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Bevezetés és célkitűzések 
 

 
 
 A kiskunsági Böddi-szék vizében előforduló baktériumközösségek összetételének, 
változásaik évszakos dinamikájának megismerésére a 2000-es évek elejétől folynak 
mikrobiális ökológiai kutatások. 2008 júniusában, a nyári kiszáradás előtt különös jelenséget 
lehetett megfigyelni: a rendkívül sekély víz biotikus eredetű elszíneződést mutatott. A víz 
felszíne sárgászöld színű volt, míg az üledékfelszínnel határos vízrétegben vöröses-bíbor 
színű fonalas morfológiájú szervezetek szaporodtak el tömegesen (1. ábra). 
 Ez a vízvirágzásnak (vagy alga tömegprodukciónak) nevezett jelenség a különleges 
időjárásnak köszönhetően alakulhatott ki. A többhetes szárazság miatt a tó vízszintje 
jelentősen lecsökkent. A kora nyári időszakra jellemző magas napsütéses órák száma 
kedvezett a fototróf szervezetek elszaporodásának, a szélcsend pedig megakadályozta, hogy a 
tóvíz keveredjen. Mindezen külső körülményeknek köszönhetően az igen sekély vízben jól 
elkülönülő és eltérő környezeti paraméterekkel jellemezhető élőhelyek alakulhattak ki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kép A Böddi-szék vize 2008. 06. 26-án 
 
Vizsgálatunk célja a víz vöröses-bíbor elszíneződését előidéző szervezetek 

megismerése és az alga tömegprodukció hátterében álló mikrobiális diverzitás feltárása volt. 
Választ kerestünk arra is, hogy a filogenetikailag és anyagcsere sajátságaikat tekintve 
különböző mikroorganizmusok a sajátos körülmények között hogyan szerveződhettek 
közösséggé. Kutatásunkhoz a mikrobiális diverzitás vizsgálatokhoz alkalmazott módszerek 
eltérő szelektivitása és torzító hatása miatt komplex megközelítést választottunk, vagyis 
egymással párhuzamosan alkalmaztunk tenyésztésen alapuló és tenyésztéstől független 
molekuláris biológiai eljárásokat.  
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Irodalmi áttekintés 

 

A szikesekről általában 

A szikesek olyan extrém élőhelyek, melyeknek erősen lúgos a kémhatása (akár pH 

11,5) a magas Na2CO3 koncentráció miatt (Grant, 1992). A mérsékelt és a trópusi éghajlati 

övezetre jellemző szikes tavak száraz és mérsékelten száraz éghajlat mellett alakulnak ki. A 

sófelhalmozódás a felszíni lefolyás hiányában és az egyidejűleg fennálló nagymértékű 

párolgás következtében jön létre, ez által a tó vize a benne oldott sókra nézve betöményedik.  

A víz színe alapján a szikes tavaknak fehér- és a fekete vizű fajtája különböztethető 

meg. A fehér vizű tavak a szukcessziós folyamat legelső lépéseként jönnek létre, színük a 

rendkívül nagy lebegőanyag tartalom (a Böddi székben ez az érték akár 37000 mg/l) 

következtében alakul ki (Vörös és mtsai, 2006). A tó medrét szürkésfehér karbonát-mésziszap 

borítja, ez a szezonális kiszáradásokkor kikristályosodott formában (ún. sziksó) láthatóvá 

válik. A fekete vizű tavak a szukcessziós folyamatban a fehér vizek feltöltődésével alakulnak 

ki, áttetsző sárgásbarna színüket az oldott szerves- és humuszanyagok okozzák (Boros és 

mtsai, 1999). 

Az Eurázsiára jellemző kontinentális típusú szikes tavak legnyugatibb képviselői a 

Kárpát-medencében találhatók, ezek a nagytavak és szárazföldek közötti átmeneti jellegű 

vizes élőhelyek csoportjába sorolhatók. Magyarországon azokat a vizes élőhelyeket nevezzük 

szikes vizeknek, amelyeknek mélységüktől függetlenül időszakosan vagy alkalmilag legalább 

600 mg/l nátrium kation dominanciájú oldott ásványi anyag tartalmú vize van. Vizüket a 

világviszonylatban relatíve alacsonyabb sótartalom, de magasabb pH jellemzi. Négy, 

állandóan változó koncentrációjú komponens határozza meg ezen vizek fiziko-kémiai 

paramétereit: a Na2CO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 disszociált állapotban, a CaCO3 oldatlan 

állapotban. Hazánkban eddig 2342 ha szikes vizet térképeztek fel, melynek 19,7%-a található 

a Duna-Tisza-közén (Boros és mtsai, 2006), közéjük sorolható a Böddi-szék is. 

A szikesek fényviszonyai nagymértékben kedveznek különböző típusú fototróf 

szervezetek elszaporodásának. A lebegőanyagoknak nagy jelentősége van a fényviszonyok 

alakításában, ugyanis 44%-ban ezek felelősek a fény extinkcióért, vagyis a fotoszintetikusan 

aktív sugárzás elnyeléséért, míg a szerves vegyületek az UV-fény elnyelésében játszanak 

fontos szerepet. Fényelnyelés szempontjából az algák szerepe elhanyagolható (Tóth és mtsai, 

2008).  
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Az eufotikus mélység (vagyis az a vízmélység, ahol a sugárzás a felszíni 

fényintenzitás 1%-ára csökken) meghatározó tényező a fitoplankton elterjedése és 

fotoszintézise szempontjából, értékét legegyszerűbben a Secchi-átlátszósággal lehet 

meghatározni (Vörös és mtsai, 2006). A Duna-Tisza közi szikes vizekben az eufotikus 

mélység általában mindössze 5-15 cm között változik, a Böddi-székben 2004-ben csupán 

