococcusok esetében. Ez magyarázatot adhat arra, hogy miért adódik át 

olyan ritkán e gén horizontális géntranszfer útján. Más baktériumok, például 

Pseudomonasok esetében is megfigyelték már, hogy „orto”-útvonal enzimei a 
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kromoszómán kódoltak, míg a „meta”-útvonal enzimei plazmidon kódolt (Bartilson és 

mtsai, 1990). Ez utóbbi esetben nyilvánvaló, hogy a horizontális géntranszfer sokkal 

gyakoribb esemény a plazmidok mobilitása miatt. 

Az eredményeknek köszönhetıen BTEX-vegyületekkel, illetve gázolajjal szennyezett 

ökoszisztémák mikrobaközösségei könnyen és gyorsan vizsgálhatóak, illetve 

monitorozhatóak abból a szempontból, hogy aromás vegyületek lebontására képes 

Rhodococcus törzsek megtalálhatóak-e a közösségen belül, illetve hogy aktívan részt 

vesznek-e a szennyezés eliminálásában. 
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BTEX-lebontó Rhodococcus fajok kimutatása és tipizálása funkciógénre 
tervezett „single nucleotide primer extension” (SNuPE) módszer segítségével 
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III.1. BEVEZETÉS 

 

III.1.1. A Single Nucleotide Primer Extension (SNuPE) módszer 

 

A különbözı mikrobák minél gyorsabb kimutatása és identifikációja nagy feladatot és 

kihívást jelent a klinikai, az élelmiszeripari és a környezeti mikrobiológiában egyaránt. A 

tenyésztéses módszerek alkalmazása, a mikrobáknak differenciáló, illetve szelektív 

táptalajokon való kitenyésztése, majd ez alapján történı identifikálása még ma is elterjedt, 

fıleg a klinikai mikrobiológiában. Számos olyan mikroba van azonban, amelyek lassan 

szaporodnak még optimális körülmények között is, kitenyésztésük akár heteket is igénybe 

vehet. Példaként a Mycobacterium tuberculosis-t említhetjük, amely a tuberkulózis 

kórokozója, és sejtjei 15-20 óránként osztódnak (Wayengera, 2009), míg 

összehasonlításképpen az E. coli sejtjei nagyjából 20 percenként teszik ugyanezt. A 

tenyésztéstıl független molekuláris módszerek ugyanakkor nemcsak kevesebb laboridıt 

igényelnek, de a nehezen tenyészthetı mikrobák kimutatását is lehetıvé teszik. 

A molekuláris mikrobiológiai módszerek általában valamilyen oligonukleotid próbának 

egy adott, filogenetikai információt hordozó célszekvenciához történı hibridizációján 

alapulnak. E célszekvenciák egyaránt elhelyezkedhetnek DNS-en, illetve RNS-en. Ezt az 

egyszerő hibridizációt használja ki például a fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH), ahol 

az oligonukleotid próba fluoreszcens jelölést hordoz, és ez az alapja a detektálásnak 

(Amann és mtsai, 1995). De ugyancsak egyfajta hibridizációs eljárás maga a polimeráz 

láncreakció (PCR) is, ahol két megfelelıen specifikus oligonukleotid kombinációjával 

taxonspecifikus amplifikálása érhetı el a kívánt nukleinsav szakasznak. A real-time PCR 

alkalmazások pedig lehetıséget nyújtanak arra is, hogy a kvalitatív mellett kvantitatív 

információhoz is jussunk a templát nukleinsav szakasz szempontjából (Mackay, 2004). 

Több, eltérı specifitású oligonukleotid egyidejő alkalmazásával pedig multiplex PCR 

reakciókat lehet megvalósítani, és egyidejőleg több célszekvenciát tudunk detektálni 

(Settanni és Corsetti, 2007). Ez utóbbi módszer azonban már nem minden esetben 

kivitelezhetı, és sok esetben nehéz feladat a megfelelı oligonukleotidok megtervezése. 

A SNuPE módszert a közelmúltban kezdték alkalmazni, mint gyors, szemikvantitatív 

eljárást a nukleotid szekvencia variánsok kimutatására. Ezt a módszert eredetileg 

pontmutációk okozta genetikai elváltozások rutin orvosi diagnosztizálására (Sokolov, 1990; 

Syvanen és mtsai, 1990; Piggee és mtsai, 1997), illetve az igazságügyi orvosi kutatásokhoz 

fejlesztették ki (Vallone és mtsai, 2004). Az utóbbi idıben azonban baktériumtörzsek gyors 
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identifikálására és genotipizálására is elkezdték e módszert használni (Hommais és mtsai, 

2005; Scott és mtsai, 2007). Az eljárás azon alapszik, hogy a reakcióoldatban lejátszódó 

folyamat során a célszekvenciához hibridizálódott oligonukleotid csupán egyetlen 

nukleotiddal hosszabbodik meg, köszönhetıen annak, hogy a reakcióelegyben jelen lévı 

összes szabad nukleotid dideoxinukleotid (ddNTP) formájában van jelen. A szabad 3’ OH-

csoportok hiánya miatt pedig a DNS polimeráz enzim nem tud újabb nukleotidot beépíteni 

a láncba. A reakcióelegyben jelen lévı négyféle dideoxinukleotid (A, T, G, C) különbözı 

fluoreszcens jelölést hordoz, így kapilláris gélelektroforézis során, lézer indukálta 

fluoreszcens jel segítségével detektálni tudjuk az ily módon jelölıdött oligonukleotidokat 

(11. kép) (Nikolausz és mtsai, 2009). 

 

 

 

11. kép: A SNuPE reakció folyamata. 

 

A beépült ddNTP filogenetikai információt hordozhat, de ehhez persze elengedhetetlenül 

fontos, hogy az oligonukleotid próbánkat olyan célszekvenciára tervezzük, ahol a beépülı 

nukleotid jelenti az eltérést a különbözı szekvencia variánsok között. Ezt a módszert a 

környezeti mikrobiológiában elsıként Wu és Liu alkalmazták különbözı Bacteroides fajok 
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gyors tipizálására (Wu és Liu, 2007). Nikolausz és mtsai pedig a Dehalococcoides 

nemzetségen belüli három filogenetikai csoport (Cornell, Victoria és Pinellas csoportok) 

kimutatásához és tipizálásához használta a SNuPE módszert (Nikolausz és mtsai, 2008). Ez 

utóbbi példák jól mutatják, hogy e módszer a környezeti mikrobiológiában is hasznos 

eljárás lehet a jövıben.  

 

III.1.2. A Rhodococcusok katekol 1,2-dioxigenáz (catA) génje: a filogenetikai 

információt hordozó célszekvencia 

 

Ahogy azt az elızı fejezetben láthattuk, a BTEX-vegyületek lebontására képes 

Rhodococcus fajok catA génje filogenetikai információt hordoz. Ha az e gén alapján készült 

filogenetikai fát megvizsgáljuk, akkor jól látható, hogy három fıbb csoportot tudunk 

kialakítani: az „erythropolis”, az „opacus”, illetve a „rhodochrous” csoportot. Ez utóbbi 

csoporton belül pedig két alcsoport különböztethetı meg: a „rhodochrous I” és II (12. kép). 

 

 

12. kép: A vizsgált Rhodococcus törzsek (a) 16S rRNS és (b) catA gén alapú filogenetikai fája. A 

catA gén alapú filogenetikai fán láthatóak a jól elkülönülı csoportok. 

 

E csoportok kialakítása során kézenfekvı kérdésként vetıdött fel, hogy a vizsgált catA 

gének nukleotid szekvenciái mennyire alkalmasak arra, hogy SNuPE reakció 

célszekvenciáiként szerepeljenek. Ehhez ugyanis a legcélszerőbb olyan szakaszokat 

felhasználni, amelyek csoportspecifikusak, és ha a filogenetikai fán jól elkülönülnek a 

kérdéses csoportok, akkor ezt a nukleotid szekvenciáknak is tükrözniük kell. Ez esetben 

lehetıség nyílik arra, hogy aromás szénhidrogénekkel szennyezett ökoszisztémákban, ezen 
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belül is elsısorban talajokban és talajvizekben gyorsan és könnyen tudjuk monitorozni a 

különbözı Rhodococcus alpopulációk diverzitását, azok változását, illetve ezen 

alpopulációk aktivitását. 
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III.2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

III.2.1. A munka során felhasznált baktériumtörzsek, és azok tenyésztési feltételei 

 

A vizsgálathoz felhasznált Rhodococcus törzsek közül a Rhodococcus rhodochrous DSM 

43241 és a Rhodococcus opacus DSM 43205 törzseket a németországi törzsgyőjteménybıl, 

a Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen-tıl (DSMZ) rendeltük. A 

Rhodococcus pyridinivorans AK37, Rhodococcus erythropolis AK35 és Rhodococcus ruber 

AK41 törzseket az elızı fejezetben leírt vizsgálatok során izoláltuk. Minden 

baktériumtörzset húspepton táptalajon (DSMZ médium 1) tenyésztettünk 28 °C-on. 

 

III.2.2. DNS izolálás törzsekbıl és talajmintákból 

 

A baktériumtörzsekbıl a DNS izolálást G-spinTM Genomic DNA Extraction Kit-tel 

végeztük (INTRON Biotechnology, South Korea), a gyártó által megadott eljárás szerint. A 

talajmintákból a DNS izolálást a MoBio UltraClean Soil DNA Isolation Kit-tel végeztük 

(MoBio Laboratories Inc., USA) a gyártó módszere szerint. A kapott DNS-t agaróz 

gélelektroforézissel detektáltuk. 1 %-os agaróz gélt öntöttünk (1 g agaróz, 10 ml 10xTBE, 

90 ml bdH2O, és 0,5 µl/ml etídium-bromid), a gél zsebeibe 5 µl DNS-mintát és 3µl 

töltıpuffert (30 v/v % glicerin, 0,25 mM brómfenolkék), az elsı zsebbe pedig 1,8 µl 

molekulasúly markert (Fermentas, Lambda DNA/EcoRI + HindIII Marker, 3) pipettáztunk. 

A gélt 1xTBE pufferben (TRIS-bázis 10,78 g/l; bórsav 5,50 g/l; EDTA 0,74 g/l; pH 8,3) 

100 V-on 20 percig futtattuk, majd UV fényben vizsgáltuk. A DNS koncentrációt Lambda 

35 spektrofotométer (PerkinElmer, USA) és Hellma TrayCell küvetták (Hellma GmbH, 

Germany) segítségével a gyártó ajánlása szerint vizsgáltuk meg. 

 

III.2.3. A SNuPE primerek tervezése 

 

A primerek tervezéséhez a következı Rhodococcus eredető catA gén szekvenciákat 

használtuk fel (zárójelben a GenBank azonosító számok): Rhodococcus pyridinivorans 

AK37 catA (EU004426), Rhodococcus gordoniae AK38 catA1 és catA2 (EU004427 és 

EU004428), Rhodococcus sp. AN-22 catA (AB167712), Rhodococcus rhodochrous AK40 

catA (EU004429), Rhodococcus rhodochrous DSM 43241 catA (EU004436), Rhodococcus 
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aetherivorans AK44 catA (EU004432), Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13259 catA 

(AF043741), Rhodococcus ruber AK41 catA (EU004430), Rhodococcus opacus DSM 

43205 catA (EU004435), Rhodococcus globerulus AK36 catA (EU004425), Rhodococcus 

erythropolis 64e47 catA (EU004433), Rhodococcus erythropolis CCM 2595 catA 

(AJ605581), Rhodococcus erythropolis AK35 catA (EU004424) és Rhodococcus 

erythropolis AK42 catA (EU004431). 

A szekvenciákat a MEGA4 program ClustalW algoritmusa segítségével illesztettük 

(Tamura és mtsai, 2007), majd a variábilis régiók vizsgálatával megfelelı célszekvenciákat 

kerestünk a SNuPE primerek tervezéséhez. 

 

III.2.4. A Rhodococcus catA génre specifikus PCR 

 

Steril PCR csövekbe 5 µl 10x PCR puffert (Fermentas), 2 mM MgCl2-ot (Fermentas), 0,8 

mM dNTP-t (Fermentas), 0,3 µM RHOf primert (5’-GCC GCC ACC GAC AAG TT-3’), 

0,3 µM RHOr primert (5’-CAC CAT GAG GTG CAG GTG-3’) (Táncsics és mtsai, 2008), 

10 nmol tisztított DNS-t és annyi dH2O-t mértünk be, amennyivel 50 µl-re egészítettük ki a 

reakcióelegy térfogatát. A PCR csövek tartalmát kémcsıkeverı segítségével összekevertük, 

majd centrifugáltuk. A PCR-t GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems) 

készülékkel végeztük. 

 

A kezdeti denaturációs lépést (98oC, 3 perc) követıen 1 µl Taq polimerázt (Fermentas) 

pipettáztunk a csövekbe. A hıprofil a következı volt: 

 

� 98oC  3 perc  Kezdeti denaturáció  

� 94oC  10 mp  Taq hozzáadása  

� 58 oC  30 mp  Primer anelláció   

� 72oC  1 perc  Extenzió   32 ciklus 

� 94oC  30 mp  Denaturáció   

� 72oC  10 perc Végsı extenzió 

� 4oC  ∞  Hőtés 
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A PCR termékeket agaróz gélelektroforézissel detektáltuk. A DNS koncentrációt Lambda 

35 spektrofotométer (PerkinElmer, USA) és Hellma TrayCell küvetták (Hellma GmbH, 

Germany) segítségével elemeztük. 

 

III.2.5. A Rhodococcus catA PCR termékek tiszítása 

 

A PCR termékek további felhasználása megkövetelte, hogy a be nem épült nukleotidokat 

és primereket minél nagyobb hatásfokkal távolítsuk el a catA amplikonok mellıl. Emiatt a 

PCR termékek tisztítását két lépésben végeztük. Elsıként a PCRquick-spinTM (INTRON 

Biotechnology, South Korea) kittel tisztítottuk a PCR termékeket a gyártó elıírása szerint. 

Ezután a PCR termékeket enzimatikus úton tisztítottuk tovább a következı módon: 42 µl 

PCR termékhez adtunk 12 U alkalikus foszfatázt (SAP enzim; Fermentas, Lithuania), 6 U 

exonukleáz I-et (ExoI; Fermentas, Lithuania), majd a reakcióelegyet 60 µl-re egészítettük 

ki az SAP enzim pufferével. Az így kapott reakcióelegyet 37 C°-on inkubáltuk 1 órán 

keresztül, majd az enzimek inaktivációja 75 C°-on történt 15 percig.  

 

III.2.6. A SNuPE reakció 

 

Steril PCR csövekbe a következıket mértük be: 1,2 µl SNaPshot multiplex kit reagens 

(Applied Biosystems, USA), 1,8 µl 5x puffer, 0,5 µl primer vagy primer keverék, 0,75 µl 

tisztított PCR termék, végül annyi dH2O, amennyivel 10 µl-re egészítettük ki a 

reakcióelegyet. A csöveket GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems) készülékbe 

tettük.  

 

A hıprofil a következı volt: 

� 960C          10 mp     

� 550C            5 mp      20 ciklus 

� 600C            30 mp   

�  40C             ∞ 
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A reakció után a be nem épült nukleotidok eltávolítására 1 U SAP enzimet adtunk a 

reakcióelegyhez, majd 37C°-on inkubáltuk 1 órán keresztül, végül 15 percig 75C°-on 

inaktiváltuk az enzimet. 

 

III.2.7. A SNuPE termékek kapilláris gél-elektroforézise 

 

A tisztított DNS-bıl 0,5-1,5 µl-t adtunk 9 µl formamidhoz és 0,5 µl standard 

meghatározott hosszúságú DNS fragmenthez (Genescan LIZ 120, Applied Biosystems, 

USA). Az így kapott elegyet 95C°-on 3 percig denaturáltuk, majd jégen azonnal lehőtöttük. 

Ezután a mintákat kapilláris gél-elektroforézisnek vetettük alá ABI 310 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystem, USA) segítségével. A kapilláris gél-elektroforézis során POP4 

polimert, illetve E5-ös filtert használtunk. Az eredményként kapott kromatogramot 

GeneMapper program segítségével dolgoztuk fel (Applied Biosystem, USA). 
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III.3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

III.3.1. A tervezett SNuPE primerek 

 

III.3.1.1. A három fı csoportra specifikus, és azokat elkülönítı SNuPE primer 

 

Ahogy azt a bevezetıben láttuk, a vizsgált Rhodococcus törzseket három fıbb csoportba 

tudtuk sorolni a catA gén szekvenciája alapján: „erythropolis”, „opacus”, valamint 

„rhodochrous” csoportokba. E három csoport filogenetikailag nagyon jól elkülönül, így 

sikerült a catA gén szekvenciákon egy olyan, egyébként konzervatív szakaszt találni, amely 

után a szekvencia mindhárom csoport esetében más nukleotiddal folytatódik, és így az 

adott csoportra nézve egyedi azonosítóként szolgálhat. Ezt a szekvencia-szakaszt mutatja 

be a 13. kép. 

 

 

 

13. kép: A három fı csoportot elkülönítı SNuPE primer célszekvenciája a különbözı csoportok 

esetén. 

 

A továbbiakban ezt a szekvencia-szakaszt választottuk ki annak a primernek a 

megtervezéséhez, amely a 3 fıbb csoportot hivatott elkülöníteni. Ez a szakasz azonban nem 

teljesen univerzális, és megfigyelhetıek minimális különbségek. Hogy ezek a különbségek 

ne befolyásolják a primer hibridizációját a célszekvenciához, degenerált primert terveztünk. 

