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I. Tudományos előzmények 

 

Az utóbbi néhány évtizedben a pikofitoplankton (2-3 µm alatti méretű, vízben lebegő planktoni-

kus algák) felfedezése és jelentőségének felismerése átformálta a vizes élőhelyek ökológiai 

folyamatairól alkotott nézeteinket. Ezek az alig néhány mikrométeres fotoszintetikus élőlények 

Földünk szinte valamennyi felszíni vizében megtalálhatók, sok esetben nagy mértékben hozzájá-

rulnak az elsődleges termeléshez és ezáltal meghatározó szerepet töltenek be a vizes élőhelyek 

anyagforgalmában a tápláléklánc fontos elemét képezve. 

A pikocianobaktériumok genetikai diverzitásának kutatása a tengerekhez és óceánokhoz 

képest kontinentális vizekben lényegesen kevesebb figyelmet kapott és főként izolátumokra 

irányult. A természetes közösségek vizsgálata pedig mindössze néhány élőhelyre korlátozódott 

(szubalpin tavak, Felső-tó és néhány angliai tó). Az édesvízi pikoeukarióta algák faji összetételére 

vonatkozó ismereteink még hiányosabbak, az egyes pikofitoplankton genotípusok szezonális 

változásait részletesen tárgyaló munkák pedig szinte teljesen hiányoznak a nemzetközi szakiroda-

lomból. 

Éppen ezért sekély tavaink planktonikus pikoalga közösségeinek molekuláris biológiai 

módszerekkel történő jellemzése, összetételük és diverzitásuk megismerése, belső dinamikájuk 

feltárása nemcsak hazai viszonylatban tekinthető hiánypótló vizsgálatnak, hanem hozzájárul a 

pikofitoplanktonról alkotott általános nézetek formálásához is. 

 

 

II. A kutatás célkitűzései 

 

Hazánkban nagy hagyományai vannak a pikofitoplankton kutatásoknak, a magyarországi vizek 

pikoalga közösségeinek valódi diverzitása azonban mindeddig rejtve maradt. Ez a kérdéskör  

nemcsak hazai jelentőséggel bír, hiszen pl. a kiskunsági szikesekben regisztrálták a valaha észlelt 

legnagyobb pikofitoplankton sejtszámokat. Munkánk célkitűzéseit és irányvonalait így az alábbi 

pontokban foglalhatjuk össze: 

(i) a Kárpát-medencében található hipertróf, turbid és olykor extrém pikoalga tömeg-

produkcióval jellemezhető szikes tavak pikofitoplanktonjának genetikai diverzitását kívántuk 
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felmérni; ezen belül részletesebb elemzést céloztunk végezni a legintenzívebben kutatott hazai 

szikes tavunk, a Fertő tó planktonikus pikoalgáit illetően; 

(ii) Magyarország legnagyobb és algológiai szempontból (beleértve a pikoalgákat is) 

legteljesebb mértékben jellemzett sekély tava, a Balaton esetében nem pusztán a pikoalgák geneti-

kai diverzitását kívántuk feltárni, hanem az egyes genotípusok időbeli változásait, ill. ezek kapcso-

latát a fizikokémiai paraméterekkel is szerettük volna megismerni; 

(iii) munkánk során szem előtt tartottuk, hogy kontinentális vizek esetében a diverzitás 

vizsgálatok nem pusztán a 16S rRNS génjére korlátozódtak, és egyes filogenetikai csoportok 

esetében csak a fikocianin operon alapján állnak rendelkezésünkre információk; ezért több eset-

ben mindkét régió együttes elemzésével kívántunk pontosabb képet alkotni a pikocianobaktéri-

umok filogenetikai hovatartozásáról. 

(iv) az alkalmazott módszerek megválasztásánál igyekeztünk figyelembe venni a korábbi 

vizsgálatokkal való összehasonlíthatóság mellett az esetleges módszertani fejlesztések lehetőségét 

is, a gyors és olcsó kivitelezhetőséget nagyobb számú minták feldolgozására. 