4 cm volt. Somogyi és Vörös kutatása (2004) rámutatott arra, hogy az ilyen szélsőségesen kis 

eufotikus mélységgel jellemezhető szikes vizekben a primer produkcióért döntő mértékben a 

pikoplankton közösség lehet felelős, mert ezek a bakteriális méretű prokarióta és eukarióta 

szervezetek a nagyobb méretű algákkal szemben képesek lehetnek a szélsőségesen alacsony 

fényintenzitáshoz való alkalmazkodásra. Megállapították, hogy az általuk vizsgált 

szikesekben a pikoalgák aránya a trofitás növekedésével párhuzamosan nőtt a többi algához 

képest. Ez is azzal magyarázható, hogy a nagy turbiditás okozta fényhiány kompetitív előnyt 

jelent a kisméretű algasejtek számára, hiszen ezen kisméretű sejtek fajlagos fényabszorbciója 

a legnagyobb az algák között. A kiskunsági szikes vizekben a fitoplankton zömét a vörösen 

fluoreszkáló, kokkoidális, 1 mikrométer átlagos méretű egysejtű algák alkotják. A Böddi-szék 

pikoplankton közösségében a Synechococcus sp. és a Cyanobium sp. domináns előfordulása 

jellemző (Felföldi és mtsai, 2008).  

A hazai szikes tavak baktériumközösségeinek megismerésére irányuló korábbi 

tenyésztéses vizsgálatok során megállapították, hogy a víz és az üledék tenyészthető 

baktériumközösségeit többnyire mérsékelten halofil, fakultatív vagy obligát alkalofil 

szervezetek alkotják. Tenyésztésen alapuló módszerekkel elsősorban Halomonas és Bacillus 

fajok domináns előfordulásáról számoltak be. A Bacillus nemzetségbe olyan aerob vagy 

fakultatív anaerob szervezetek tartoznak, melyek endospóra képzésre képesek, ezáltal a szikes 

vizekben is előforduló szélsőségesen változó élőhelyi sajátosságokat endospóra formában túl 

tudják élni. Tenyésztéstől független módszerekkel, pl. klónkönyvtár elemzéssel, a 

tenyésztéshez képest sokkal szélesebb faji diverzitást tártak fel. A vizsgált klónszekvenciák 

kétharmada a Proteobacteria törzsbe tartozott, de jelentős arányban mutattak ki a 

Bacteriodetes törzshöz tartozó klónokat is. Anyagcsere szempontjából a rendkívül diverz 

közösségekben előfordultak aerob kemoorganootróf, aromás vegyületek bontására képes, 

aerob kemolitotróf autotróf kénoxidáló, nitrifikáló, metanotróf, anaerob bíbor és zöld nem kén 

fototróf, denitrifikáló, anaerob vas és kén légző baktériumokkal rokon klón szekvenciák is 

(Borsodi és mtsai, 2005). 
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Fotoszintetizáló prokarióták 

 
A fototrófia, vagyis a fényenergia kémiai energiává történő átalakításának képessége 

széles körben elterjedt a mikroorganizmusok között. A legtöbb fototróf anyagcserére képes 

baktérium egyben autotróf is, ezek a CO2-t egyedüli szénforrásként tudják hasznosítani, 

előfordul azonban, hogy szerves vegyületek szolgálnak szénforrásként, ilyen esetben 

fotoheterotrófiáról beszélhetünk. 

A fény megkötésében a klorofill, illetve bakterioklorofill (Bchl) molekuláknak van 

elsődleges szerepe. A klorofill típusú pigmentek porfirin vázának középpontjában magnézium 

helyezkedik el, és a pirrol gyűrűkhöz változatos oldalláncok kapcsolódhatnak. Az anoxikus 

fototróf prokarióták különböző fotoszintetikus membránrendszereikben eltérő abszorbciós 

spektrumú bakterioklorofillokat tartalmaznak. A pigmentek egy része (Bchl-a, abszorpciós 

maxiumum 830-890 nm) proteinekkel komplexet képezve a reakciócentrumban található, és 

közvetlenül részt vesz a fényenergia megkötésben és hasznosításban. Mások (Bchl-b, Bchl-c, 

Bchl-d, Bchl-e és Bchl-g, abszorpciós maxiumumok 835-850, 745-755, 705-740, 719-726, 

670 nm) járulékos pigmentekként a fényenergia begyűjtésében vesznek részt (Madigan és 

mtsai – Brock Biology of Microorganisms).  

A klorofill típusú pigmentek mellett a karotinoidok minden fotoszintetizálóban 

előforduló járulékos pigmentek. Hidrofób molekulaszerkezetüknek köszönhetően a 

membránban helyezkednek el, színük sárga, piros, barna vagy zöld, fényt a kék-spektrumban 

(450-480 nm) nyelnek el. Szorosan kapcsolódnak a klorofillokhoz illetve a 

bakterioklorofillhoz, de nincs közvetlen szerepük a fotoszintézis folyamatában. A 

karotionoidok nem csak a reakciócentrumba vezető energiatranszferben, hanem a káros 

fénysugaraktól való védelemben is részt vesznek.  

A fikobiliszómába aggregálódó, nyílt láncú pirrol-gyűrűket tartalmazó 

fikobiliproteinek a cianobaktériumokra jellemző járulékos pigmentek. A vörös színű 

fikoeritrin elnyelési maximuma 550 nm-nél, a kék színű fikocianiné 620 nm-nél, az 

allofikocianiné pedig 650 nm-nél van, ezáltal hatékonyan részt vesznek a rövidebb 

hullámhosszúságú fény begyűjtésében és a reakciócentrumban elhelyezkedő klorofill 

molekulák felé történő energia transzferben. 

Míg a fotoszintetikus membránok eukariótákban külön sejtszervecskébe, a 

kloroplasztiszba szerveződnek, addig a prokarióták különböző csoportjaiban a pigmentek a 

citoplazmamembrán betüremkedéseiben (pl. bíbor baktérium), vagy a citoplazmamembránban 
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(pl. Heliobacteria) helyezkednek el, de létrejöhetnek kloroszómák (pl. zöld baktériumok) is, 

vagy tilakoidok a cianobaktériumoknál (Madiga és mtsai – Brock Biology of 

Microorganisms). 

