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Absztrakt 
 

Az Atacama sivatag száraz környezete a Száraz-Andok területén felnyúlik a 

magashegyi régióba, létrehozva a Puna de Atacama fennsík hegyi sivatagát, ahol 

számos rétegvulkán, köztük a világ legmagasabb vulkánja, az Ojos del Salado is 

magasodik. A hegyi sivatagot szélsőségesen száraz klíma, extrém mértékű napi hőingás, 

nagy intenzitású szoláris UV sugárzás és 4500 m fölött örökfagy jellemzi. Az 

örökfagyott üledék felső deciméterei nyáron felengednek, az ebből származó olvadékvíz 

a lefolyástalan területeken felgyűlik, és a világ legmagasabban fekvő sekély tavait hozza 

létre. 

A magashegyi tavak olyan tápanyagban szegény oligotróf élőhelyek, ahol 

szélsőséges környezeti tényezőkhöz alkalmazkodni képes extremofil 

mikroorganizmusok jelenléte valószínűsíthető. 

Munkám során az Ojos del Salado magashegyi tavaiban és azok környezetében 

előforduló baktériumközösségeket vizsgáltam. A 3770 és 6500 m közötti tengerszint 

feletti magasságban fekvő tavak vizéből és üledékéből 2014 februárjában történt 

mintavétel. A baktériumközösségek diverzitását a 16S rRNS gén vizsgálatán alapuló 

tenyésztéstől független molekuláris módszerrel tártam fel. Az összesen 17 környezeti 

minta baktériumközösségeinek szerkezetét egy molekuláris ujjlenyomat módszerrel 

(DGGE) hasonlítottam össze. A világ legmagasabban fekvő tavának és az azt tápláló 

melegvizes patak üledékének részletes bakteriális diverzitás vizsgálatát molekuláris 

klónkönyvtárak létrehozásával végeztem el. 

A klónkönyvtárak elemzésével 7 filogenetikai törzs (Acidobacteria, 

Actinobacteria, Aquificae, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Proteobacteria, TM7) 

képviselőinek jelenlétét mutattam ki, melyek eloszlása a két mintában nagymértékben 

különbözött. A molekuláris klónok a legnagyobb mértékű egyezést hasonló 

környezetekből származó szekvenciákkal mutatták. Az extremofil szervezetek közül 

mindkét módszerrel kimutattam szervetlen anyagok (vas, kén) oxidálására képes litotróf 

anyagcseréjű, továbbá hidegkedvelő (pszichrofil) vagy acidofil baktériumfajokkal rokon 

szekvenciákat. 
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1. Bevezetés 
 

 A hegyi sivatagokat a világon egyedülállóan szélsőséges környezeti tényezők 

jellemzik, nagy napi hőingás, kevés csapadék, erős UV sugárzás és örökfagy. Ilyen 

körülmények között találhatók a világ legmagasabban fekvő tavai is. 

 Ezek a sekély állóvizek a rendkívül erős besugárzás miatt akár 9°C-ra is 

felmelegedhetnek, elősegítve ezzel talikok képződését. A felszín melegedése a 

permafroszt aktív rétegének vastagodásával, hosszú távon pedig az örökfagy 

degradációjával jár (NAGY B. et al., 2014/a). Az örökfagyott talajból eredő olvadékvízen 

keresztül ezek a tavak összeköttetésben állnak a permafroszttal, illetve a hegyen 

található egykori gleccserek maradványjegével. 

 A magashegyi tavak különleges környezeti paraméterekkel rendelkeznek: 

alacsony szerves anyag tartalom és alacsony vízhőmérséklet jellemzi őket (ORDOÑEZ, 

O. F. et al., 2009). A szoláris UV sugárzás intenzitása pedig 1000 m szintemelkedéssel 

20-30%-al nő (SOMMARUGA, R., 2001). A hegyi tavak oldott szerves anyag tartalmát 

(DOM, dissolved organic material) a vízgyűjtő terület határozza meg. A magashegyi 

tavak az erdőhatár felett fekszenek, vízgyűjtő területük „terméketlen”, vagy nagyon 

gyér vegetációval rendelkezik, emiatt a DOM input a levegő által szállított porral 

érkezik vagy helyben keletkezik (MLADENOV, N. et al., 2011). 

 Az ilyen szélsőséges élőhelyeken a többszörösen extremofil mikroorganizmusok 

dominálnak, melyek egyszerre többféle szélsőséges hatáshoz képesek alkalmazkodni. 

