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2. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 
 

 

 

A foszfor az édesvízi ökoszisztémákban a primer produkció legfőbb limitáló faktora. 

A szerves foszforvegyületek mineralizációjával a baktériumok az elsődleges termelők 

számára közvetlenül hasznosítható ortofoszfátot szabadítanak fel, ugyanakkor jelentős 

mennyiségben fel is halmozhatják ezt a tápelemet polifoszfát formájában csökkentve ezáltal a 

más élőlények számára hozzáférhető foszfor mennyiségét. 

A különleges fizikai-kémiai paraméterekkel jellemezhető környezetek sokszor diverz 

élővilággal rendelkeznek. A természetes alkalikus vízterületek változatos élőhelyeket 

kínálnak az alkalofil és/vagy halofil mikrobaközösségeknek. Szikes tavakban hazánk is 

meglehetősen gazdag. A nagy nyíltvízi felülettel és állandó vízborítottsággal jellemezhető 

Fertő és Velencei-tó mellett különleges szikes környezetek a kiskunsági „székek”, melyek igen 

sekély, nyár végén gyakran teljesen kiszáradó, hipertróf, alkalikus és enyhén sós vízterek.  

A Balaton Közép-Európa legnagyobb állóvize és az egyik legjelentősebb turisztikai 

célpont. A tó vízminősége az elmúlt évtizedekben – főleg az emberi tevékenység 

következtében – jelentős változásokon ment keresztül. Az 1980-as éveket jellemző hipertróf 

állapot után mára ismét mezotróf állapot jellemzi a tavat. A kedvező folyamat elindításában és 

fenntartásában az átgondolt kárrendezési beavatkozások mellett a tavi üledék biogeokémiai 

folyamataiban szerepet játszó mikrobaközösségeknek is fontos szerep jutott.  

Bár ez idáig számos mikrobiológiai vizsgálat irányult már hazai természetes 

állóvizeink baktériumközösségeinek megismerésére, de egyidejűleg gyűjtött minták 

elemzésével, különböző trofitással jellemezhető élőhelyek összehasonlító faji diverzitás 

vizsgálatára még nem került sor. Munkánk során ezért eltérő trofitású állóvizek, a kiskunsági 

szikes vizek (a Kelemen-szék és a Böddi-szék) és a Balaton (Keszthelyi-medence és Siófoki-

medence) üledékében élő baktériumközösségek faji diverzitásának megismerését tűztük ki 

célul, különös tekintettel a tenyésztésbe vont fajok foszfor forgalomban betöltött lehetséges 

szerepének tisztázására.  
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

 

3.1. A polifoszfát szerepe baktériumközösségekben 

 

A foszfor az édesvízi ökoszisztémák primer produkciójának legfőbb limitáló faktora. 

A külső terheléstől mentes vízi környezetekben az elsődleges termelők számára hozzáférhető 

foszfor elérhetőségét döntően befolyásolja az üledékből a víztestbe jutó ortofoszfát (PO4
3-) 

mennyisége. A belső terhelésben, az üledék foszfor tartalmának mobilizálásában 

kulcsszerepet játszik az üledék mikrobaközössége. A baktériumok a szerves 

foszforvegyületek mineralizációjával az elsődleges termelők számára közvetlenül 

hasznosítható ortofoszfátot szabadítanak fel, ennek egy részét felhasználják saját 

életfolyamataikhoz, másik része a pórusvízbe, majd a víztestbe jut, vagy oldhatatlan formába 

kerül, és az üledékben reked. Ugyanakkor egyes baktériumok jelentős, akár a szárazanyag 

tartalom 20%-ának megfelelő mennyiségben halmozhatják fel ezt a tápelemet polifoszfát 

formájában. A bakteriális foszfor akkumuláció és felszabadítás a környezeti paraméterektől 

függően tág határok között változik, és a belső terhelés nagyságában számottevő jelentőséggel 

bír (Gächter és Meyer, 1993; Kornberg, 1995). 

A polifoszfát elsősorban a polifoszfát-kináz enzim segítségével képződő polimer, 

amelyben akár több száz foszfát-ion kapcsolódhat össze nagy energiájú foszfoanhidrid 

kötésekkel. A sejt valamennyi komponensében megtalálható, de elsősorban a citoplazmában, 

ahol metakromatikus granulumokban raktározódik. A polifoszfát különféle funkciókkal 

rendelkezik a sejtben. Nagy energiájú vegyület lévén fontos a sejt energiaháztartásában, 

jelentős foszfor raktárként működik, valamint közvetlen foszfor donora egyes biokémiai 

reakcióknak. Részt vesz a génexpresszió szabályozásában, a membrántranszport 

folyamatokban és a tokképzésben is. Számos enzim aktivitását befolyásolja: többek között 

restrikciós endonukleázok és RNS-degradáló enzimek inhibitora (Kulaev és Kulakovskaya, 

2000). Lényeges szerepe van a baktériumok nehézfém-rezisztenciájában, mint kelátor. A 

sejtbe bejutott fém-ion hatására az exopolifoszfatáz enzim aktiválódik, ortofoszfátot szabadít 

fel, amely a fém ionnal komplexet képezve kitranszportálódik a sejtből (Kornberg, 1995).  

A bakteriális polifoszfát akkumulációnak gyakorlati aspektusai is vannak. A 

polifoszfát felhalmozó mikroorganizmusokat széles körben alkalmazzák a szennyvizek 

foszfor-mentesítésére. Modern biológiai eljáráson alapuló szennyvíztisztító telepeken aerob és 

anaerob medencéken keresztül áramoltatják át a szennyvizet. Az anaerob reaktorban a 
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baktériumok rövid szénláncú anyagcseretermékből poli-β-hidroxi-alkanoátot képeznek, és 

raktároznak, majd az aerob medencében, ahol a szennyvíz oldott szervesanyag tartalma 

kisebb, az akkumulált vegyületet tápanyag- és energiaforrásként hasznosítják, miközben 

polifoszfátot halmoznak fel a granulumaikban. Számos baktériumot izoláltak már 

szennyvíziszapokból, melyekről kimutatták, hogy sejtjeikben polifoszfátot halmoznak fel. 

Ilyen szervezetek például az Aeromonas hydrophila, az Agrobacterium tumefaciens, a 

Paracoccus denitrificans (Barak és Rijn, 2000) és a Fush és Chen által vizsgált (1975) 

Acinetobacter nemzetség tagjai. Az eleveniszap kiülepítésével az aerob fázis végén a 

szennyvíz foszfor tartalma jelentősen csökkenthető, később a keletkezett szennyvíziszap nagy 

foszfor tartalma miatt termőföldek trágyázására is alkalmazható (Davelaar, 1993; Seviour és 

mtsai, 2003). 

 

 

3.2. Szikes tavak és mikrobaközösségeik 

 

A sekély vízterek és vizes élőhelyek különleges csoportját a világszerte elszórtan 

található sós, szikes vizek képezik, melyeknek becsült víztérfogata megközelíti az édesvizekét 

(104.000 km3 
– 125.000 km3) (Boros, 1999).  

Szikes tavak a mérsékelt vagy a trópusi éghajlati övezetben, száraz, illetve 

mérsékelten száraz éghajlat mellett alakulhatnak ki. A tómedrek jellemzője a felszíni lefolyás 

hiánya, ami az erőteljes párolgás miatt nagyfokú sófelhalmozódást eredményez.  

A szikes sós tavak különleges (extrém) élőhelyek, melyeket szinte kizárólag 

prokarióták népesítenek be, de egyben a legproduktívabb vizes élőhelyek a Földön. 

Karbonátokban rendkívül gazdag vizük, a magas hőmérséklet, az intenzív napsugárzás és a 

nagy napfénytartam ideális környezetet jelentenek a fotoszintetizáló mikroorganizmusok 

számára. A fototróf szervezetek (cianobaktériumok, anoxikus fototróf eubaktériumok) 

nagyfokú elszaporodása miatt – a domináns fajoktól függően – gyakran a zöld, a narancs és a 

bíbor legkülönbözőbb árnyalataira színeződik a víztest. A nagy oldott sókoncentrációval bíró 

vizekben a haloalkalofil ősbaktériumok akár 107-108 CFU ml-1-es értékeket is elérhetnek. A 

kemoorganotróf baktériumok változatos közössége épülhet a hatalmas mértékű primer 

produkcióra. (Grant, 1992; Duckworth és mtsai, 1996; Jones és mtsai, 1998).  

Európában a kifejezetten kontinentális jellegű szikes vizek a keleti területekre 

korlátozódnak, melyek legnyugatibb tagjai a Kárpát-medencében találhatók. Jelentős részük 
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áldozatul esett a belvízrendezési, csatornázási és mezőgazdasági tájátalakító (meliorációs) 

tevékenységeknek. A megmaradt szikes élőhelyek Európa-szerte kiemelkedő jelentőségű 

természeti értéket képviselnek egyedülálló geológiai, hidrológiai, botanikai és zoológiai 

tulajdonságaiknak köszönhetően.  