E primer szekvenciája a következı lett: 5’ GAC GTS TTC ITC GAG CAC 3’, hossza tehát 

18 nukleotid, jelölése catA_univ. A SNuPE reakció során az „erythropolis” csoport esetén 

ez a primer egy adeninnel, az „opacus” csoport esetén egy timinnel, míg a „rhodochrous” 

csoport esetén egy guaninnal kell, hogy meghosszabbodjon. A SNuPE reakciót követı 

kapilláris gél-elektroforézis során pedig ez alapján a beépült dideoxinukleotid alapján 

tudjuk a 3 fıbb csoportot elkülöníteni. 

Egy primerrel azonban nem lehet teljes biztonsággal diagnosztizálni e típusokat, hiszen 

nem lehetünk biztosak abban, hogy a primer csak a célszekvenciához hibridizálódik a 
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reakció során, ráadásul a „rhodochrous” csoport tovább bontható két alcsoportra, amelyek 

külön detektálását szintén fontosnak véltük. Ezek miatt mind a 3 fıcsoport detektálásához 

külön, csak az adott csoportra specifikus primert is tervezünk, illetve a csak a 

„rhodochrous” csoportra specifikus primer lett hivatott megkülönbözetni az e csoporton 

belüli két alcsoportot. 

 

III.3.1.2. Az „erythropolis” csoportra specifikus SNuPE primer 

 

A csak az „erythropolis” csoportra specifikus SNuPE primert egy olyan szekvencia 

szakaszra terveztük, amely e csoporton belül konzervatív, ugyanakkor a többi csoport 

esetén ugyanebben a pozícióban teljesen eltérı bázissorend található. A primer 

szekvenciája a következı lett: 5’- (T)8 CAA CGA GGT TGG ATC GAA – 3’, jelölése 

catA_ery. A SNuPE reakció során a primer egy guaninnal kell, hogy meghosszabbodjon 

specifikus hibridizáció esetén. Hogy a primer a kapilláris gél-elektroforézis során elváljon a 

többi fragmenttıl és jól elkülöníthetı jelet adjon, az 5’ végen 8 darab timint tartalmazó 

poli-T farok található, így a primer 26 nukleotid hosszúságú. 

 

III.3.1.3. Az „opacus” csoportra specifikus SNuPE primer 

 

Az „opacus” csoportra specifikus SNuPE primert szintén olyan szakaszra terveztük, 

amely bázissorrendjét tekintve jól elkülönül a többi csoport azonos pozícióban lévı 

szekvencia szakaszától, így megfelelı specifitással rendelkezik. A primer szekvenciája a 

következı lett: 5’ – (T)13 CAC CCC GCT CGT CTT CT 3’, jelölése catA_op. A SNuPE 

reakció során a primer egy citozinnal kell, hogy meghosszabbodjon specifikus hibridizáció 

esetén. Hogy a primer a kapilláris gél-elektroforézis során elváljon a többi fragmenttıl és 

jól elkülöníthetı jelet adjon, az 5’ végen 13 darab timint tartalmazó poli-T farok található, 

így a primer 30 nukleotid hosszúságú. 

 

III.3.1.4. A „rhodochrous” csoportra specifikus, illetve alcsoportjait elkülönítı SNuPE 

primer 

 

A „rhodochrous” csoportra specifikus primernek két kritériumot kell teljesítenie: egyrészt 

olyan célszekvenciához kell illeszkednie, amely a csoporton belül megfelelıen konzervatív, 

ugyanakkor a többi csoport azonos pozícióban lévı szekvenciájától eltér, másrészt pedig a 
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célszekvencia a két alcsoport esetében más nukleotiddal folytatódjon, hasonlóan, mint a 

három fı csoportot elkülönítı catA_univ primer esetében. A tervezett primer szekvenciája 

a következı lett: 5’ – (T)17 GTG CAC TAC RAS CGC AAG – 3’, jelölése catA_rhod. A 

SNuPE reakció során a primer a „rhodochrous I” alcsoport esetén egy guaninnal, míg a 

„rhodochrous II” alcsoport esetén egy citozinnal hosszabbodik meg specifikus hibridizáció 

eredményeként. Hogy a primer a kapilláris gél-elektroforézis során elváljon a többi 

fragmenttıl és jól elkülöníthetı jelet adjon, az 5’ végen 17 darab timint tartalmazó poli-T 

farok található, így a primer 35 nukleotid hosszúságú. 

 

III.3.2. A SNuPE primerekkel kapott kromatogramok 

 

Hogy a tervezett primerek mőködését teszteljük, elsıként mindegyik csoport, illetve 

alcsoport esetén kipróbáltuk azok egyedi kimutatását. Ez azt jelenti, hogy a SNuPE 

reakcióban kezdetben csak egyféle csoportreprezentáns Rhodococcus törzs catA gén PCR 

terméke volt jelen templátként. Az ezekkel történt sikeres reakciók után került sor a kevert 

templátot tartalmazó minták vizsgálatára. 

 

III.3.2.1. Az „erythropolis” csoport detektálása 

 

Az „erythropolis” csoport kimutatására tervezett primer teszteléséhez a Rhodococcus 

erythropolis AK35-ös törzs catA PCR termékét használtuk. A kapott kromatogramon a 

vártnak megfelelıen egy adenin (zöld) és egy guanin (kék) csúcsot lehet specifikus 

csúcsként azonosítani. A catA_univ adenin csúcsát 29 bázispár hosszúságnál, a catA_ery 

guanin csúcsát pedig 31 bázispárnál. Ezt a kromatogramot szemlélteti a 14. kép. Feltőnı, 

hogy az eredetileg 18 bázispár hosszúságú catA_univ primer a vártnál sokkal késıbb ad 

jelet, akárcsak az eredetileg 26 bázispár hosszúságú catA_ery primer. Hasonló anomáliát, 

miszerint a SNuPE primerek késıbb adnak jelet a gél-elektroforézis során, mint kellene, 

minden esetben megfigyeltünk. 
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14. kép: Az „erythropolis” csoport detektálása. Zöld csúcs: catA_univ primer. Kék csúcs: 

catA_ery primer. Sárga csúcsok: LIZ120 molekula standard. 

 

III.3.2.2. Az „opacus” csoport detektálása 

 

Az „opacus” csoport kimutatására tervezett primer teszteléséhez a Rhodococcus opacus 

DSM 43205-ös típustörzs catA PCR termékét használtuk. A kapott kromatogramon a 

vártnak megfelelıen egy timin (piros, catA_univ) és egy citozin (fekete, catA_op) csúcsot 

lehet specifikus csúcsként azonosítani. Elıbbit 28 bázispár hosszúságnál, utóbbit pedig 35 

bázispárnál. A már korábban említett fragmenthossz-anomáliák ez esetben is jól 

megfigyelhetıek. Ezt a kromatogramot szemlélteti a 15. kép. 

 

 

15. kép: Az „opacus” csoport detektálása. Piros csúcs: catA_univ primer. Fekete csúcs: catA_op 

primer. Sárga csúcsok: LIZ120 molekula standard. 

 

III.3.2.3. A „rhodochrous” csoport detektálása 

 

A „rhodochrous I” alcsoport kimutatására tervezett primer teszteléséhez a Rhodococcus 

rhodochrous CIP 1759.88T típustörzs catA PCR termékét használtuk. A kapott 

kromatogramon a vártnak megfelelıen két guanin (kék) csúcsot lehetett specifikus 
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csúcsként azonosítani. Az elsıt 24 bázispár hosszúságnál (catA_univ), a másodikat pedig 

37 bázispárnál (catA_rhod). Ezt a kromatogramot szemlélteti a 16. kép.  

 

16. kép: A „rhodochrous I” csoport detektálása. Elsı kék csúcs: catA_univ primer. Második kék 

csúcs: catA_rhod primer. Sárga csúcsok: LIZ120 molekula standard. 

 

A „rhodochrous II” alcsoport kimutatására tervezett primer teszteléséhez a Rhodococcus 

ruber AK41-es törzs catA PCR termékét használtuk. A kapott kromatogramon a vártnak 

megfelelıen egy guanin (kék) és egy citozin (fekete) csúcsot lehetett specifikus csúcsként 

azonosítani. A catA_univ guanin csúcsát 26 bázispár hosszúságnál, a catA_rhod citozin 

csúcsát pedig 38 bázispárnál. Ezt a kromatogramot szemlélteti az 17. kép. 

 

 

17. kép: A „rhodochrous II” csoport detektálása. Kék csúcs: catA_univ primer. Fekete csúcs: 

catA_rhod primer. Sárga csúcsok: LIZ120 molekula standard. 
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III.3.2.4. A csoportok együttes detektálása 

 

Hogy a különbözı csoportok együttes detektálását vizsgálni tudjuk, a catA PCR során 

kevert templátot alkalmaztunk, méghozzá oly módon, hogy az elızıekben felhasznált négy 

Rhodococcus törzs genomi DNS-ébıl 10-10 nm-nyi mennyiséget mértünk be templátként a 

catA PCR reakcióhoz. Ennek eredményeképpen egy kevert catA PCR terméket kaptunk, 

amelyet tisztítás és SAP enzimmel történı emésztés után templátként alkalmaztunk a 

SNuPE reakció során. A kapott kromatogramon jól látható, hogy az egyes csoportokra és 

alcsoportokra specifikus csúcsok ugyanott helyezkednek el, mint ahogy azt elızetes egyedi 

futások során tapasztaltuk, és a tapasztalt fragmenthossz-anomáliák ellenére jól 

elkülönülnek egymástól. Ezt a kromatogramot szemlélteti a 18. kép. 

 

 

18. kép: A 4 csoport együttes detektálását mutató kromatogram. A csúcsok balról jobbra a 

következıek: elsı kék csúcs - a catA_univ primer guaninnal törénı meghosszabbodása a 

„rhodochrous” csoport jelenlétét mutatja; piros csúcs - a catA_univ primer timinnel törénı 

meghosszabbodása az „opacus” csoport jelenlétét mutatja; zöld csúcs - a catA_univ primer 

adeninnel törénı meghosszabbodása az „erythropolis” csoport jelenlétét mutatja, második kék 

csúcs - a catA_ery primer guaninnal törénı meghosszabbodása az „erythropolis” csoport jelenlétét 

mutatja, elsı fekete csúcs - a catA_op primer citozinnal törénı meghosszabbodása az „opacus” 

csoport jelenlétét mutatja; harmadik kék csúcs - a catA_rhod primer guaninnal törénı 

meghosszabbodása a „rhodochrous I” csoport jelenlétét mutatja; második fekete csúcs - a 

catA_rhod primer citozinnal törénı meghosszabbodása az „opacus” csoport jelenlétét mutatja, 

sárga csúcsok – LIZ120 molekula standard. 
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III.3.2.5. A módszer használata során tapasztalt fragmenthossz-anomáliák és azok 

magyarázata 

 

A kromatogramok értékelése során világossá vált, hogy egyik primer sem ott ad csúcsot, 

ahol azt a hossza alapján jósolnánk. A legrövidebb catA_univ primer, amely 18 bázispár 

hosszúságú, attól függıen, hogy milyen nukleotiddal hosszabbodik meg, a 26 – 29 bázispár 

hossznak megfelelı tartományban ad csúcsot. Ebbıl egyértelmően következik, hogy ilyen 

kis fragmenthossznál a beépült nukleotid, illetve a hozzákapcsolt fluorofór milyensége 

nagyban befolyásolja a fragment kapilláris gél-elektroforézis során mutatott migrációs 

tulajdonságát. Emellett minden bizonnyal az oligót alkotó nukleotidok összetétele is 

befolyásolja a migrációs tulajdonságot ilyen, viszonylag rövid fragmentek esetében. 



 71 

III.4. DISZKUSSZIÓ: a SNuPE módszer, mint monitorozásra alkalmas vizsgálati 

technika 

 

Napjainkban a különbözı xenobiotikumokkal szennyezett ökoszisztémák mikrobiális 

közösségeinek elemzésekor egyre nagyobb szerepet kap a funkciógének vizsgálata. Csak 

ezek segítségével tudjuk ugyanis biztosan kimutatni, hogy a közösségben jelen van-e az az 

anyagcsere képesség, amely ahhoz szükséges, hogy az általunk kívánatosnak tartott 

folyamatok lejátszódjanak, és az adott xenobiotikum biodegradációja végbemenjen. Ehhez 

azonban ismernünk kell az adott xenobiotikum lebontási útvonalát, illetve a folyamatban 

résztvevı enzimeket és az ezeket kódoló géneket. Ha ez a feltétel adott, akkor a SNuPE 

módszer segítségével könnyen lehet olyan kimutatási eljárást fejleszteni, amellyel a 

késıbbiekben monitorozni lehet a vizsgált ökoszisztéma mikroba közösségét. A 

Rhodococcus nemzetségbe tartozó törzsek catA génjének kimutatására és tipizálására 

tervezett SNuPE módszer jól mutatja, hogy ennek az eljárásnak a segítségével mennyire 

gyorsan és egyszerően lehet egy monitorozásra alkalmas vizsgálati módszert kifejleszteni. 

Az aromás és egyéb szénhidrogének lebontásában nagy szerepet játszó Rhodococcus 

törzseket elıszeretettel használják kıolajszármazékokkal szennyezett talajok és talajvizek 

bioaugmentációja során, ugyanakkor kérdéses, hogy a szennyezett területre a laborból 

kikerülı baktériumtörzs domináns tagjává válik-e az adott ökoszisztéma mikrobiális 

közösségének, és részt vesz-e a szennyezıanyag lebontásában. Emiatt valós igényként 

fogalmazódik meg az, hogy nyomon tudjuk követni e mikrobák közösségben betöltött 

szerepének, illetve aktivitásuknak változását. A catA gén kimutatásán és tipizálásán alapuló 

eljárás alkalmas arra, hogy ezt a célt megvalósítsa. Ez annak köszönhetı, hogy egy olyan 

funkciógén kimutatásáról van szó, amely filogenetikai információval rendelkezik. 

Mindemellett a módszer arra is alkalmas lehet, hogy egy bioremediáció elıtt álló 

szennyezett terület mikroba közösségében felmérjük, hogy az autochton fajok között jelen 

vannak-e Rhodococcus törzsek, és azok milyen diverzitást képviselnek. A késıbbiekben 

mikrokozmosz kísérletek, illetve bioaugmentációs kezelés alatt álló területrıl származó 

minták vizsgálata szükséges azonban ahhoz, hogy a módszer gyakorlati felhasználásának 

korlátait felmérhessük. 
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IV. FEJEZET 
 
 
 
 
 
 
 

A Béta-Proteobaktériumok szerepe az aromás szénhidrogének lebontásában: 

16S rRNS és katekol 2,3-dioxigenáz gének diverzitásának vizsgálata BTEX-

vegyületekkel szennyezett, oxigénlimitált talajvizek mikroba közösségeiben 
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IV.1. BEVEZETÉS 

 

IV.1.1. A Béta-Proteobaktériumok általános taxonómiai jellemzése 

 

A Bergey’s Manual of Systematic Microbiology második kiadása (2005) a baktériumok 

hat rendjét sorolja ide: Burkholderiales, Hydrogenophilales, Methylophilales, Neisseriales, 

Nitrosomonadales, Rhodocyclales. E csoportokba nagyon változatos baktériumok tartoznak. 

A Burkholderiales rend fenotípusosan, és ezen belül is különösen metabolikusan és 

ökológiailag diverz csoport. Szigorúan aerob, valamint fakultatív anaerob 

kemoorganotrófok; obligát és fakultatív kemolitotrófok; nitrogénfixáló szervezetek; illetve 

növény-, állat-, és humánpatogén baktériumok egyaránt megtalálhatóak e csoportban. 

A Hydrogenophilales rend tagjai obligát vagy fakultatív kemolitotrófok, amelyek H2-t 

(Hydrogenophilus) vagy redukált kénvegyületeket (Thiobacillus) használnak elektron 

donorként. 

A Methylophilales rend tagjai aerob baktériumok. Elsısorban metanolt oxidálnak, de 

egyes fajok más egy-szén vegyületeket is hasznosíthatnak a metán kivételével. Változatos 

élıhelyeken fordulnak elı. 

A Neisseriales rend tagjai kivétel nélkül aerob baktériumok, hımérsékleti optimum 

szempontjából 32 – 36°C-ot igényelnek a növekedéshez. Ez abból adódik, hogy sokuk állat-

, illetve humánpatogén, és elsısorban a gazdaszervezet nyálkahártyájáról mutathatóak ki. 

A Nitrosomonadales rend morfológiai, anyagcsere, illetve ökológiai szempontból diverz 

csoport. Az ide tartozó fajok sejtjei lehetnek spirál alakúak, kokkoidak, pálcika alakúak, 

illetve pleomorfak. Lehetnek kemolitotrófok, mixotrófok vagy kemoorganotrófok. 

Változatos élıhelyeken fordulnak elı. 

A Rhodocyclales rend szintén fenotípusosan, és ezen belül is különösen metabolikusan és 

ökológiailag diverz csoport. Tagjai lehetnek fotoheterotrófok; aerob-, anaerob-, és fakultatív 

anaerob baktériumok; fermentáló szervezetek és végül nitrogén-fixálók. 

E csoportok közül számunkra két rend fontos az aromás vegyületek lebontása 

szempontjából, ezek közül is elsısorban a Burkholderiales rend, míg a Rhodocyclales 

renden belül csak a Dechloromonas, a Thauera és az Azoarcus nemzetségek említése a 

fontos. Ez utóbbi csoportok aromás szénhidrogén-bontó képviselıit a közelmúltban írták le, 

és azóta is számos kutatás foglalkozik szénhidrogén-lebontó képességük vizsgálatával. 
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IV.1.2. A Burkholderiales rend tagjainak szerepe az aromás szénhidrogének 

lebontásában 

 

A Burkholderiales rendbe négy családot sorol a Bergey’s Manual of Systematic 

Microbiology második kiadása (2005): Burkholderiaceae, Comamonadaceae, 

Alcaligenaceae és Oxalobacteraceae. Az utóbbi családot kivéve mindben vannak olyan 

nemzetségek, amelyekben aromás szénhidrogének lebontására képes fajok is 

megtalálhatóak. 