Az itt található közösségek összetételéről azonban egyelőre csak szórványos 

információkkal rendelkezünk: a nehéz terep miatt ezek a területek viszonylag 

elszigeteltek, nehezen megközelíthetők és tanulmányozhatók. 

 A hegyi sivatagok, ezen belül a magashegyi tavak prokarióta közösségének 

kutatása nem csak az itt található mikrobiológiai diverzitás megismerése miatt fontos, 

de ökológiai jelentőséggel is bír: a klíma változásaira gyorsan reagáló, érzékeny 

területek jó indikátorai lehetnek a globális változásoknak (ADRIAN, R. et al., 2009). Az 

extremofil mikroorganizmusok között már ezidáig is számos biotechnológiai vagy 

egyéb ipari szempontból jelentős fajt írtak le, és az eddig felderítetlen területek újabb 

„hasznosítható” fajok tenyésztésbe vonásának a lehetőségét is magukban hordozzák 

(CAVICCHIOLI, R. et al, 2002). 
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2. Irodalmi áttekintés 
2.1. Az Ojos del Salado vulkán bemutatása 

 
 A chilei-argentin határon fekvő Ojos del Salado (6893 m) a Száraz-Andok 

második legmagasabb hegye és a világ legmagasabb vulkánja, mely a Puna de Atacama 

magasföldből emelkedik ki. Az Atacama sivatagi környezete itt felhúzódik a 

magashegyi régióba, különleges hegyi sivatagi klímát eredményezve. A magashegyi 

fennsík átlagos tengerszint feletti magassága 3500 m, területén számos sós kirakódás és 

sós vizű tavak találhatóak (AHUMADA, A. L. 2002). A vulkán kőtörmelékes tájnak ad 

otthont, melyet a szélsőségesen nagy napi hőingás miatti aprózódás, a rendkívül 

erőteljes szél, illetve a gleccserek maradványjegéből, valamint a permafroszt aktív 

rétegéből származó olvadékvíz alakít (NAGY B. et al., 2014/a). A kősivatagot szélmarta 

sziklák és kőtörmelékes hullámfodrok tarkítják, a lassan szivárgó olvadékvíz a 

lefolyástalan területeken sekély magashegyi tavakat képez, melyek a világ 

legmagasabban fekvő tavai közé tartoznak (NAGY B. et al., 2014/a). 

 Az Atacama sivatag hatása miatti száraz klíma, a magashegyi jelleg, az örökfagy 

jelenléte mind hozzájárul a terület egyediségéhez, különlegességéhez. 

 Bár a Baktérítőhöz való közelség alapvetően meleg klímát eredményez az 

Atacama sivatagban, ez a hegyekben a nagy tengerszint feletti magasság miatt kevéssé 

érvényesül (AHUMADA, A. L. 2002). A talajfelszínen a napi hőingás szélsőségesen nagy 

lehet, hóborítás nélkül akár a napi 50°C-t is elérheti, -20°C és 30°C között változhat a 

napi hőmérséklet (NAGY B. et al., 2014/a). A hegytetőn az évi középhőmérséklet 

mindössze -17,4°C, és pozitív hőmérséklet csak ritkán mérhető (NAGY B. et al., 2014/a). 

 A terület az Andok legszárazabb része, ahol 6000 m-ig hegyi sivatagot találunk 

(NAGY B. et al., 2014/a). A nagy szárazság annak köszönhető, hogy a területen 

domináló nyugati szél száraz, a Csendes-óceán felől érkezik, ahol a Humboldt-áramlat 

hűtő hatása miatt nem száll fel számottevő pára. A nyáron az Atlanti-óceán irányából 

érkező meleg/nedves szél által szállított csapadék mennyisége keletről nyugatra 

fokozatosan csökken, és az Andok keleti hegyláncai nagyrészt felfogják (AHUMADA, A. 

L. 2002). Az Atacama sivatag, a Föld legrégebbi és legszárazabb sivataga, középső 

hiperarid területén átlagosan évi 2 mm csapadék jellemzi, és van, hogy évtizedekben 

mérhető a csapadékmentes periódus hossza (BULL, A. T.–ASENJO, J. A. 2013). A sivatag 
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fölé emelkedő magasföld és hegységek klímája kevésbé arid, hiszen az átlagos évi 

csapadékmennyiséget már a tengerszint feletti magasság is befolyásolja. A területre jutó 

csapadék 88-96%-a az Atlanti-óceán felől érkező keleti széllel jut ide (AHUMADA, A. L. 

