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I. Bevezetés 
 

 A mikrobiális ökológia eszköztárában a kilencvenes évek elején jelent meg a 

polimeráz láncreakcióval (PCR-rel) felszaporított génszakaszok klónkönyvtáras elemzése, 

mely eljárás azután igen gyorsan és széles körben elterjedt, s mind a mai napig a 

közösségszerkezet leírás egyik alapvető eszköze maradt.  

 A technika komplexitása és több lépcsős természete megköveteli, hogy az egyes 

lépések hibalehetőségeit egyenként is mélységben vizsgáljuk. Ez elég korán megtörtént a 

nukleinsav kivonási eljárásokkal kapcsolatban, és a  technika meghatározó lépése, a 

multitemplát PCR hibalehetőségeivel igen sok kutatócsoport, többek között az ELTE 

Mikrobiológiai Tanszéke is behatóan foglalkozott. A közösségi PCR termék klónozásának 

hibaelemző szakirodalma viszont igen szegényes, s hasonló hiányosságokkal bír mint a 

polimeráz láncreakció kinetikájának korai, általános leírásai: mindkét módszert alapvetően 

homogén, egyféle DNS templátot tartalmazó rendszerek ligálása illetve amplifikációja esetén 

vizsgálták behatóbban. A környezeti mikrobiológiai alkalmazások során azonban legtöbbször 

igen heterogén DNS keverék szolgál a vizsgálatok kiindulásaként. A klónkönyvtár 

készítéséhez alkalmazott közösségi PCR termék amplikonjai mind szekvenciájukban, mind 

pedig hosszukban is változatosak, még az evolúciósan igen konzervált génszakaszok esetében 

is. Így fennáll a lehetősége annak, hogy a közösségszerkezeti arányok a ligálás esetleges 

szelektivitása miatt a klónozás során torzuljanak. Ezen túlmenően, a közösségszerkezeti 

vizsgálatok során leggyakrabban alkalmazott két TA-klónozó rendszer alapvetően különbözik 

a ligálást végző enzim tekintetében, felvetve annak a lehetőségét, hogy a kétféle 

vektorrendszerrel nyert eredmények esetleg eltérő jellegű torzításoknak vannak kitéve.  

 

II. Célkitűzések 

 

 Az ELTE Mikrobiológiai Tanszékén korábban lezajlott, a multitemplát PCR 

torzításaival kapcsolatos módszertani kutatások folytatásaként munkánk során megkíséreltük 

kimutatni TA-klónozás közösségszerkezeti képet torzító hatását, majd részletesebben 

elemezni a torzítás függését az inzertek hosszheterogenitásától. Miután a mikrobiális 

ökológiában és taxonómiában igen gyakran vizsgált 16S rRNS gén természetes 

hosszheterogenitásáról csak igen szórványos irodalmi adatok állnak rendelkezésre, 

megkíséreltük in silico módszerekkel felmérni ezen paraméter eloszlását a jelenleg ismert 

bakteriális világban.  
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 A TA-klónozó rendszerek inzertméret preferenciája a módszerek dokumentációja 

alapján is feltételezhető, így alapvetően ezt a torzítási faktort tartottuk fontosnak megvizsgálni 

modellrendszerek segítségével a parciális 16S rDNS és a 16S-23S spacer régió 

hosszheterogenitási tartományaiban. Az ezen szakaszok vizsgálata során kapott eredmények 

természetesen iránymutatóak lehetnek más, hasonló hosszheterogenitással bíró szakaszok 

eseteire nézve is. A közösségvizsgálatok során a téma általunk eddig megismert szakirodalma 

alapján szinte kizárólag két TA-klónozó rendszert használnak, nevesen a pGem-T (Promega, 

WI, USA) illetve a TOPO-TA (Invitrogen, CA, USA) vektorokat, így ezek komparatív 

elemzését is kiemelkedő fontosságúnak tartottuk.  