 

IV.1.2.1. A Burkholderiaceae család 

 

E családban két nemzetség, a Burkholderia és a Ralstonia egyes fajai játszanak fontos 

szerepet az aromás vegyületek lebontásában. 

A Burkholderia nemzetség nagy biotechnológiai jelentıséggel bír, és egyes fajait nehezen 

lebomló xenobiotikumokkal szennyezett ökoszisztémák bioremediációja során is 

alkalmazzák (O'Sullivan és Mahenthiralingam, 2005). Képesek lehetnek az egyszerő aromás 

vegyületek lebontására (Burkholderia vietnamiensis G4) (O'Sullivan és Mahenthiralingam, 

2005); bifenil és klórozott bifenilek lebontására (Burkholderia sp. LB400) (Haddock és 

mtsai, 1993); illetve triklóretilén kometabolizmus útján történı degradációjára valamilyen 

aromás vegyület, például toluol jelenlétében (Burkholderia kururiensis KP23) (O'Sullivan 

és Mahenthiralingam, 2005). Az aromás győrő hasítását sok esetben dioxigenáz enzimek 

segítségével végzik (Sander és mtsai, 1991; Field and Sierra-Alvarez, 2008). Ugyanakkor 

bioremediációs, illetve bioaugmentációs célú felhasználásukat nagymértékben korlátozza az 

a tény, hogy opportunista patogének lehetnek, és cisztás fibrózisban szenvedıknél, illetve 

legyengült immunrendszerő embereknél súlyos fertızéseket okozhatnak (Mahenthiralingam 

és mtsai, 2000). 

A Ralstonia nemzetségen belül elsısorban a Ralstonia pickettii aromás szénhidrogén-

lebontó képessége ismert. Bioremediációs célokra sokkal inkább felhasználható, mint a 

Burkholderia nemzetség tagjai, mivel e faj jellemzıen nem patogén (Ryan és mtsai, 2007). 

A Ralstonia pickettii PKO1-es törzse képes a benzol, a toluol, a fenol és a krezol 

lebontására, miközben az aromás győrő hasítását a katekol 2,3-dioxigenáz enzim katalizálja 

(Kukor és Olsen, 1991). Toluol jelenlétében a triklóretilén degradációjára is képes. E 

metabolikus és egyéb tulajdonságai miatt a környezeti biotechnológiai alkalmazások 

kiemelt szereplıjévé válhat (Ryan és mtsai, 2007). 
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IV.1.2.2. A Comamonadaceae család 

 

E családon belül öt olyan nemzetséget említhetünk, amelyek tagjai részt vehetnek az 

aromás szénhidrogének lebontásában: a Comamonas, Delftia, Acidovorax, Polaromonas, és 

Hydrogenophaga génuszokat. 

A Comamonas nemzetségen belül a legismertebb aromás szénhidrogén-lebontó baktérium 

a Comamonas testosteroni. Egyes törzsei képesek a poliaromás vegyületek, például a 

fenantrén, naftalin és az antracén szénforrásként való hasznosítására (Goyal és Zylstra, 

1996). Arai és mtsai (1998) a Comamonas testosteroni TA441-es törzsének fenol lebontását 

vizsgálták, és azt találták, hogy e törzs képes a fenolt, mint kizárólagos szénforrást 

hasznosítani, és a fenol aromás győrőjének hasítását a katekol 2,3-dioxigenáz enzim 

katalizálja. A Parales és mtsai (1997) által izolált Comamonas sp. JS765-ös törzse 

nitrobenzol lebontására képes. E folyamat során elıször a nitrobenzol 1,2-dioxigenáz enzim 

hatására egy bomlékony vegyület, nitrohidrodiol keletkezik, amely ezután spontán módon 

bomlik katekollá és nitritté. A katekol lebomlása ezután a „meta”-útvonalon történik meg, 

tehát a győrőhasítást ez esetben is a katekol 2,3-dioxigenáz enzim végzi. Ezen anyagcsere 

képességeiknek köszönhetıen a környezeti biotechnológiában is hasznosíthatóak e 

baktériumok. Song és mtsai (2006) egy Comamonas testosteroni és egy Arthrobacter 

globiformis törzzsel beoltott aktív szenes szőrıt használtak arra, hogy egy bırcserzı üzem 

szennyvízébıl eltávolítsák a naftalin-szulfonátot. Ezzel az aktív szenes szőrı élettartamát 40 

napról 120 napra növelték, és 100%-os eltávolítási hatékonyságot értek el. Boon és mtsai 

(2002) a Comamonas testosteroni I2-es törzsének immobilizált sejtjeinek segítségével 

távolították el a 3-klóranilint egy szennyvízkezelı bioreaktorában. 

A Delftia nemzetségbe tartozó baktériumtörzseket gyakran izolálják talajból, üledékekbıl, 

eleveniszapból, kıolajjal illetve kıolajszármazékokkal szennyezett ökoszisztémákból. A 

nemzetségen belül két faj ismert, a Delftia acidovorans, valamint a Delftia tsuruhatensis. E 

fajok elsısorban anilin-, illetve klór-anilin-lebontó képességükrıl ismertek (Hinteregger és 

mtsai, 1994). Az anilint festékek elıállítása során, a mőanyagiparban, illetve 

növényvédıszerek és gyomirtók elıállítása során használják, és nagy mennyiségben kerül ki 

környezetünkbe. A lebontás közti terméke a katekol, amelynek aromás győrőjének hasítása 

mind az „orto”-, mind pedig a „meta”-útvonalon végbemehet. A Kahng és mtsai (2000) 

által leírt Delftia acidovorans HY99-es törzse a „meta”-útvonalon keresztül bontja az 

anilint, tehát ez esetben a katekol 2,3-dioxigenáz enzim katalizálja az aromás győrő 
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hasítását. A Liang és mtsai (2005) által izolált Delftia tsuruhatensis AD9-es törzse az anilin 

klórozott származékait is képes volt bontani, és szintén katekol 2,3-dioxigenáz aktivitást 

figyeltek meg a lebontás közben. 

Az Acidovorax nemzetség tagjait hasonlóan gyakran izolálják aromás vegyületekkel 

szennyezett ökoszisztémákból. Eriksson és mtsai (2003) poliaromás vegyületekkel 

szennyezett talajok mikrobaközösségének vizsgálatakor mutatták ki Acidovorax törzsek 

dominanciáját. Zhao és Ward (1999) nitrobenzol és nitrofenol lebontására képes Acidovorax 

delafieldii törzset izolált e vegyületeket tartalmazó szennyvíziszapból. 

A Polaromonas nemzetséget 1996-ban írták le elıször, és az elsı ide tartozó faj, a 

Polaromonas vacuolata volt, amelyet az Antarktisz közelében izoláltak tengervízbıl. Ennek 

megfelelıen pszichrofil fajról van szó, optimális növekedéséhez 4°C-ot igényel (Irgens és 

mtsai, 1996). Az utóbbi években egyre több fajt írnak le e nemzetségen belül, és néhányuk 

számos aromás szénhidrogén lebontására is képes. Jeon és mtsai (2004) írták le a 

Polaromonas naphthalenivorans nevő fajt, amely a naftalin lebontására képes. A 

Polaromonas sp. JS666-os törzsének teljes genom elemzése során az aromás vegyületek 

lebontásához szükséges géneket találtak, így például a katekol 1,2-dioxigenáz enzim génjét 

(Mattes és mtsai, 2008). E fajok pszichrofil, illetve pszichrotoleráns tulajdonságaiknak 

köszönhetıen a hidegégövi területeken található szennyezett területek bioremediációjában 

játszhatnak nagy szerepet. 

A Hydrogenophaga nemzetségbe tartozó, aromás szénhidrogének lebontására képes 

baktériumok csak az utóbbi években váltak ismertté. Contzen és mtsai (2000) írták le a 

Hydrogenophaga intermedia-t, amely baktérium a 4-aminobenzol-szulfonát lebontására 

képes. Fahy és mtsai (2008) olyan alkalitoleráns Hydrogenophaga törzset izoláltak BTEX-

vegyületekkel szennyezett talajvízbıl, amely a benzol, a toluol és az o-xilol teljes 

lebontására volt képes. E törzs a Hydrogenophaga taeniospiralis DSM 2028-as törzsével 

mutat közeli rokonságot. E nemzetségen belül ez az elsı baktériumtörzs, amelyrıl leírták, 

hogy egyes BTEX-vegyületeket szén – és energiaforrásként tud hasznosítani. 

 

IV.1.2.3. Az Alcaligenaceae család 

 

E családon belül az Alcaligenes nemzetség tagjai között találkozhatunk a szénhidrogén 

lebontás képességével. A leginkább vizsgált faj e szempontból az Alcaligenes faecalis, 

amely elsısorban fenolbontó tulajdonságáról ismert. Rehfuss és Urban (2005) írták le az 

Alcaligenes faecalis subsp. phenolicus-t, amely képes a fenolt, mint kizárólagos szénforrást 
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hasznosítani. A Jiang és mtsai (2007) által izolált Alcaligenes faecalis képes volt tolerálni az 

1600 mg l-1 koncentrációban jelen lévı fenolt, és azt teljesen lebontani 76 óra alatt. A fenol 

lebontása során az aromás győrő hasítását az Alcaligenes faecalis esetében a katekol 2,3-

dioxigenáz enzim katalizálja (Zhu és mtsai, 2008). 

 

IV.1.3. A Rhodocyclales rend tagjainak szerepe az aromás szénhidrogének 

lebontásában 

 

E renden belül egyetlen család, a Rhodocyclaceae található, ezen belül pedig három olyan 

nemzetség érdemel említést, amelyik jelentısebb szerepet játszik az aromás szénhidrogének 

lebontásában. 

A Dechloromonas nemzetségbe fakultatív anaerob baktériumok tartoznak, amelyek az 

oxigénen kívül klorát és perklorát iont, illetve egyes törzsek nitrátot tudnak elektron 

akceptorként használni. Coates és mtsai (2001) írtak le olyan Dechloromonas törzseket, 

amelyek oxigén hiányában, nitrát redukció mellett is képesek voltak a benzol lebontására. A 

benzol lebontás útvonala ma még nem teljesen tisztázott e törzsek esetén, de valószínő, 

hogy oxigén vagy klorát, illetve perklorát jelenlétében, amikor e vegyületek szolgálnak 

elektron akceptorként, dioxigenáz enzimek végzik az aromás győrő hasítását. Ha a fenti 

elektron akceptorok egyike sem áll rendelkezésre, de van nitrát a közegben, akkor 

nitrátlégzésre állnak át e törzsek (Chakraborty és mtsai, 2005). A benzol lebontása ez utóbbi 

esetben más útvonalon történik, ám ez a folyamat ma még feltáratlan. Hogy e törzsek 

mekkora szerepet játszanak a BTEX-vegyületekkel szennyezett területek 

bioremediációjában, az még kérdéses, de az eddigi eredmények ígéretes lehetıségeket 

sejtetnek. 

A Thauera nemzetségen belül egy faj, a Thauera aromatica érdemel említést. E baktérium 

fakultatív anaerob, és oxigén hiányában a nitrátot képes alternatív elektron akceptorként 

használni (Anders és mtsai, 1995). Anaerob körülmények között számos egyszerő aromás 

vegyület lebontására képes, és e folyamat a benzoyl-CoA útvonalon keresztül valósul meg 

(Breese és mtsai, 1998). 

Az Azoarcus nemzetségen belül három faj, az Azoarcus toluvorans, Azoarcus tolulyticus, 

valamint az Azoarcus toluclasticus fajok említése a fontos. E fajok egyes törzsei számos 

aromás vegyület, köztük is elsısorban a toluol lebontására képesek mind aerob, mind pedig 

anaerob körülmények között nitrátlégzés mellett (Song és mtsai, 1999). 
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IV.1.4. A katekol 2,3-dioxigenáz (C23O) gének diverzitása és kimutatásuk PCR 

segítségével 

 

Amint azt az eddigiekben már láttuk, a dioxigenáz enzimek a Béta-Proteobaktériumok 

esetében is nagy szerepet játszanak az aromás szénhidrogének lebontásában. Ezen belül is a 

legnagyobb szerep a katekol 2,3-dioxigenáz enzimeknek jut, amely extradiol dioxigenázok a 

katekol „meta” típusú győrőhasítását katalizálják. Az extradiol dioxigenázok, ellenben az 

intradiol dioxigenázokkal, polifiletikus eredetőek. Eltis és Bolin (1996) voltak azok, akik 

ezeknek az enzimeknek a törzsfejlıdését elsıként vizsgálták, és leírták az extradiol 

dioxigenáz enzimek evolúciós alapú osztályozását. 

 

 

 

19. kép: A BTEX-vegyületek lebontásában szerepet játszó extradiol dioxigenáz enzim alcsaládok 

filogenetikai helyzete. 

 

Ennek eredményeképpen enzimcsaládokba és alcsaládokba sorolták be az extradiol 

dioxigenázokat. Azok az enzimek, amelyek a BTEX-vegyületek lebontásában játszanak 

szerepet, az aminosav-szekvenciák alapján négy alcsaládon belül oszlanak meg: az I.2 

családon belül az I.2.A, I.2.B és I.2.C, míg az I.3 családon belül az I.3.B alcsaládban 

találhatóak meg (19. kép). Ezek közül számunkra elsısorban az I.2 családba tartozó katekol 

2,3-dioxigenáz enzimeket kódoló gének diverzitásának ismerete a fontos. 

Az I.2.A alcsaládban többségében fluoreszcens Pseudomonas baktériumok (Gamma- 

Proteobaktérium) katekol 2,3-dioxigenáz szekvenciái, míg az I.2.B alcsaládban nagy 

részben Sphingomonas baktériumok (Alfa-Proteobaktérium) szekvenciái találhatóak meg. 

Ez a két csoport meglehetısen homogén, ennek megfelelıen az enzimeket kódoló gének 
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diverzitása is megfelelıen kicsi ahhoz, hogy az összes egy alcsaládhoz tartozó enzim génjét 

egy csoport specifikus primerpár segítségével ki tudjuk mutatni mind törzsek, mind pedig 

közösségek DNS mintáiból. Ennek köszönhetıen számos kutatás foglalkozik e 

csoportokkal, és elsısorban az I.2.A alcsaládba tartozó enzimeket kódoló génekre terveznek 

csoport specifikus primereket (Meyer és mtsai, 1999; Mesarch és mtsai, 2000). Az I.2.C 

alcsalád azonban meglehetısen heterogén csoport és az idesorolható baktériumok katekol 

2,3-dioxigenáz enzim aminosav-szekvenciái nagy változatosságot mutatnak, akárcsak az 

azokat kódoló gének. E csoportba ugyanis elsısorban Comamonas, Burkholderia és 

Ralstonia (Béta-Proteobaktérium), illetve kisebb számban Pseudomonas (Gamma-

Proteobaktérium) eredető szekvenciák tartoznak. A nagyfokú heterogenitásnak 

köszönhetıen e csoportra specifikus primereket nem lehet tervezni, és a szakirodalomban 

nem is találkozni ilyen primerekkel. Emiatt elıfordul, hogy az e csoportba tartozó gének 

kimutatásához egyenként terveznek primereket, mint például Hendrickx és mtsai (2006), 

akik a Ralstonia pickettii PKO1-es, valamint a Pseudomonas putida MT15-ös törzsének 

C23O génjének közösségi kimutatásához csak e génekre specifikus primereket terveztek, 

miközben egyértelmő, hogy az I.2.C alcsaládba tartozó enzimeket kódoló gének diverzitása 

meglehetısen nagy. Korábbi munkánk során már leírtuk, hogy ez esetben kisebb 

csoportokra specifikus primerek tervezése lehet a cél, és így tárhatjuk fel az e csoportba 

tartozó C23O gének diverzitását. Ez több szempontból is kívánatos lehet, ugyanis az I.2.C 

alcsaládba tartozó enzimekrıl Kukor és Olsen (1996) leírták, hogy elsısorban oxigénlimitált 

közegekhez adaptálódtak. Így olyan talajvizekben, ahol kicsi az oldott oxigén 

koncentrációja, nagy szerep juthat a BTEX-vegyületek lebontásában azon baktériumoknak, 

amelyek I.2.C alcsaládba tartozó katekol 2,3-dioxigenáz enzimet kódoló gént fejeznek ki. 
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IV.2. CÉLKITŐZÉSEK 

 

Mivel a kıolajjal, illetve a kıolajszármazékokkal történı szennyezések gyakran érintik a 

mélyebben fekvı, és így gyakran már hipoxikus talaj-, és talajvízrétegeket, fontos, hogy az 

e rétegekben lévı potenciális BTEX-lebontó mikrobák diverzitását is vizsgálni tudjuk. Az 

irodalmi adatok alapján feltételezni lehetett, hogy e mikrobaközösségekben fontos szerepük 

lehet azon baktériumoknak, amelyek az I.2.C alcsaládba tartozó katekol 2,3-dioxigenáz 

enzimeket kódolnak a genomjukban. Így célul ezeket az enzimeket kódoló funkciógének 

diverzitásának vizsgálatát tőztük ki. Ezen belül is elsısorban a Comamonadaceae családba 

tartozó baktériumok által kódolt C23O géneket kíséreltük meg kimutatni BTEX-

vegyületekkel szennyezett, hipoxikus talajvizek mikrobaközösségeibıl. E mellett a 

talajvizek mikrobaközösségeinek diverzitását is vizsgáltuk a 16S rRNS gének alapján, hogy 

láthassuk a közösségek összetételét. 
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IV.3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

IV.3.1. Mintavételezés 

 

A BTEX-vegyületekkel szennyezett talajvízminták két mintavételi helyrıl származtak. Az 

egyik szennyezett terület Dél-Magyarországon, Szeged környékén volt, ahol egy 

gázolajvezeték sérülése során került nagy mennyiségő gázolaj a talajba. Innen származtak 

az OM jelzéső minták. A másik mintavételi hely Kelet-Magyarországon, Hajdú-Bihar 

megyében volt, ahol egy régi töltıállomás okozta a szennyezést. Innen származtak a BM 

jelzéső minták. A mintákat 1 literes steril üvegekben 4 oC-on tároltuk a feldolgozásig. A 

minták kémiai elemzését akkreditált laboratórium végezte el. A szennyezett terület 

közelében, közel azonos mélységbıl, szennyezés által nem, vagy csak kis mértékben érintett 

talajvízmintákat is vettünk, amelyeket a vizsgálat során, mint háttér mintákat használtunk 

fel. 