A Kárpát-medence legnagyobb kiterjedésű, sekély, szikes vízterei a Fertő és a 

Velencei-tó, számos szikes vizes élőhely található azonban az Alföldön is. A magyarországi 

szikes vizek többsége a nagytavak és szárazföldek közötti átmeneti jellegű vizes élőhelyek 

(wetland) csoportjába sorolható. Vizüket a világ más szikes tavaihoz képest a viszonylag 

alacsonyabb sótartalom, de az igen magas lúgosság jellemzi.  

A víz színe alapján a szikes tavaknak két típusát különböztethetjük meg. Az élőhelyek 

szukcessziós folyamatában a „fehér vizű tavak” a legfiatalabb képződmények. Tejfehér vizük 

a kolloid mészsóktól állandóan zavaros, így a napfény csak a felső pár centiméteres rétegbe 

tud behatolni, s ez nagymértékben korlátozza a fotoszintetizáló szervezetek elterjedését. 

Aljzatukat szürkésfehér karbonát-mésziszap borítja, szezonális kiszáradáskor medrükön 

„kivirágzik” a sziksó. A „fekete vizű tavak” átlátszó sárgásbarna színét a benne oldott 

humuszanyagok okozzák. A víztestbe a vörös tartományba eső napsugarak hatolnak be 

leginkább, és szolgáltatnak energiát a primer produkció számára. A fekete vizű tavak a 

szikesek szukcessziójában a fehér vizek feltöltődésével alakulnak ki, de a két forma egyazon 

mederben is megjelenhet az egyenlőtlen feltöltődés következtében (Boros, 1999). 

A Kiskunsági Nemzeti Park (KNP) területén található Böddi-szék és Kelemen-szék 

erősen lúgos (pH 9-10), 0,3 méter átlagos vízmélységű, 460 illetve 134 hektár felületű, 

időszakos vízborítottságú, nyaranta gyakran teljesen kiszáradó fehér vizű szikesek. A 

területen évente fészkelő és átvonuló több ezer vízimadár miatt vizük foszfor tartalma 

rendkívül magas (Szabó és mtsai, 2006). A szikesedési folyamatok 8-10 ezer évvel ezelőtt 

indultak meg, amikor a Duna elhagyta Szeged felé tartó folyásirányát, és a Duna-Tisza közén 

a folyóvízi feltöltődés megszűnt, helyére futóhomok, helyenként lösz rakódott le. A 

medencéket az ősi folyóágak pangó vize töltötte meg, vízutánpótlásuk jelenleg egyrészt 

csapadék eredetű, másrészt a jó vízáteresztő homokbuckák felől a mederbe áramló talajvízből 

származik. Mivel a víztömeg nagy felületen kis rétegvastagságban oszlik szét, a víz 

hőmérséklete szorosan követi a levegőét, kémhatása és sókoncentrációja pedig a 

vízborítottság függvényében szélsőséges ingadozásokat mutat. A csekély vízmélység, és a 

szél keltette hullámzás következtében a víztest fizikai és kémiai tekintetben homogén és 

oxigén ellátottsága jó (Boros, 1999; Megyeri, 1999; Tamásné, 1999). 
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Szabó és munkatársai (2004) a Kiskunsági Nemzeti Park (KNP) területén fekvő 

„székek” baktériumközösségeinek megismeréséhez a víztestből és az üledékből gyűjtött 

mintákat BIOLOG lemezek felhasználásával közösségi szénforrás értékesítési vizsgálatnak 

vetették alá. Eredményeik alapján a mikrobiális összaktivitás tavasztól nyárig tartó erőteljes 

csökkenését figyelték meg, továbbá a baktériumközösségek anyagcsere mintázatában a 

mintatípusoknak megfelelően nagyfokú eltérést tapasztaltak. A tavi üledékek felső rétegéből 

kitenyésztett baktériumtörzsek többsége a Bacillus nemzetség alkalitoleráns és alkalofil 

fajaival mutatta a legnagyobb hasonlóságot, a többi törzset a Halomonas, Pseudomonas, 

Micrococcus, Nesterenkonia és Agromyces nemzetségek mérsékelten halofil tagjaiként 

azonosították. A tenyésztéssel nyert eredményekhez képest a tenyésztéstől független 

módszerekkel végzett vizsgálatok (pl. a klónkönyvtárak feldolgozása) sokkal szélesebb körű 

faji diverzitást eredményeztek, a faji összetételben csak a γ-Proteobacteria-nál találtak 

egyezést (Borsodi és mtsai, 2005). A legtöbb klónszekvencia a Proteobacteria törzsbe 

tartozott, de szintén jelentős arányban fordultak elő a Bacteroidetes törzshöz tartozó klónok is, 

míg további 5 filogenetikai törzs (Nitrospira, Planctomycetes, Gemmatimonadetes, 

Actinobacteria, Chloroflexi) képviselői ugyan kisebb arányban, de szintén jelen voltak az 

üledékmintákban. A tenyésztésen és a klónozáson alapuló vizsgálatok eredményeivel részben 

egyezően a Denaturáló Gradiens Gél Elektroforézis (DGGE) mintázatokból is kimutatták γ-

Proteobacteria és Actinobacteria fajok jelenlétét. A minden mintában és mintavételi 

időpontban megjelenő domináns csíkok szekvenciái a Spirochaeta alkalica, a Spirochaeta 

africana és a Spirochaeta americana obligát anaerob, a közép-ázsiai és a kelet-afrikai szikes 

és nátron tavakból, valamint a kaliforniai Mono-tóból kitenyésztett halo-alkalofil 

baktériumfajok szekvenciáival mutatták a legnagyobb egyezést. 

 

 

3.3. A Balaton trofitásának változása az elmúlt évtizedekben 

 

A Balaton hazánk és Közép-Európa legnagyobb állóvize, kiterjedése mintegy 

59500 hektár, átlagos vízmélysége 3,3 méter. Nyugatról kelet felé haladva négy víztestre 

osztható: Keszthelyi-, Szigligeti-, Szemesi- és Siófoki-medencére. Vízgyűjtő területe közel 

tízszerese a tó felületének. Legjelentősebb tápláló vízfolyása a Keszthelyi-medencébe torkolló 

Zala, amely a tó vízutánpótlásának 45%-át szállítja. Egyetlen kifolyása a Sió-csatorna, amit a 

tótól egy zsilip zár el, így a Balaton vízállása szabályozható. 



 7

A Zala vizével és hordalékával nagy mennyiségű biológiailag hozzáférhető foszfor és 

nitrogén került a Balatonba. Az 1950-es évek elejétől az egyre intenzívebbé váló 

mezőgazdasági termelés, a fokozódó iparosodás és a növekvő turizmus következtében a külső 

tápanyagterhelés növekedését eredményezte. Emiatt a tó vizének eutrofizálódása felgyorsult, 

aminek legszembetűnőbb megnyilvánulása a mikroszkópikus algák tömeges elszaporodása 

volt. A trofitási értékek alapján 1983-ra a Balaton már a legkedvezőtlenebb, hipertróf 

állapotba került. A tó életét, idegenforgalmi hasznosítását veszélyeztető folyamatok 

ellensúlyozása érdekében átfogó programot indítottak a vízminőség javítására, amit a 

foszforterhelés átgondolt csökkentésével terveztek megvalósítani (Papp, 2004; Somlyódi és 

Honti, 2005).  

A külső foszforterhelés limitálásával elérni kívánt javulás azonban csak később 

következett be. Az üledékben felhalmozódott foszfor (belső terhelés) ugyanis még évekig 

fenntartotta a kedvezőtlen vízminőségi állapotot. A belső foszforterhelést, mivel a speciális 

módszerek (vegyszerezés, levegőztetés, vízszint szabályozása, vízforgalom átalakítás) a 

Balaton esetén szóba se jöhettek, a medencék kotrásával csökkentették (Papp, 2004).  

A belső és a külső terhelés (pl. csatornázás a Balaton körül, szennyvíztisztítók a Zala 

vízgyűjtőjén) csökkentésének következtében 2002-re az egész tó eutrófnak volt mondható, 

2004-től pedig mezotrófia jellemzi a víztér legtöbb régióját, és a korábban jellemző 

fitoplankton társulások is újraszerveződtek (Reskóné és mtsai, 2006). A Zala befolyása miatt 

legerősebben szennyezett Keszthelyi-medence eutróf, a tó legkeletibb régiója 31 év után ismét 

oligotróf minősítést kapott 2006-ban (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium). 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

(KD-KTVF) munkatársai 1998 óta folyamatosan monitorozzák a tó üledékét, tápanyag 

tartalmának összetételét analizálják. A KD-KTVF kezdeményezésére 2004-ben került sor a 

Balaton mederüledékének öt pontjáról (Siófok, Balatonakali, Szigliget és Keszthely tóközép, 

valamint a Zala-torkolat) származó minták összehasonlító környezetbakteriológiai 

vizsgálatára két tenyésztéstől független mikrobiológiai módszer [DGGE és közösségi 

kemotaxonómiai eljárások (biomassza, kinon és zsírsav profil meghatározás)] alkalmazásával. 

