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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  

A mikrobiális ökológus célja az egyes élőhelyekre jellemző közösségek fajösszetétel-

felépítésének megismerése mellett a közösség tér-, és időbeli dinamikájának és anyagcsere 

viszonyainak valósághű feltérképezése. A tenyésztésbe vonható fajok kis száma (ca. 0,1-1%) 

késztette a kutatókat a tenyésztéstől független, molekuláris biológiai módszerek 

alkalmazására, amellyel egyúttal sokkal több minta feldolgozása is megvalósulhat. A 

mikrobiális közösségek diverzitás vizsgálata a különböző funkcionális és/vagy filogenetikai 

marker gének elemzésén alapszik. A nukleinsav-alapú módszerek nagy többségének 

előfeltétele a környezeti mintákból kinyert DNS vagy RNS molekulák polimeráz 

láncreakcióval (PCR, vagy RT-PCR) történő enzimatikus felszaporítása. A mikrobiális 

diverzitás vizsgálatok mind a mai napig legintenzívebben kutatott területe a 16S riboszómális 

RNS gén elemzése. 

A PCR-alapú molekuláris „ujjlenyomat” módszerekkel közösségek összehasonlítására, 

egyes esetekben a közösség tagjainak rendszertani azonosítására nyílik lehetőség. Az egyes 

módszerek különböző mértékben alkalmasak a filospecieszek mennyiségi viszonyainak 

meghatározására. A PCR során keletkező több faj amplikonjából álló kevert termék 

szétválasztására számos módszert alkalmaznak. A leggyakrabban alkalmazott módszer a 

molekuláris klónozás, majd az egyedi klónok összehasonlító bázissorrend elemzése. 

Korábban feltételezték, hogy az adott klónkönyvtár domináns szekvenciái a vizsgált közösség 

domináns tagjait reprezentálják. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy amikor 

PCR-alapú diverzitás vizsgálatok során a közösség összetételére vonatkozóan 

következtetéseket teszünk, ezt minden esetben fenntartással kezeljük, mivel a molekuláris 

mintafeldolgozás minden egyes lépése hibalehetőségeket rejt magában. A PCR-alapú 

módszerek ezen problematikájával minden közösségelemzés során szembesülünk, amikor 

olyan kijelentéseket feszegetünk, hogy egy taxon az adott baktériumközösség domináns vagy 

éppen marginális szereplője akár abundancia, vagy éppen egy anyagcsere folyamatban 

mutatott aktivitás tekintetében. 

A multitemplát PCR lépés több szempontból is a legkritikusabb eleme a környezeti 

minták molekuláris módszerekkel történő feldolgozásának. Egyetlen faj genomi DNS-e 

esetében a PCR technika exponenciális kinetikája igen jól tanulmányozott. Azonban a 

mikrobiális ökológiában a közösségek, akár több ezer féle kevert DNS templátja esetében a 

PCR során bekövetkező mennyiségi változásokról még kevés ismerettel rendelkezünk. A 

reakció exponenciális volta miatt a kezdeti ciklusok során fellépő torzító hatások 
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sokszorozódhatnak, mint ahogyan a megelőző lépéseknél (mintavétel, DNS izolálás) 

bekövetkező változások is, amelyek az eredeti mikroba közösségről kapott kép eredményét 

megváltoztathatják. Törekednünk kell a multitemplát PCR-ben lejátszódó folyamatok pontos 

megismerésére, hogy a PCR körülményeket ne csupán az elvárt hozam alapján válasszuk 

meg, hanem, hogy az esetlegesen fellépő aránytorzító hatásokat kiküszöböljük, vagy 

legalábbis csökkentsük. 