 

 

III. Az alkalmazott vizsgálati módszerek 

 

Mintáink kilenc sekély szikes tóból (hét a Kiskunság területén, kettő pedig a Vajdaságban 

található), a Fertő tóból és a Balaton négy pontjáról származtak. Összesen 47 mintát vizsgáltunk 

különböző módszerekkel. Emellett a Balatonból korábban izolált nyolc unicianobakteriális piko-

cianobaktérium törzs molekuláris biológiai jellemzését is elvégeztük. A pikoalgák diverzitásának 

vizsgálatához a PCR alapú módszerek három típusát használtuk: (i) az egyes DNS-szakaszok 

bázissorrend elemzésén alapuló klónozást és szekvencia elemzést, (ii) ezen DNS-szakaszok (eltérő 

G+C-tartalmából adódó) különböző olvadási tulajdonságait kihasználó DGGE (denaturáló gra-

diens gélelektroforézis) technikát, és (iii) az egyes régióknál megfigyelhető hossz-heterogenitáson 

alapuló LH(’length heterogeneity’)-PCR technikát. A DNS két szakaszát vizsgálatuk, a valamennyi 

élőlényben megtalálható riboszómális RNS kis alegységének (16S rRNS) génjét és a fikocianin 

operont (cpcBA-IGS-t). Az adatelemzések során felhasználtuk az MTA Balatoni Limnológiai 

Kutatóintézetében munkákkal párhuzamosan végzett mikroszkópos megfigyelések és fizikokémi-

ai mérések eredményeit az átfogóbb diszkusszió lehetőségének érdekében. 

Mintavétel és minta előkészítés. A sekély szikes tavakból felszíni vízmintákat vettünk merítés-

sel, míg a Fertő tó és a Balaton esetében egyesített vízoszlop mintákat dolgoztunk fel. A mintákat 

centrifugálással, ill. szűréssel koncentráltuk. A mintákat előzetesen méret szerint nem frakcionál-
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tuk, a pikoplankton genotípusok elkülönítése a nagyobb méretű algákétól az általunk meghatáro-

zott genotípusokhoz leghasonlóbb tenyésztett képviselőkről rendelkezésre álló információk 

alapján történt. 

A DNS kivonása. A DNS kinyerése a fizikai sejfeltárás elvén zajlott (sejtmalommal CLS-Y 

oldatban, Bio101 Systems, Q-Biogene), amit szilikát-mátrix alapú tisztítási lépés követett 

(Bacterial Genomic DNA Mini-Prep Kit, V-gene, ill. G-SpinTM Genomic DNA Extraction Kit, 

Intron). A kinyert DNS-t további felhasználásig –20 oC-on tároltunk. 

A DNS felszaporítása PCR segítségével. A megfelelő génszakaszokat PCR segítségével ampli-

fikáltuk cianobaktériumokra és plasztiszokra (16S rRNS gén), ill. a cianobaktériumok pikofito-

plankton kládjára specifikus reakciókkal (cpcBA-IGS). Az amplikonok hozzávetőleges méretének 

és mennyiségének ellenőrzése 1 (m/V)%-os agaróz gélben történt. A klónozást és a bázissorrend 

elemzéseket megelőzően a termékeket tisztítottuk (PCR-MTM Clean Up System, Viogene). 

DGGE. Az elektroforézist 8 (m/V)%-os 40%-60% denaturáló koncentrációjú poliakril-

amid gélben végeztük 100 V-on és 60 °C-on 15 órán keresztül (phorU-2 elektroforézis rendszer-

ben, Ingeny). A gélt etídium-bromiddal festettük, és UV megvilágítás mellett dokumentáltunk. A 

kiválasztott sávokat steril szikével kivágtuk, a DNS-t a gélből kinyertük, majd reamplifikáltuk, 

végül bázissorrend elemzést végeztünk. 