A mindössze egyetlen, nyárvégi mintavételből származó üledékminták – függetlenül az 

alkalmazott eljárásoktól – baktériumközösségeik domináns tagjainak előfordulása alapján 

valamennyi mintavételi helyen nagyfokú hasonlóságot mutattak. DGGE-vel a Nitrospira 

nemzetségbe tartozó szervezetek jelenlétét sikerült azonosítani, melyek kemolitotróf 

anyagcseréjük révén feltehetően fontos szerepet játszanak a tó nitrogén körforgalmában, 

ugyanakkor tenyésztésbe rendkívül nehezen vonhatók. Kemotaxonómiai módszerekkel a főbb 
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vegyületcsoportok alapján tipikusan vízi, illetve üledékben előforduló, elsősorban 

kemoorganotróf, a szerves anyagok mineralizációjában fontos baktérium nemzetségek 

Bacillus, Aeromonas, Leptospira és Spirochaeta képviselőinek azonosítására került sor. A 

közepes és kis mennyiségben előforduló kemotaxonómiai markerek a mintavételi helyek 

baktériumközösségei közti különbségek kimutatására bizonyultak alkalmasnak (Reskóné és 

mtsai, 2006). 

A Balatonon végzett mikrobiológiai kutatások többsége azonban a víztestre irányult, 

így az üledék mikrobaközösségei – melyek összetételüktől és aktivitásuktól függően 

nagymértékben befolyásolják a belső tápanyagterhelést – a mai napig is nagyrészt 

ismeretlenek. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 

4.1. Mintavétel 

 

Vizsgálataink eltérő trofitású élőhelyek tenyészthető baktériumközösségeinek 

feltárását célozták meg, ezért mintavételi területként a Balaton eutróf (25-75 µg l-1 Chl-a) 

Keszthelyi- és mezotróf (8-25 µg l-1 Chl-a) Siófoki-medencéjét, illetve a Kiskunsági Nemzeti 

Parkban található hipertróf (>75 µg l-1 Chl-a) Böddi-széket és Kelemen-széket választottuk.  

Az üledék felső 3-5 cm-es rétegéből vettük a mintákat Gilson-core mintavevővel. Az 

üledékminta így természetes állapotában tartotta meg a rá jellemző rétegzettséget és a 

természetes mikrobaközösséget. A mintákat hűtve szállítottuk a laboratóriumba, ahol még 

aznap feldolgoztuk. 

A mintavételezés időpontja a kiskunsági „székeken” 2005. augusztus 25., a Balaton 

medencéiből 2005. augusztus 30. volt.  

 

 

4.2. Csíraszámbecslés és a törzsek izolálása 

 

A homogenizált mintákból készített hígítási sorozat egyes tagjaiból összesen hatféle 

táptalajra 0,1-0,1 ml-t szélesztettünk. Az eredeti környezeti paraméterek figyelembe vételével 

a tápagarok pH-ját a Kiskunságról vett minták esetén 9-re, míg a balatoni mintáknál 8-ra 

állítottuk be. Minden homogenizátumnál alkalmaztuk a csökkentett foszfor tartalmú C-

médiumot (Heyman és mtsai, 1989), a szerves anyagokban gazdag DSMZ 1 médiumot 

(www.dsmz.de) és az NM-1 táptalajt (Zhang és mtsai, 2003), amelyet a polifoszfát-

akkumuláló Gemmatimonas aurantiaca tenyésztése során fejlesztettek ki. Ezeken kívül a 

kiskunsági üledékmintáknál a nagy szerves szubsztrát tartalmú Czapek-féle (Difco Manual, 

1977), és a glükózos DSMZ 940 (Horikoshi, 1991) táptalajt is használtuk. A Balaton esetében 

negyedik médiumnak a szerves tápanyagokban szegény oligotróf (Poindexter, 1991) táptalajt 

választottuk. A táptalajokat autoklávban 15 percig sterilizáltuk 121oC-on, 1 atmoszféra 

túlnyomáson. 

A tápagar lemezeket 28°C-on egy hétig inkubáltuk. A csíraszámbecsléshez azokat a 

lemezeket vettük csak figyelembe, amelyeken a kinőtt telepek száma 20 és 200 között volt. A 

csíraszámbecslés után a különálló baktérium telepeket random módon, a táplemeznek 
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megfelelő összetételű ferde agarra oltottuk át. A különböző területekről származó törzseket a 

következő módon jelöltük: 

 

K1 ― Kelemen-szék     B1 ― Siófoki-medence 

K7 ― Böddi-szék     B2 ― Keszthelyi-medence  

 

 

4.3. A baktériumtörzsek fenotípusos jellemzése 

 

A telepmorfológiai vizsgálatok során a telepek szabad szemmel megfigyelhető 

tulajdonságait (pl. a kolóniák méretét, alakját, színét) írtuk le. Mikroszkópos vizsgálatainkkal 

a sejtek alakját és Gram-szerinti festődését határoztuk meg (Cowan és Steel, 1974). A 

mikroszkópos kép alapján a sejtek spóraképzésére is következtettünk. 

A kapott tiszta tenyészetekkel ezt követően biokémiai-élettani vizsgálatokat 

végeztünk. A légzési enzimeket kataláz és oxidáz teszttel, a mono- és oligoszacharidok 

bontását Hugh-Leifson teszttel, metilvörös és Voges-Poskauer reakcióval, illetve eszkulin 

hidrolízissel vizsgáltuk. Az aminosavak közül a cisztein és a triptofán bontás képességét 

kénhidrogén, illetve indol termelés kimutatásával állapítottuk meg. A különböző nagyobb 

molekulaméretű komplex szerves molekulák hasznosításához elengedhetetlen exoenzimek 

jelenlétét zselatin, kazein, keményítő és lipid hidrolízis teszttel határoztuk meg. A fentieken 

kívül vizsgáltuk a törzsek urea- és citrátbontó képességét. A disszimilatórikus nitrát-redukció 

lépéseit három reakcióval mutattuk ki (Simmons, 1926; Christensen, 1946; Sierra, 1957; 

Cowan és Steel, 1974). 

További két teszttel kifejezetten a baktériumok foszfor forgalomban betöltött 

szerepéről kaptunk információt. A törzsek foszfatáz aktivitását Na-fenolftalein-foszfát 

tartalmú tápagaron vizsgáltuk, ahol pozitív reakció esetén a felszabaduló fenolftalein lúgos 

közegben piros elszíneződést mutatott (Cowan és Steel, 1974). A polifoszfát felhalmozást 

Neisser-féle festéssel detektáltuk. A festés során a polifoszfátot akkumuláló sejtek sárgás-

barnás színt kaptak, míg a sejten belüli metakromatikus granulum piros színnel jelent meg 

(Szentmihályi és Bán, 1999). 

Az összesített fenotípusos tulajdonságokat főkomponens analízissel lineárisan 

transzformáltuk a SYN-TAX 2000 software segítségével (Podani, 2000), ezáltal adataink 

átláthatóbbá váltak. 
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A harminc vizsgált tulajdonság eredményei alapján Syntax Hierarchical Clustering 

software segítségével, Simple Matching koefficiens és UPGMA algoritmus felhasználásával 

numerikus analízist végeztünk, és a baktériumtörzsek csoportosítására alkalmas dendrogramot 

készítettünk. Ezen 80%-os hasonlósági szinten különítettük el a fenotípusos 

tulajdonságaikban nagyfokú hasonlóságot mutató törzscsoportokat. 

 

 

4.4. A baktériumtörzsek genotípusos jellemzése 

 

A fajmeghatározáshoz a fenotípusos csoportokból legalább egy reprezentáns törzset 

választottunk, amelyeket a clustereken kívüli törzsekkel egyetemben 16S rDNS alapú 

vizsgálatoknak vetettünk alá. 

Munkánk során több genomiális DNS izoláló módszert alkalmaztunk. Először Prep 

ManTM ULTRA kitet használtunk, amellyel rövid időn belül juthattunk a kívánt termékhez, de 

a feltáró oldatot és a terméket viszonylag rövid ideig tudtuk tárolni. Később a V-GENE által 

gyártott Bacterial Genomic DNA Mini-prep Kit-re tértünk át, ahol hosszadalmasabb 

procedúrát követően tovább eltartható DNS mintát kaptunk, ráadásul a törzsek közel 100%-a 

feltáródott ezzel a módszerrel. Gyártása megszűnt, ezért áttértünk a G-spinTM Genomic DNA 

Extraction Kitre, amellyel hasonlóan jó eredményeket értünk el a közel másfél órás művelet 

során. Legvégül az idő- és költségkímélő NaOH-os eljárást próbáltuk ki, amellyel 30 perc 

alatt tudtuk kinyerni a DNS-t. 