 A mikrobiális ökológus számára természetesen még inkább érdekes kérdés, hogy az 

általa alkalmazott módszer „éles helyzetben”, valódi közösségek vizsgálata során mennyire 

torzítja a valóságot. Ezért a két vektorrendszer összehasonlító vizsgálatát elvégeztük egy 

természetes baktériumközösség leírása során is, referenciaként kiegészítve az összehasonlítást 

egy klónozástól független közösségszerkezet elemző módszer eredményeivel. Munkánk 

célkitűzéseit részletesen az alábbi pontokban foglalhatjuk össze: 

 

1. In silico vizsgálatok az általánosan vizsgált 16S rRNS génszakaszok természetes 

hosszheterogenitásának felmérésére. 

2. Az inzerthosszfüggő preferenciális ligálás kimutatására alkalmas modellrendszer 

felállítása és validálása klónozástól független kvantitatív módszerrel, valamint azonos 

hosszúságú, de eltérő bázissorrendű inzertek ligálásával. 

3. A pGem-T vektorrendszer inzerthossz preferenciájának vizsgálata parciális 

16S rDNS-re és 16S-23S intergenikus spacerre jellemző hosszheterogenitás esetén, 

valamint a torzítás reprodukálhatóságának, és ligálási paraméterektől való függésének 

kimutatása. 

4. A pGem-T és TOPO-TA vektorrendszerek összehasonlító vizsgálata parciális 

16S rDNS és 16S-23S intergenikus spacerre jellemző hosszheterogenitás esetén. 

5. Egy természetes baktériumközösség pGem-T és TOPO-TA vektorrendszerekkel 

készített közepes (~300 klón) nagyságú parciális 16S rDNS klónkönyvtárainak 

összehasonlító elemzése (GC-arány preferencia, inzerthossz preferencia, filogenetikai 

szelektivitás), valamint összehasonlítása egy klónozástól független módszerrel 

(hosszheterogenitás-PCR-rel) nyert közösségszerkezeti képpel. 
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III. Az alkalmazott vizsgálati módszerek 
 

 Az in silico vizsgálatainkat két, 16S rRNS gének szekvenciáit tartalmazó nyilvános 

adatbázison végeztük el, amelyek egyike a Ribosomal Database Project II adathalmazából 

származó, kizárólag típustörzsek adatait tartalmazó szekvenciatömeg volt, másika pedig az 

ARB-SILVA típustörzsek, környezeti izolátumok és klónszekvenciák riboszomális kis 

alegységeket kódoló szakaszaiból épített, ellenőrzött minőségű, annotált, nem redundáns 

referencia adatbázisa volt (SSU Ref NR 104).  

 Nagy mennyiségű nukleotid szekvencia adott primerek közötti hosszheterogenitásának 

mérésére szolgáló létező szoftver hiányában szükségesnek láttuk egy erre a célfeladatra 

megírt, automatizált adatbázis elemző szoftver kifejlesztését. A program megírását az általam 

összeállított rendszerparaméterek, bementi és kimeneti adattípus követelmények alapján 

Novák Ádám programtervező matematikus-biológus kollégám végezte el, megalkotva a 

LengHet v1.1. Java alkalmazást. A szoftver a felhasználó által megadott forward illetve reverz 

primernek megfelelő kötőhelyeket keresi meg az adatbázisban szereplő szekvenciákon, majd 

az így kapható amplikon hosszát minden egyes szekvenciára meghatározza. A primerek 

illeszkedésének specificitását a felhasználó határozza meg, a megengedett illeszkedési hibák 

számának megadásával. 