Klónozás és a klónok csoportosítása. A klónozást kék-fehér szelekción alapuló módszerrel 

végeztünk (pCR®2.1-TOPO® vektort tartalmazó TOPO TA Cloning® kittel, Invitrogen). A 

klónok csoportosítása BsuRI és Hin6I restrikciós endonuklázokkal történt. A kiválasztott egy, ill. 

néhány csoportreprezentáns bázissorend elemzését elvégeztük. 

Bázissorrend elemzés és filogenetikai rekonstrukció. A szekvenáló reakciót (BigDye® Terminator 

v3.1 Kit, Applied Biosystems) etanolos tisztítás követte. A kapilláris elektroforézist a Biomi Kft. 

(Gödöllő) végezte. A kromatogramokat a Chromas program (Technelysium Pty Ltd) segítségével 

manuálisan korrigáltuk. A szekvenciákat a Blast programmal a Genbank és EzTaxon DNS-adat-

bázisokkal vetettük össze. A filogenetikai rekonstrukciót Mega 4 program segítségével végeztük. 

Hosszpolimorfizmus vizsgálat (LH-PCR). A fluoreszcensen jelölt primerekkel végzett PCR-t 

követően etanolos tisztítást végeztünk. A kapilláris elektroforézis (ABI PrismTM 310 Genetic 

Analyser, Applied Biosystems) során kapott kromatogramokon a fluoreszcensen jelölt PCR 

termékek egy-egy csúcsként jelennek meg, amelyek a közösség egy (vagy néhány) tagját képviselik, 

a csúcs alatti területek pedig a dominanciaviszonyokról adnak információt. A kromatogramok 

egyedi csúcsait, mint operatív taxonómiai egységeket kezeltük (OTU - ’operational taxonomic 

unit’). A csúcsokhoz tartozó DNS-darabok hosszának meghatározását méretmarkerrel és pikocia-

nobaktérium törzsekkel végzett együttes elektroforézis segítette. 
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Statisztikai elemzések. A diverzitás indexeket (Shannon- és Simpson-index) az általánosan 

használt formulák alapján számítottuk az egyes pikocianobakteriális OTU-k összfluoreszcenciá-

hoz viszonyított aránya alapján. A korrelációs elemzéseket PAST programmal végeztük. 

 

 

IV. Eredmények és értékelésük 

 

A szikes tavak pikofitoplanktonjának diverzitása és szezonális változásai  
 

Kilenc kiskunsági és vajdasági szikes tóból származó összesen 24 vízmintát dolgoztunk fel a 16S 

rDNS alapján végezett DGGE vizsgálattal. A mintázatok elemzése változatos képet tárt elénk, és 

a 28 sávból visszanyert DNS bázissorrendjének meghatározása kizárólag cianobaktériumokból és 

eukarióta algákból származó 16S rDNS-ekhez hasonló szekvenciákat eredményezett. A DGGE 

vizsgálatot kiegészítettük az egyik minta részletesebb, klónozással történő vizsgálatával. Összesen 

76 klónt vizsgáltunk meg és a restrikciós mintázatuk alapján kiválasztott 12 csoportreprezentáns 

bázissorrend elemzését végeztük el. A klónok között a cianobaktériumok pikofitoplankton kládjá-

nak három, egymástól távoli rokon képviselőjét is megtaláltuk. Az azonos mintából kimutatott 

filotípusok (DGGE sávok) között szintén megfigyelhető volt jelentős genetikai heterogenitás, 

más minták pikocianobaktériumai viszont közel vagy teljesen azonosak voltak. Ha azonos tavak-

ból, különböző időpontokban vett mintákat hasonlítunk össze, víztestenként legalább két külön-

böző csoportba tartozó pikocianobaktériumot sikerült kimutatni. A szikesekben észlelt genetikai 

diverzitás különösen érdekes jelenség, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy ezekben a vízterek-

ben a vezetőképesség gyors változásaival kell szembesülnie a pikoalga közösségnek. Az egyes 

tavakban megfigyelhető genetikai változatosság mellett a planktonikus pikoalgák szezonális dina-

mikájára utaló jelekkel is találkozhattunk az azonos tóból származó minták DGGE mintázatát 