Az izolált DNS 16S rDNS régióját polimeráz láncreakcióban (PCR) szaporítottuk fel 

27 forward (5’-AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG-3’) és 1492 reverz (5’-TAC GGY TAC 

CTT GTT ACG ACT T-3’) primer segítségével 31 cikluson keresztül. Az anellációs 

hőmérsékletet 52oC-ra állítottuk be. A DNS izolálás és az amplifikáció hatékonyságát agaróz 

gélelektroforézissel ellenőriztük. A további vizsgálatokig a DNS mintákat -20oC-on, a PCR 

termékeket 4°C-on tároltuk. 

A PCR termékeket Hin61 és Alu1 restrikciós endonukleáz enzimmel hasítottuk 

(ARDRA-Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) (Massol-Deya és mtsai, 1995). 

Az emésztett DNS terméket 2%-os agaróz gélben futtattuk meg. A kapott hasítási 

mintázatokat manuálisan értékeltük. Az ARDRA vizsgálatok során a kiskunsági és a balatoni 

törzsekkel külön dolgoztunk. 

Az egyedi hasítási mintázattal rendelkező törzsek PCR termékét Viogene PCR-M 

Clean Up System kit segítségével megtisztítottuk, majd a termék parciális szekvenálása 
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következett nested PCR-rel 27 cikluson keresztül 519 reverz primer (5’-GWA TTA CCG 

CGG CKG CTG-3’) és Big Dye Terminator Ready Cycle Sequencing Kit hozzáadásával, 

50oC-os anellációs hőmérsékleten. 

A szekvenáló reakció termékeit etanolos precipitációval megtisztítottuk, a mintákat 

vákuumcentrifugával beszárítottuk, és a képződött pelletet -20°C-on tároltuk. A termék 

nukleotid sorrendjének meghatározásához a pelletet formamid oldatba vettük fel, és automata 

szekvenátor berendezésben futtattuk meg. A kapott kromatogram alapján meghatároztuk a 

törzsek szekvenciáit, amelyeket az EzTaxon szerver (http://www.eztaxon.org/; Chun és mtsai, 

2007), és az NCBI internetes adatbázisban (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) megtalálható 

szekvenciákkal hasonlítottuk össze BLAST (Altschul és mtsai, 1997) illesztő program 

segítségével. 

A kapott szekvenciákat és az EzTaxon adatbázisában szereplő legközelebbi rokon 

típustörzsek szekvenciáit a MEGA 3.1 software (Kumar és mtsai, 2004) segítségével 

illesztettük egymáshoz, az illesztés eredményeként neighbor-joining módszerrel, Kimura-2 

korrekcióval filogenetikai dendrogramot készítettünk. 
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5. EREDMÉNYEK LEÍRÁSA ÉS MEGVITATÁSA 
 

 

5.1. A csíraszámbecslés és a törzs izolálás eredményei 

 

A mintavételi területekről származó üledékminták becsült csíraszám értékeit az 1. és 2. 

táblázat tartalmazza. 

Táptalaj Kelemen-szék Böddi-szék 

DSMZ 1 1,98 * 106 2,60 * 106 

C-médium 4,17 * 106 2,98 * 106 

NM-1 1,02 * 106 1,50 * 106 

Czapek 1,72 * 106 2,70 * 106 

DSMZ 940 1,78 * 105 3,08 * 105 

1. táblázat. A kiskunsági minták csíraszám értékei (CFU g-1) az alkalmazott táptalajok szerint 

 

Táptalaj Siófoki-medence Keszthelyi-medence 

DSMZ 1 4,45 * 104 2,90 * 105 

C-médium 7,63 * 104 6,58 * 105 

NM-1 1,20 * 104 8,37 * 104 

Oligotróf 3,75 * 104 2,08 * 105 

2. táblázat. A balatoni minták csíraszám értékei (CFU g-1) az alkalmazott táptalajok szerint 

 

Az adott terület mintáinál alkalmazott táptalajok közül minden esetben a csökkentett 

foszfor tartalmú C-médiumon kaptuk a legnagyobb csíraszámot. A DSMZ 1, a C és az NM-1 

táptalajokon a Balaton eutróf Keszthelyi-medencéjében egy, a mezotróf Siófoki-

medencéjében pedig két nagyságrenddel kisebb csíraszámot kaptunk a kiskunsági értékekhez 

képest. A kiskunsági „székek”-ről származó minták között számottevő eltérést nem 

tapasztaltunk a csíraszámokban, de mindkét területen a DSMZ 940 médium esetében egy 

nagyságrenddel kisebb értéket kaptunk, aminek feltehetően az volt az oka, hogy ezen a 

kifejezetten alkalikus, erősen szelektív táptalajon a neutrofil mikroorganizmusok nem 

képeztek telepet.  

Az nyári mintavételekből összesen 120 kiskunsági és 120 balatoni törzset izoláltunk, 

és a vizsgálatok végéig összesen 171 tenyészetet (K1: 48; K7: 49; B1: 25 és B2: 49) sikerült 

fenntartanunk. 
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5.2. A fenotípusos vizsgálatok eredményei 

 

5.2.1. Morfológiai tulajdonságok 

 

A tenyésztésbe vont baktériumok közel 80%-a termelt valamilyen pigmentet; sárga, 

narancssárga és fehér színű törzsek mellett barnás, rózsaszín és lila telepeket képező 

mikrobákat is találtunk. A Balatonban elsősorban a világos, fehér illetve áttetsző kolóniát 

képező fajok voltak dominánsak. A sekély vizű, gyakran kiszáradó alföldi szikes vizekben élő 

baktériumok sokkal inkább ki vannak téve a környezeti tényezők szélsőséges változásainak, 

mint a balatoniak. A Kiskunságon a baktériumtörzsek nagyobb fokú pigment termelésének fő 

oka feltehetően a Nap káros UV sugárzásának a kivédése lehet. 

A Gram-festés eredményei alapján elmondhatjuk, hogy valamennyi élőhelyen a 

pálcika alakú, Gram-pozitív sejtek voltak többségben, kokkuszokat elsősorban a Kiskunságról 

izoláltunk. 15 kiskunsági és 3 balatoni törzs keneténél egyértelműen spóraképzést figyeltünk 

meg. A törzsek 30%-a Gram-negatívan vagy variábilisan festődött.  

 

5.2.2. Biokémiai- élettani vizsgálatok 

 

A vizsgált szervezetek nagy része a hagyományos biokémiai próbákban meglehetősen 

inaktív volt. A kiskunsági és balatoni törzsek többsége a glükózt oxidatív és fermentatív 

módon nem hasznosította, fakultatív anaerob növekedésre nem volt képes. A cukrok 

bontásának vizsgálatakor az eszkulin hidrolízisnél kaptuk a legnagyobb arányú pozitivitást 

(46%). Alacsony volt a nitrát-légzők száma. Kén tartalmú aminosavak és triptofánt tartalmazó 

fehérjék bontására mutató jeleket csak a balatoni minták esetében tapasztaltunk.  

A vizsgált baktériumok a biopolimerek és a nagy molekulájú szerves anyagok 

hidrolízisében nagy arányban részt vettek. A legnagyobb mértékben (89% illetve 63%) a 

balatoni és a kiskunsági törzsek is a fehérjéket, azon belül is a zselatint hasznosították. 

Az összesített fenotípusos eredmények főkomponens analízise (PCA) alapján a 

balatoni (B1; B2) és a kiskunsági (K1; K7) törzscsoportok az első főkomponens (Axis 1) 

mentén élesen elkülönültek egymástól (1. ábra). A balatoni törzscsoportok között egyértelmű 

másodlagos elkülönülés is megfigyelhető (a második főkomponens mentén; Axis 2) a 

medencék trofitási szintje szerint. A PCA-diagram alapján elmondható, hogy a Balatonból 

származó mikroorganizmusok összességében aktívabbak voltak, több vizsgált tulajdonság 

esetén kaptunk pozitív eredményt, mint a kiskunságiaknál. Izolátumaink között kevés volt a 
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fakultatív anaerob szervezet, a fermentációra képes törzsek főleg a Siófoki-medencéből 

kerültek elő. Gram-negatív törzseket szintén innen izoláltunk nagyobb mennyiségben. A 

legtöbb törzs esetén pozitív eredményt adó reakciókat (pl. kazeáz aktivitás) a balatoniaknál 

tapasztaltuk. Néhány fenotípusos tulajdonság (pl. az eszkulin hidrolízise, a zselatin bontása és 

a foszfatáz aktivitás) egyértelműen a Keszthelyi-medencéből kitenyésztett törzsekre volt a 

legjellemzőbb.  
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1. ábra. A kiskunsági és a balatoni törzscsoportok összehasonlítása a fenotípusos 

tesztek eredményeinek főkomponens analízise alapján 
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A különböző mintavételi területekről származó és a vizsgált tulajdonságokban pozitív 

eredményt mutató törzsek számát és százalékos megoszlását a 3. táblázat tartalmazza. 