 

IV.3.2. DNS izolálás a talajvízmintákból 

 

A talajvízmintákat elıször megvizsgáltuk, hogy mekkora mennyiségő üledék található 

bennük. Nagy mennyiségő üledéket tartalmazó minta esetén ugyanis nem lehet kivitelezni a 

minta szőrését, ezért ilyen esetekben a többször egymás utáni centrifugálást (2500 g; 10 

perc; 4oC), majd a felülúszó leöntését alkalmaztuk és az így nyert üledékbıl izoláltunk 

DNS-t. Azokban az esetekben, amikor az üledék nem volt olyan nagy mennyiségő, a 

talajvízmintákat steril, 0,2 µm pórusátmérıjő cellulóz-acetát membránon leszőrtük, majd a 

membránokat használtuk fel a DNS izolálásra. Az izolálást a MoBio UltraClean Soil DNA 

Isolation Kit-tel végeztük (MoBio Laboratories Inc., USA) a gyártó által javasoltak szerint. 

A kapott DNS-t agaróz gélelektroforézissel detektáltuk. 

 

IV.3.3. A mintafeldolgozás menete 

 

A talajvízminták mikrobiális közösségének diverzitását a 16S rRNS gén alapján, T-RFLP 

(Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism) módszer segítségével vizsgáltuk. 

Annak érdekében, hogy a T-RFLP kromatogramon kapott csúcsokat azonosítani tudjuk, és 

ezáltal meg tudjuk határozni, hogy az adott területen milyen baktériumok élnek, a közösségi 
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DNS mintákból kapott 16S rDNS PCR termékekbıl klónkönyvtárakat hoztunk létre (1. 

ábra). A kapott klónkönyvtárak feldolgozása során csoportokat készítettünk az egyes klónok 

molekuláris jellegzetességei alapján, majd meghatároztuk a csoportreprezentánsok 16S 

rDNS szekvenciáit. Emellett mindkét területrıl származó közösségi DNS minta esetén 

megvizsgáltuk, hogy a C23O gének három alcsaládja (I.2.A; I.2.B; I.2.C) közül melyik 

alcsalád génjei találhatóak meg a mintákban. Az I.2.A és az I.2.B alcsaládok kimutatásához 

irodalmi primereket használtunk, míg az I.2.C alcsalád részleges kimutatásához a 

Comamonadaceae család tagjai által kódolt C23O gének nukleotid szekvenciái alapján 

primerpárt terveztünk. Ennek segítségével próbáltuk az I.2.C alcsalád diverzitását legalább 

részben felderíteni oly módon, hogy az újonnan tervezett primerpárral kapott PCR 

termékeket T-RFLP elemzésnek vetettük alá, majd annak érdekében, hogy azonosítani 

tudjuk a kromatogramon kapott csúcsokat, funkciógén alapú klónkönyvtárakat hoztunk 

létre, és ezek elemzését is elvégeztük, majd csoportokat hoztunk létre és a 

csoportreprezentánsok C23O gén szekvenciáit meghatároztuk. 

 

 

 

1. ábra: A 16S rRNS gén alapján történı mintafeldolgozás folyamata. 
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IV.3.3.1. A közösségi DNS minták feldolgozása a 16S rRNS gének vizsgálata alapján 

 

IV.3.3.1.1. 16S rDNS specifikus PCR a közösségi T-RFLP-hez 

 

A 16S rRNS génre specifikus polimeráz láncreakciót univerzális 16S rDNS primerekkel: 

27f-Hex (Integrated DNA Technologies, Belgium) és 519r végeztük el (Baker és mtsai, 

2003). Steril PCR csövekbe 5 µl 10x PCR puffert (Fermentas), 2mM MgCl2-ot (Fermentas), 

0,3 µM forward és 0,3 µM reverse primert, 1 U Taq DNS polimerázt, 0,8 µM dNTP-t 

(Fermentas), 2 µl templátot és annyi desztillált vizet pipettáztunk, hogy a végsı térfogat 50 

µl legyen. Ezután a PCR csövek tartalmát kémcsıkeverı segítségével összekevertük, majd 

centrifugáltuk. A PCR reakciót Perkin-Elmer 2700-as modellő PCR készülékkel végeztük.  

 

A hıprofil a következı volt: 

 

� 98oC  3 perc  Kezdeti denaturáció  

� 52 oC  30 mp  Primer anelláció   

� 72oC  1 perc  Extenzió   32 ciklus 

� 94oC  30 mp  Denaturáció   

� 72oC  10 perc Végsı extenzió 

� 4oC  ∞  Hőtés 

 

A PCR terméket agaróz gélelektroforézissel detektáltuk. 

 

IV.3.3.1.2. A PCR termék emésztése restrikciós enzimekkel 

 

Annak érdekében, hogy a közösségi DNS mintákat T-RFLP segítségével elemezni tudjuk, 

a 16S rDNS PCR termékeket AluI és MspI (Fermentas, Lithuania) enzimekkel emésztettük 

(természetesen a PCR termékeket a két restrikciós enzimmel külön-külön) minimum 3-, 

maximum 12 órán keresztül, 37 oC-on vízfürdıben. A reakció keverék a következıket 

tartalmazta: 2 µl restrikciós enzim puffer (Fermentas, Lithuania), 3 U restrikciós enzim 

(Fermentas, Lithuania), 3 µl templát és ultra tiszta vízbıl annyi, hogy a végsı térfogat 20 µl 

legyen. 
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IV.3.3.1.3. Az emésztett PCR termék tisztítása etanol precipitációval 

 

A emésztett PCR termékhez hozzámértünk: 3 µl 3 M-os Na-acetát oldatot (pH 4,6); 62,5 

µl 96%-os etanolt; 14,5 µl dH2O-t. A reakcióelegyet kémcsıkeverıvel összekevertük, majd 

15 percig inkubáltuk szobahımérsékleten. A mintákat centrifugáltuk (18000 g; 20 perc), 

majd a felülúszót óvatosan leszívtuk. A pelletre 250 µl 70%-os etanolt mértünk, ezután 

kémcsıkeverıvel összekevertük. Ismét centrifugáltuk a mintát (18000 g; 10 perc), majd a 

felülúszót ismét óvatosan leszívtuk, végül vákuum centrifugában kiszárítottuk a pelletet (15-

20 perc). 

 

IV.3.3.1.4. A közösségi 16S rDNS T-RFLP analízise 

 

A T-RFLP során olyan enzimatikusan emésztett PCR terméket vizsgálunk kapilláris gél-

elektroforézissel, amelyet egy fluoreszcensen jelölt forward primer segítségével 

amplifikáltunk (a reverz primer nem jelölt), ez a fluoreszcens jelölés jelen esetben HEX volt 

(Integrated DNA Technologies, Belgium). Az emésztett PCR termék tisztítása után 30 µl 

steril desztillált vízben szuszpendáltuk a pelletet. A tisztított és emésztett DNS-bıl 0,5-1,5 

µl-t adtunk 12 µl formamidhoz (Promega, USA) és 0,6 µl standard meghatározott 

hosszúságú DNS fragmenthez (Genescan TAMRA 500, Applied Biosystems, USA). Ezután 

a mintákat kapilláris gélelektroforézisnek vetettük alá ABI 310 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystem, USA) segítségével. Az eredményként kapott kromatogramot GeneMapper 

program segítségével dolgoztuk fel (Applied Biosystem, USA). 

 

IV.3.3.1.5. A 16S rDNS alapú klónkönyvtárak létrehozása 

 

A közösségi DNS mintákból amplifikáltuk a 16S rRNS gént a fent leírtak szerint 

(IV.3.3.1.1.-es pont), azzal a különbséggel, hogy a 27f primer nem tartalmazott fluoreszcens 

jelölést. A PCR termékeket megtisztítottuk (Viogene DNA/RNA Extraction Kit, Viogene 

BioTek Corp., Taiwan) és p-GemT Easy vektorba ligáltuk (Promega, USA), ezt követıen 

JM109 High Efficiency Competent Escherichia coli (Promega, USA) sejteket 

transzformáltunk az így készült vektorral. Az inzertet tartalmazó vektort hordozó sejteket 

kék-fehér szelekció segítségével választottuk ki. Ehhez az ampicillint (Sigma-Aldrich, 

USA) tartalmazó LB táplemezekre X-Gal-t (5-bróm-4-klór-3-indolin-β-D-galaktozid; 
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Promega, USA) és IPTG-t (izopropil-tio-galaktozid, Promega, USA) vittünk fel a gyártó 

által elıírt koncentrációban, majd erre szélesztettük a transzformált E. coli sejteket, és 37oC-

on 24 órán keresztül inkubáltuk. A kinıtt fehér telepeket steril fogpiszkáló segítségével 

átpontoztuk egy másik LB táplemezre, majd újabb 24 órát inkubáltuk 37oC-on. A telepeket 

egyenként 30 µl steril vízbe vittük át steril fogpiszkáló segítségével. Kémcsıkeverı 

segítségével történı alapos szuszpendálás után a plazmid DNS kinyeréséhez a sejteket 

98oC-on 5 percig lizáltuk, majd centrifugáltuk (10000 g; 5 perc). 

 

IV.3.3.1.6. Az inzert visszanyerése a klónokból PCR segítségével 

 

A klónkönyvtárak feldolgozásának elsı lépeséként amplifikáltunk minden egyes 

klónszekvenciát M13f és M13r primerek segítségével, amelyek az inzertet közrefogó 

vektorszekvenciákhoz illeszkednek (Promega, USA). A PCR reagensek és körülmények 

megegyeztek a fent leírtakkal (IV.3.3.1.1.-es pont). A PCR terméket agaróz gél-

elektroforézissel detektáltuk. 

 

IV.3.3.1.7. A klónkönyvtárak feldolgozásának további menete 

 

A klónkönyvtárak feldolgozására kezdetben, az OM jelő mintákból származó klónok 

csoportosítása során, T-RFLP módszert alkalmaztunk. Késıbb a BM jelő mintákból 

származó klónok esetén ARDRA (Amplifikált Riboszómális DNS Restrikciós Analízise) 

segítségével végeztük el a csoportosítást, mivel anyagköltség és idımegtakarítás 

szempontjából hatékonyabb módszernek bizonyult. 

 

IV.3.3.1.8. A nested PCR az OM mintákból származó klónok esetén 

 

A nested PCR-hez templátként az M13 primerpárral készült PCR termékek szolgáltak. A 

jelen esetben alkalmazott primerpár a 27f-Hex és az 519r volt. A nested PCR során azért 

alkalmaztunk 27f-Hex primert mert a továbbiakban T-RFLP segítségével vizsgáltuk az 

egyes klónokat, és e molekuláris módszer a terminális fragment hosszúságának eltérésén 

alapul, ezért a klónok terminális fragmentjeinek kezdete meg kellett, hogy egyezzen a 

közösségekben vizsgált terminális fragmentek kezdetével, mivel késıbb csak így tudtuk 

azonosítani a klónokat a T-RFLP kromatogramokon. Emellett a Hex-fluoreszcens jelölésre 

azért volt szükség, mivel ennek segítségével detektáltuk a terminális fragmentet. A PCR 
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reagensek és körülmények megegyeztek a fent leírtakkal (IV.3.3.1.1.-es pont). A PCR 

termékeket agaróz gélelektroforézissel detektáltuk. 

 

IV.3.3.1.9. A PCR termékek emésztése restrikciós enzimekkel 

 

A nested PCR termékek emésztését a fent leírtak szerint végeztük el (IV.3.3.1.2.-es pont), 

2 enzimmel (AluI és MspI) külön-külön. 

 

IV.3.3.1.10. Az emésztett PCR termék tisztítása etanol precipitációval 

 

Az etanol precipitációs tisztítást a fent leírtak szerint végeztük el (IV.3.3.1.3.-as pont). 

 

IV.3.3.1.11. Az OM klónok T-RFLP analízise 

 

A kapilláris gél-elektroforézist a fent leírtak szerint végeztük el (IV.3.3.1.4.-es pont). 

 

IV.3.3.1.12. A nested PCR a BM mintákból származó klónok esetén 

 

A nested PCR-t a fent leírtak szerint végeztük el (IV.3.3.1.8-as pont), kivéve hogy a 27 

forward primer nem volt Hex jelölt. A PCR reagensek és körülmények megegyeztek a fent 

leírtakkal (IV.3.3.1.1.-es pont). A PCR terméket agaróz gélelektroforézissel detektáltuk. 

 

IV.3.3.1.13. A BM klónok ARDRA analízise 

 

Az ARDRA során gyakran hasító restrikciós enzimekkel emésztettük a nested PCR során 

kapott PCR termékeket. A PCR termékeket külön-külön kétféle restrikciós enzimmel 

emésztettük. Az emésztéshez felhasznált enzimek az AluI és az MspI (Fermentas, Lithuania) 

voltak. Az emésztést minimum 3-, maximum 12 órán keresztül 37oC-on végeztük 

vízfürdıben. A reakció keverék a következıket tartalmazta: 2,5 µl restrikciós enzim puffer 

(Fermentas, Lithuania), 3 U restrikciós enzim (Fermentas Lithuania), 10 µl templát és ultra 

tiszta vízbıl annyit, hogy a végsı térfogat 20 µl legyen. Az enzimatikus emésztés után a 

kapott fragmenteket agaróz gél-elektroforézissel vizsgáltuk. Ennek menete a következı volt: 
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� 2%-os agaróz gélt készítettünk, 1x TBE-pufferrel, a gélbe a megszilárdulás elıtt etídium-

bromidot tettünk ~0,5 µg/ml végkoncentrációban, 

� 20 µl emésztett PCR terméket összekevertünk 8 µl töltıpufferrel, majd a zsebekbe 

töltöttük, az utolsó zsebbe 5 µl molekulasúly (pUC Mix, Marker 8) standardot töltöttünk, 

� az elektroforézist 1x TBE-pufferben 80 percen keresztül 80 V-on végeztük, 

� a kialakuló sávmintázat UV-fény alatt láthatóvá válik, az eredményeket digitális 

képrögzítéssel dokumentáltuk. 

 

A módszer lényege, hogy távoli rokon fajoknál a 16S régión belül található restrikciós 

hasítási helyek száma nagyban különbözhet. Az enzimatikus emésztések gél-elektroforézis 

utáni mintázata eltérı fajoknál az eltérı fragmentszám és méret miatt különbözı lesz.  

 

IV.3.3.2. A közösségi DNS minták feldolgozása a C23O gének vizsgálata alapján 

 

IV.3.3.2.1. A C23O génre specifikus PCR és a primertervezés 

 

A C23O gének detektálására három különbözı primerpárt használtunk. Az I.2.A alcsalád 

azonosítására a xylE1-t, míg az I.2.B alcsalád azonosítására az xylE2 primer párt 

alkalmaztuk, amelyeket Hendrickx és mtsai (2006) írták le. A PCR reakciók során pozitív 

kontrollként a xylE1 primerhez Pseudomonas putida DSM 291-es törzsbıl származó DNS-

t, míg a xylE2 primerhez Sphingobium yanoikuyae DSM 6900-as törzsbıl származó DNS-t 

használtunk. A Comamonadaceae családba tartozó baktériumok C23O génjeinek 

kimutatására új primereket terveztünk (ezek a gének az I.2.C alcsaládhoz tartoznak). Az új 

primer pár megtervezéséhez szükséges gén szekvenciákat a GenBank adatbázisából 

töltöttük le és a szekvenciákat a ClustalW algoritmust és a MEGA3 programot használva 

illesztettük (Kumar és mtsai, 2004), majd homológ szakaszokat kerestünk. A következı 

C23O szekvenciákat választottuk ki a GenBank-ból a primer tervezéshez (a GenBank 

hivatkozási számokat a zárójelek között adjuk meg): Comamonas testosteroni (AY568279), 

Comamonas sp. (U93090), Acidovorax sp. JS42 (CP000539), Delftia acidovorans 

(AB177545), Delftia sp. (DQ661649) Acidovorax sp (CP000539). Az újonnan tervezett 

primerek a következıek lettek: COMC23O-F: 5’-CGA GAA CGT GCT GGG CAT GAA 

G-3’, és COMC23O-R: 5’-AAG GCG ATG TCG TGC GGC-3’. Az optimális anellációs 

hımérséklet 63°C volt, és ~561 bázispár hosszúságú PCR terméket vártunk. Pozitív 
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kontrollként egy a tanszéki törzsgyőjteménybıl származó Delftia acidovorans törzs DNS 

mintáját használtunk. Az egyéb PCR reagensek és körülmények megegyeztek a fent 

leírtakkal (IV.3.3.1.1.-es pont), kivéve hogy a xylE1 és xylE2 primerek esetén az anellációs 

hımérséklet eltért a fenti protokolltól, míg a többi PCR feltétel ugyanaz volt. A xylE1 

primerek esetén az anellációs hımérséklet 61,5°C míg az xylE2 esetén 64°C volt. A PCR 

termékeket agaróz gél-elektroforézissel detektáltuk, és az eredményeket digitális 

képrögzítéssel dokumentáltuk. 