összehasonlítva. Azaz, az egyes tavakban a hőmérséklet, vezetőképesség, turbiditás stb. évszakos 

változásait a pikofitoplankton közösség átrendeződése is tükrözi. A mikroszkópos megfigyelések 

és a molekuláris biológiai eredmények összevetése alapján valószínűsíthetjük, hogy valamennyi 

általunk kimutatott pikocianobaktérium filotípus fikocianin-pigment-dominanciával rendelkezik, 

hiszen kizárólag ilyen sejttípus jelenlétére utaltak az epifluoreszcens vizsgálatok. 

 Az eukarióták plasztiszaiból származó 16S rDNS-ek két elkülönülő csoportot alkottak az 

édesvízi piko méretű zöldalgák többségét magába foglaló Trebouxiophyceae (Chlorophyta) 

csoporton belül. A leghasonlóbb szekvenciák Chlorella és Koliella izolátumoktól származtak. 

A kimutatott pikoalga filotípusok esetében egyébként semmilyen földrajzi elkülönülést 

nem tapasztaltunk, azaz a kiskunsági és vajdasági tavak pikoalgái nem különültek el a filogenetikai 
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fán. Ez a megfigyelés jól egyezett azzal a korábban is tapasztalt jelenséggel, hogy az egyes 

pikocianobaktérium csoportokon belül változatos földrajzi helyekről és habitatokból származó 

képviselők fordulnak elő. Más szavakkal kifejezve, látva a szikes pikocianobaktérium genotípusok 

diffúz eloszlását a filogenetikai fán, úgy tűnik nincs szoros összefüggés a ’sós’ ökotípus és a 

filogenetikai helyzet között. 

A Fertő tóból két nyílt vizű mintavételi helyről, egyazon tavaszi időpontból származó 

fitoplankton közösség klónozással történő elemzését végeztük el. Mindkét mintára elvégeztük a 

pro- és eukarióta algák 16S rDNS-ére specifikus reakciókat, majd a közösségi PCR termékek 

elemzését mintánként több mint 150 klón vizsgálatával, 16, ill. 10 csoportreprezentáns  bázissor-

rendjét határoztuk meg. Az egyik minta közösségére elvégeztük Synechococcus-specifikus primerek 

alkalmazásával a fikocianin operon egy szakaszának vizsgálatát is, szintén klónozással. Összesen 

69 klón restrikciós mintázata alapján kilenc bázissorrendjét határoztuk meg. Klónjaink többsége a 

cianobaktériumok pikofitoplankton kládjának nem-tengeri csoportjaival (’A’, ’B’, ’C’ és ’PD1 

csopot’) mutatott hasonlóságot. Mindezek mellett legalább kettő mindeddig ismeretlen pikociano-

baktérium csoporthoz tartozó filotípus jelenlétét is igazoltuk a tóban. 

 

A Balaton pikofitoplanktonjának diverzitása és szezonális változásai 
 

A Balatonból két különböző helyről, négy különböző időpontban vett mintákból készítettünk 

klónkönyvtárat. A minták megválasztásánál nem az összehasonlíthatóság volt az elsődleges 

szempont, hanem az, hogy lehetőleg kevés számú minta feldolgozásával változatos időpontokból 

és helyekről szerezzünk információt és a Balaton pikofitoplankton közösségének minél teljesebb 

diverzitását megismerhessük (az egyik mintánál tapasztalták korábban a tóban valaha mért 

legnagyobb pikoeukarióta alga sejtszám értéket). Mintánként 13-33 klón bázissorrend elemzését 

végeztük el a kapott restrikciós mintázatok alapján. Klónjaink többsége a cianobaktériumok 

pikofitoplankton kládjának különböző csoportjaival, a téli, pikoeukarióta-dominanciával rendel-

kező minta klónjainak többsége viszont a Trebouxiophyceae család (Chlorophyta) képviselőivel 

mutatta a legnagyobb páronkénti hasonlóság értékeket. 