CCÉÉLLKKIITTŰŰZZÉÉSSEEKK  

Célunk olyan, a mindennapi laboratóriumi gyakorlatban alkalmazható ajánlások 

megfogalmazása volt, amellyel minimalizálhatjuk a molekuláris mintafeldolgozás PCR lépése 

során fellépő torzulásokat. Ennek érdekében egy mesterséges modellrendszerben és 

környezeti mintákon vizsgáltuk a multitemplát PCR fajkompozíciót torzító hatásait; illetve az 

egyik legelterjedtebb molekuláris ujjlenyomat technikát, a PCR-DGGE (denaturáló gradiens 

gélelektroforézis) módszert a lehetséges legnagyobb mértékű diverzitás-feltérképezhetőség 

szemszögéből, különös tekintettel a különböző „univerzális” Bacteria domén specifikus 16S 

rRNS-gén primerek alkalmazására (1. ábra). Célkitűzéseinket az alábbi pontokban 

részletezem: 

1. Egy konkrét esettanulmány bemutatása olyan probléma szemléltetésére, amikor hamis 

következtetésekre juthatunk nem optimális paraméterek választásával. Korábbi 

gombakomposzt diverzitás vizsgálatok újbóli értelmezése. Adatbázis készítése a 

Ribosomal Database Project 10.12-es verziójának (RDP-II, Release 10, Update 12)  

920 643 elillesztett 16S rRNS gén szekvenciája alapján a különböző Bacteria domén-

specifikus primerek illeszkedés-vizsgálatával (1/D ábra). 

2. Baktériumtörzsek felhasználásával egyszerű modellrendszer felállítása, amelyben 

megbízhatóan és kvantitatívan lehet detektálni a multitemplát PCR során bekövetkező 

templát-termék arány-módosulásokat. A PCR termék összetételének elemzésére 

gyorsan kivitelezhető és költséghatékony detektálási módszerként a T-RFLP-t 

(terminális restrikciós fragmentumhossz polimorfizmus) alkalmaztuk, és a 

modellrendszer használhatóságának ellenőrzéseként megbízhatósági méréseket 

végeztünk (1/A ábra). 

3.  A multitemplát PCR azon paramétereinek meghatározása és részletes vizsgálata, 

amelyek az előzetes modellrendszer vizsgálatok alapján nagymértékben 

befolyásolhatják a multitemplát PCR templát-termék arányok módosulását. A 
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legjelentősebb eltéréseket mutató tényezők esetében kísérletet teszünk a torzítás 

mértékének leírására, jellegének meghatározására (1/A ábra). 

4. A modellrendszerben vizsgált PCR tényezők eredményeinek tesztelése környezeti 

mintákon (rizoszféra és rizoplán). Konkrét ajánlások megfogalmazása diverz környezeti 

minták molekuláris módszerekkel történő feldolgozásához (1/B ábra). 

5. A PCR-DGGE közösségi ujjlenyomat módszer alkalmazásának tesztelése az eddigi 

ajánlások figyelembevételével és az „univerzális” primerek használhatóságnak 

szemszögéből. Érdemes-e párhuzamosan több „univerzális” primerpárt használni egy 

baktériumközösség diverzitásának PCR-DGGE alapú feltérképezéséhez? (1/C ábra) 

6. Kísérlet a rizoszféra mintákban található bakteriális diverzitás teljesebb megismerésére: 

a kis számban jelenlévő filospecieszek detektálása lehetséges-e egy közösségi mintázat 

esetén a DGGE gél különböző részeiből visszanyert DNS-ből. (1/E ábra). 

 

1. ábra A modellrendszert alkotó baktériumtörzseken és a környezeti mintákon végzett molekuláris 

vizsgálatok vázlata. A) A multitemplát PCR templát-termék aránymódosulások elemzése mesterségesen 

beállított DNS templát arányokkal, T-RFLP módszerrel. A törzsek rendre: AH (Aeromonas hydrophila), 

BC (Bacillus cereus), BS (Bacillus subtilis) és PF (Pseudomonas fluorescens). B) A modellrendszerrel 

nyert eredmények tesztelése gyékény és nád rizoszféra és rizoplán környezeti mintákon szintén T-RFLP 

módszerrel történt. C) A PCR torzítás mértékének csökkentésére tett ajánlások figyelembevételével 

párhuzamosan négy 16S rRNS specifikus „univerzális” primerpárral vizsgáltunk 16 rizoszféra és rizoplán 

mintát DGGE ujjlenyomat módszerrel. D) Gombakomposzt bakteriális diverzitás vizsgálatát PCR-DGGE 

módszerrel végeztük különböző primerpárok alkalmazásával, filogenetikai analízissel. E) A kevésbé 

domináns filospecieszek feltérképezésének céljából a DGGE mintázatok háttérfestődéséből vágtunk ki 

részeket, amelyeket DGGE módszerrel újra elemeztünk. 