 

IV.3.3.2.2. A közösségi DNS mintákból származó, az I.2.C alcsaládba tartozó C23O gének 

vizsgálatának további menete – a funkciógén alapú T-RFLP analízis 

 

A COMC23O primerekkel kapott PCR termékeket Hin6I (GC↓GC) restrikciós enzimmel 

emésztettük, majd T-RFLP segítségével vizsgáltuk a diverzitást. Azért a Hin6I enzimre esett 

a választásunk, mivel ennek az enzimnek található hasítóhelye a legtöbb I.2.C alcsaládba 

tartozó C23O génen és ez teszi lehetıvé a legjobb elkülönítését e géneknek. A PCR 

reagensek és körülmények megegyeztek a fent leírtakkal (IV.3.3.2.1.-es pont), kivéve hogy 

ebben az esetben a forward primer Hex jelölt volt. Az ezt követı emésztés körülményei és 

reagensei megegyeztek a fent leírtakkal (IV.3.3.1.2-es pont), kivéve hogy a már említett 

okok miatt csak egyféle restrikciós enzimet használtunk (Hin6I), az ezt követı etanol-

precipitációt a fent leírtak szerint végeztük el (IV.3.3.1.3.-as pont). A kapilláris gél-

elektroforézis sem különbözött az elızıtıl. (IV.3.3.1.4.-es pont). 

 

IV.3.3.2.3. A funkciógén alapú klónkönyvtárak létrehozása 

 

Hogy az elızıekben kapott funkciógén alapú, közösségi T-RFLP kromatogramokon 

kapott csúcsokat azonosítani tudjuk, az újonnan tervezett primerpárral, a közösségi DNS 

mintákból kapott PCR termékekbıl klónkönyvtárakat készítettünk. Ezeket a már 

korábbiakban leírtak szerint hoztuk létre (IV.3.3.1.5.-ös pont). A plazmid DNS-bıl az 

inzertet ugyanazzal a primerpárral amplifikáltuk, mint amelyikkel az eredeti PCR terméket 

kaptuk. Ezt azért tehettük meg, mert a kompetens E.coli sejtek genomja nem tartalmazza a 

vizsgált gént. 
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IV.3.3.2.4. A funkciógén alapú klónkönyvtárak feldolgozásának folyamata 

 

 

 

 

2. ábra: A C23O gén alapú klónkönyvtárak feldolgozásának folyamata. 

 

A C23O gén alapú klónkönyvtárak feldolgozására és csoportosítására az OM jelő klónok 

esetén T-RFLP módszert alkalmaztunk, míg a BM jelő klónok esetén ezt az AFDRA 

(Amplified Functional DNA Restriction Analysis) váltotta fel (2. ábra), a már korábban 

említett okok miatt. 

 

IV.3.3.2.5. Az OM C23O klónok csoportosítása T-RFLP segítségével 

 

A OM-es klónokat T-RFLP segítségével csoportosítottuk, melyhez a PCR reakciót Hex-

jelölt COMC23O forward primerrel végeztük el, majd Hin6I restrickciós enzimmel 

emésztettük a PCR termékeket. A PCR reakció reagensei és körülményei megegyeztek a 

IV.3.3.2.1.-es pontban leírtakkal, majd az ezt követı emésztés körülményei is a IV.3.3.1.2-

es pontban, míg az ezt követı etanol-precipitáció körülményei a IV.3.3.1.3.-as pontban 

leírtakkal. Az emésztett, majd tisztított mintákon végül elvégeztük a kapilláris gél-

elektroforézist a IV.3.3.1.4.-es pontban írtak szerint. 
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IV.3.3.2.6. A BM C23O klónok csoportosítása AFDRA segítségével 

 

A BM-jelő minták esetén a már említett anyag és idıtakarékossági okok miatt más 

molekuláris vizsgálati módszert választottunk a klónok csoportosításához. Az AFDRA 

elvégzéséhez elıször a COMC23Of és COMC23Or primerek segítségével amplifikáltuk a 

C23O gént a klónokból. A PCR terméket agaróz gélelektroforézissel detektáltuk. A 

mintákat Hin6I restrikciós enzimmel emésztettük, majd ezt követıen 2%-os agaróz gélben 

futattuk 80 percig 80 V-on, és a kialakult sávmintázatot UV-fény alatt vizsgáltuk, végül az 

eredményeket digitális képrögzítéssel dokumentáltuk. A PCR reakció reagensei és 

körülményei a IV.3.3.2.1.-es pontban, míg az emésztési reakció körülményei a IV.3.3.1.2-es 

pontban leírtakkal egyeztek meg. Az emésztett PCR termékek gél-elektroforézissel történı 

vizsgálata a IV.3.3.1.13-as pont szerint történt. 

 

IV.3.4. Bázissorrend és filogenetikai elemzés 

 

A 16S rRNS, illetve a funkciógén alapú klónkönyvtárak minden egyes csoportjából 

kiválasztottunk egy csoportreprezentánst, amit ezután a BigDye Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems, USA) felhasználásával bázissorrend 

elemzésnek vetettünk alá. A kapott szekvenciákat a MEGA3 program segítségével 

dolgoztuk fel. A szekvenciákat a GenBank adatbázis adatai alapján a BLAST algoritmus 

segítségével azonosítottuk (Altschul és mtsai, 1997), majd a ClustalW algoritmus 

segítségével illesztettük ıket. A vizsgált klónokhoz legközelebb álló rokon szekvenciák 

felhasználásával pedig filogenetikai törzsfát szerkesztettünk a neighbor-joining módszer 

szerint (Saitou és Nei, 1987).  

 

IV.3.4.1. A PCR termékek tisztítása a szekvenáló reakcióhoz 

 

A DNS tisztítása Viogene DNA/RNA Extraction Kit-tel történt (Viogene BioTek Corp., 

Taiwan) a gyártó elıírása szerint. 
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IV.3.4.2. A szekvenáló reakció 

 

Steril PCR-csövekbe a következıket mértük be: 2 µl BigDye Terminator, 3 µl puffer, 1 µl 

27f primer, 8 µl dH2O, 6 µl tisztított PCR termék. A csöveket GeneAmp PCR System 2700 

(Applied Biosystems) készülékbe tettük.  

 

A hıprofil a következı volt: 

� 960C          10 mp     

� 500C            5 mp      28 ciklus 

� 600C            4 perc   

�  40C             ∞ 

 

IV.3.4.3. A szekvenáló reakció során keletkezı termék etanol precipitációja 

 

Az etanol precipitációt a IV.3.3.1.3.-as pontban leírtak szerint végeztük el, majd a 

mintákat -20°C-on tároltuk. 

 

IV.3.4.4. Analízis ABI PRISM 310 automata genetikai analizátorral 

 

A beszárított terméket 17 µl TSR-pufferben vettük fel, és a gyártó által megadott módon 

denaturáltuk, majd futtattuk. Az adatgyőjtést és feldolgozást az ABI PRISM 310 genetikai 

analizátorral végeztük el (Applied Biosystem, USA). A homológ szekvenciák keresését a 

BLAST algoritmus segítségével hajtottuk végre. 

 

IV.3.4.5. A GenBank adatbázisában általunk elhelyezett nukleotid szekvenciák azonosító 

számai 

 

Az általunk megállapított C23O gén szekvenciák az alábbi azonosító számokkal 

szerepelnek a GenBank adatbázisban: EU268278-tól EU268283-ig, illetve FJ904614-tól 

FJ904623-ig. 
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IV.4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

IV.4.1. Az OM minták eredményei 

 

IV.4.1.1. A talajvízminták fizikai-kémiai paraméterei 

 

A szennyezett területen három különbözı mintavételi kútból vettünk talajvízmintákat 

megközelítıleg 3 méteres mélységbıl. Ezek közül kettı, az OM7-es és OM8-as jelő minták 

erıteljesen szennyezettek voltak BTEX-vegyületekkel. Az OM3-as talajvízminta csak kis 

mennyiségben tartalmazott szennyezı anyagokat, csupán kismértékő benzolszennyezést volt 

benne kimutatható. A többi BTEX-vegyület koncentrációja a kimutathatósági határérték 

alatt volt. Ezt a mintát háttér mintaként használtuk fel, és a késıbbiekben, mint háttér minta 

hivatkozunk rá. Mindegyik kútban látszólag aerob viszonyok uralkodtak a mintavétel 

idıpontjában, hiszen az oldott oxigén koncentrációja 4 mg/l körüli volt. Az oxigén 

telítettség ugyanakkor relatíve kicsi, illetve közepes volt a talajvízben, amit a 400 mV alatti 

redox potenciál értékek is alátámasztanak. Ez pedig az oxigén rossz hozzáférhetıségét 

sejteti. Meg kell jegyeznünk, hogy a területen egy bioremediációs kezelés, talajlevegıztetés 

volt folyamatban és ez biztosította a 4 mg/l körüli oldott oxigén koncentrációt. Három 

hónappal a mintavételünk elıtt, amikor a bioremediációs folyamatot megkezdték, kis oldott 

oxigén koncentrációt mértek mindkét szennyezett kútban (0,2 mg/l oldott oxigén), míg 

háttér kútban magasabb volt ez az érték (2,9 mg/l oldott oxigén). 

A háttér és szennyezett kutakban eltérı mennyiségő nitrátot detektáltunk, a szennyezett 

kutakban ugyanis kisebb volt a nitrát koncentrációja, bár meg kell jegyeznünk, hogy a háttér 

mintában is aránylag kevés nitrát volt kimutatható. Ez azt mutatja, hogy valójában 

hipoxikus közegrıl van szó mindhárom kút esetén, és nitrátlégzésre is képes mikrobák aktív 

jelenléte valószínősíthetı a mikrobiális közösségekben. A minták fizikai-kémiai adatait az 

5. és 6. táblázatok foglalják össze. 
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5. táblázat: Az OM jelő talajvízminták szennyezettségi paraméterei 

BTEX-vegyületek (µg/l) 

Minták 
Benzol Toluol 

Etil-
benzol 

Xilolok 
Egyéb 
alkil-

benzol 

TAPH* 
mennyisége 

(µg/l) 

OM3 77,9 <1 <1 <5 20 <50 
OM7 4140 2480 117 1420 549 2150 
OM8 1990 1580 69 1570 667 3200 

Szennyezettségi 
határérték 

1 20 20 20 20 100 

*TAPH: Total Aliphatic Petroleum Hydrocarbon vagyis Összes Alifás Szénhidrogén tartalom 

 

6. táblázat: Az OM jelő talajvízminták vízkémiai paraméterei 

Minták 

Oldott 

oxigén 

(mg/l) 

Oxigén 

telítettség 

(%) 

Redox 

potenciál 

(mV)* 

Nitrát 

(mg/l) 

Nitrit 

(mg/l) 

Ammónium 

(mg/l) 

Fe2+ 

(mg/l) 
Koikr Boi5 

OM3 3,71 35,3 228 28 0,13 <0,02 <0,02 22 12 

OM7 3,6 34,0 153 <1 0,01 0,3 22 410 50 

OM8 4,32 44,0 212 <1 0,08 1,93 4 125 16 

*Standard hidrogén referencia elektróddal mérve 

 

IV.4.1.2. A mikrobaközösségek 16S rDNS alapú T-RFLP vizsgálatainak eredményei 

 

Mivel a bakteriális közösség összetételének a szennyezés hatására bekövetkezı változását 

akartuk vizsgálni, a 16S rDNS közösségi PCR termékeket T-RFLP analízisnek vetettük alá. 

A kapott kromatogramokat a 20. és 21. képek szemléltetik. A kromatogramokon jól látható, 

hogy a háttér mintára jellemzı (OM3-as jelő minta) bakterium közösség nagymértékben 

megváltozott a szennyezés hatására, és az OM7-es, valamint az OM8-as minták 

kromatogramja hasonló. Az is jól látszik, hogy a szennyezés hatására megnıtt a csíraszám, 

ami nagy valószínőséggel a gázolaj, mint szénforrás hatására történt. Hogy a domináns 

csúcsokat azonosítani tudjuk az OM3-as és OM8-as mintákból klónkönyvtárakat 

készítettünk. A kromatogramokon a számmal jelölt csúcsokat sikerült ily módon 

azonosítani, ezeket az eredményeket a következı IV.4.1.3-as pont tárgyalja. Meg kell 

jegyezni ugyanakkor, hogy nem sikerült minden csúcsot azonosítani a T-RFLP 

kromatogramokon, és a klónkönyvtárakban is kerültek elı olyan, egyébként a 

klónkönyvtárban domináns szekvenciák, amelyekhez köthetı T-RF csúcsok nem találhatóak 
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meg a T-RFLP kromatogramokon. Ez az eredmény mindkét módszer tökéletlenségére 

rávilágít. 

 

 
 

20. kép: Az OM jelő mintákból származó 16S rDNS PCR termékek T-RFLP kromatogramjai AluI 

enzimmel való emésztés után. 

 

 

21. kép: Az OM-es jelő mintákból származó 16S rDNS PCR termékek T-RFLP kromatogramjai 

MspI enzimmel való emésztés után. 
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IV.4.1.3. A 16S rDNS klónkönyvtárak eredményei 

 

A 16S rDNS klónkönyvtárakat az OM3-as és OM8-as mintákból készítettük 27f és 519r 

primerekkel. Az OM3-as mintából izolált 16S rDNS szekvenciák többségében a Béta-

Proteobaktériumokhoz és a Gamma-Proteobaktériumokhoz tartoztak. A fontosabb klónok 

filogenetikai helyzetét a 22. kép szemlélteti. 

A Béta-Proteobaktériumokhoz tartozó klónok a Comamonadaceae, a Rhodocyclaceae és 

az Oxalobacteraceae családokhoz tartoztak. A klónkönyvtár legdominánsabb csoportja a 

Comamonadaceae családon belüli Rhodoferax nemzetség volt ahová az összes klón 8,7%-a 

tartozott. E klónok olyan fajokkal mutattak közeli rokonságot, mint a Rhodoferax 

antarcticus (OM3-70-es klón, 99,1%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság) vagy a 

Rhodoferax ferrireducens (OM3-72, 99,1%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság). Utóbbi 

baktérium fakultatív anaerob, és alternatív elektron akceptorként Fe(III) iont használ 

(Finneran és mtsai, 2003). Az OM3-13-as klón legközelebbi rokona a Leptothrix cholodnii 

volt (99,5%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság; a klónok ~2%-a). Bár e klón nem volt 

domináns a közösségben, mégis fontos megemlítenünk, ugyanis e Comamonadaceae 

családba tartozó baktérium genomjában megtalálható a C23O gén. Kemoorganotróf, 

szigorúan aerob szervezet, de hipoxikus körülmények között is jó növekedést mutat (Rouf 

és Stokes, 1964; Stokes és Johnson, 1965). Elsısorban Fe(II) és Mn(II) tartalmú vizekbıl, 

eleveniszapból mutatható ki. Ugyanakkor a szakirodalomban nincs adat arról, hogy 

mekkora szerepet játszhat az aromás szénhidrogének lebontásában. A 3,5%-os 

abundanciával rendelkezı OM3-19-es klón legközelebbi rokona a Herbaspirillum 

autotrophicum (97,7%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság) amely az Oxalobacteraceae 

családba tartozik és kemolitotróf illetve kemoorganotróf növekedésre egyaránt képes. 

Utóbbi esetben az oxigén szolgál terminális elektron akceptorként, anaerob légzésre nem 

képes (Aragno és Schlege, 1978). 

A Gamma-Proteobaktériumokhoz tartozó klón-szekvenciák többségében a Pseudomonas 

nemzetség egyes tagjaival mutattak közeli rokonságot (az összes klón 4,4%-a), mint például 

a Pseudomonas fluorescens (OM3-92-es klón; 99,9%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság), 

vagy a Pseudomonas frederiksbergensis (OM3-17-es klón; 100%-os 16S rDNS szekvencia 

hasonlóság), amelyek aromás szénhidrogén-lebontó képessége jól ismert (Andersen és 

mtsai, 2000). Az OM3-2-es klón legközelebbi rokona az Acinetobacter calcoaceticus volt 

(91%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság; a klónok 2%-a), amely szintén képes az aromás 

szénhidrogéneket szén- és energiaforrásként hasznosítani. Érdekességként említhetjük meg 
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az OM3-9-es klónt, amelynek legközelebbi rokona a Thiohalomonas denitrificans volt 

(91%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság; a klónok ~1%-a). E baktérium obligát 

kemolitoautotróf és fakultatív anaerob, amely anaerob körülmények között a tioszulfátot 

használja elektron donorként és a nitrátot elektron akceptorként, de mikroaerofil 

körülmények között, az oxigént használva elektron akceptorként is életképes (Sorokin és 

mtsai, 2007). Mindenképpen meg kell azonban jegyeznünk, hogy e két utóbbi 

klónszekvencia csak kis hasonlóságot mutat ismert, tenyésztésbe vont baktériumok 16S 

rDNS szekvenciáival. Emiatt az általuk képviselt baktériumok anyagcsere képességeirıl 

nem tudhatunk biztosat. 

 

 

 

22. kép: Az OM3-as mintából származó 16S rDNS klónok filogenetikai helyzete. 