Mindkét vizsgált régió alapján igazoltuk a ’B csoport’ és az ’MH 305 csoport’ jelenlétét a 

Balatonban. A 16S rDNS klónok között előfordultak még az ’LB03 csoport’ és a ’PD1 csoport’ 

képviselői is. Ezeken kívül nyolc további csoportot sikerült még kimutatni, amelyek többsége csak 

viszonylag alacsony páronkénti hasonlóságot mutatott az adatbázisokban megtalálható szekvenci-

ákkal, jelezvén, hogy a Balatonban számos, korábban még nem ismert csoport is megtalálható. A 

cpcBA-IGS klónok alapján a két közös csoporton túl a pikofitoplankton klád ’A’, ’C’, ’D’, ’E cso-

portjainak’, valamint hat további filotípusnak a jelenlétét mutattuk ki. A nyolc pikocianobaktéri-
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um izolátum közül az egyedüli fikoeritrin-pigment-dominanciával rendelkező ACT 9807 törzs a 

’B csoporthoz’ tartozott. A többi hét vizsgált balatoni izolátum viszont az ’A csoporthoz’ tarto-

zott mindkét gén elemzése alapján. 

 A klónkönyvtárak elemzéseit és a pikocianobaktérium izolátumok vizsgálatát összevetve 

megállapíthatjuk, hogy a Balatonban legalább 13 különböző pikocianobaktérium csoport fordul 

elő, ami meglepően nagy számnak tűnhet a nagyobb méretű cianobaktériumok diverzitását ismer-

ve, ugyanis a kimutatott pikoalgák száma a nagyobb méretű kékalga fajok számával összemérhető 

volt. 

A teli minta fototróf klónjainak többsége Chlorophyta törzsekkel mutatta a legnagyobb 

páronkénti hasonlóságot, három elkülönülő csoportot alkotva. Ezek a törzsek a Trebouxio-

phyceae család képviselői, és az egyes nemzetségek között (Chlorella és Parachlorella) előfordulnak 

piko-méretű sejtekkel rendelkező fajok is.  

A fikocianin operon alapján végzett hossz-heterogenitás vizsgálat segítségével összesen 

kilenc pikocianobaktérium OTU-t sikerült megkülönböztetni a Balaton két pontján (Tihany és 

Keszthely közelében) vett mintákban. Valamennyi OTU relatív mennyisége esetében jellegzetes 

időbeli változás volt megfigyelhető. A fikocianin operon alapján végzett bázissorrend elemzések 

(a balatoni klónok és pikocianobaktérium izolátumok) eredményeinek felhasználásával öt OTU 

tagjainak valószínűsített filogenetikai helyzetét is meghatároztuk. Az azonos mintavételi időpon-

tokat összehasonlítva jelentős térbeli heterogenitás is tapasztalható volt a Balaton pikocianobakté-

rium közösségének genetikai összetételében. 

A szezonális és térbeli eltérések magyarázatára több ok is szóba kerülhet. Ezek két fő 

hajtóerejét az évszakos ritmus (a hőmérséklet és ezzel párhuzamosan az algaközösség mennyiségi 

és minőségi változásai, ill. a hozzáférhető tápanyagok koncentrációjának alakulása) és a Balaton 

hossztengelye mentén megfigyelhető (keletről nyugat felé növekvő) trofitási gradiens adhatja. A 

hatások pontosabb felderítése érdekében néhány mért fizikokémiai és biológiai változó, valamint 

a fikocianin operon vizsgálata alapján megalkotott OTU-k között kerestünk kapcsolatot. A 

hőmérséklettel egy OTU pozitívan, egy másik negatívan, míg egy harmadik OTU relatív mennyi-

sége a nitrogén formák koncentrációjával pozitívan korrelált. Az egyedi pikoalga genotípusok 

arányát azonban számos egyéb tényező is befolyásolhatja (pl. virális kontroll, az üledék felkevere-

dése, predáció, fajok közötti interakciók). 