 

 K1 K7 B1 B2 
Fenotípusos tulajdonság darab % darab % darab % darab % 
Foszfatáz aktivitás 22 46 18 37 20 80 44 90 
Neisser-festés 35 71 35 71 20 80 31 63 
Gram-reakció 38 79 37 75 12 48 32 65 
Kataláz 31 65 46 94 23 92 43 88 
Oxidáz 9 19 10 20 12 48 17 35 
Glükóz-oxidatív 24h 0 0 0 0 5 20 3 6 
Glükóz-fermentatív 24h 0 0 0 0 5 20 2 4 
Glükóz-oxidatív 48h 1 2 2 4 6 24 6 12 
Glükóz-fermentatív 48h 1 2 1 2 5 20 2 4 
Glükóz-oxidatív 168h 12 25 16 33 7 28 10 20 
Glükóz-fermentatív 168h 15 31 11 22 5 20 3 6 
Gázképzés 1 2 1 2 5 20 1 2 
Ammonifikáció 48h 4 8 4 8 1 4 3 6 
Ammonifikáció 168h 7 15 3 6 1 4 4 8 
Hidrogén-szulfid termelés 0 0 0 0 7 18 3 6 
Indol produkció 0 0 0 0 5 20 1 2 
Metilvörös teszt 1 2 4 8 5 20 9 18 
Voges-Proskauer teszt  1 2 6 12 7 28 8 16 
Eszkulin hidrolízis 13 27 20 41 12 48 34 70 
Nitrát-nitrit redukció 7 15 17 35 9 36 13 27 
Nitrát-ammónia redukció 0 0 0 0 0 0 4 8 
Denitrifikáció 3 6 3 6 6 24 7 14 
Tween80 hidrolízis 13 27 21 43 17 68 26 53 
Keményítő hidrolízis 9 19 9 18 7 28 5 10 
Kazeáz aktivitás 5 10 17 35 20 80 33 67 
Zselatin bontás 32 67 29 59 21 84 45 92 
Ureáz aktivitás 5 10 0 0 3 12 5 10 
Simmons-citrát reakció 5 10 8 16 7 28 7 14 

 

3. táblázat. A vizsgált tesztekben pozitivitást mutató kiskunsági (K1, K7) és balatoni (B1, B2) 
törzsek száma és százalékos eloszlása 
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5.2.3. Foszfor forgalommal kapcsolatos vizsgálatok 

 

A polifoszfát-felhalmozó törzsek aránya a trofitás fokával nem mutatott közvetlen 

összefüggést. Valamennyi mintavételi területen a törzsek legalább 64%-a rendelkezett foszfor 

raktárral. A szerves szubsztrát alapú foszfatáz aktivitás vizsgálata során a balatoni tenyészetek 

86%-a bontotta az általunk alkalmazott Na-fenolftalein-foszfátot, míg a hipertróf kiskunsági 

törzsek esetében a pozitív reakciók átlagos aránya 45% alatt maradt (2. ábra).  
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foszfatáz+ polifoszfát+  
2. ábra. Foszfatáz aktivitással és polifoszfát raktárral rendelkező törzsek aránya 
 

 

A jelenség hátterében valószínűleg a foszfatáz enzim repressziója áll, ugyanis a magas 

ortofoszfát koncentráció csökkenti a foszfatáz enzim szintézisét (Szabó és mtsai, 2006).  
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3. ábra. Foszfatáz aktivitás a polifoszfát tesztben pozitív illetve negatív törzsek esetén 
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A polifoszfát raktárral nem rendelkező törzsek jelentősen nagyobb arányban 

hasznosították a külső foszfor forrást, 80%-uk volt a foszfatáz tesztben pozitív, míg a 

polifoszfátot akkumuláló mikroorganizmusoknál ez az arány csupán 53%-os volt (3. ábra).  

Az összes törzsre vonatkoztatva, azoknak csupán 7%-ánál nem sikerült sem foszfatáz 

aktivitást, sem polifoszfát tartalmú metakromatikus granulumokat kimutatni. A tenyészetek 

között nagy arányban voltak jelen a polifoszfát pozitív, de extracelluláris foszfatázt nem 

termelő kolóniák, míg a törzsek 34%-a mind a foszfatáz, mind a polifoszfát tesztben pozitív 

eredményt adott (4. ábra). 

7%

22%

37%

34%

polifoszfát-, foszfatáz- polifoszfát-, foszfatáz+
polifoszfát+, foszfatáz- polifoszfát+, foszfatáz +

 
4. ábra. Polifoszfát akkumuláció és foszfatáz aktivitás aránya az összes izolátum körében 

 

5.2.4. Numerikus analízis  

 

A 97 kiskunsági és a 74 balatoni eredetű baktériumtörzset a 30 kódolt tulajdonság 

alapján, külön-külön hasonlítottuk össze numerikus analízissel. A 80%-os hasonlósági 

szinthatár felett a kiskunsági mintákból 17 törzscsoportot és 10 csoporton kívüli törzset, a 

balatoni mintákból 11 törzscsoportot és 13 csoporton kívül elhelyezkedő törzset kaptunk 

(4. táblázat). 

A csoportosítás eredményeképpen mind a két vizsgált területen a legnagyobb 

taglétszámú törzscsoport 27-27 tagot foglalt magába. Ezeknél a nagy taglétszámú 

csoportoknál a törzsek száma a kiskunsági minták esetén egyenletesen oszlott meg a két 

„szék” (Kelemen és Böddi) között, míg a balatoniaknál a Keszthelyi-medencéből származó 

törzsek csaknem háromszor annyian voltak, mint a Siófoki-medencéből izoláltak. 
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Fenotípusos cluster K1 K7     

(hasonlóság) 
törzs 
(db) 

törzs 
(db)     

1.     (81%) 14 13  Fenotípusos cluster B1 B2 

2.     (81%) 7 6  (hasonlóság) törzs (db) törzs (db)

3.     (83%) 3 0  1.     (80%) 1 1 

4.     (83%) 3 0  2.     (86%) 1 1 

5.     (86%) 0 2  3.     (83%) 0 2 

6.     (83%) 0 3  4.     (81%) 7 20 

7.     (80%) 0 2  5.     (80%) 1 3 

8.     (80%) 1 1  6.     (81%) 3 3 

9.     (83%) 9 3  7.     (80%) 2 2 

10.    (86%) 0 2  8.     (81%) 0 3 

11.    (80%) 2 0  9.     (83%) 1 1 

12.    (80%) 0 3  10.    (80%) 1 3 

13.    (80%) 0 4  11.    (81%) 4 1 

14.    (80%) 2 1  csoportok közötti 4 9 

15.    (80%) 1 1  Σ 25 49 

16.    (83%) 0 2     

17.    (86%) 2 0  

csoportok közötti 4 6  

Σ 48 49   

4. táblázat. A kiskunsági és a balatoni törzsek a hierarchikus cluster analízissel végzett 
csoportosításának eredményei 

 
A legtöbb törzs azonban kicsi, általában 2-4 taglétszámú csoportba került. Ezeknél a 

csoportoknál viszont a törzsek egyenletes eloszlását a balatoni mintáknál lehet megfigyelni, 

míg 11 kiskunsági törzscsoport esetén a törzsek vagy a Kelemen-székről, vagy a Böddi-

székről származtak. A tenyésztésbe vont törzsek megoszlása nem mutatott összefüggést a 

területek trofitási fokával, amiből arra következtethetünk, hogy az egyéb vízkémiai 

paramétereknek (pl. pH, szalinitás) és a mikrokörnyezet tulajdonságai lehetnek 

meghatározóbbak. A trofitási viszonyaikban eltérést mutató balatoni medencék az összefüggő 

víztest révén kapcsolatban állnak egymással, míg az alföldi szikes vízterek – bár egymás 
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szomszédságában – egymástól elkülönülve helyezkednek el a Kiskunsági Nemzeti Park 

területén. A törzscsoportok elszeparálódásának tehát földrajzi okai is lehetnek. 

 

 

5.3. A genotípusos vizsgálatok eredményei 

 

A csoportosítás alapján a 16S rDNS alapú ARDRA vizsgálatokhoz 52 kiskunsági és 

39 balatoni törzset választottunk ki. A gélképeken megfigyelt sávmintázat alapján 53 törzs 

rendelkezett egyedi hasítási mintázattal. 

Eddigi munkánk során 46 törzset azonosítottunk a kapott szekvenciák alapján, melyek 

136 tenyészetet reprezentálnak. A meghatározott törzseket és a velük legközelebbi 

rokonságban álló típustörzseket a neighbor-joining módszerrel és Kimura-2 korrekcióval 

készült filogenetikai dendrogram (5. ábra) szemlélteti. Az identifikált törzsek mintegy 30%-

ának a nukleotid sorrendje kevesebb, mint 98%-ban egyezett meg az adatbázisban szereplő 

fajokéval. Ezekkel az izolátumokkal még további részletes, polifázikus taxonómiai 

vizsgálatokat tervezünk, mert a kis szekvencia hasonlóság alapján feltételezhető, hogy ezek a 

tudományra nézve új fajok képviselői lehetnek. 