 

Az OM8-as mintából nem tudtunk kimutatni Gamma-Proteobaktériumokhoz tartozó klónt, 

viszont a klónszekvenciák nagy többsége a Béta-Proteobaktériumok közé tartozott, ahogy 

az a klónok filogenetikai helyzetét bemutató fán is látszik (23. kép). 
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A legdominánsabb klón, az OM8-5-ös számú, a Malikia spinosa-val mutatott nagyon közeli 

rokonságot (99,9%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság) és a klónok 21%-a tartozott ide. E 

szigorúan aerob baktérium a Béta-Proteobaktériumok közé tartozik, ám az aromás 

szénhidrogének lebontását esetében még nem figyelték meg (Spring és mtsai, 2005). 

Szintén domináns klón volt az OM8-4-es számú, amely a Dechloromonas aromatica-val 

mutatott közeli rokonságot (99,3%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság), és a klónok 7%-a 

tartozott ide. Amint azt a korábbiakban már láthattuk, e baktérium számos aromás 

szénhidrogén lebontására képes mind aerob, mind pedig anaerob körülmények között 

nitrátlégzés mellett (Coates és mtsai, 2001). Az OM8-12-es számú klón 5%-os 

abundanciával rendelkezett a klónkönyvtárunkban, és nagy valószínőséggel a Béta-

Proteobaktériumok közé tartozik ám ennél pontosabb identifikációja nem lehetséges, mivel 

kis hasonlóságot mutat a csoport ma ismert fajaival. Hasonlóan az OM3-as mintához, az 

OM8-as minta közösségébıl is aránylag nagy számban kerültek elı a Rhodoferax 

nemzetség tagjaival közeli rokonságot mutató klónok (a klónok 7%-a). A talajvízben 

uralkodó hipoxikus körülményre utalhat az OM8-32-es klón, amelynek legközelebbi rokona 

a Gallionella ferruginea subsp. capsiferriformans volt (99,5%- os 16S rDNS szekvencia 

hasonlóság; a klónok 1,7%-a). E baktérium ugyanis mikroaerofil körülmények között él, 

kemolitotróf és Fe(II)-t oxidál (Emerson és mtsai, 2008). 

Az OM8-90-es klón legközelebbi rokona az acidobaktériumok közé tartozó Geothrix 

fermentans volt (98%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság), amely szigorúan anaerob, 

Fe(III) redukáló baktérium. Alternatív elektron akceptorként Mn(IV) és nitrát szolgálhat 

számára (Coates és mtsai, 1999). E klón jelenléte szintén a hipoxikus körülményeket 

jelezheti. 

Érdekességként említhetjük meg az OM8-65-ös klónt, amely a baktériumok egy olyan 

csoportjával mutat rokonságot (Candidate division OP11), amelybıl még egyetlen fajt sem 

sikerült tenyésztésbe vonni. Ezt a csoportot elıször Hugenholtz és mtsai (1998) írták le a 

Yellowstone Nemzeti Park Obsidian Pool nevő hévforrásának mikrobiális közösségébıl 

(innen ered az OP jelölés). 
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23. kép: Az OM8-as mintából származó 16S rDNS klónok filogenetikai helyzete. 

 

IV.4.1.4. C23O gének kimutatása a mintákból PCR segítségével 

 

A talajvízmintákból DNS-t izoláltunk, majd C23O specifikus PCR-hez templátként 

használtuk. A C23O specifikus PCR eredményeit a 24. kép szemlélteti. Az I.2.C alcsaládba 

tartozó C23O géneket minden DNS mintában detektáltuk. Ez azt jelenti, hogy az e géneket 

kifejezı baktériumok nemcsak a szennyezett, hanem a háttér mintában is jelen voltak. A 

másik két vizsgált alcsaládhoz (I.2.A és I.2.B) tartozó C23O géneket egyik minta esetén 

sem sikerült kimutatni. Az újonnan tervezett primerekkel aspecifikus fragmenteket nem 

kaptunk, és a kapott fragment nagysága megfelelt a vártnak. Az eredményekbıl arra 

következtethetünk, hogy a vizsgált talajvízmintákban azok a baktériumok felelısek a 

BTEX-vegyületek lebontásáért, amelyek az I.2.C alcsaládhoz tartozó C23O géneket 

fejeznek ki. Az a tény, hogy e baktériumok jelen vannak a háttér mintában is, arra késztettek 

minket, hogy elvégezzük az újonnan tervezett primerekkel kapott C23O PCR termékek T-

RFLP analízisét. Erre azért volt szükséges, hogy megvizsgáljuk, azonos C23O gének 

vannak-e minden mintában, vagy a szennyezett és a háttér mintákból kimutatott C23O 

gének különbözıek. 
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24. kép: Az OM-jelő minták C23O PCR eredményei a különbözı alcsaládok esetén (M8: pUC Mix 

Marker 8 molekula marker, NK: negatív kontroll, PK: pozitív kontroll). 

 

IV.4.1.5. Az I.2.C PCR termékek T-RFLP analízise 

 

Miután a Hex-jelölt C23O PCR termékeket megemésztettük, a mintákat kapilláris 

gélelektroforézis segítségével vizsgáltuk. A kapott kromatogramok alapján 

megállapíthattuk, hogy három különbözı terminális fragment van jelen minden mintában, 

ráadásul azok a fragmentek, melyek a háttér mintában találhatóak és azok a fragmentek, 

melyek a két szennyezett mintában találhatóak, eltérnek egymástól, és az OM7-es és OM8-

as minták teljesen azonosnak mutatkoznak. A kapott kromatogramokat az 25. kép 

szemlélteti. Ebbıl az eredménybıl arra következtethetünk, hogy az I.2.C alcsaládon belül 

eltérı C23O genotípusok dominánsak a szennyezett és a háttér mintául szolgáló talajvízben. 

Ez a radikális változás a közösségben valószínőleg a szennyezés miatt bekövetkezı magas 

BTEX koncentrációnak és más fizikai-kémiai paraméterek, például az oldott oxigén 

koncentráció, pH, redox-potenciál vagy a nitrát koncentráció megváltozásának köszönhetı.  
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25. kép: Az OM mintákból származó I.2.C C23O PCR termékek T-RFLP kromatogramjai (a nyíllal 

jelölt csúcsokat klónozással azonosítottuk, a csúcsok és a klónok számozása azonos). 

 

IV.4.1.6. Az I.2.C PCR termékek klónozása 

 

Annak érdekében, hogy az elızıekben kapott T-RFLP csúcsokat azonosítani tudjuk, az 

OM3-as és OM8-as minták I.2.C C23O PCR termékeibıl klónkönyvtárat hoztunk létre. 

Ennek segítségével minden fragmentet azonosítani tudtunk és arra az eredményre jutottunk, 

hogy a kapott klón szekvenciák többsége és az I.2.C alcsaládhoz tartozó más, a GenBank 

adatbázisban fellelhetı C23O gén szekvenciák között csak kis hasonlóság áll fenn. A kapott 

hasonlósági értékek a legtöbb esetben 75-86% között változtak. Az egyedüli kivételt az 

OM3-3 – as klón jelentette (358 bázispár hosszúságú TRF), amely 95,9%-os hasonlóságot 

mutatott a Leptothrix cholodnii SP-6-os törzs C23O génjének szekvenciájával. E baktérium 

jelenlétét tehát mind 16S rRNS gén, mind pedig C23O gén alapján sikerült kimutatni a 

mikrobiális közösségben. 

A filogenetikai analízis a nukleotid szekvenciákon és az ezekbıl nyert aminosav 

szekvenciákon alapult. A nukleotid szekvenciák alapján filogenetikai fát szerkesztettünk, 

amelyen jól látszik, hogy az összes általunk kimutatott gén az I.2.C alcsaládhoz tartozó 

extradiol dioxigenázokhoz tartozik. Ezt a filogenetikai fát szemlélteti a 26. kép. (Az 
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aminosav szekvenciák alapján készült fa topológiája megegyezik a nukleotid szekvenciákon 

alapuló fa topológiájával.) 

 

 

26. kép: Az OM mintákból származó I.2.C C23O klónok filogenetikai helyzete. 

 

A filogenetikai fán jól látszik, hogy a C23O klónjaink többsége tenyésztetlen baktériumok 

I.2.C alcsaládhoz tartozó extradiol dioxigenáz génszekvenciáival mutatnak hasonlóságot. E 

gének, illetve az e géneket hordozó baktériumok diverzitása ma még nagyrészt ismeretlen, 

de valószínőleg nagy szerepet játszanak az aromás vegyületek lebontásában az általunk 

vizsgált hipoxikus talajvizekben. 

 

IV.4.2. A BM minták eredményei 

 

IV.4.2.1. A talajvízminták fizikai-kémiai paraméterei 

 

A szennyezett területen két különbözı mintavételi kútból, közel 3 méteres mélységbıl 

származtak a talajvízminták. A BM7-es jelő mintában kismértékő aromás szénhidrogén 
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szennyezés volt kimutatható. A továbbiakban erre a mintára szennyezett mintaként 

hivatkozunk. A másik, a BM1-es jelő mintában nem volt kimutatható BTEX vegyület, sem 

alifás szénhidrogén, így ezt a mintát háttér mintaként használtuk fel, és a továbbiakban, mint 

háttér minta hivatkozunk rá. 

A vizsgált mintákban kicsi oldott oxigén koncentrációt mértek, és emellett a redox 

potenciál értékek is hipoxikus közegre utaltak. A minták fizikai-kémiai adatait a 7. és 8. 

táblázatok foglalják össze. Itt jól látható az is, hogy az oxigén telítettség nagyon kicsi volt 

mind a két mintában, emiatt mindkét esetben erısen hipoxikus közegrıl van szó. Már 

ezekbıl az adatokból is valószínősíteni lehetett, hogy a vizsgált közegekben nem az oxigén 

szolgál elsıdleges terminális elektron akceptorként. A szennyezett BM7-es mintában 

például kicsi volt a nitrát koncentrációja és ammónia is kimutatható volt, ráadásul a Fe(II) 

koncentráció is relatíve nagy értéket mutatott. Ezek alapján valószínősíthetı, hogy e 

mintában elsısorban a nitrát és a Fe(III) szolgáltak terminális elektron akceptorként a 

mikrobáknak. 

 

 
7. táblázat: A BM minták szennyezettségi paraméterei 

BTEX-vegyületek (µg/l) 
Minták 

Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok 
Egyéb alkil-

benzol 

TAPH* 
mennyisége 

(µg/l) 
BM1 <0,2 <1 <1 <5 20 <50 
BM7 0,9 1 <1 26 113 250 

Szennyezettségi 
határérték 

1 20 20 20 20 100 

*TAPH: Total Aliphatic Petroleum Hydrocarbon vagyis Összes Alifás Szénhidrogén tartalom 

 

 

8. táblázat: A BM minták vízkémiai paraméterei 

Minták 

Oldott 

oxigén 

(mg/l) 

Oxigén 

telítettség 

(%) 

Redox 

potenciál 

(mV)* 

Nitrát 

(mg/l) 

Nitrit 

(mg/l) 

Ammónium 

(mg/l) 

Fe2+ 

(mg/l) 
Koikr Boi5 

BM1 1,0 9,4 363 659 0,05 <0,02 0,03 13 2 

BM7 0,2 1,8 246 57 <0,01 0,57 0,5 31 6 

*:Standard hidrogén referencia elektróddal mérve 
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IV.4.2.2. A mikrobaközösségek 16S rDNS alapú T-RFLP vizsgálatainak eredményei 

 

Az OM jelzéső talajvízmintáinkhoz hasonlóan e módszer segítségével a mikroba közösség 

diverzitását szerettük volna vizsgálni mindkét talajvízmintában, majd pedig összehasonlítani 

az így kapott eredményeket. 

A kromatogramokon (27. és 28. kép) jól látszik, hogy a háttér BM1-es minta és a 

szennyezett BM7-es minta bakteriális közössége eltérı képet mutat, ami a szennyezés 

következménye lehet. 

Annak érdekében, hogy a domináns csúcsokat azonosítani tudjuk a BM1-es és BM7-es 

mintákból 16S rDNS alapú klónkönyvtárakat hoztunk létre. A kromatogramokon a számmal 

jelölt csúcsokat sikerült azonosítani a klónkönyvtárak segítségével, ezeket az eredményeket 

a következı pont részletezi. Emellett meg kell jegyeznünk még, hogy az OM-es jelő 

mintákhoz hasonlóan itt sem sikerült minden csúcsot azonosítanunk a kromatogramon, és a 

klónkönyvtárakban is kerültek elı olyan szekvenciák, amelyekhez nem társíthatók T-RF 

csúcsok, ezek szintén a módszerek tökéletlenségére utalnak. 

 

 

27. kép: A BM mintákból származó 16S rDNS PCR termékek T-RFLP kromatogramjai AluI 

enzimmel való emésztés után. 
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28. kép: A BM mintákból származó 16S rDNS PCR termékek T-RFLP kromatogramjai MspI 

enzimmel való emésztés után. 

 

IV.4.2.3. A 16S rDNS klónkönyvtárak eredményei 

 

A 16S rDNS klónkönyvtárakat a BM1-es és BM7-es talajvízminták közösségi DNS 

mintáiból 27f és 519r primerekkel kapott PCR termékek felhasználásával készítettük. A 

háttér BM1-es mintából kimutatott 16S rDNS szekvenciák aránylag nagy diverzitást 

mutattak, és az Alfa-, Béta-, valamint a Gamma-Proteobaktériumokhoz, illetve a 

Bacteroidetes csoporthoz tartozó klónszekvenciákat tudtunk azonosítani, ahogy az a klónok 

filogenetikai helyzetét bemutató fán is látszik (29. kép). 

A Béta-Proteobaktériumokhoz tartozó domináns klónok az Acidovorax és a Malikia 

nemzetségekkel mutattak rokonságot. A legdominánsabb klónszekvencia a BM1-6-os volt 

és közeli rokonságot mutatott az Acidovorax delafieldii-vel (15%-a a klónoknak, 98,8%-os 

szekvencia azonosság), amely baktérium a Comamonadaceae családba tartozik. E 

baktériumot Shuttlesworth és Cerniglia (1996) mutatták ki poliaromás szénhidrogénekkel 

szennyezett talajból, és az találták, hogy képes volt a fenantrént szén- és energiaforrásként 

hasznosítani. A BM1-14-es számú klón szintén a Comamonadaceae család egy tagjával 

mutatott közeli rokonságot. E klónt Malikia spinosa-ként azonosítottuk (10%-a a 

klónoknak, 99,7%-os szekvencia azonosság). A Gamma-Proteobaktériumokhoz tartozó 

domináns klón-szekvenciák Acinetobacter spp. (BM1-20: 99%-os, illetve BM1-39: 99,5%-

os 16S rDNS szekvencia hasonlóság; összesen a klónok 13%-a) és Pseudomonas guinea 
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(99,6%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság; a klónok 3 %-a) szekvenciákkal mutattak 

rokonságot. E két nemzetségrıl jól ismert az aromás szénhidrogének lebontásának 

képessége (Ehrt és mtsai, 1994; Harwood és Parales, 1996). Az Alfa-Proteobaktériumoknál 

a Rhodospirallaceae és Rhodobacteraceae családba tartozó klónszekvenciákat lehetett 

azonosítani (BM1-57-es és BM1-4-es klón). Az e családokba tartozó baktériumokat gyakran 

izolálják pangó vizekbıl és egyéb anaerob vízi ökoszisztémákból. A 4%-os abundanciával 

rendelkezı BM1-4-es klón legközelebbi rokona a Rhodobacter changlensis volt (95,2%-os 

16S rDNS szekvencia hasonlóság) amely egy bíbor nem-kén baktérium. A 3%-os 

abundanciával rendelkezı BM1-57-es klón pedig az Azospirillum oryzae-val mutatott közeli 

rokonságot (95,9%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság). Emellett egyetlen klónt tudtunk 

azonosítani a Bacteroidetes csoportból, a BM1-12-est, amely a Sediminibacterium 

salmoneum-mal mutatott közeli rokonságot (97,3%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság; a 

klónok 3%-a). 

 

 

29. kép: A BM1-es mintából származó 16S rDNS klónok filogenetikai helyzete. 

 

A BM7-es mintából kimutatott klónszekvenciák fıleg az Alfa-, Béta-, valamint a Gamma-

Proteobaktériumokhoz tartoztak, ahogy azt a 30. kép szemlélteti. A legdominánsabb klón a 

BM7-4-es volt, amely az összes klón 16%-át képviselte. Legközelebbi rokonának a Béta-
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Proteobaktériumok közé tartozó Malikia spinosa adódott (100%-os 16S rDNS szekvencia 

hasonlóság). A klónok 2%-át képviselı BM7-12-es klón legközelebbi rokona a 

Herbaspirillum chlorophenolicum volt (94,6%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság), amely 

aerob baktérium képes a fenol és a 4-klórfenol lebontására (Im és mtsai, 2004). A BM7-32-

es klón legközelebbi rokonának a Leptothrix cholodnii adódott (99,5%-os 16S rDNS 

szekvencia hasonlóság; a klónok ~2%-a), amely C23O génnel rendelkezı baktériumot már 

az OM3-3-as minta mikrobiális közösségébıl is sikerült kimutatni. A BM7-19-es klón pedig 

a már korábban is említett fakultatív anaerob, Fe(III) redukáló Rhodoferax ferrireducens 

közeli rokona volt (95,2%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság; a klónok ~9%-a). 

A Gamma-Proteobaktériumokhoz tartozó klónok a Pseudomonas nemzetség tagjaival 

mutattak közeli rokonságot. A BM7-8-as klón legközelebbi rokona, amely a klónok ~4%-át 

képviselte, a Pseudomonas putida volt (99,3%-os 16S rDNS szekvencia hasonlóság). E 

baktérium aromás szénhidrogénbontó képessége jól ismert (Harwood és Parales, 1996). Az 

Alfa-Proteobaktériumokat a BM7-21-es klón képviselte a klónkönyvtárban, amelynek 

legközelebbi rokona a bíbor nem-kénbaktérium Rhodobacter capsulatus (96,2%-os 16S 

rDNS szekvencia hasonlóság; a klónok ~4 %-a). 