 A TA-klónozás mennyiségi torzításának vizsgálatát pontosan meghatározott 

összetételű PCR termék keverékekből álló egyszerű „modellközösségek” segítségével 

végeztük el, hogy a közösségszerkezeti vizsgálatok során általában fellépő – DNS-izolálással 

és PCR amplifikálással kapcsolatos – egyéb torzítások hatását kiküszöböljük. A kísérletek 

során tiszta tenyészetekből kivont genomi DNS-ből kiindulva meghatározott 16S rDNS 

szakaszokat amplifikáltunk PCR segítségével. Ezeket a termékeket megtisztítottuk, 

koncentrációjukat, és az amplikonok pontos molekulatömegének ismeretében 

mikroliterenkénti kópiaszámukat meghatároztuk. Ezután 1:1 kópiaszám arányú amplikon 

keverékeket készítettünk, melyekből klónkönyvtárakat hoztunk létre. A klónkönyvtárakban a 

kétféle inzert arányát felmérve meghatározhattuk a klónozó rendszer esetleges torzítását. Az 

inzertek tulajdonságait (hossz, GC-tartalom, végső nukleotidok) a felhasznált törzsek 

előzetesen meghatározott 16S rDNS bázissorendje alapján, a kérdésfeltevéseinknek megfelelő 

szakaszok amplifikálásával tudtuk meghatározni. Az eredmények reprodukálhatóságának 

ellenőrzése végett minden kísérletet három, a DNS izolálástól kezdve teljesen független 

párhuzamosban végeztünk el. Célkitűzéseinknek megfelelően háromféle inzerthossz 

heterogenitás esetére állítottunk össze modellrendszert. A modellközösségek tagjainak 
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inzerthosszait, a keverékekből készített klónkönyvtárakat, és az egyes vizsgálatok céljait az 1. 

ábra részletezi. A két vektorrendszer természetes baktériumközösségen való összehasonlító 

elemzésére a Hévízi-tó üledékének baktériumközösségét választottuk ki. A vizsgálatok 

menetét, az alkalmazott primereket és elemző módszereket a 2. ábra mutatja. A két 

klónkönyvtár összetételbeli különbségének szignifikanciaszintjét a kifejezetten alulmintázott 

16S rDNS klónkönyvtárak szekvenciatartalmának összehasonlítására kifejlesztett Libshuff 

nevű algoritmussal becsültük meg, a WebLibshuff szoftver alkalmazásával. 

 
IV. Eredmények és értékelésük 

 
 Az in silico vizsgálatok során a teljes 16S rDNS hosszon tapasztalt körülbelül 200 

bázispáros hosszheterogenitás jól egybeesik a szakirodalom jóval korábbi, kis mintára 

alapozott becsléseivel. Mindenképpen említésre méltó, hogy léteznek extrém hosszú illetve 

rövid amplikonhosszokat adó típustörzsek is. Konkrét példákat kiemelve az elviekben 

megbízható adatokkal rendelkező típustörzsek köréből: 27f és 1492r primerekkel illesztve a 

Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223 típustörzs 1745 bp hosszú amplikont ad 

(szekvencia azonosító: CP000924), míg a Nereida ignava (T) 2SM4 típustörzs csak 1426 bp 

hosszút (szekvencia azonosító: AJ748748). 

 A 16S rDNS gén  igen gyakran önmagában is elemzett első harmadát kitevő, a V1-V2-

V3 variábilis régiókat magában foglaló körülbelül 520 bázispár hosszú szakasz 

hosszheterogenitása a szekvenciák nagy részére nézve körülbelül megegyezik a korábban 

becsült megközelítőleg 100 bázispáros értékkel, de jelentős számban vannak sokkal 

szélsőségesebb hosszokat mutató típustörzsek és klónszekvenciák is. 

 A kéttagú inzertkeverékeken végzett vizsgálatok közül az azonos hosszúságú és GC-

tartalmú, de eltérő szekvenciájú „teljes 16S rDNS” inzerteket tartalmazó pGem-T 

könyvtárakban az eredetileg beállított 1:1 inzert arányhoz képest az 1479 bp hosszú inzert 