90 
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AAZZ  AALLKKAALLMMAAZZOOTTTT  MMÓÓDDSSZZEERREEKK  

Modellrendszer vizsgálatok és tesztelésük környezeti mintákon 

Olyan modellrendszert dolgoztunk ki, amelyben a négy baktériumtörzs (Aeromonas 

hydrophila [AH] Bacillus cereus [BC]; Bacillus subtilis [BS] és Pseudomonas fluorescens 

[PF]) terminális fragmentumai jól elkülönülnek. A törzsek teljes 16S rRNS gén 

bázissorrendjét meghatároztuk, és az alkalmazott univerzális TET-27F-1387R és TET-63F-

1387R PCR primerpárok és 5 különböző restrikciós enzim (Hin6I, AluI, Csp6I, Bsh1236I és 

TasI) kombinációjára megállapítottuk a törzsek elméleti (in silico) terminális fragmentum 

hosszát mesterséges számítógépes szimulációval, és a kísérleti terminális T-RF-ek hosszát 

T-RFLP módszerrel. A fluoreszcensen jelölt T-RF-ek elektroforetikus elválasztása az ABI 

PRISM 310 Genetic Analyzer automata kapilláris készüléken történt. 

A törzsekből izolált genomi DNS-eket minden lehetséges kombinációban és 

különböző mesterségesen beállított koncentráció arányokban (1:1; 1:10; 1:50) használtuk fel a 

multitemplát PCR reakció templátjaként, és a T-RFLP elektroferogramokon a PCR termékben 

kialakult amplikon arányok változását követtük nyomon. A templát arányok összemérését 

4 párhuzamosban végeztük, a PCR-hez hot start Taq DNS polimeráz enzimet használtunk, és 

a T-RFLP elektroforézist 3 párhuzamosban végeztük. A PCR termékben detektált T-RF 

csúcsok relatív gyakoriságának meghatározásához a görbe alatti terület értékekkel 

számoltunk. Gradiens PCR segítségével az annelációs hőmérséklet hatását 10 hőmérsékleten 

(47°C–61°C hőmérséklet tartományban), a PCR ciklusszám változtatásának hatását pedig 

5 ciklus esetében vizsgáltuk (rendre 12, 18, 24, 32 és 48 ciklus). A környezeti mintákon 

történő teszteléshez gyékény rizoszféra és rizoplán mintákból direkt módszerrel izolált 

genomi DNS-t használtuk, és a különböző PCR paraméterek hatását a T-RFLP mintázatok 

statisztikai elemzésével végeztük. 

Gombakomposzt mikrobiota vizsgálata DGGE-vel 

Teljes komposztálási ciklust több időpontban vizsgáltunk 2003. november és december 

hónapja során. Mintavételezés a halom és a bunkerkomposztálás során, illetve a második 

fázisból a hőkezelő alagútból kitermelt érett komposzt esetében történt. A komposztmintákból 

direkt módszerrel izolált genomi DNS szaporítása első lépésben a 27F-1492R primerpárral 

történt. Második, nested lépésben a GC-63F-338R és a GC-968F-1401R primerpárokat touch 

down hőprofillal végeztük. Az elektroforézis 7-8%-os PAA gélen 40-70%-os denaturáló 

gradiens mellett, 60 C-on, 80V feszültséggel 15 óráig tartott (INGENYphorU készülékben). 



5 

 

Az elektroforézist követően a PAA gélt etidium-bromiddal festettük és a kialakuló 

sávmintázatot UV-fény alatt digitális képrögzítéssel dokumentáltuk. 