A fotoszintézis végbe mehet oxigén hiányában és aerob körülmények között, 

prokariótáknál az előbbi a zöld- és a bíbor baktériumokra, utóbbi a cianobaktériumokra 

jellemző.  

A zöld kénbaktériumok (Chlorobiaceae) aktív mozgásra nem képes, pálcika alakú 

anoxikus fototróf szervezetek. Fotoszintézisükhöz H2S-t használnak e--donorként, amit kénné, 

majd szulfáttá oxidálnak. Az elemi ként sejtjeiken kívül felhalmozhatják. Az anoxikus 

fotoszintetizáló szervezetek között a zöld kénbaktériumok toleránsabbak a szulfid jelenlétére 

mint a bíborbaktériumok. Pigmentrendszerük segítségével a legkisebb energiájú és 

legnagyobb hullámhosszúságú fénysugarakat is képesek befogni, ezért vízi ökoszisztémákban 

a legmélyebb fotikus rétegekben is előfordulhatnak. Anaerob kemoorganotróf baktériumokkal 

konzorciumot képezhetnek.  

A zöld nem kénbaktériumok csoportja csak néhány nemzetséget tartalmaz, közülük 

legismertebb a Chloroflexus. Ezek a biofilmek létrehozására is képes fonalas szervezetek 

rendszerint neutrális vagy alkális termálvizekben fordulnak elő. A fotoszintetikus növekedés 

leginkább szerves C-forrásnál jellemző (foroheterotrófia), sötétben pedig aerob 

kemoorganotróf anyagcserét folytatnak (Madigan és mtsai – Brock Biology of 

Microorganisms). 

Az anoxikus fototróf bíbor baktériumok fotoszintetikus membránrendszere 

intracitoplazmatikusan elhelyezkedő, citoplazmamembrán-betüremkedéssel létrejött membrán 

vezikulumokból vagy lamellákból áll. A fotoszintetikus apparátus 4 membránba integrálódott 

pigment-protein komplexből (reakció centrum, I-es és II-es fénymegkötő rendszer, és a 

citokróm-bc1 komplex, ami a légzési és a fotoszintetikus e-transzportlánban is részt vesz) és 

egy ATPáz komplexből áll. A bíbor baktériumoknak Bchl-a és Bchl-b pigmentjeik mellett 

karotinoid pigmentjeik vannak, melyeknek köszönhetően alakul ki jellegzetes bíbor, piros, 

vagy barna színük. 

A bíbor kénbaktériumok a γ-Proteobacteria osztályba tartozó szervezetek. 

Fotoszintézisükhöz H2S-t használnak e--donorként, amit elemi kénné oxidálnak. Legnagyobb 

részük az elemi ként a sejten belül felhalmozza, ezt később szulfáttá oxidálhatja. Bizonyos 

fajaik e--donorként más redukált vegyületeket is használhatnak, pl. S0, S2O3
2- vagy Fe2+ 

ionokat. A bíbor kénbaktériumok általában olyan fénynek kitett, anoxikus vizes élőhelyeken 

fordulnak elő, ahol H2S halmozódhat fel. Ideális habitatot jelentenek számukra a 
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meromiktikus tavak. Az Ectothiorhodospira és a Halorhodospira nemzetségek képviselői a 

ként a sejten kívül halmozzák fel, és néhány fajuk extrém halofil, ezek tipikusan tengerekben, 

és sós tavakban fordulnak elő. 

Az α- és β-Proteobacteria osztályokba tartozó bíbor nem kénbaktériumokról eredetileg 

úgy gondolták, hogy azok anyagcseréjük során nem képesek szulfidot e-donorként 

alkalmazni. Később azonban kiderült, hogy bár a szulfid hasznosítására képesek, de az elemei 

kenet nem tudják oxidálni. Elektron-donoruk lehet még egyszerű szerves anyag, sőt egyesek a 

H2-t is tudják értékesíteni. Anoxikus fotoheterotróf és aerob kemoorganotróf anyagcserére is 

képes szervezetek, ami a nagyfokú kompetitív előnyt biztosít számukra (Madigan és mtsai– 

Brock Biology of Microorganisms). 

A cianobaktériumok egysejtű, vagy fonalas szervezetek, rendkívül széles körben 

elterjedtek (pl. tengerekben, talajokban, kőzetekben, édesvizekben, stb.). A környezeti 

tényezőkkel (pl. hőmérséklet, pH, sókoncentráció) szemben toleránsabbak, mint az eukarióta 

algák, ezért gyakran domináns vagy kizárólagos a jelenlétük hévforrásokban, sós tavakban, és 

egyéb extrém környezetekben. Elsődleges fénymegkötő pigmentjük a klorofill-a, emellett 

fikobiliprotein típusú járulékos pigmentjeik vannak. A kék színű fikocianin és a zöld klorofill-

a együttesen alakítja ki a csoportra jellemző kékeszöld színt. Az anoxikus fotoszintetizálókkal 

ellentétben a cianobaktériumok már két fotorendszerrel rendelkeznek. Fotoszintézisük során a 

víz bontásából származó elektronokkal állítanak elő redukálóképességet és eközben O2 

képződik. Egyes cianobaktérium fajok (pl. Oscillatoria limnetica) anoxikus fotoszintézisre is 

képesek, ilyenkor az e--donoruk H2S, és intracellulárisan kénszemcsék keletkeznek és 

halmozódnak fel. A planktonikus cianobaktériumok gázvezikulumaik segítségével a sejt 

fajsúlyának változtatására képesek, ezáltal a fotoszintézisük számára ideális fényintenzitású 

rétegben tudnak elhelyezkedni a vízoszlopban. A fonalas cianobaktériumok egyes fajaiban 