 

 

 

30. kép: A BM7-es mintából származó 16S rDNS klónok filogenetikai helyzete. 
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IV.4.2.4. C23O gének kimutatása a mintákból PCR segítségével 

 

A két kútból vett talajvízmintákból DNS-t izoláltunk, majd azt C23O specifikus PCR-hez 

templátként használtuk. A C23O specifikus PCR eredményeit az 31. kép szemlélteti. Az 

I.2.C alcsaládba tartozó C23O géneket mind a két DNS mintában detektáltuk. Ez azt jelenti, 

hogy az I.2.C alcsaládhoz tartozó C23O géneket kifejezı baktériumok, mind a szennyezett, 

mind pedig a háttér mintában jelen voltak. A I.2.B alcsaládhoz tartozó C23O géneket nem 

sikerült egyik mintából sem kimutatni, ugyanakkor az I.2.A alcsaládhoz tartozó C23O 

géneket ki tudtuk mutatni a szennyezett BM7-es mintában. Ahogy ezt már korábban láttuk, 

ebbe az alcsaládba elsısorban fluoreszcens Pseudomonas-ok által kódolt C23O gének 

tartoznak. A 16S rDNS klónkönyvtárak alapján láthattuk, hogy a mikrobiális közösségben 

aránylag nagy számban vannak jelen e Pseudomonas-ok, így az általuk kódolt C23O gének 

jelenléte egyáltalán nem meglepı. 

Mivel mind a két mintában jelen voltak az I.2.C alcsaládhoz tartozó C23O gének, ezért 

annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani, hogy azonos C23O gének vannak-e a 

szennyezett és a háttér mintában, vagy a két mintában található C23O gének között van-e 

eltérés, elvégeztük e C23O PCR termékek T-RFLP elemzését. Az I.2.A alcsaládhoz tartozó 

gének diverzitását jelen esetben nem vizsgáltuk. 

 
 

 

31. kép: A BM-jelő minták C23O PCR eredményei a különbözı alcsaládok esetén (M8: pUC Mix 

Marker 8 molekula marker, NK: negatív kontroll, PK: pozitív kontroll). 
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IV.4.2.5. Az I.2.C PCR termékek T-RFLP analízise 

 

Miután a Hex-jelölt C23O PCR termékeket emésztettük, a mintákat kapilláris gél-

elektroforézissel vizsgáltuk. A kapott kromatogramok alapján, melyek a 32. képen 

láthatóak, megállapíthatjuk, hogy öt jelentısebb terminális fragment volt jelen mind a két 

mintában. Voltak olyan fragmentek melyek mind a két mintában megtalálhatóak voltak, 

ilyenek voltak a 220, 278 és 358 bázispár hosszúságú terminális fragmentek. A 220 bázispár 

hosszúságú terminális fragmentnél a csúcs alatti terület jelentısen megnıtt a szennyezett 

mintában a háttér mintához képest, így ebbıl az adott gént kifejezı baktériumok számbeli 

növekedésére tudunk következtetni. A további fragmentek egyedinek bizonyultak, és vagy 

csak a szennyezett, vagy pedig csak a háttér mintában voltak megtalálhatóak. Ebbıl az 

eredménybıl a klónkönyvtárak elkészítése elıtt arra következtettünk, hogy nagyrészt 

azonos I.2.C C23O gének találhatóak meg a két mintában, bár a dominanciaviszonyok 

megváltozása jól megfigyelhetı.  

 

 

32. kép: A BM mintákból származó I.2.C C23O PCR termékek T-RFLP kromatogramjai (a nyíllal 

jelölt csúcsokat klónozással azonosítottuk, a csúcsok és a klónok számozása azonos). 

 

Ennek a nagyfokú hasonlóságnak a hátterében valószínőleg az áll, hogy a szennyezés 

csupán kismértékő volt, és a BTEX-vegyületek közül is csak a xilol volt jelen a szennyezett 
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kútban. Így elképzelhetı, hogy jelen esetben azokra a C23O genotípusokra hat pozitív 

szelekció, amelyek metil-szubsztituált katekolokra specifikus katekol 2,3 dioxigenáz 

enzimeket kódolnak, lévén a xilolok lebomlása során keletkezı katekol két metil 

szubsztituenst hordoz. 

 

IV.4.2.6. Az I.2.C PCR termékek klónozása 

 

Annak érdekében, hogy a T-RFLP segítségével kapott csúcsokat azonosítani tudjuk, a 

BM1-es és BM7-es minták I.2.C C23O PCR termékeibıl klónkönyvtárakat hoztunk létre. 

Ennek segítségével minden fragmentet azonosítottunk, és arra az eredményre jutottunk, 

hogy a kapott klón szekvenciák nagy része, és a GenBank adatbázisában fellelhetı C23O 

gének nukleotid szekvenciái között aránylag kis hasonlóság áll fenn. Ugyanakkor a BM1-1-

es klón 96,7%-os szekvencia azonosságot mutatott az Alcaligenes faecalis IS-46-os 

törzsének C23O génjével, de a Delftia acidovorans 7N, a Comamonas sp. JS765, a 

Pseudomonas sp. K82, illetve az Acidovorax sp. Js42 által kódolt C23O gének esetében is 

96% fölötti a szekvencia hasonlóság. A BM7-4-es klón pedig – hasonlóan az OM3-3-as 

C23O klónhoz - a Leptothrix cholodnii SP-6 által kódolt C23O génnel mutatott 94,8%-os 

szekvencia hasonlóságot. Ez utóbbi baktériumot tehát, hasonlóan az OM3-as mintához, 16S 

rDNS és C23O gén alapján is sikerült kimutatni a BM7-es minta mikrobiális közösségébıl. 

A többi klón hasonlósági értékei 75-85% között változtak és elsısorban eddig még 

tenyésztésbe nem vont baktériumok C23O génjeivel mutattak hasonlóságot. A C23O klón 

szekvenciák filogenetikai helyzetét a 33. kép szemlélteti. E fán jól látszik, hogy az összes 

klón az extradiol dioxigenázok I.2.C alcsaládjába tartozik, így ez az eredmény is mutatja az 

általunk tervezett új primerpár nagyfokú specifitását. 
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33. kép: A BM mintákból származó I.2.C C23O klónok filogenetikai helyzete. 

 

A klónok filogenetikai helyzetét vizsgálva látható, hogy azoknak a klónoknak a többsége, 

amelyek azonos terminális restrikciós fragmenttel (TRF) rendelkeznek, a filogenetikai fán is 

együtt csoportosulnak. Ugyanakkor a BM1-5-ös és BM7-3-as klónok, amelyek egyaránt 

358 bázispár hosszúságú TRF-et adtak, a filogenetikai fán máshol helyezkednek el. E gének 

teljes diverzitásának T-RFLP-vel történı vizsgálatához tehát a Hin6I mellett egy másik, a 

célra megfelelı restrikciós endonukleáz használata is szükséges lehet. 
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IV.5. DISZKUSSZIÓ: aromás szénhidrogének lebontása hipoxikus közegekben 

 

A vizsgálatok során két eltérı mértékben szennyezıdött terület talajvizének mikrobiális 

közösségét vizsgáltuk a 16S rRNS és a C23O gének alapján. E két terület azonban közös 

volt abban, hogy a talajvízben hipoxikus körülmények uralkodtak (de semmiképpen sem 

anaerob!). Ez a körülmény legjobban az OM8-as, erısen szennyezett minta mikrobiális 

közösségének összetételében mutatkozott meg, ahol a szigorúan aerob baktériumok (pl. 

Malikia spinosa) mellett mikroaerofil, fakultatív- és szigorúan anaerob baktériumokat is 

sikerült kimutatnunk. A fakultatív anaerob, aromás szénhidrogén lebontására képes 

Dechloromonas aromatica ráadásul domináns tagja volt ennek a közösségnek. Az OM3-as, 

illetve a BM7-es mintákban is sikerült olyan baktériumokat kimutatni, amelyek fakultatív 

anaerobok, mint például a Rhodoferax ferrireducens, amely a Fe(III)-at képes alternatív 

elektron akceptorként használni. Ezeket az eredményeket jól alátámasztják a talajvízminták 

egyes fizikai-kémiai paraméterei. Bár az oldott oxigén koncentrációja mindegyik mintában 

többé-kevésbé aerob közeget jelez, a redox potenciál értékek hipoxikus közeget mutatnak. 

Jól megfigyelhetı, hogy a nitrát koncentrációja az OM3-as, OM8-as, valamint a BM7-es 

minták esetében meglehetısen kicsi, a nitrit koncentrációja emellett szinte elhanyagolható. 

Ugyanakkor az OM8-as és a BM7-es mintákban megjelenik az ammónia, ami 

nitrátredukcióra utal. A Fe(II) koncentrációja ugyancsak e két utóbbi mintában mutat 

megemelkedett értéket a háttér mintákhoz képest, ami pedig a disszimilatív Fe(III) 

redukcióra utal. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy fıleg a nitrát és a Fe(III) szolgálnak 

elektron akceptorként az e két utóbbi mintában lévı baktériumoknak és nem a kis 

mennyiségben jelenlévı oxigén. 

Mindegyik mintában jelentıs Béta-Proteobaktérium dominancia volt megfigyelhetı. Ez a 

dominancia a legszélsıségesebben az OM8-as mintában nyilvánult meg, ugyanakkor a 

mikrobiális közösség diverzitása is itt volt a legkisebb, ami minden bizonnyal a nagyfokú 

BTEX szennyezés következménye. Bár a Gamma-Proteobaktériumok között több olyan 

nemzetség van, amelyek egyes tagjai jelentıs szerepet játszanak az aromás szénhidrogének 

lebontásában, így például a fluoreszcens Pseudomonas-ok, a szennyezett minták közül csak 

a BM7-es mintában voltak kimutathatóak, de itt sem e baktériumok voltak a 

legdominánsabb szereplıi a mikrobiális közösségnek. 

A C23O géneket vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az eredmények jól összeegyeztethetıek 

a 16S rDNS alapú vizsgálatok eredményeivel. A Hendrickx és mtsai (2006) által leírt 

primerek alkalmazása során csak az I.2.A. alcsaládba tartozó C23O génekre specifikus 
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xylE1 esetén sikerült PCR terméket kapnunk, méghozzá a BM7-es minta esetében. Itt tehát 

funkciógén alapján is sikerült a Pseudomonas fajok jelenlétét igazolni. A többi mintából 

azonban nem tudtunk kimutatni sem az I.2.A., sem pedig az I.2.B. alcsaládba tartozó C23O 

gént. Ez utóbbi eredmény a 16S rDNS klónkönyvtárak összetételének ismeretében nem 

meglepı, hiszen aromás szénhidrogének lebontásában szerepet játszó Pseudomonasok-at 

nagyobb mennyiségben csak a BM7-es mintából tudtunk kimutatni, Sphingomonas fajok 

jelenlétét pedig egyik mintában sem detektáltuk. Ugyanakkor az általunk tervezett 

primerekkel, amelyek az I.2.C. alcsaládba tarozó C23O gének egy nagyobb csoportjára 

specifikusak, minden minta esetén kaptunk PCR terméket. E gének tehát mind a háttér, 

mind pedig a szennyezett mintákban megtalálhatóak voltak. Ezt az eredményt a 16S rDNS 

klónkönyvtárak összetétele jól alátámasztja, hiszen fıleg Béta-Proteobaktériumok 

hordozzák az I.2.C. alcsaládba tartozó C23O géneket, és mint azt már korábban is láttuk, a 

baktériumok e divíziója minden mintában dominánsnak bizonyult. Ugyanakkor T-RFLP 

vizsgálatok, illetve klónozás útján kimutattuk, hogy a szennyezés hatására e génnek más 

változatai jelennek meg és válnak dominánssá a közösségben. Ez a folyamat a legjobban az 

OM-es minták esetében figyelhetı meg, ahol teljesen eltérı C23O gének voltak 

kimutathatóak a háttér, illetve a szennyezett mintában. A filogenetikai vizsgálatok fényt 

derítettek arra, hogy e gének többsége aránylag kis szekvencia-hasonlóságot (75-85%) 

mutat a GenBank adatbázisában meglévı C23O génekkel, és csupán három C23O klón 

(OM3-3, BM7-4 és BM1-1) mutatott közeli rokonságot ismert baktériumtörzs C23O 

génjével (34. kép). Az OM3-3-as és a BM7-4-es C23O klónok legközelebbi rokona a 

Leptothrix cholodnii SP6-os törzsének C23O génje volt, így e baktériumot az OM3-as és a 

BM7-es minták esetében mind 16S rDNS, mind pedig C23O gén alapján sikerült kimutatni 

a közösségbıl. Mivel azonban aromás szénhidrogén-lebontó képességérıl nincs 

információnk, nem tudhatjuk, hogy a BTEX-vegyületek lebontásában mekkora szerepet 

játszik. Feltőnı például, hogy bár az OM3-as mintában megtalálható volt, a nagymértékő 

szennyezést tartalmazó OM8-as mintából már nem volt kimutatható. Ennek számos oka 

lehet. Mivel e baktérium mikroaerofil körülmények között is jó növekedést mutat, nem az 

OM8-as mintában tapasztalt hipoxikus körülmények miatt tőnhetett el a közösségbıl. 

Sokkal valószínőbb az, hogy a nagymértékő BTEX koncentrációt nem volt képes tolerálni. 
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34. kép: Az OM és BM mintákból származó I.2.C C23O klónok filogenetikai helyzete. 

 

A BM1-1-es klón legközelebbi rokona az Alcaligenes faecalis IS-46-os törzsének C23O 

génje volt, amellyel 96,7%-os szekvencia-hasonlóságot mutatott. Ugyanakkor az 

Acidovorax sp. Js42-es törzsének C23O génjével is csak alig kisebb, 96,3%-os szekvencia-

hasonlóságot mutatott. Mivel a BM1-es mintában a legdominánsabb 16S klón, a BM1-6-os, 

az Acidovorax nemzetség tagjaival mutatott közeli rokonságot, valószínőbb, hogy egy ebbe 

a nemzetségbe tartozó baktérium C23O génjét sikerült kimutatni. 
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A vizsgált talajvizek szennyezettségi, és fizikai-kémiai paramétereinek ismeretében nem 

meglepı, hogy az I.2.C. alcsaládhoz tartozó C23O gének, illetve az e gének többségét 

hordozó Béta-Proteobaktériumok dominanciája figyelhetı meg. Az e gének által kódolt, 

mőködésükhöz molekuláris oxigént igénylı katekol 2,3-dioxigenáz enzimek ugyanis olyan 

enzimkinetikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek nemcsak hogy lehetıvé teszik a 

hipoxikus körülmények közötti mőködésüket, hanem kifejezetten elınyös számukra az 

oxigénlimitált környezet (Kukor és Olsen, 1996). Ilyen körülmények között a környezetben 

jelenlévı kismennyiségő oxigént még fel tudja használni az enzim az általa katalizált 

reakcióhoz, ugyanakkor a baktérium ilyenkor már nem oxigént használ terminális elektron 

akceptorként, hanem nitrátot. Mivel a talajok kıolajjal, illetve kıolajszármazékkal történı 

szennyezıdésekor a szennyezés elsısorban vertikálisan terjed, hamar eléri azokat a 

rétegeket, ahol kicsi az oldott oxigén koncentrációja. Emellett a megnövekedett szénforrás 

hatására a környezetben még meglévı kismennyiségő oxigént is hamar felhasználják a 

mikrobák. Mivel a szénhidrogének biodegradációja aerob viszonyok mellett a leggyorsabb, 

ilyen esetekben a mélyebb talajrétegekbe általában oxigént juttatnak. Ez a talaj 

átlevegıztetését, vagy valamilyen könnyen bomló oxigéntartalmú vegyületnek, például 

hidrogén-peroxidnak a talajba juttatását jelenti. A talajban, fıleg a mélyebb rétegekben 

ugyanakkor nagy valószínőséggel maradnak hipoxikus, illetve anaerob mikrkörnyezetek a 

levegıztetés ellenére. Emiatt lehet fontos azon baktériumok diverzitásának megismerése, 

amelyek ilyen körülmények között is nagy hatékonysággal képesek például az aromás 

szénhidrogének lebontására. Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján valószínősíthetı, 

hogy e mikrobákat a Béta-Proteobaktériumok között kell keresnünk, amelyek hipoxikus 

körülmények között vélhetıen nagy szerepet játszanak a BTEX-vegyületek lebontásában. 

Ha megismerjük e baktériumokat, és azok anyagcsere képességeit, akkor a megfelelı 

környezeti változók optimalizálásával, például a szükséges alternatív elektron akceptorok 

pótlásával elısegíthetjük e vegyületek gyorsabb lebontását. 
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V.1. Konklúziók 

 

Az utóbbi években jól megfigyelhetı változás zajlott le a mikroba közösségek vizsgálati 

módszereiben, illetve abban, hogy milyen szempontok szerint közelítik meg a vizsgált 

mikroba közösségeket. Míg korábban szinte kizárólag a riboszómális RNS (rRNS) gének 

alapján vizsgálták a különbözı ökoszisztémák mikroba közösségeinek diverzitását, addig 

ma már szinte hasonlóan nagy szerep jut a funkciógének és diverzitásuk vizsgálatának. 