Diszkrét DGGE gélcsíkokból visszanyert DNS-t ismételten PCR-rel amplifikáltuk, és a 

16S rRNS gén bázissorrend meghatározását elvégeztük. A kapott szekvenciákat a MEGA 4.0 

programcsomag segítségével illesztettük és a szekvenciák filogenetikai viszonyainak 

ábrázolásához törzsfát hoztunk létre Neighbor-Joining módszerrel Maximum Composite 

Likelihood (MCL) helyettesítési mátrix alkalmazásával 1000 ismétléssel. 

Szennyvíztisztító mesterséges lápról származó rizoszféra frakciók vizsgálata DGGE-vel 

A szennyvíztisztító mesterséges láp előtisztító gyékényes, illetve a gyökérzónás nád-

medencék állományából rizóma mintavétel 2003. május 28-án és szeptember 7-én történt. A 

mintafeldolgozás a mintavételi helyeket és időpontokat figyelembe véve összesen 16 mintát 

eredményezett, amelye jellemzését az 1. táblázat tartalmaz. 

1. Táblázat. A gyékény és nád rizoszféra frakciók mintáinak jellemzése.
 *

A gyékény minták a szennyvíz 

befolyási területéről (I) és a szennyvíz elfolyási területéről (O) származnak. 

minták növény időpont rizoszféra frakció
*
 származási hely 

szám jelölés 
Typha 

latifolia 

Phragmites 

australis 
május szeptember rizoszféra rizoplán 

mesterséges 

láp 

természetes 

láp 

1 Typ-IRS-m Typ  m  IRS  +  

2 Typ-ORS-m Typ  m  ORS  +  

3 Typ-IRP-m Typ  m   IRP +  

4 Typ-ORP-m Typ  m   ORP +  

5 Typ-IRS-sz Typ   sz IRS  +  

6 Typ-ORS-sz Typ   sz ORS  +  

7 Typ-IRP-sz Typ   sz  IRP +  

8 Typ-ORP-sz Typ   sz  ORP +  

9 Phr-RS-m  Phr m  RS  +  

10 Phr-RP-m  Phr m   RP +  

11 Phr-RS-sz  Phr  sz RS  +  

12 Phr-RP-sz  Phr  sz  RP +  

13 Phr-RS-mo  Phr m  RS   o 

14 Phr-RP-mo  Phr m   RP  o 

15 Typ-RS-mo Typ  m  RS   o 

16 Typ-RP-mo Typ  m   RP  o 

A gyékény és nád rizoszféra illetve rizoplán minták sorozatánál a 16S rRNS gén különböző 

variábilis régiókat tartalmazó részeit (V1+V2; V1–V3; V3; V6–V8) szaporítottuk fel négy 

különböző univerzális primerpár segítségével. A DGGE-PCR reakcióknál figyelembe vettük 

korábbi modell kísérleteink tapasztalatait: kis annelációs hőmérsékletet és egylépéses PCR-t 

alkalmaztunk, elhagytuk a korábban rutinszerűen használt nested illetve touch down 

lépéseket. A DGGE elektroforézis a komposzt mintákhoz hasonlóan történt, a 

sávmintázatokból TotalLab gél-kiértékelő szoftverrel bináris mátrixot, majd egy Jaccard 

index alapú 16 x 16-os hasonlósági mátrixot készítettünk (PAST program). Ezt felhasználva 

hierarchikus osztályozást (UPGMA módszerrel) illetve 3D NMDS ordinációt (nem-metrikus 
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többdimenziós skálázás, STATISTICA szoftver) végeztünk külön-külön mind a négy DGGE 

primerpárral kapott mintázatra, illetve a négy bináris adatmátrix egyesítésével létrehozott, 

mesterségesen generált mátrixra is. 

Univerzális 16S rRNS génre specifikus primerek illeszkedés vizsgálata 

Az RDP 10.12 és a Probe Match alapján az általunk leggyakrabban használt 10 univerzális 

primerrel saját adatbázist hoztunk létre. Az adatbázissal való szekvencia illeszkedés in silico 

összevetését 10 primer esetében a Bacteria és az Archaea doménekre és különböző számú 

illeszkedési hiba esetében vizsgáltuk. 