(pl. Nostoc, Anabaena, Cylindrosperum) megtalálható heterociszták a nitrogénfixációt 

szolgálják (Madigan és mtsai – Brock Biology of Microorganisms).  
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Anyag és módszer 
 

Mintavétel 

 A vizsgálatainkhoz 100 ml vízmintát gyűjtöttünk 2008. június 26-án. A Böddi-szék 

vizének mélysége ekkor 5 cm, hőmérséklete 33°C volt. A helyszínen a következő fiziko-

kémiai paramétereket mértük: vezetőképesség 15,7 mS cm
-1

, szalinitás 12,34 g l
-1

, pH 9,7, 

oldott oxigén tartalom 32,7 mg l
-1

, ami 458%-nak felelt meg. Ezt a meglepően magas értéket a 

vízvirágzás okozta fokozott fotoszintézis eredményezte. A vízmintát 4°C-on hűtve tároltuk, 

majd 24 órán belül sor került a laboratóriumi feldolgozására.  

 

Tenyésztésen alapuló vizsgálatok  

A vízmintából steril víz segítségével tízes alapú hígítási sort készítettünk, és ennek 

tagjaiból szélesztettünk a szikesek kémiai tulajdonságait jól megközelítő táptalajokra. Két 

különböző táptalajt használtunk: tengervizes (DSMZ Medium 246), és 5% (w/v) NaCl-dal 

kiegészített R2A (DSMZ Medium 830) tápagart (1. táblázat).  

Módosított R2A táptalaj Tengervizes táptalaj 
Anyag Mennyiség (g) Anyag Mennyiség (g) 

Élesztőkivonat 0,5 Húskivonat 10,0 
Proteáz pepton 0,5 Pepton 10,0 
Vitaminok 0,5 Agar 20,0 
Glükóz 0,5 NaCl  21,1 
Keményítő 0,5 KCl 0,6 
Na-piruvát 0,3 CaCl2*2H2O 1,2 
K2HPO4 0,4 MgCl2*6H2O 3,6 
MgSO4*7H2O 0,05 NaHCO3 0,1 
Agar 15,0 MgSO4*7H2O 2,6 
NaCl 50,0 Desztillált víz (ml) 750,0 
Desztillált víz (ml) 1000,0 Csapvíz (ml) 250,0 

1. táblázat A tenyésztéshez használt táptalajok összetétele 
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Mindkét táptalaj pH-ját 9-re állítottuk be, és autoklávban 121°C hőmérsékleten, 1 atm 

túlnyomáson 20 percig sterilizáltuk. A szélesztés után a lemezeket 1 hétig inkubáltuk 28°C-

on, majd a kifejlődött telepekből a különböző telepmorfológiájúakat random módon izoláltuk 

a lemezekkel azonos összetételű ferde tápagarra. 

A tiszta tenyészetben fenntartott törzsek faji azonosítására 16S rDNS-ük 

bázissorrendjének elemzésével került sor. Ehhez először a sejtek feltárására volt szükség, ezt 

sejtmalommal végeztük (1 kacsnyi baktérium, 100μl steril víz és 200μl steril üveggyöngy 

mintánként), majd a fehérjéiket PCR készülékben (99°C, 5 perc) denaturáltuk. A 16S rDNS 

génszakaszt 27f és 1492r univerzális eubakteriális primer pár felhasználásával polimeráz 

láncreakció segítségével szaporítottuk fel.  

A PCR-hez felhasznált reagensek:  

- 10xPCR puffer (Fermentas) (200 mM TRIS/HCl, 15 mM MgSO
4
, 100 mM (NH

4
)
2
SO

4
)  

- MgCl
2 

oldat (Fermentas) (25 mM)  

- dNTP keverék (Fermentas) (1 mM dATP, 1 mM dGTP, 1 mM dCTP, 1 mM dTTP)  

- Forward primer (3,25x10
-5

M)  

- Reverz primer (3,25x10
-5

M)  

- Desztillált víz (steril, HPLC tisztaságú)  

- Taq polimeráz (Fermentas)  

 

 Hőmérséklet (°C) Időtartam (min) 
Kezdeti denaturáció 95 3:00 
Denaturáció 94 0:30 
Anneláció 53 0:30 
Elongáció 72 1:00 
Végső elongáció 72 10:00 
Tárolás 4 ∞ 

2. táblázat A PCR reakció hőprofilja 

A PCR termékeket BsuR1 és Msp1 restrikciós endonukleázokkal hasítottuk, majd 2%-

os agaróz gélben megfuttattuk gélelektroforézissel (80 mV, 80 min). A hasítási mintázatok 

UV fényben láthatóvá váltak, ami alapján a törzseket csoportosítani tudtuk. A csoportokból 

reprezentánsokat választottunk szekvenálás céljából.  
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A szekvenáló reakció összetétele:  

- Big Dye Terminator Ready Cycle Sequencing Kit Ampli Taq DNS polimeráz (Perkin 

Elmer)  

- ötszörös puffer (Perkin Elmer)  

- 519 reverz primer  

- tisztított 16S rDNS PCR termék 

- steril, DNáz mentes desztillált víz 

 

 Hőmérséklet (°C) Időtartam (min) 
Denaturáció 96 0:10 
Anneláció 50 0:05 
Extenzió 60 4:00 
Tárolás 4 ∞ 

3. táblázat A szekvenáló reakció hőprofilja 

A termékeket etanolos precipitáció segítségével tisztítottuk és koncentráltuk, melynek menete 
a következő volt:  

Mintánként a következő elegyet mértük 0,5 ml-es Eppendorf-csőbe:  

- 3 μl 3M Na-acetát (pH=4,6)  

- 62,5 μl 95%-os etanol  

- 14,5 μl steril desztillált víz  

- 20 μl szekvenáló reakció termék  

 

A mintákat vortexeltük, majd 15 percig inkubáltuk szobahőmérsékleten. 11000 rpm-

en, 4ºC-on 20 percig centrifugáltuk a mintákat. A felülúszót eltávolítottuk. 250 μl 70%-os 

etanollal mostuk a pelletet. A mintákat vortexeltük, majd 11000 rpm-en 4°C-on centrifugáltuk 

15 percig. A felülúszót óvatosan leszívtuk a mintákról, majd kb. 10-15 perc alatt vákuum 

centrifugával beszárítottuk a pelletet.  