 

5.3.1. Firmicutes (Kis G+C tartalmú Gram-pozitív baktériumok) 

 

Valamennyi mintavételi területen az izolátumok között a Bacillus nemzetségbe tartozó 

fajok voltak dominánsak. A kis G+C tartalmú Gram-pozitív Bacillus fajok széles körben 

elterjedtek, enzim-spektrumuknak köszönhetően nagy szerepük van a természetes és 

antropogén eredetű szerves anyagok biodegradációs folyamataiban. A tenyésztés 

körülményeivel és a szerves szubsztrátok minőségével szemben meglehetősen igénytelen 

szervezetek. Spóraképző baktériumok lévén a szélsőségesen változó környezeti feltételeket is 

túlélik. Világszerte nagy gyakorisággal izolálják a nemzetség képviselőit, megtalálhatók 

talajokban, tengeri üledékekben és a víztestben, de élelmiszerekben is. A nemrég leírt Bacillus 

indicust például egy indiai, arzénnel szennyezett sivatagból Suresh és munkatársai izolálták 

2005-ben, míg a Bacillus barbaricus endospóráit felszínhez közeli gránitrétegekben találták 

meg (Fajardo-Cavazos és Nicholson, 2006). Munkánk során az izolált Bacillus fajok közül 

területenként, a törzsek közötti részarányát tekintve egy-egy faj kiemelkedett: a Balatonon a 

Bacillus safensis, a Kiskunságon a Bacillus horikoshii került túlsúlyba. 
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5. ábra. A kiskunsági (K1, K7) és balatoni (B1, B2) reprezentatív törzsek 16S rDNS 

parciális szekvencia adatai alapján neighbor-joining módszerrel készített filogenetikai fa 
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A kiskunsági szikes tavakból származó Bacillus izolátumok mindegyik táptalajon 

képeztek telepet. Főleg alkalitoleráns (B. cereus) [K1-215] és obligát alkalofil (B. horikoshii 

[K7-246], B. pseudofirmus, [K7-251], B. cohnii [K1-216], B. akibai [K1-208]) fajokkal 

mutatták a legnagyobb genetikai hasonlóságot. A domináns előfordulású, 23 Bacillus 

horikoshii törzs mindegyike polifoszfát pozitív volt, foszfatáz aktivitást viszont csak elvétve 

találtunk közöttük, míg a 8 törzset képviselő Bacillus cereus esetében ennek pont az 

ellenkezőjét tapasztaltuk. A kiskunsági B. safensis törzsekre is jellemzőek voltak a 

metakromatikus granulumok, de egyetlen izolátumnál sem figyeltünk meg foszfatáz aktivitást. 

A Kiskunsági Nemzeti Park területéről is izoláltunk olyan fajokat, amelyeket csak egy törzs 

képviselt (B. drentensis [K7-229], B. muralis [K7-204).  

Az általunk B. drentensis, B. novalis [K7-220] és B. soli [K7-235] fajokként 

azonosított törzsek nagyfokú hasonlóságot mutattak a Heyrman és munkatársai (2004) által 

használaton kívüli kaszálórétek talajából tenyésztéstől független vizsgálatokban kimutatott 

szekvenciákkal. A Fertő és a Velencei-tó üledékében Borsodi és munkatársai (2001) – 

tenyésztésen alapuló vizsgálataik során – ugyancsak egyértelmű Bacillus dominanciát 

tapasztaltak, továbbá a kiskunsági szikesek korábbi vizsgálatakor is a Bacillus genusz tagjait 

tenyésztették ki legnagyobb arányban (Szabó és mtsai, 2004, 2006).  

A Balatonon domináns előfordulású (41%) B. safensis [B1-229] törzsek mindegyik 

alkalmazott táptalajon kinőttek, valamennyi tagjuknál polifoszfát felhalmozást, és 82%-uknál 

foszfatáz aktivitást is tapasztaltunk. A szacharidok bontásánál csak a metilvörös (40%) és a 

Voges-Proskauer (36%) reakcióknál kaptunk pozitív eredményt. A vizsgált nagy molekulájú 

szerves vegyületeket ezek a törzsek nem hasznosították. A Bacillus megateriumként [B1-227] 

azonosított törzsek foszfatáz pozitívak voltak és a fenotípusos tesztekben bontották a zselatint 

és a lipideket, de a Siófoki-medencéből vett mintákból származó törzsek nem halmoztak fel 

polifoszfátot. Egyes Bacillus fajokat (B. barbaricus [B2-270], B. idriensis [B2-246], B. clausii 

[B2-222]) csak a Keszthelyi-medencéből tenyésztettünk ki, a Bacillus cereus [B2-272] és 

Bacillus indicus [B1-204] fajokat mindössze egy Keszthelyi-medencéből és egy Siófoki-

medencéből származó törzs képviselte. 

A Bacillus nemzetséggel közeli rokonságban álló, Gram-pozitív, endospóra képző 

Paenibacillus genusz tagjainak jellegzetes kokkoidális sejtjeit leggyakrabban anaerob 

környezetekből izolálják. Az általunk tenyésztésbe vont 2 keszthelyi törzs is belenőtt a 

tápagarba. A Paenibacillus lactist [B2-228] nyers és hőkezelt tejből mutatták ki először 

(Scheldeman és mtsai, 2004). Izolátumainknál foszfatáz aktivitást, polifoszfát felhalmozást, 
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valamint a lipidek, a keményítő és a zselatin bontását tapasztaltuk, de a kazeint egyik törzs 

sem hasznosította. 

A Planococcusokat régebben a nagy G+C tartalmú Gram-pozitív baktériumok 

diviziójába tartozó Micrococcusokhoz sorolták, de mára ezeket a Gram- és kataláz-pozitív, 1-

3 flagellummal rendelkező kokkuszokat szintén a Bacillusok rokonsági körébe sorolják. A 

Planococcus nemzetséghez tartozó fajokat pszichrotoleráns fajokként jellemzik, sokuk képes 

aromás szénhidrogének biodegradációjára is. Az általunk kitenyésztett Planococcus 

maritimust [K1-238] Korea partvidékéről származó tengervízből mutatták ki először (Yoon és 

mtsai, 2003). A törzsek a biokémiai tesztekben nem mutattak egységes képet, de többségük 

polifoszfát-, és foszfatáz-pozitív volt. A Planococcaceae családba tartozik a Planomicrobium 

nemzetség is, amelynek tagjai szintén tengeri környezetből kerültek elő. A Planomicrobium 

koreense [K7-252] fajt munkánkban két Böddi-székről származó izolátum képviselte. 

Mindkét törzs ammonifikált 168 óra elteltével, a foszfatáz tesztben pozitív eredményt adott, 

de polifoszfát granulumok jelenlétét nem figyeltük meg sejtjeikben. 

 

5.3.2. Firmicutes (Nagy G+C tartalmú Gram-pozitív baktériumok) 

 

A nagy G+C tartalmú Gram-pozitív baktériumok közül a Micrococcaceae család 

három nemzetségéből határoztunk meg fajokat. A Kocuria (K. rosea [K1-213], K. polaris 

[K7-248]) és a Nesterenkonia (N. aethiopica [K1-251], N. lutea [K1-223]) tagjait a 

Kiskunságról, míg az Arthrobacter ramosus [B1-218] és a Kocuria himahalensis [B2-202] 

fajok képviselőit a Balatonból izoláltuk. A Kocuria izolátumoknál a sejtekben nem voltak 

polifoszfát granulumok, foszfatáz aktivitást a törzsek 75%-nál tapasztaltunk. A Nesterenkonia 

nemzetség képviselői a foszfatáz tesztben negatívak voltak, polifoszfátot a törzsek fele 

akkumulált. Az Arthrobacter nemzetségbe tartozó törzseinknél polifoszfát felhalmozást és 

foszfatáz aktivitást is feljegyeztünk. A többi biokémiai-élettani vizsgálatban a fent említett 

baktériumcsoportok esetén nagyfokú inaktivitást tapasztaltunk. A Kocuria genusz tagjait 

eddig talajokból, főleg rizoszférából és humán bőrfelületről tenyésztettek ki, de kimutatták a 

nemzetség képviselőit a hortobágyi szikes vizekből is (Pollák és mtsai, 2006). A halofil 

Nesterenkonia genusz kokkuszai a magas sókoncentrációjú területek jellegzetes kolónizálói, a 

hortobobágyi szikesek tenyésztésen alapuló vizsgálatakor e nemzetség tagjai voltak a 

domináns közösségalkotók (Pollák és mtsai, 2006). A korineform, kataláz pozitív 

Arthtobacter O2 hiányában kokkoidális alakot vesz fel. Mukai és munkatársai (2004) ezen a 

baktériumcsoporton vizsgálták a polifoszfát/ATP-glükomannokináz enzim struktúráját.  
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A Cellulomonadaceae családba tartozik a balatoni mintákból kitenyésztett 

Cellulomonas terrae [B2-235], amelyet elsőként talajból An és munkatársai írtak le 2005-ben. 