AAZZ  ÉÉRRTTEEKKEEZZÉÉSS  EERREEDDMMÉÉNNYYEEII  ÉÉSS  AA  KKÖÖVVEETTKKEEZZTTEETTÉÉSSEEKK  

Legfontosabb eredményeink összegzése 

1. Sikeresen állítottunk fel egy négy baktériumtörzsből álló modellrendszert, amelyben 

T-RFLP módszerrel detektáltuk a törzsek mesterségesen beállított genomi DNS 

arányának változását a PCR termék összetételében (több primer és restrikciós enzim 

felhasználásával). Meghatároztuk az egyes törzs- primer-restrikciós enzim kombinációk 

esetére a T-RF detektálások mérési hibahatárát. 

2. Bizonyítottuk, hogy az általunk használt ABI 310 kapilláris gél-elektroforetikus 

rendszerrel a templát-termék arányok módosulásának legpontosabb értékelését 

egyértelműen az elektroferogramok csúcsainak görbe alatti terület adatai szolgáltatják 

(főként a nagy hosszkülönbségű terminális fragmentumok elválasztása esetén [> 50 

nukleotid]). 

3. A 63F-1387R és a 27F-1387R univerzális primerpárok és több törzskombináció esetén is 

sikerült igazolnunk, hogy a célszekvenciával 100%-os nukleotid egyezést mutató 

templátok jóval nagyobb mértékben amplifikálódtak a PCR során, mint a három 

illeszkedési hibát (3 mismatch) tartalmazó templátok (63F); ezáltal súlyos preferenciális 

amplifikációt eredményezve. Az eredeti templát arányok változása az annelációs 

hőmérséklettel csaknem exponenciális összefüggést adott, azonban a preferenciális 

amplifikáció mértéke csökkenthető volt, és bizonyos alacsony annelációs hőmérsékleten 

megközelíttette a pontos illeszkedéssel kapott eredményeket. 

4. A modellrendszerben a templát-termék aránymódosulásokat a PCR ciklusszám változása 

csak kis mértékben befolyásolta; a három illeszkedési hiba hatása azonban minden 

ciklusszámnál erőteljesen jelentkezett. 
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5. A mesterségesen beállított genomi templát DNS-arányoknál nyert tapasztalatokat 

környezeti gyékény rizoszféra mintákon vizsgáltuk. Mindkét primerpár esetében az 

annelációs hőmérséklet csökkenésével egy összetettebb, több csúcsból álló T-RFLP 

mintázatot kaptunk. Az egyes T-RF csúcsok egymáshoz viszonyított arányai szignifikáns 

eltéréseket mutattak a különböző hőmérsékleteken; extrém esetekben a magasabb 

annelációs hőmérsékleteken egyes csúcsok teljesen eltűntek a közösségi mintázatokból. 

Feltételeztük, hogy illeszkedési hibából eredő preferenciális amplifikáció szerepet 

játszhatott az egyes terminális fragmentumok arányainak változásában. A ciklusszámok 

változtatása nem eredményezett szignifikáns eltéréseket a gyékény rizoplán mikroba 

közösség T-RFLP ujjlenyomat mintázatában, alátámasztva ezzel a korábbi 

feltételezéseket, hogy diverz környezeti minták esetében a ciklusszám hatása csekély. 

6. Tíz univerzális 16S rRNS génre specifikus primer esetében ellenőriztük a szekvencia 

azonosságot a Ribosomal Database Project 10.12-es verziójában található 920 643 

elillesztett 16S rRNS gén szekvenciával szemben (2009. június). Az illeszkedés 

vizsgálatok alapján egy taxonómiai csoportokra bontott saját adatbázist hoztunk létre. 

7. A gombakomposzt mikrobiota PCR-DGGE elemzése során a különböző univerzális 

primerek egészen eltérő bakteriális diverzitást tártak fel. Két Bacteria divízió esetében 

igazoltuk, hogy a csoportok sikertelen kimutatása hátterében a primerek taxononként 

egészen eltérő mértékű illeszkedése áll. 