A tisztított terméket szekvenálását a BIOMI Kft. (Gödöllő) végezte. A szekvenciákat 

az NCBI és az EzTaxon internetes adatbázisok alapján ellenőriztük.  

A tiszta tenyészetek pH- és sótoleranciáját is megvizsgáltuk. Ehhez 7-es, 8-as, 9-es, 

10-es, 11-es pH-jú, illetve 0, 2, 4, 6, 8, 10 NaCl %-os (w/v) nutrient tápleveseket használtunk, 

melyekbe a törzseket beoltottuk. A baktériumok szaporodásának mértékére 1 hetes inkubációt 

követően a tápoldat zavarosodásából következtettünk.  
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Tenyésztéstől független vizsgálatok  

 

A molekuláris biológiai vizsgálatokhoz a vízmintánkat tömörítettük (12000 rpm, 

3 min), és Fast DNA kit for Soil (BIO101) segítségével közösségi DNS-t vontunk ki. A DNS 

tisztítását Geneclean Spin kit (BIO101) felhasználásával végeztük el. A 16S rDNS 

szakaszokat 27f és 1492r primereket használva PCR-rel felszaporítottuk, a kapott terméket 

PCR-M kit (Viogene) segítségével végzett tisztítását követően klónkönyvtár létrehozására 

használtunk fel.  

A klónkönyvtár pGEM-T Cloning Kit felhasználásával készült. A tisztított PCR 

termékeket klónozó vektorba ligáltuk, majd kompetens sejtekbe (E. coli JM109) 

transzformáltuk. A sejteket ampicillin tartalmú LB táptalajra szélesztettük, a kinőtt telepekből 

kék-fehér szelekcióval választottuk ki az inzertet tartalmazókat. Ezeket LB lemezekre 

pontoztuk át, majd 24 óra elteltével DNS-t izoláltunk belőlük. Az inzert szekvenciát két 

egymást követő, hőprofiljában teljesen megegyező PCR reakcióval (1. táblázat) nyertük ki. 

Az elsőben vektor-specifikus M13 primereket használtunk, a következőben 27f és 1492r 

primereket, amivel a kívánt 16S rDNS-t sikerült felszaporítani. A termékeket BsuR1 és Msp1 

restrikciós endonukleázokkal emésztettük, 2%-os agaróz gélen megfuttattuk, és a hasítási 

mintázatok alapján meghatároztuk a klóncsoportokat. A PCR reakciók és a szekvenálás 

előkészítése a „Tenyésztésen alapuló vizsgálatok” fejezetben leírtakkal megegyezően zajlott. 

A reprezentáns klónok szekvenálását a BIOMI Kft. (Gödöllő) végezte. 
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Eredmények és megvitatásuk  

 

A tenyésztésen alapuló vizsgálatok eredményei  

 

A kétféle táptalajról összesen 93 eltérő telepmorfológiai sajátosságot mutató 

baktériumtörzset izoláltunk, amelyből 66 törzset sikerült a vizsgálatok végéig tiszta 

tenyészetben fenntartani, a többi nem tudott tartósan túlélni a tenyésztési feltételek mellett. 

Nem csak a táptalajok típusa hatott szelektíven a tenyésztésre, hanem az is, hogy csak aerob 

körülmények között tenyésztettünk. A tiszta tenyészetekből az „Anyag és módszer” 

fejezetben leírtak szerint választott reprezentatív törzsek a Firmicutes, Proteobacteria és 

Bacteroidetes filogenetikai törzsek különböző fajaival mutattak 93-99%-os szekvencia 

egyezést (1. ábra).  

 

 
1. ábra A Böddi-szék vizéből tenyésztésbe vont törzsek és a legközelebbi rokon baktériumfajok  
16S rRNS gén szekvencia elemzésen alapuló hasonlósági viszonyait bemutató neighbour-joining 

módszerrel és Kimura-2 korrekcióval készített filogenetikai dendrogram 
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Filogenetikai csoport Legközelebbi rokon baktériumfaj Hasonlóság Törzsek Klónok
(%)

Cyanobacteria (Phylum X)
Prochlorales Prochlorococcus marinus  (AF180967) 89 1
Nostocales Anabaena cylindrica  (AF091150) 83 1

a-Proteobacteria (Phylum XII)
Sphingomonadales Erythrobacter longus  (AM691106) 95 4
Rhodobacterales Rhodobaca bogoriensis  (AF248638) 95 4
Rhodobacterales Rhodobaca barguziensis  (EF554833) 96 1
Rhodobacterales Rhodobacter capsulatus  (D16428) 97 1
Rhodobacterales Rhodovulum strictum  (D16419) 99 1
Rhodospirillales Rubritepida flocculans  (AF465832) 96 1

g-Proteobacteria (Phylum XII)
Oceanospirillales Alkalimonas collagenimarina  (AB270706) 94-95 5
Oceanospirillales Halomonas aquamarina  (AJ306891) 97 3
Oceanospirillales Marinomonas ostreistagni  (AB242868) 91-92 3
Oceanospirillales Marinospirillum alkaliphilum (AF275713) 92-98 12 3
Oceanospirillales Nitrincola lacisaponensis  (AY567473) 98 8
Chromatiales Alkalilimnicola halodurans  (AJ404972) 87 2
Chromatiales Ectothiorhodospira shaposhnikovii  (M59151) 99 7
Chromatiales Thiorhodospira sibirica  (AJ006530) 97 1

d-Proteobacteria (Phylum XII)
Bdellovibrionales Bacteriovorax marinus  (AF084854) 89 1
Desulfobacterales Desulfobotulus sapovorans  (M34402) 95 1
Desulfovibrionales Desulfonatronum lacustrae  (AF418171) 98 2
Desulfuromonadales Geobacter grbiciae  (AF335182) 86 1