Ez a Gram-pozitív, aerob vagy fakultatív anaerob mikroorganizmus széles enzimspektrummal 

rendelkezik a poliszacharidok bontásához. Az általunk kitenyésztett 4 törzs mindegyike 

raktározott polifoszfátot és hidrolizálta a kazeint, míg a zselatin és az urea bontására a törzsek 

fele volt képes. 

A Rhodococcus baikonurensist [B1-237] 2004-ben írták le Li és munkatársai mint 

aerob, enyhén opálos vagy rózsaszín, nagy G+C tartalmú Gram-pozitív baktériumot. A 

minták az orosz Mir űrbázisról származtak. A két balatoni izolátum hasznosította az ureát, 

bontotta a Na-fenolftalein-foszfátot, és sejtjeikben polifoszfátot halmoztak fel. A kataláz és az 

oxidáz reakciókon kívül más tesztekben nem voltak aktívak. 

Az egy Böddi-székről származó Microbacterium kitamiense [K7-247] a fenotípusos 

vizsgálatok során a cukrot oxidatív és fermentatív módon is hasznosította, bontotta az 

eszkulint és a zselatint. A M. aurantiacummal [K1-245] legnagyobb hasonlóságot mutató 

törzsek szintén aktív cukorbontó szervezetnek bizonyultak. A Microbacterium nemzetségbe 

tartozó törzsek között 89%-os volt a polifoszfát felhalmozás, foszfatáz aktivitást azonban csak 

egy törzsnél detektáltunk. M. kitamienset cukornád gyökeréről kitenyésztett aerob heterotróf 

baktériumközösségek vizsgálata során írták le (Lilley és mtsai, 1996), később egy cukornád 

feldolgozó üzem szennyvizéből (Matsuyama és mtsai, 1999), valamint a Velencei-tó nád 

biofilmjéből is előkerült (Rusznyák és mtsai, 2003).  

 

5.3.3. Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroidetes csoport 

 

A Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroidetes csoportba tartozó Rhodonellum 

psychrophilum [K1-260] és a Belliella baltica [K1-255] a kelemen-széki mintákból 

származik, és csak a nagy szerves szubsztrát tartalmú glükózos és a Czapek-féle táptalajon 

nem találtuk meg a csoport képviselőit. A pszichrofil és alkalofil Rhodonellum törzsek a 

foszfatáz tesztben és a polifoszfát granulumok vizsgálatakor pozitív eredményt adtak, 

bontották a zselatint és egy hetes inkubáció után ammonifikációt mutattak. A Belliella 

izolátumnál nem találtunk polifoszfát szemcséket a sejtben, de egy hetes inkubáció után 

ammonifikációt és a glükóz fermentatív hasznosítását írtuk le. A csoport tagjai aerob, 

heterotróf mikroorganizmusok, amelyeket általában édesvízből vagy tengerekből izoláltak, de 

képviselőiket megtalálták talajokban és az antarktiszi jégben is, míg magas sókoncentrációjú 
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környezetekben halofil és halotoleráns fajaik is megjelennek (Brettar és mtsai, 2004; Schmidt 

és mtsai, 2006). 

A proteobaktériumok közül az alfa- (Agrobacterium, Ensifer, Paracoccus, 

Sphingomonas), a béta- (Acidovorax) illetve a gamma-proteobaktériumok (Aeromonas, 

Pseudomonas, Pseudoxanthomonas, Rheinheimera, Serratia) képviselőit sikerült tenyésztésbe 

vonnunk.  

 

5.3.4. Alfa-Proteobaktériumok 

 

Az Agrobacteriumok a Rhizobiumok filogenetikailag legközelebbi rokonai. Aerob, 

csillós vagy mozgásképtelen szervezetek, elsősorban növényi kommenzalistaként vagy 

patogénként azonosították őket, de Rüger és Höfle 1992-ben az Atlanti-óceánból és a Balti-

tengerből is izoláltak Agrobacterium fajokat. A glükózos DSMZ 940 táptalajról kitenyésztett 

A. vitis (Rhizobium vitis, szinoním) [K1-206] törzsek foszfatáz és ureáz aktivitást mutattak, és 

ammonifikációra is képesek voltak. 

Az Ensifer adherens (Sinorhizobium adherens, szinoním) [B2-243] tipikus talajlakó 

baktérium, amely képes más baktériumokhoz kötődni, és azokat lizálni (Willems és mtsai, 

2003). Egyetlen törzset tenyésztettünk ki NM-1 médiumon a Keszthelyi-medencéből, ami 

nagyfokú enzimaktivitást mutatott, a törzsről ammonifikációt és disszimilatórikus nitrát-

redukciót mutattunk ki.  

A Paracoccusként azonosított valamennyi izolátum a kiskunsági üledékből származik, 

és a törzsek 60%-a Czapek-féle táptalajon nőtt ki. A Paracoccusok Gram-negatív kokkuszok 

vagy kokkoidális pálcák, legtöbbjük neutrális pH-n szaporodóképes, de az alkalofil fajok (P. 

alcalophilus) a környezet 9,5-es pH-értékét is elviselik. Fakultatív anaerob baktériumok, 

anaerob környezetben a nitrátot használják terminális elektron akceptorként. Egyes fajaik 

metilotróf vagy autotróf anyagcserét is folytathatnak. A Paracoccus denitrificans polifoszfát 

szintézisekor az oxigént és a nitrátot is képes elektron akceptornak felhasználni, így nála 

aerob és anaerob miliőben is detektálható polifoszfát képzés. A P. denitrificans ezen 

képességeit Barak és van Rijn vizsgálta eleven iszapban (1999). Az általunk kitenyésztett P. 

carotinifaciens [K1-266], amely urea és citrát bontásán kívül csak a Neisser-festés során adott 

pozitív eredményt, narancssárga pigmentjéről kapta a nevét. A P. aminovorans [K1-249] 

csoportok közötti pozíciót elfoglaló törzs volt. Nevét metilamin és N,N-dimetilformamid 

hasznosító képességéről kapta (Urakami és mtsai, 1990). A Kelemen-székből NM-1 

táptalajon kitenyésztett törzs mindkét foszforral kapcsolatos tesztben pozitív eredményt adott, 
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a glükózt fermentatív és oxidatív módon is hasznosította egy hetes inkubáció után, ezen kívül 

lipidet, ureát és citrátot is bontott. 

A Sphingomonasok szigorúan aerob, heterotróf szervezetek. A tokban megtalálható 

glükoszvingolipidek miatt sárga színű telepeket képeznek. Széles körben elterjedt 

baktériumok, tengeri környezetben a pikoplankton domináns képviselői. A szerves vegyületek 

széles spektrumát képesek hasznosítani, alacsony tápanyagtartalmú környezetben is 

szaporodnak. Oligotróf tengerekből, sőt az Antarktisz jegéből is izolálták törzseiket (Bowman 

és mtsai, 1997). Az általunk tenyésztésbe vont egy faj a Balaton oligotróf területéről került 

elő. A Shingomonas panni [B1-235] bontotta az eszkulint, a lipideket és a Na-fenolftalein-

foszfátot, polifoszfát akkumulációra képes volt. Ezt a mikroaerofil, oxidáz negatív szervezetet 

kisállat kórházak kezelőszobáiból írták le először Busse és munkatársai (2005). 

 

5.3.5. Béta-Proteobaktériumok 

 

Vizsgálataink során a Keszthelyi-medencéből, NM-1 táptalajról izolált és Acidovorax 

defluviiként [B2-252] meghatározott törzs nagyfokú aktivitását tapasztaltuk, elsősorban a 

nagy molekulájú vegyületek bontásában vett részt. Schulze és munkatársai (1999) 

fluoreszcens in situ hibridizációval mutatták ki szennyvizekből és eleveniszapokból. 

Lekerekített, pálcika alakú sejtjeiben gyakran találtak polihidroxi-butirát szemcséket.  

 

5.3.6. Gamma-Proteobaktériumok 

 

Az Aeromonas nemzetség fajait széles körben izolálták már különböző trofitású 

vizekből. A környezetben előforduló szaprotróf fajokon kívül humán és állati, főleg hidegvérű 

gerincesek patogénjei találhatók meg a nemzetségben. Jelen vizsgálatunk során – a BLAST 

adatbázis alapján – az ivóvízből is kitenyészthető A. culicicolat [B1-230] azonosítottuk (Huys 

és mtsa, 2005). A törzsek 80%-a a Siófoki-medencéből került elő, és ezeket a nagyfokú 

biokémiai aktivitást mutató törzseket jórészt (60%) az NM-1 táptalajról izoláltuk. Mind az 5 

törzs rendelkezett foszfatáz aktivitással, 80%-uk raktározott polifoszfátot. A többi törzshöz 

képest az Aeromonasok voltak a legaktívabbak az alkalmazott biokémiai-élettani vizsgálatok 

során, fermentatív anyagcseréjük miatt élesen elkülönültek a többi izolátumtól. Valamennyi 

lipolitikus észteráz aktivitást mutatott, bontotta a citrátot. A törzsek 100%-a termelt indolt és 

kénhidrogént, redukálta a nitrátot nitritté, hidrolizálta a kazeint és a zselatint. Ammóniát 40%-

os arányban állítottak elő, ureát egyik tenyészet sem hasznosította. Hasonlóan nagy aktivitást 
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észleltünk az Aeromonas hydrophila [B2-250] törzsek esetén is, bár ezeknél gázképzést, 

indol- és kénhidrogén termelést nem tapasztaltunk. 