8. A négy 16S rRNS génre specifikus univerzális primerpárral különböző sávmintázatú és 

felbontású, de egyenként reprodukálható és igen diverz DGGE mintázatot kaptunk. 

Összehasonlítva a külön-külön elemzett mintázatokat a négy mintázatot együttesen 

vizsgált eredménnyel, arra következtettünk, hogy az együtt elemzett adatok hordozzák a 

valósághoz leghűbb képet az adott közösségről, és ezzel a módszerrel a „kilógó” adatokat 

is egyértelműen kizárhattuk. Továbbá megmutattuk, hogy a DGGE mintázatokból 

generált bináris adatmátrixok párhuzamosan különböző módon történő statisztikai 

értékelése (hierarchikus elemzés és ordináció) többlet információval szolgált, és jobban 

árnyalta a valós hasonlósági viszonyokat. 

9. Hipotézisünket, mely szerint a DGGE gél csíkokat nem tartalmazó részeiben kis 

abundanciájú taxonok találhatóak, nem sikerült igazolnunk; mivel ezekből a gél részekből 

nem tudtunk az eredeti mintázattól eltérő csíkokat kimutatni. 

10. A DGGE módszerrel az amplikonok elválása a PAA gélben messze nem tökéletes, 

ugyanis a denaturáló koncentrációtól függetlenül, különböző gél darabokból egy újabb 

DGGE elválasztással képesek voltunk a mintára jellemző teljes sáv-mintázatot 

előállítani. Eredményeink azt valószínűsítik, hogy egyes domináns PCR amplikonok 

nemcsak az általuk meghatározott csíkban, hanem a gélben bárhol előfordulhatnak. 



8 

 

Ajánlások környezeti minták 16S rRNS gén alapú molekuláris feldolgozásához 

Bizonyítást nyert, hogy a 16S rRNS gén vizsgálatára alapuló molekuláris diverzitás-

vizsgáló módszerek eredményéből levonható ökológiai következtetéseket – ezáltal a mikroba 

közösségről nyerhető képet – erőteljesen meghamisíthatja a nem megfelelően ellenőrzött PCR 

primerek alkalmazása. Az újonnan tervezett primereket törzsek és környezeti minták genomi 

DNS-ével szemben PCR hatékonyság szempontjából ugyan tesztelik, azonban a feltárt és 

jelentősnek ítélt primer illeszkedési problémákat ugyancsak figyelembe kellene venni. 

Egyfajta megoldást jelenthetne a primernek kismértékű módosításokkal előállított változatai 

keverékének használata. 

A rutin laboratóriumi munkában a PCR optimalizáció gyakran csak arra terjed ki, hogy 

megfelelő mennyiségű specifikus PCR terméket állítsanak elő. A PCR specifikussága 

érdekében szigorú, általában nagy hőmérsékletű, gyakran touch-down PCR hőprofilokat 

használnak. A modellrendszerben és a környezeti rizoszféra mintákon végzett kísérleteink 

alapján azonban az ellenkezőjét ajánljuk: a preferenciális amplifikáció csökkentése érdekében 

csak akkor alkalmazzunk touch-down hőprofilokat, amikor aspecifikus termékek keletkezése 

más módon nem kerülhető el; vagy egy alacsonyabb taxonómiai kategória nagyon specifikus 

detektálása a cél. Az általunk megfogalmazott ajánlások környezeti minták 16S rRNS gén 

PCR-DGGE-alapú molekuláris módszerekkel történő feldolgozásához az alábbiakban 

foglalhatók össze: 

DNS izolálás 

 A DNS kivonás során a sejtfeltáráshoz fizikai, kémiai és enzimatikus lépések 

kombinációját használjuk, hogy a különböző sejtfalszerkezettel rendelkező baktériumok 

esetén is kellő mértékben hozzáférhetővé váljon a genomiális DNS állomány. 