Firmicutes (Phylum XIII)
Bacillales Bacillus agaradhaerens  (X76445) 95 4
Bacillales Bacillus subtilis  (DQ207730) 98-99 7
Bacillales Gracilibacillus dipsosauri  (X82436) 97 3
Clostridiales Anoxynatronum sibiricum  (AF522323) 94 1
Clostridiales Clostridium papyrosolvens  (X71852) 86 1
Clostridiales Fusibacter paucivorans  (AF050099) 90 1
Clostridiales Heliorestris daurensis  (AF079102) 96 2
Thermoanaerobacterales Moorella glycerini (U82327) 84 1

Actinobacteria (Phylum XIV)
Acidimicrobiales Ferrimicrobium acidiphilum  (AF251436) 79 1
Thermoleophilales Thermoleophilum album  (AJ458462) 75 2

Spirochaetes (Phylum XVII)
Spirochaetales Leptospira interrogans  (AY631894) 76 1
Spirochaetales Spirochaeta alkalica  (X93927) 95 2
Spirochaetales Spirochaeta asiatica  (X93926) 91 3
Spirochaetales Spirochaeta aurantia  (M57740) 87 2
Spirochaetales Spirochaeta stenostrepta  (M88724) 90 1

Fibrobacteres (Phylum XVIII)
Fibrobacterales Fibrobacter succinogenes  (M62689) 79 1

Bacteroidetes (Phylum XX)
Sphingobacteriales Aquiflexum balticum  (AJ744861) 93-95 8
Sphingobacteriales Belliella baltica  (AJ564642) 90 1 1
Sphingobacteriales Cyclobacterium lianum  (DQ534063) 87-88 4 1
Sphingobacteriales Aquirestris calciphila  (AJ786341) 88 1
Sphingobacteriales Fulvivirga kasyanovi  (DQ836305) 85-87 7
Sphingobacteriales Gracilimonas tropica  (EF988655) 84 1
Flavobacteriales Sediminibacter furfurosus  (AB255369) 85 1

Lentisphaerae
Victivallis vadensis  (AY049713) 76 3

Tenericutes
Acholeplasmatales Acholeplasma axanthum  (AF412968) 81 1

száma

 
4. táblázat A Böddi-székből származó baktériumtörzsek és molekuláris klónok filogenetikai rokonsága 



 15 

Az alkalmazott tenyésztési körülményeknek megfelelően a baktériumtörzsek között 

elsősorban a Böddi-szék vizének fiziko-kémiai sajátságaihoz alkalmazkodott és a szerves 

anyagok lebontásában résztvevő alkalofil és mérsékelten halofil vagy halotoleráns, aerob 

kemoorganotróf anyagcseréjű baktériumfajok képviselőit azonosítottuk legnagyobb számban. 

Néhány, a Böddi-székből kitenyésztett baktériumtörzs már leírt fajokkal mutatott alacsony 

szekvencia egyezés alapján (4. táblázat) feltehetően új baktériumfaj képviselője, ennek 

igazolásához azonban további vizsgálatok szükségesek.  

Domináns előfordulásúnak bizonyultak a Bacillus fajok (4. táblázat), amire már 

korábbi vizsgálatok eredményei is rámutattak (Borsodi és mtsai, 2005). Mellettük nagy 

számban fordult elő a Marinospirillum alkaliphilum, amit először a belső-mongóliai alkalikus 

Haoji-tóból tenyésztettek ki (Zhang és mtsai, 2002), valamint a Nitrincola lacisaponensis, 

amit az USA-beli Soap Lake-ből izoláltak először (Dimitriu és mtsai, 2005). Csupán 90-95%-

os szekvencia egyezést mutattak törzseink a Belliella baltica (Brettar és mtsai, 2004a) és az 

Aquiflexum balticum (Brettar és mtsai, 2004b) típustörzseivel. Ezeket a fajokat egy 

planktonikus vízvirágzás idején tenyésztették ki a Balti-tengerből, és jellegzetességük, hogy 

mindkettő képes fakultatív anaerob nitrát redukáló anyagcserére is. 

A Böddi-székből származó törzsek között azonosítottunk fotoszintézisre képes 

szervezeteket is. Törzseink 95%-os szekvencia-egyezést mutattak a halofil Erythrobacter 

longus (Csotonyi és mtsai, 2008) és az alkalofil Rhodobaca bogoriensis (Milford és mtsai, 

2000) fajokkal, melyek az α-Proteobacteria altörzs tagjai. Ezek a fajok a bíbor nem 

kénbaktériumok közé tartoznak, mixotróf anyagcseréjűek, aerob körülmények között a 

szerves anyagok lebontásából szereznek energiát, fény jelenlétében anoxikus körülmények 

között bakterioklorofill-a pigmentjük révén azonban fototróf anyagcserére is képesek.  

A pH- és NaCl-tolerancia tesztek (2. és 3. ábra) eredményei főleg alkalofil, és 

mérsékelten halofil vagy halotoleráns tulajdonságúnak mutatták a törzseinket. A baktérium-

növekedést 5-fokú skálán értékeltük, ahol a 0 volt a növekedés hiánya, 4 pedig a nagymértékű 

növekedés. Erre az ábrákon az egyre sötétebb színárnyalat utal.  