átlagos részaránya 56,02% lett, 0,6%-os szórással. Ez az igen kis szórás érték azt jelzi, hogy a 

klónozó rendszer kis mértékű szelektivitása is konzekvens, jól reprodukálható. A 16S-23S 

intergenikus spacer klónkönyvtárakra általánosan jellemző hosszheterogenitást modellező 

keverékekből készített pGem-T klónkönyvtárakban az eredetileg beállított 1:1 inzert aránytól 

jóval nagyobb eltérést tapasztaltunk. A rövidebb (322 bázispáros) inzert átlagos részaránya 

mindössze 30,79% lett, 0,64%-os szórással. A 16S rRNS gén első harmadának (vagy hasonló 

méretű funkciógének) természetes hosszheterogenitását modellező keverékekből készített 

három pGem-T könyvtárban a hosszabb (501 bázispáros) inzert átlagos részaránya 34,09% 

lett, 0,96%-os szórással. 
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1. ábra. A modellkísérletek során létrehozott keverékek, és a belőlük készített klónkönyvtárak, 

az egyes kísérleti elrendezések céljának rövid magyarázatával. 
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2. ábra. A természetes baktériumközösségen végzett klónkönyvtár-, illetve LH-PCR-alapú 

összehasonlító vizsgálatok folyamatábrája. 
    

 A „B3” jelű keverékből (lásd 1. ábra) a pGem-T vektorrendszer gyártó által ajánlott 

kétféle ligálási protokolljával készített két klónkönyvtár eltérő inzert arányokat mutatott. 

A gyártó standard, géntechnológiai célú ligálási protokolljának (24°C, 1 óra) alkalmazásával 

készített 180 tagú könyvtárban a 322 bázispáros inzert részaránya 37,22% lett. A nagyszámú 
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transzformánsra optimalizált – s így mikrobiális közösségelemzésekre megfelelőbb – 

protokollal (4°C, 16 óra) készített 241 klón nagyságú könyvtár 31,06%-ban tartalmazta a 322 

bázispáros inzertet, jóval erősebb torzítást mutatva az elméletileg várható 50%-os arányhoz 

képest. Egy harmadik, nagyszámú transzformánsra optimalizált, de megnövelt idejű ligálással 

végzett alternatív protokollt is kipróbáltunk (4°C, 36 óra). Ez a könyvtár 37,43%-ban 

tartalmazta a 322 bázispáros inzertet, közel ugyanolyan mértékű torzítást mutatva mint a 

standard protokoll. 

 A vektorrendszerek direkt összehasonlítására megtervezett két kísérletsorozat közül a 

nagy hosszheterogenitású génszakaszok esetét reprezentáló „B3” keverékből (1365 bp és 322 

bp hosszú inzertpárral) készített két könyvtár erős ám ellentétes előjelű torzítást mutatott: míg 

a pGem-T könyvtár 31,06%-ban tartalmazta a rövidebb inzertet, addig a TOPO-TA könyvtár 

76,84%-ban. 

 Szintén eltérő mértékű torzítás volt tapasztalható a 16S rDNS első harmadának 

természetes hosszheterogenitását modellező „C3” keverékből készített kétféle könyvtárban. A 

TOPO-TA könyvtár 45,83%-ban tartalmazta az 501 bázispáros inzertet, míg a pGem-T 

könyvtár csak 35,07%-ban. 

 A természetes baktériumközösség parciális 16S rDNS klónkönyvtárainak átlagos GC 

aránya szinte teljesen megegyezett, a pGem-T esetében 56,32%, a TOPO-TA könyvtárban 

56,26% volt. Ez az eredmény igazolta azon hipotézisünket, miszerint az inzertek 

preferenciális ligálása nem, vagy csak kis mértékben függ azok GC-tartalmától. Az inzertek 

LH-PCR-rel mért hossza 430 illetve 549 bázispár között mozgott, domináns csoportokat 

alkotva még a 425 bp alatti, illetve az 515 bp feletti tartományokban is. Ezen nagy 

hosszheterogenitás ellenére a könyvtárakon belüli átlagos inzerthossz nem mutatott jelentős 

eltérést. A pGem-T könyvtár átlagos inzerthossza 478,39 bp volt, míg a TOPO-TA átlagosan 

480,85 bp-t mutatott. Ez az eltérés bár csekély, de alátámasztja a modellrendszeres 

kísérletekben nyert eredményeket, mely szerint ebben a hosszheterogenitás tartományban a 

pGem-T vektorrendszer a rövidebb inzerteket erősebben preferálja mint a TOPO-TA. 