Ennek oka elsısorban az, hogy bár a rRNS gének vizsgálatával gyorsan választ kapunk 

arra, hogy mekkora a közösség diverzitása, arra a kérdésre azonban, hogy milyen 

anyagcsere folyamatok játszódnak le, illetve milyen anyagcsere képességek vannak jelen, 

csak hozzávetıleges választ kapunk. Ennek oka pedig nyilvánvalóan az, hogy a mikrobák 

jelentıs részét ezidáig még nem sikerült tenyésztésbe vonni, így anyagcsere képességeikrıl 

sincs kézzelfogható információnk. Ezen okok miatt került egyre jobban elıtérbe a 

funkciógének vizsgálata. Ezt a folyamatot felismerve kezdtük el vizsgálni az aromás 

vegyületek lebontásában kulcsszerepet játszó katekol dioxigenáz gének diverzitását. E 

kérdéskört elsıként a Rhodococcus nemzetségbe tartozó baktériumtörzsek által kódolt 

katekol 1,2-dioxigenáz gének esetében elemeztük, majd késıbb a Béta-proteobaktériumok 

által kódolt katekol 2,3-dioxigenáz gének kerültek vizsgálataink középpontjába. 

A Rhodococcus nemzetség tagjairól jól ismert, hogy számos xenobiotikum, így az aromás 

vegyületek lebontására is képesek, és gyakran izolálják ıket különbözı szénhidrogénekkel 

szennyezett talajokból, illetve talajvizekbıl. Munkánk során 11 különféle Rhodococcus 

törzs genomi DNS-ét felhasználva, saját tervezéső PCR primerek segítségével sikerült 

kimutatni a katekol 1,2-dioxigenáz (catA) gén jelenlétét. E gének filogenetikai elemzésével 

sikerült rámutatni, hogy a Rhodococcus nemzetség esetében a catA gén filogenetikai 

információt hordoz, és a rRNS génekhez hasonlóan filogenetikai marker génként 

használható. Mindez feltételezésünk szerint annak köszönhetı, hogy a Rhodococcusok catA 

génje esetében a horizontális géntranszfer ritka esemény. Mivel a catA gén fehérjét kódol, 

gyorsabban evolválódik, mint a riboszómális RNS géneket tartalmazó rrna operon, és így 

nagyobb taxonómiai felbontást eredményezhet e gének filogenetikai elemzése. Emiatt 

pedig azoknak a közeli rokon Rhodococcus fajoknak az esetében, amelyek a 16S rRNS gén 

szekvenciája alapján nehezen különíthetıek el, a catA gén szekvenciája segíthet az 

azonosításban. A Rhodococcus nemzetséggel közeli rokon Gordonia nemzetség esetében 

szintén megfigyelhetı, hogy a közeli rokon fajok a 16S rRNS gén szekvenciája alapján 

nem feltétlenül különíthetıek el egymástól, így a DNS giráz enzim β-alegységét kódoló 
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gén, a gyrB szekvenciáját használják filogenetikai markerként e fajok elkülönítésekor 

(Shen és mtsai, 2006). Eredményeinket alapul véve pedig Shen és mtsai (2009) hasonló 

szempontból vizsgálták 16 darab Gordonia nemzetségbe tartozó baktériumtörzs catA 

génjét, és arra az eredményre jutottak, hogy a Rhodococcus nemzetséghez hasonlóan e 

baktériumok catA génje is filogenetikai információt hordoz. Így akárcsak a gyrB gén, 

filogenetikai marker génként használható Gordonia nemzetségbe tartozó baktériumok 

azonosítása során. 

Mivel a Rhodococcusok catA génje filogenetikai információt hordozó funkciógén, 

markergénként szolgálhat például Rhodococcus törzsekkel végzett bioaugmentációs 

eljárások során. E gént, illetve az errıl a génrıl átíródó mRNS-t kimutatva ugyanis nem 

csak abban lehetünk biztosak, hogy e baktériumok jelen vannak például aromás 

szénhidrogénekkel szennyezett földtani közeg mikrobiális közösségében, hanem arról is 

információt kaphatunk, hogy ténylegesen részt vesznek-e a szennyezıanyag lebontásában. 

Egy ilyen monitoring rendszer mőködtetéséhez azonban gyors és megbízható molekuláris 

módszerek szükségesek. Még ma is sok esetben próbálkoznak a bioaugmentációs kezelés 

alatt álló területrıl származó mintákból tenyésztéssel kimutatni a területre kijuttatott 

mikrobák jelenlétét, ez azonban csak ritkán hoz megbízható eredményt. A molekuláris 

módszereken alapuló közösségvizsgáló eljárások pedig, mint például a DGGE, a klónozás 

vagy T-RFLP pedig laborintenzív, anyag és idıigényes módszerek. Erre a problémára 

nyújthat megoldást a single nucleotide primer extension (SNuPE) módszer használata. E 

módszer segítségével olyan eljárást dolgoztunk ki, amellyel lehetıség nyílik arra, hogy a 

catA gén alapján detektáljuk és tipizáljuk a különbözı Rhodococcus törzseket. Alkalmas 

lehet arra, hogy bioaugmentációs eljárás során alkalmazott Rhodococcus törzseket gyorsan 

és nagy biztonsággal tudjunk kimutatni a szennyezett közeg mikrobiótájából, ezáltal 

monitorozva a kívánt anyagcsere aktivitást. Emellett arra is alkalmas lehet, hogy aromás 

szénhidrogénekkel szennyezett talaj, illetve talajvíz mikroba közösségének elemzésekor 

megvizsgáljuk azt, hogy a közösségben jelen vannak-e olyan Rhodococcus törzsek, 

amelyek képesek a szennyezıanyag lebontására. 

A Rhodococcus nemzetségbe tartozó baktériumok catA génjének vizsgálata során szerzett 

tapasztalatainkat felhasználva kezdtük el a Béta-proteobaktériumok, illetve e csoporton 

belül is elsısorban a Comamonadaceae családba tartozó baktériumok által kódolt katekol 

2,3-dioxigenáz (C23O) gének, illetve enzimek elemzését. E gének azért érdekesek, mert 

amellett, hogy hatalmas diverzitással rendelkeznek, Kukor és Olsen (1996) kutatásai szerint 

az e gének által kódolt enzimek, amelyek az extradiol dioxigenázok I.2.C alcsaládjába 
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tartoznak, olyan enzimkinetikai tulajdonságokkal rendelkeznek, aminek következtében 

mőködésük szempontjából elınyös számukra a hipoxikus környezet. Talajok és talajvizek 

kıolajszármazékokkal történı szennyezésekor szokásos in situ bioremediációs eljárás a 

szennyezett közeg levegıztetése, és ezáltal az aerob viszonyok biztosítása a 

szennyezıanyag eltávolításában résztvevı aerob mikrobák számára. Sok esetben azonban a 

szennyezés mind horizontálisan, mind pedig vertikálisan nagy területre terjed ki, és ilyen 

esetekben nehéz a teljes földtani közegben biztosítani az aerob viszonyokat, így az oldott 

oxigén koncentrációja kicsi maradhat például a mélyebben fekvı rétegekben. Emiatt tartjuk 

fontosnak megismerni azoknak a mikrobáknak, illetve az általuk kódolt C23O géneknek a 

diverzitását, amelyek nagy szerepet játszhatnak az aromás szénhidrogének lebontásában 

oxigénlimitált körülmények között. Két olyan, aromás szénhidrogénekkel szennyezett 

területen vizsgáltuk e gének, és az ıket kódoló mikrobák diverzitását, ahol a talajvízben 

hipoxikus körülmények uralkodtak. Mindkét talajvízben a Béta-Proteobaktériumok 

dominanciája volt kimutatható, és szinte kizárólag olyan C23O géneket sikerült kimutatni, 

amelyek az extradiol dioxigenázok I.2.C alcsaládjába tartozó katekol 2,3-dioxigenáz 

enzimeket kódolnak. Ez az eredmény megerısíteni látszik azt a feltevésünket, hogy 

hipoxikus körülmények között nagy szerepet játszhatnak az aromás szénhidrogének 

lebontásában azok a mikrobák, amelyek ilyen C23O génekkel rendelkeznek, és e mikrobák 

elsısorban a Béta-Proteobaktériumok közé tartoznak.  

Végsı konklúzióként elmondhatjuk, hogy a xenobiotikumok lebontásában résztvevı 

funkciógének kimutatása, e gének diverzitásának vizsgálata elengedhetetlenül fontos 

ahhoz, hogy megértsük milyen anyagcsere funkciók és aktivitások vannak jelen az adott 

szennyezett terület mikroba közösségében. E vizsgálatok segítségével feltárhatjuk a 

mikroba közösségben lezajló esetleges változásokat, és ezen információk birtokában tudjuk 

a bioremediáció során, a különbözı környezeti változók befolyásolásával, elektron 

akceptoroknak vagy donoroknak a rendszerhez adásával a kívánt mikrobiális folyamatok 

lejátszódását elısegíteni. 

 

V.2. Kitekintés: a funkciógének szerepe ma a mikrobiális közösségvizsgálatokban – a 

funkciógén alapú DNS chipek 

 

A funkciógének szempontjából a jövı minden bizonnyal a DNS chipek széles körő 

elterjedése és használata felé mutat. A microarray vagy DNS chip technika fejlıdésével 

elérhetıvé vált, hogy adott baktériumtörzsek génexpressziós aktivitását vizsgáljuk 
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különbözı tenyészkörülmények mellett, illetve hogy anyagcsere aktivitásokat 

monitorozzunk a mikroba közösségekben. Azok a funkciógének, amelyek a biogeokémiai 

ciklusokban, például a fémion-, szén-, nitrogén-, kén-körforgalomban szerepet játszó 

enzimeket kódolnak, nagyon hasznos markerként szolgálnak a különbözı ökoszisztémák 

mikroba közösségeinek vizsgálatakor. Zhou (2003) olyan DNS chipet fejlesztett ki, amely 

50 bázispár hosszúságú oligonukleotidokat tartalmaz, és összesen 1033 funkciógén 

kimutatására alkalmas. E chip segítségével a nitrogén-körforgalomban (nirS, nirK, nifH, 

amoA és pmoA) és a szulfit redukcióban (dsrA és dsrB) szerepet játszó géneket mutatták ki 

környezeti mintákból. Ezeket az eredményeket felhasználva He és mtsai (2007) olyan DNS 

chipet alkottak GeoChip néven, amely 24 ezer oligonukleotid próbát tartalmaz, és így több 

mint 10 ezer, különbözı biogeokémiai folyamatokban szerepet játszó gén kimutatására 

alkalmas. Hogy demonstrálják a GeoChip alkalmazási lehetıségeit, egy urániummal 

szennyezett talajvíz mikroba közösségét vizsgálták. A területen in situ biostimulációs 

beavatkozást folytattak oly módon, hogy etanolt adtak a talajvízhez, ezzel elısegítve a 

vízben oldékony U(VI) mikrobiális redukcióját vízben oldhatatlan U(IV)-ionná. A 

bioremediációs kezelés során a GeoChip segítségével vizsgálták a mikrobiális közösség 

dinamikáját. Ennek során azt találták, hogy Fe(III) redukáló Geobacter fajok, és 

szulfátredukáló Desulfovibrio baktériumok játszanak szerepet az U(VI) redukciójában, 

ugyanis e baktériumok, illetve az általuk kódolt funkciógének abundanciája szignifikáns 

korrelációt mutatott az U(VI) koncentrációjával. Mindezek alapján a funkciógén alapú 

microarray technika hatékony eszköz lehet arra, hogy egy bioremediációs folyamatot 

nyomon kövessünk, illetve arra, hogy egy mikroba közösséget alkotó mikroba populációkat 

és a kérdéses anyagcsere folyamatokat megfeleltessük egymásnak. Ugyancsak a GeoChip 

segítségével Yergeau és mtsai (2007) a déli szélesség 51° és 72°-a közötti antarktiszi 

ökoszisztémákban vizsgálták a nitrogén- és szén-körforgalmakban szerepet játszó gének 

abundanciáját és diverzitását, arra a kérdésre keresve a választ, hogy milyen környezeti 

tényezık befolyásolják e folyamatokat. 

Bár nagy mennyiségő információt dolgoztak fel e munkák során, és számos 

összefüggésre világítottak rá, már Yergeau és mtsai (2007) is megjegyzik, hogy mivel a 

microarray technika nem alkalmas arra, hogy új szekvencia-információhoz jussunk, csak a 

már ismert diverzitáson belül használható fel. Fontos tehát, hogy minél jobban 

megismerjük egy adott gén, illetve géncsalád diverzitását, és késıbb az így nyert 

információkat felhasználhassuk például egy microarray vagy egy SNuPE módszer 

segítségével. 
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Összefoglalás 

 

A motorizáció és egyéb kıolaj alapú iparok térhódítása miatt az ember egyre újabb és 

újabb területeken kezdte el a kıolajkészletek kitermelését. Ennek köszönhetıen jelentıs 

mennyiségő kıolaj került és kerül napjainkban is környezetünkbe. Mivel a kıolaj számos 

komponense aránylag jól oldódik vízben, nagy veszélyt jelentenek az ivóvízbázisokra, így 

közvetve az emberre is, hiszen a kıolajszármazékok többsége toxikus, kiváltképp igaz ez 

az aromás vegyületekre. Számos mikroba képes azonban e vegyületeket szén- és energia 

forrásként hasznosítani. Munkánk során e baktériumok funkciógén alapú kimutatására, 

monitorozására, illetve diverzitásvizsgálatára tettünk kísérletet. 

Számos, a Rhodococcus nemzetségbe tartozó baktériumfajokról jól ismert, hogy képes az 

aromás szénhidrogének lebontására. Vizsgálataink során csoportspecifikus primereket 

terveztünk e baktériumok catA génjének kimutatására, amely gén az aromás 

szénhidrogének lebontásában kulcsszerepet játszó katekol 1,2-dioxigenáz enzimet kódolja. 

E gének filogenetkai elemzésével sikerült rámutatni, hogy a Rhodococcus nemzetség 

esetében a catA gén filogenetikai információt hordoz, és filogenetikai marker génként 

használható. Ezt felismerve, a „single nucleotide primer extension” (SNuPE) módszert 

felhasználva egy olyan monitorozásra is alkalmas vizsgálati eljárást dolgoztunk ki, amely a 

Rhodococcusok catA génjének kimutatásán és tipizálásán alapul. E technika alkalmas lehet 

arra, hogy bioaugmentációs eljárás során alkalmazott Rhodococcus törzseket gyorsan és 

nagy biztonsággal tudjunk kimutatni a szennyezett közeg mikroba közösségébıl, ezáltal 

monitorozva a kívánt anyagcsere aktivitást. A catA gének vizsgálata során szerzett 

tapasztalatainkat felhasználva kezdtük el a Béta-Proteobaktériumok által kódolt katekol 

2,3-dioxigenáz (C23O) enzimek génjeinek elemzését. Ezek az extradiol dioxigenázok I.2.C 

alcsaládjába tartozó enzimek olyan enzimkinetikai tulajdonságokkal rendelkeznek, aminek 

következtében mőködésük szempontjából elınyös számukra a hipoxikus környezet. 

Aromás szénhidrogénekkel szennyezett, hipoxikus talajvizekben vizsgáltuk e gének, illetve 

a mikroba közösségek diverzitását. A vizsgált mintákban a Béta-Proteobaktériumok voltak 

dominánsak és szinte kizárólag az I.2.C alcsaládba tartozó C23O enzimeket kódoló géneket 

sikerült kimutatni. Ez az eredmény megerısíteni látszik azt a feltevésünket, hogy hipoxikus 

körülmények között nagy szerepet játszhatnak az aromás szénhidrogének lebontásában 

azok a mikrobák, amelyek ilyen C23O génekkel rendelkeznek, és e mikrobák elsısorban a 

Béta-Proteobaktériumok közé tartoznak. 
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Summary 

 

Aromatic hydrocarbons are common groundwater contaminants associated with 

petroleum product releases. Bioremediation of the contaminated ecosystems is a promising 

low-cost approach; therefore investigation of microbial communities involved in this 

process is in focus today. Several microbes can use aromatic compounds as sole source of 

carbon and energy. Our goals were to detect and monitor these bacteria and investigate 

their diversity in contaminated ecosystems through the detection of functional genes take 

part in aromatic hydrocarbon degradation. 

Rhodococcus species are well known aromatic hydrocarbon degraders. In our study we 

designed a new primer pair to detect the catA gene of these bacteria. This gene encodes the 

catechol 1,2-dioxygenase enzyme which plays a key role in the degradation of aromatic 

ring. The phylogenetic analysis of Rhodococcus related catA genes showed, that this gene 

harbors phylogenetic information and, thus it can be used as a phylogenetic marker gene. 

Based on this recognition we developed a catA functional gene targeted single nucleotide 

primer extension (SNuPE) assay for the detection and typing of aromatic hydrocarbon 

degrading Rhodococcus species. This technique can be useful to detect Rhodococcus 

strains used in bioaugmentation procedures, in order to monitor their aromatic 

hydrocarbon-degrading activity. 

Besides, we investigated the diversity of catechol 2,3-dioxygenase (C23O) genes mainly 

harbored by species of the family Comamonadaceae (Beta-Proteobacteria) in aromatic 

hydrocarbon contaminated, hypoxic groundwater. These genes encode such C23O enzymes 

which belong to the subfamily I.2.C of extradiol dioxygenases, which enzymes believed to 

favour hypoxic conditions. Additionaly, this feature can be important in deep layers of 

contaminated subsurface soil and groundwater where oxygen can be a limiting factor. We 

found Beta-Proteobacterium dominance in all of the groundwater samples and mainly 

subfamily I.2.C related C23O genes were detected. Based on these results we conclude that 

in hypoxic, aromatic hydrocarbon contaminated groundwater those bacteria may be 

ecologically selected which harbor such as C23O genes. Furthermore, these bacteria belong 

mainly to Beta-Proteobacteria and may play an important role in the degradation of 

aromatic compounds in oxygen limited environments. 
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