A pH-tolerancia eredmények alapján a tenyésztésbe vont fajok három csoportba 

különültek. A legtöbb faj képviselője (Erythrobacter sp., Rhodobaca sp., Halomonas sp., 

Marinospirillum sp., Nitrincola sp.) fakultatív alkalofil szervezetnek bizonyult, vagyis az 

optimális pH >9,0 mellett semleges körüli értéken is képesek voltak növekedni. További két 

baktériumfaj (Aquiflexum sp. és Gracilibacillus sp.) képviselői (kizárólag pH >9,0 melletti 

növekedésre képes) obligát alkalofil és ugyancsak két baktériumfaj (Bacillus sp. és Bacillus 
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mojavensis) képviselői alkalitoleráns (elsősorban semleges pH értékeken növekvő, de a lúgos 

értékeket is toleráló) tulajdonságot mutattak (2. ábra). 
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2. ábra A Böddi-szék vizéből izolált baktérium fajok pH-toleranciája 
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3.ábra A Böddi-szék vizéből izolált baktérium fajok NaCl-toleranciája 

 

A NaCl-tolerancia tesztek eredménye alapján (3. ábra) a meghatározott 

baktériumfajokat négy csoportba soroltuk. Halotoleránsok voltak azok (Nitrincola sp., 

Aquiflexum sp.), melyeknek 3%-os sótartalom alatt volt a növekedési optimumuk, enyhén 

halofilek voltak azok a szervezetek (Erythrobacter sp., Rhodobaca sp., Bacillus sp.), melyek 

növekedési optimuma 1-7%-os sótartalom között volt, míg a mérsékelten halofilek 
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csoportjába azok tartoztak (Halomonas sp., Gracilibacillus sp.), melyek növekedési 

optimuma 7-15%-os sótartalomnál mutatkozott. Néhány baktériumfaj (Marinospirillum sp., 

Alkalimonas sp., Bacillus mojavensis) képviselői igen széles sótoleranciával rendelkeztek, és 

emiatt külön csoportot képeztek. 

 

A tenyésztéstől független vizsgálatok eredményei  

 

A Böddi-szék vizéből származó klónkönyvtár elemzése során a reprezentáns klónok 

az Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, Spirochaetes, Cyanobacteria, 

Fibrobacteres filogenetikai törzsekbe, valamint a Lentisphaerae és a Tenericutes taxonómiai 

csoportokba nyertek besorolást (4. táblázat). A molekuláris klónok a tenyésztésbe vont 

törzseinkhez képest lényegesen kisebb szekvencia egyezést mutattak már leírt 

baktériumfajokkal. A legnagyobb szekvencia hasonlóságot esetükben tenyésztésbe még nem 

vont, környezeti klónszekvenciákkal tapasztaltuk. Az egyes taxonok között megfigyelt 

dominancia viszonyok, így az általunk is tapasztalt Proteobacteria dominancia nagy 

hasonlóságot mutatott az Eiler és Bertilsson (2004) által svéd tavakban vízvirágzáskor leírt 

bakteriális dominancia viszonyokkal, melyeket szintén klónkönyvtárak elemzésével és T-

RFLP segítségével állapítottak meg.  

Klónozás segítségével a Böddi-szék vizéből szigorúan anaerob anyagcseréjű 

baktériumok jelenlétét is ki lehetett mutatni. Az Anoxynatronum sibiricum (Garnova és mtsai, 

2003) alkalofil, obligát anaerob, szacharolitikus fermentáló szervezet, amit először a szibériai 

Nizhnee Beloe szóda tóból írtak le. A Spirochaeta nemzetség több tagját is sikerült kimutatni. 

Ezek obligát anaerob, fermentatív anyagcserét folytató alkalofil szervezetek, jelenlétüket a 

kiskunsági szikes tavakban már korábbi vizsgálatok során is kimutatták (Borsodi és mtsai, 

2005). Jelen munka során a Spirochaeta alkalica és Spirochaeta asiatica fajok jelenlétét 

igazoltuk, melyeket először a Kelet-Afrikai árokrendszerben található Magadi szódatóból, 

valamint a Közép-Ázsiai Khatyn szóda-tó üledékéből tenyésztettek ki (Zhilina és mtsai, 

1996), szintén vízvirágzás idején. A klónozás alapján a szulfát-redukáló baktériumok 

domináns jelenlétét figyeltük meg. A Desulfobotulus sapovorans és a Desulfonatronum 

lacustrae fajokkal (Devereux és mtsai, 1989) rokon klónok más szikes és nátron tavak 

üledékéből is előkerültek (Mesbah és mtsai, 2007).  

A klónkönyvtár elemzésekor nagyszámú, anoxikus fotoszintézisre képes 

baktériummal rokon klónok szekvenciát is azonosítottunk. Ezek a klónok az α-Proteobacteria 
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altörzs Rhodobacterales, a γ-Proteobateria Chromatiales, valamint a Firmicutes Clostridiales 

rendjébe tartoztak. Legnagyobb számban a Chromatiales rend képviselői kerültek elő.  

Klónkönyvtárunkban az anoxikus fotoszintézisre képes baktériumok között az 

Ectothiorodospira shaposhnikovii (Zahr és mtsai, 1992) klónjai fordultak elő legnagyobb 

számban. Ez a bíbor kénbaktériumok közé tartozó mérsékelten halofil szervezet obligát 

fotolitotróf autotróf anyagcserét folytat. Más böddi-széki klónszekvenciák a szintén bíbor 

kénbaktériumok közé sorolt alkalofil és mérsékelten halofil Alkalilimnicola halodurans 

(Yakimov és mtsai, 2001), és az alkalofil Thiorhodospira sibirica (Bryantseva és mtsai, 

1999b) fajokkal mutattak nagy hasonlóságot.  

Bíbor nem kénbaktériumok közé tartoznak azok a fajok, melyeknek egyik rokonát, a 

Rhodobaca bogoriensis faj képviselőit a Böddi-szék vízmintájából tenyésztéssel is 

kimutattuk. Klónkönyvtárunkban a Rhodobaca barguziensis-t, a Rhodobacter capsulatus-t és 

a Rhodovulum strictum-ot azonosítottuk, melyeket először a szibériai barguzin-völgybeli 

szóda tóból (Boldareva és mtsai, 2008), illetve Japánban, egy tengeri árapály zóna 

vízvirágzásakor (Hiraishi és Ueda, 1995) izoláltak.  