Multitemplát PCR körülmények 

 Amennyiben célunk a minta teljes bakteriális diverzitásának feltérképezése, a PCR 

reakciót párhuzamosan több univerzális primerpárral végezzük el. A primerek pontos 

taxonómiai specifikusságát a legfrissebb szekvencia adatbázis adatokkal ellenőrizzük. A 

primerpárokat úgy válasszuk meg, hogy a Bacteria csoportok lehető legnagyobb 

mértékű lefedettségét valósítsák meg. Szűkebb spektrumú primerek esetében is 

elengedhetetlen az oligonukleotidok újbóli tesztelése. 

 A PCR reakciót minden primerpár esetében az annelációs hőmérséklet szempontjából 

optimalizálni kell. Meg kell határozni azt a lehető legkisebb hőmérsékletet, amellyel 

sikerül specifikus terméket előállítani anélkül, hogy aspecifikus termékképződést 

tapasztalnánk. Ekkor még alkalmazhatunk nagyobb PCR ciklusszámot (30-32 ciklus). 
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 Az optimális annelációs hőmérsékleten újból ismételjük meg a PCR-t párhuzamos 

reakciókban, és használjunk kisebb ciklusszámot (kb. 25 ciklus), a PCR 

melléktermékek minimalizálása érdekében. Abban az esetben, ha kis hozamot 

tapasztalunk, a párhuzamos PCR reakciók termékeit egyesíthetjük, hogy megfelelő 

mennyiségű DNS álljon rendelkezésre a további elemzésekhez. 

 A polimeráz enzim által meghatározott optimális hőmérsékleten a végső extenzió 

30 perc legyen, ami a nem teljes szálak kiegészítésére, és a DGGE csíkok elválasztásnál 

gyakran jelentkező dupla csíkolat kiküszöbölésére szolgál. 

 A PCR terméket érdemes koncentrálni, amelyet megfelelő tisztítási lépéssel lehet 

elérni. Lehetséges a PCR termékben a keletkezett egyszálú DNS-eket enzimatikus úton 

eltávolítani (Mung Bean nuclease kezelés). 

DGGE ujjlenyomat mintázat elemzés 

 A DGGE sávmintázat bináris kiértékeléséhez érdemes nem-szimmetrikus hasonlósági 

indexeket, vagy a Raup és Crick valószínűségi változót használni. 

 A különböző primerpárokkal kapott mintázatok adatait egy adatmátrixként is érdemes 

értékelni, ezáltal a primerek különböző csoportokkal szembeni preferenciájának hatása 

mérsékelhető. A mikroba közösségről pontosabb képet kaphatunk, ha a hasonlósági 

adatmátrixok statisztikai értékelését különböző módon végezzük el és ezeket 

összevetjük. 

A mikroba közösségek 16S rRNS gén alapú vizsgálata a mai napig a mikrobiális 

ökológia legjobban kutatott területének számít, és a jelen korban is megbízható a riboszómális 

gén elemzésére épülő taxonómia. A 16S rRNS génre alapuló molekuláris közösségelemzések 

számos minta egyszerre történő feldolgozására, és hihetetlenül gyors közösség-feltérképezésre 

ad lehetőséget. Gyakran a szűkebb specificitású vizsgálatoknál is (bizonyos taxonómiai 

csoportra vagy adott biológiai funkcióra specifikus elemzések) univerzális 16S rRNS génre 

specifikus primer-alapú elővizsgálatok szükségesesek, hogy a részletesebb feldolgozás céljára 

(klónkönyvtár készítés, metagenom vizsgálat) mintasorokból megfelelő mintákat 

kiválaszthassunk. Egyetlen primerpárral messzemenő ökológiai következtetéseket nem lehet 

megtenni. A PCR-nél használt primerek megfelelő kiválasztásának és ellenőrzésének feltétele, 

hogy a publikus adatbázisokban elhelyezett szekvenciákat minőségi szempontból is 

folyamatosan ellenőrizzék, mivel az újonnan tervezett primerek kizárólag a már megismert 

szekvenciák adataira épülhetnek; és szükség van egy mindenki által egységesen alkalmazott 

nomenklatúrára. is. s  
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