A Pseudomonasok aerob, kemoorganotróf anyagcseréjű, pálca morfológiájú, 

fiziológiailag változatos tulajdonságokkal jellemezhető szervezetek. Főleg talajokból és 

vizekből izolálták a csoport tagjait, ahol fontos szerepet játszanak az oldott vegyületek 

lebontásában. A Czapek-féle táptalaj kivételével mindegyik táptalajról izoláltunk törzseket. A 

Pseudomonas nemzetségből sok fajt sikerült tenyésztésbe vonnunk, de ezek többsége csak 

egy törzzsel képviseltette magát. A Kiskunságról a P. alcaliphila [K7-238] és a P. peli [K1-

258] fajok képviselőit izoláltuk. Az utóbbiak ammonifikációra hajlamos, nitrátlevesben gázt 

képző, kazeint és citrátot bontó szervezetek, a P. alcaliphila tagjai a glükóz oxidatív 

hasznosítására voltak képesek. Mindkét kiskunsági Pseudomonasnál detektáltunk foszfatáz 

aktivitást, de polifoszfát szemcséket csak a törzsek felénél. A Balaton üledékéből P. tremaet 

[B2-216], P. alcaligenest [B2-210] és P. reinekeit [B2-267] vontunk tenyésztésbe. A P. 

tremae esetén glükóz oxidatív hasznosítását 24 órás inkubáció után figyeltük meg. 

Ammonifikációra és citrát hasznosítására az összes törzs képes volt, észteráz, kazeáz és 

zselatináz aktivitást minden törzsnél tapasztaltunk. A P. alcaligenes és P. reinekei fajokat 

csak egy-egy törzs reprezentálta a vizsgálatok során. Ezek a törzsek sem oxidatív, sem 

fermentatív módon nem bontották a cukrot, és igen inaktívak voltak a többi biokémiai 

tesztben is. A balatoni Pseudomasokra foszfatáz aktivitás és kis mértékű polifoszfát 

felhalmozás (40%) volt jellemző. 

A mezofil Pseudoxanthomonasokat számos helyről izolálták már az emberi 

húgyutaktól folyópartok talaján át természetes és mesterséges anaerob rendszerekig, többek 

között sajtgyárak víztisztító rendszerének anaerob reaktorából (Thierry és mtsai, 2004). 

Egyetlen Pseudoxanthomonas törzset sikerült izolálnunk a Balaton eutróf medencéjéből. Ez a 

Pseudoxanthomonas mexicana [B2-204] fajként azonosított törzs kénhidrogént termelt, 

bontotta az eszkulint, a zselatint és a kazeint, a glükózt oxidatívan hasznosította, ezen felül 

foszfatáz aktivitással rendelkezett, de nem halmozott fel polifoszfátot. 

A Reinheimera nemzetségbe szintén pálcika alakú baktériumok tartoznak, a sejtek egy 

poláris flagellummal mozognak. Obligát aerob, kataláz negatív, oxidáz pozitív szervezetek. 

Balatoni mintákból a Reinheimera chironomiit [B1-202] azonosítottuk. Az oligotróf 

táptalajon kinőtt törzsek polifoszfátot nem halmoztak fel, foszfatáz aktivitásuk 100%-os volt. 

Pozitív eredményt a biokémiai tesztekben csak a lipidek, a kazein és a zselatin bontásánál 

kaptunk. Annak a fajnak a képviselőjét sikerült tenyésztésbe vonnunk, amelyet napjainkban 

árvaszúnyogok (Chironomidae) petéiből izoláltak (Halpern és mtsai, 2007).  
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A Serratiak az enterobaktériumok laktóz negatív csoportjába tartozó 

mikroorganizmusok. A nemzetség tagjaira jellemző a pirosas színű pigment jelenléte 

(prodigiosin), ami a baktériumok stacioner fázisában képződő másodlagos metabolit. A 

pigment pirrolt tartalmaz, ami energiaraktárként funkcionál a sejtben. A Serratiak főleg 

talajokban és vizekben előforduló szaprotrófok, de a Serratia marcescens [B2-245] az 

élelmiszerek romlását is előidézheti, nagyobb mennyiségben enterális tüneteket okozhat. Az 

általunk vizsgált S. marcescensnek bizonyuló törzsek a csökkentett foszfortartalmú C-

médiumon képeztek telepet. Izolátumainknál nem észleltünk polifoszfát granulumokat, de 

megfigyeltük a zselatin, a kazein és az eszkulin valamint szerves foszfor vegyületek bontását. 

Ajithkumar és munkatársai eleveniszapból mutatták ki a fajt, de a szokványos 

Enterobacteriaceae tagoktól eltérőn a sejtekben a Bacillus spórákkal megegyező 

endospórákat találtak, és izolátumaikat egy új Serratia marcescens alfajként írták le 2003-ban. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

Eredményeink összegzéseként megállapíthatjuk, hogy a trofitás fokának 

növekedésével párhuzamosan nagyságrendileg emelkedtek a különféle táptalajokon becsült 

csíraszám értékek. A kitenyésztett törzsek a nagy molekulájú szerves vegyületek 

hasznosításának kivételével az alkalmazott biokémiai tesztekben általában inaktívak voltak. A 

fenotípusos tulajdonságok alapján a különböző mintavételi területekről származó 

törzscsoportok – az eltérő trofitási szinteknek megfelelően – határozottan elkülönültek 

egymástól. A polifoszfát raktárral nem rendelkező törzsek lényegesen nagyobb arányban 

hasznosították a foszfatáz tesztben alkalmazott szerves szubsztrátot. A hipertróf vízterekben 

feltehetőleg a foszfatáz enzimek repressziója miatt a törzsek kisebb arányban adtak pozitív 

eredményt. 

Az izolátumok között valamennyi üledékminta esetén a Bacillus nemzetség képviselői 

voltak jelen legnagyobb arányban, közülük a szikes vízterekből származó tenyészetek 

alkalitoleráns és obligát alkalofil fajokkal mutatták a legnagyobb genetikai egyezést. A 

balatoni és a kiskunsági minták eddigi vizsgálata során 3 közös, mindkét terülten jelenlevő faj 

(Bacillus cereus, Bacillus muralis és Bacillus safensis) képviselőjét azonosítottuk. A 

tenyészetek identifikációja során nagy, de eltérő faji diverzitást mutattunk ki a mezotróf, az 

eutróf és a hipertróf területekről. A Balatonból több proteobaktériumot tenyésztettünk ki, de 

csak a kiskunságról izoláltunk Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroidetes csoportba tartozó 

baktériumokat. 

Az egyes baktériumfajokat képviselő törzsek a foszfatáz aktivitás és a polifoszfát 

akkumuláció tekintetében az esetek többségében azonos eredményt adtak, azonban az egyes 

Bacillus fajokat reprezentáló törzsek ezekben és az egyéb fenotípusos vizsgálatokban is 

nagyfokú különbségeket mutattak. A Bacillus akibai, Bacillus cereus, Bacillus clausii, 

Bacillus cohnii, Bacillus drentensis, Bacillus horikoshii, Bacillus indicus, Bacillus 

pseudofirmus, Bacillus safensis, Bacillus sheckletoni, Bacillus soli, Bacillus pseudofirmus, 

Paenibacillus lactis, Arthrobacter ramosus, Rhodococcus baikonurensis, Cellulomonas 

terrae, Microbacterium kitamiense, Sphingomonas panni, Paracoccus carotinifaciens, 

Aeromonas culicicola, Pseudomonas peli fajokként azonosított törzsek halmoztak fel 

polifoszfátot.  
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7. TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

 

Céljaink közt szerepel a polifoszfátot akkumuláló baktériumtörzsek részletesebb 

fiziológiai vizsgálata annak tisztázására, hogy a környezet fizikai-kémiai paraméterei (pl. pH, 

redox viszonyok) és a tápanyag ellátottság (pl. foszfát, szerves szubsztrát koncentráció), 

illetve a szezonális változások hogyan befolyásolják a baktériumok foszfor felhalmozását és 

felszabadítását. Szeretnénk más polifoszfát felhalmozás kimutatására alkalmas technikákat 

(pl. NMR) is kipróbálni. 

Továbblépésként tervezzük a típustörzsekhez kis szekvencia hasonlóságot mutató, 

potenciálisan új fajok törzseinek polifázikus taxonómiai leírását. 

Terveink között szerepel az általunk kutatott területek baktériumközösségeinek foszfor 

forgalommal kapcsolatos genetikai markerekre alapozott tenyésztéstől független 

mikrobiológiai vizsgálata. 
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