A böddi-széki klónkönyvtárban találtunk még olyan bakterioklorofill-g típusú 

fotoszintetikus pigmentet tartalmazó anoxikus fototróf szervezetekkel rokon szekvenciákat is, 

melyeknek legközelebbi rokona a Gram-pozitív sejtfalszerkezettel rendelkező, alkalofil 

Heliorestis daurensis (Bryantseva és mtsai, 1999a), amit először egy szibériai szóda tó 

mikrobiális bevonatából izoláltak. A Böddi-szék vízmintájából származó 

cianobaktériumokkal rokon klónszekvenciák az ismert fajokkal csak kis szekvencia 

hasonlóságot mutattak és a vizsgált mintában gyakoriságuk csekély volt. 
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Az eredmények összefoglalása  

 

Az alga tömegprodukció hátterében tenyésztéses és klónozásos technikával is 

széleskörű mikrobiális diverzitást tártunk fel. A mindkét módszerrel kimutatott filogenetikai 

törzsek egymáshoz viszonyított aránya azonban jelentősen különbözött egymástól (4. és 5. 

ábra), mivel klónozásos technikával számottevően több filogenetikai törzs képviselőjének 

jelenlétét igazoltuk a böddi-széki vízmintából. 
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A Böddi-szék vizéből mind tenyésztéses, mind tenyésztéstől független vizsgálatokkal 

sikerült kimutatnunk olyan mikroorganizmusokat, melyek kifejezetten a szikes tavakra 

jellemző szélsőséges környezeti feltételekhez alkalmazkodtak.  

A kimutatott szervezetek anyagcsere sajátosságainak ismeretében felvázolható a 

Böddi-szék vizében az alga tömegprodukció idején együtt élő baktériumok közösségi 

anyagcsere-rendszerré való szerveződése. A vizsgált időpontban a víz legfelső rétege 

oxigénnel túltelített volt, ami az elsődleges termelők tömegprodukciójával hozható 

összefüggésbe. Közülük vizsgálataink során az oxigéntermelő fotoszintetizáló 

Prochlorococcus és az Anabaena nemzetségekbe tartozó szervezeteket (Cyanobacteria) 

sikerült kimutatnunk. A hatalmas mértékű primer produkcióra épülhetett az aerob 

kemoorganotróf heterotróf anyagcserét folytató szervezetek előfordulása, melyeknek számos 

képviselőjét mutattuk ki mindkét módszerrel. Így például a γ-Proteobacteria altörzsből az 

Alkalimonas, Marinospirillum, Nitrincola nemzetségek tagjait, a Firmicutes taxomoniai 

csoportból a Bacillus nemzetség képviselőit, illetve a Bacteroidetes törzsből az Aquiflexum, a 

Cyclobacterium, illetve a klónozás során domináns szervezetnek bizonyuló Fulvivirga 

nemzetség tagjait.  

Az eufotikus, de anoxikus alsó vízrétegben fordulhattak elő a bíbor kén és bíbor nem 

kénbaktériumok, ezek a szervezetek lehettek felelősek a tó vizének vöröses elszíneződéséért. 

A szulfidot szulfáttá oxidáló bíbor kénbaktériumokat csak klónozás segítségével sikerült 

kimutatnunk, ezek a γ-Proteobacteria altörzs Alkalilimnicola, a dominánsnak bizonyuló 

Ectothiorhodospira és a Thiorhodospira nemzetségek fajaival mutattak nagy szekvencia-

hasonlóságot. A bíbor nem kénbaktériumok közül a Rhodobaca nemzetséget mindkét 

módszerrel kimutattuk, mellettük még az Erythrobacter és a Rubritepida nemzetségek egy-

egy tagját találtuk meg, melyek az α-Proteobacteria altörzsbe tartoznak.  

Az anaerob üledék-víz határrétegben fermentáló szervezetek és szulfátredukáló 

baktériumok fordulhattak elő nagy arányban. A nagy molekulájú szerves anyagok anaerob 

lebontásában szerepet játszó szervezetek közül a Firmicutes taxonómiai csoport Clostridium 

és Anoxynatronum nemzetségeit, valamint a Spirochaetes törzsbe tartozó Spirochaetákat 

mutattuk ki nagy számban klónozással. Ezek a baktériumok anyagcseréjük során szerves 

savakat képeznek, melyeket a szulfát-redukáló baktériumok hasznosíthatnak a szulfát 

szulfiddá történő redukálása során. Utóbbiak közül a δ-Proteobacteria altörzsbe sorolt 

Desulfobotulus és a Desulfonatronum nemzetségek képviselőinek jelenlétére mutattunk rá.  

Feltételezhető tehát, hogy a Böddi-szék anoxikus vízrétegben egy sajátságos, zárt kén 

körforgalmon alapuló mikrobiális közösségi kapcsolatrendszer, szulfurétum alakulhatott ki. 
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Ennek során az anoxikus fotoszintetizálók (bíbor kén és bíbor nem kén baktériumok) 

anyagcseréje révén keletkező szulfátot az anaerob szulfátredukáló baktériumok közvetlenül 

visszaalakították kénhidrogénné, ami így újra alkalmas elektron-donor lett az anoxikus 

fotoszintetizálók számára.  

Tenyésztésen alapuló és tenyésztéstől független megközelítéssel az alga 

tömegprodukciót kísérő planktonikus mikrobióta nagy filogenetikai diverzitását tártuk fel. A 

planktonikus baktériumközösség tagjai összehangolt és egymáshoz sokoldalúan kapcsolódó 

anyagcserét folytatnak.  
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