 

A kontinentális vizek pikocianobaktériumainak diverzitása és szezonális változásaik 
 

A legtöbb pikocianobaktérium csoportot a Balatonból sikerült kimutatnunk, míg a legkevesebbet 

a Fertő tóból, ahonnan a legkevesebb vizsgálati mintánk is származott. A már korábban 
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megalkotott csoportok közül legtöbbet szintén a Balatonban találtunk, míg a legtöbb eddig még 

nem definiált csoport a szikesekben fordult elő. Más vízterekkel összehasonlítva a Balaton az 

egyik legdiverzebb pikocianobaktérium közösséggel rendelkező tónak tűnhet. Ez azonban téves 

következtetés lenne, hiszen néhány más tóhoz hasonlóan a Balaton is több mód-szerrel 

(törzsizolálás, klónozás), több régió alapján (16S rRNS gén, fikocianin operon) és több 

mintavételi időpontban vizsgált kontinentális víztér. Véleményünk szerint tehát az alacsonyabb 

diverzitásúnak tűnő élőhelyek esetében jelentős szerepe van az alulmintázottságnak is. 

Az utóbbi évtizedben megfigyelhető trend alapján arra következtethetünk, hogy az egyedi 

csoportok szintén részben az alulmintázottság eredményei. A korábban nem vizsgált élőhelyek és 

időszakok bevonásával (ill. újabb primerek bevetésével) az egyedinek kikiáltott csoportok 

szélesebb körű elterjedtségét fogják kimutatni, míg az új minták feldolgozása újabb egyedi 

pikocianobaktériumok felbukkanását eredményezhetik. Az eltérő környezetekből és egymástól 

távoli földrajzi területekről származó közeli rokon filotípusok és izolátumok viszont bizonyítják 

ezen pikoalga csoportok nagyfokú adaptációs képességét és sikerességét. 

 

  

V. Következtetések 

 

Hazai sekély tavaink pikofitoplanktonjának genetikai diverzitása mindezidáig teljesen ismeretlen 

volt előttünk. A kiskunsági szikesek, a Fertő és a Balaton fotoautotróf pikoplanktonjának moleku-

láris biológiai vizsgálata alapján eredményeinket az alábbi néhány pontban foglalhatjuk össze: 

(i) a vizsgált tavakban a planktonikus pikoalgák diverzitása lényegesen nagyobb volt, mint 

azt a korábbi epifluoreszcens mikroszkópos vizsgálatok alapján sejteni lehetett; 

(ii) ezekben a vízterekben az édes- és kontinentális vizekre jellemző pikoalga filotípusokat 

sikerült kimutatnunk; a pikocianobaktériumok a cianobaktériumok pikofitoplankton kládjának, az 

eukarióta pikoalgák pedig a Trebouxiophyceae család (Chlorophyta) képviselői közül kerültek ki; 

(iii) a balatoni pikocianobaktériumok genetikai diverzitása összemérhető volt a nagyobb 

méretű cianobaktérium morfospeciesek diverzitásával; 

(iv) nem találtunk szoros összefüggést a ’sós’ pikocianobaktérium ökotípus és a 

filogenetikai helyzet között; 

(v) a szikes tavakban a hőmérséklet, vezetőképesség és turbiditás évszakos változásait a 

pikofitoplankton közösség átrendeződése is tükrözte; 

(vi) jelentős szezonális változást és térbeli heterogenitást tapasztaltunk a Balaton 

pikocianobaktérium közösségének genetikai összetételében is; 
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(vii) a Balatonban megtalálható néhány pikocianobaktérium genotípus relatív aránya és a 

környezeti változók (hőmérséklet, nitrogénformák koncentrációja) között egyértelmű 

összefüggéseket tártunk fel; 

(viii) bevezettünk egy új, hosszpolimorfizmus alapú módszert a pikocianobaktériumok 

célzott kimutatására és a közösségek összetételében megfigyelhető változások követésére.  
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