 Mindkét könyvtárra jellemző volt, hogy az átlagos méretű inzerteket preferálták (mint 

a 470 és 484 bázispáros csúcs csoportok esetében), míg a szélsőségesen rövid (pl. 434 bp 

körüli) illetve hosszú (pl. 503 és 518 bp körüli) inzerteket pedig alulreprezentálták az 

LH-PCR közösségszerkezeti arányaihoz képest. Bizonyos inzerthossztartományok esetében 

az egyik vektorrendszer jóval erősebb torzítást mutatott. A pGem-T a 484 bp körüli 

inzerteket, míg a TOPO-TA könyvtár az 503 körüli tartományt preferálta kiemelkedően. A 

klónkönyvtárak közötti, illetve az LH-PCR közösségszerkezethez viszonyított torzítások több 
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inzerthossztartomány esetében megközelítették a 2 – 2,5-szeres mértéket, megbízhatóan 

alátámasztva a preferenciális ligálás jelenlétét. A TOPO-TA vektorral nyert 

közösségszerkezeti kép közelebb állt az LH-PCR-rel mért részarányokhoz. Ez az eredmény 

konzisztens a modellkísérletekből levont következtetésekkel, miszerint a TOPO-TA 

vektorrendszer a pGem-T-nél enyhébb torzítást mutat a szóban forgó inzerthossz 

tartományban. 

 A klónszekvenciák a taxonómiai alapú megoszlásainak tekintetében több rendszertani 

csoport esetében is tapasztaltunk eltérést, legerősebben a pGem-T vektorrendszer által 

preferált OP8 leszármazási ágba tartozó klónokkal kapcsolatban. Megvizsgálva az egyes 

rendszertani csoportokba tartozó klónok inzerthosszait, a modellrendszerekkel szerzett 

tapasztalatokkal egybevágó eredményeket kapunk: a pGem-T által preferált, OP8 phylumba 

tartozó klónok inzerthosszai a 460-480 bázispáros hossztartományba esnek, míg a TOPO-TA 

vektorrendszer által preferált Chloroflexi és Proteobacteria klónok inzerthosszai az 500-as 

vagy efölötti hossztartományba. A Libshuff elemzés megerősítette azon feltételezéseinket, 

hogy a két könyvtár összetétele szignifikánsan eltér. 

 

V. Következtetések, kitekintés 

 

 Eredményeink fényében kijelenthetjük, hogy a TA-klónozás nem mentes a 

szelektivitástól, s a különböző TA-klónozó rendszerek eltérő torzítást mutatnak. A 

preferenciális ligálás reprodukálható jelenség, és mértéke függ a ligálási körülményektől. Ez a 

torzítás úgy tűnik nincs összefüggésben az inzertek GC-tartalmával, okát az inzertek 

hosszának és bázissorrendjének különbségeiben kell keresnünk.  
 A modellkísérletekkel, valamint a valós közösség vizsgálata során szerzett 

tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy 4-500 bp hosszheterogenitású génszakaszok 

vizsgálatára enyhébb torzításából kifolyólag a TOPO-TA vektorrendszer alkalmasabb. A 

16S rDNS első harmada mellett ilyen hossztartományban van például a nifH vagy a pmoA 

génszakasz. A nagymértékű, 300-1300 bázispáros hosszheterogenitást mutató régiók (pl. 16S-

23S spacer) klónkönyvtáras elemzésére a pGem-T vektorrendszer jóval hitelesebb eszköznek 

minősült. A vektorhoz ajánlott ligálási protokollok közül pedig a standard (22°C, 1 óra) 

protokoll jóval kisebb torzítást mutatott, mint az egyébként közösségszerkezeti vizsgálatokra 

optimálisabbnak tűnő, nagyszámú transzformánst adó alternatív protokoll (4°C, 18 óra). 
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