2002). A Puna de Atacama magasföld területén kevesebb, mint 150 mm az évi csapadék 

mennyisége, 6000 m-el a tengerszint felett viszont a heti rendszerességgel jelentkező 

csapadék kizárólag hó formájában hullik, majd gyorsan elszublimál (NAGY B. et al., 

2014/a). A szélsőséges szárazság tehát az egész területre jellemző. Az alacsony 

hőmérséklet miatt a terület víztartalmának jelentős része jég formájában, a permafroszt 

talajban található. 

 Az Ojos del Salado jégtartalma átalakuláson megy keresztül: a gleccserek 

eltemetett maradványjegének és az örökfagynak az olvadása a domináns folyamat 5800-

6000 m tengerszint feletti magasságon. Ez ahhoz vezet, hogy a felszín alatti, törmeléket 

cementáló jég lassan, de jelentős olvadékot eredményezve olvad, a permafroszt aktív 

rétege megnő, és a folyamatosan lefelé szivárgó olvadék a lefolyástalan medencékben 

megreked, és sekély tavakat hoz létre (NAGY B. et al., 2014/b). Rövidtávon tehát megnő 

a felszíni és felszín alatti vízáramlás, hosszú távon viszont egyre fokozódó szárazodás 

várható a permafroszt degradációjának előrehaladásával, ami az itt található tavak 

eltűnéséhez is vezethet (NAGY B. et al., 2014/b). 

 A terület vulkáni jellege miatt az itt található magashegyi víztestek viszonylag 

kis területen is változatos környezeti paraméterekkel jellemezhetők: a fumarolák és 

melegvízű források révén egy-egy kisebb víztest hőmérséklete helyenként akár a 36°C-

ot is elérheti, máshol pedig részben vagy teljesen fagyott tavak találhatók. 

 

2.2. Magashegyi sós tavak prokarióta közösségeinek diverzitása 

 

 A magashegyi sós tavak különleges élőhelynek számítanak, az itt kialakult 

közösségeket alacsony produktivitás jellemzi, a mikrobiális diverzitást, a közösségek 

összetételét és a különböző fajok abundanciáját elsősorban a tengerszint feletti 

magasság, illetve az azzal összefüggésben változó környezeti paraméterek (főként az 

átlaghőmérséklet) befolyásolják (XING, P. et al., 2009, LIU, Y. et al., 2006). A faji 

diverzitást itt az alacsonyabban fekvő tavakhoz képest kevésbé befolyásolja a vízgyűjtő 

terület jellege, és az alacsony tápanyagtartalom is a hiányzó vagy gyér növénytakaró 
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miatt alakul ki (LIU, Y. et al., 2006). Az oligotróf magashegyi tavak esetében a helyben 

keletkező szerves anyag mellett a levegő által szállított por jelent szerves anyag inputot. 

A porszemcsék felszínén a biológiai eredetű szerves anyagban baktériumok, gombák, 

pollenek is megtalálhatók – ezek akár életképesek is lehetnek, így hatással vannak a 

víztestben megfigyelhető diverzitására is (HERVÀS, A. et al., 2009). 

 Az Ojos del Salado és környéke a kevéssé feltárt területek közé tartozik, csak az 

1990-es évek óta kutatják, emiatt kevés szakirodalom áll rendelkezésre az itt található 

tavak fizikai-kémiai paramétereiről, vagy az itt található vizes élőhelyeket benépesítő 

mikrobaközösségekről. Hasonló tulajdonságokkal rendelkező magashegyi élőhelyeket 

azonban a Föld más részein is találunk. 

 Az Antarktisz legnagyobb jégmentes területe, a Dry Valleys egy olyan 

sarkvidéki hegyi sivatag, ahol az Ojos del Saladohoz hasonlóan szintén örökfagy 

jellemző. Szélsőségesen hideg és száraz klímája az élet számára közel limitáló 

(POINTING, S. B. et al., 2009). Itt fekszik az extrém hideg és sós vizű Lake Vida, 

melynek kissé savas (pH = 6,2) jegéből baktériumok által dominált mikrobiótát írtak le 

(MURRAY, A. E. et al., 2012). 

 A jég formálta környezet és magashegyi viszonyok miatt az átlagosan 4200 m 

tengerszint feletti magasságon fekvő Tibeti-fennsík tavai is hasonlítanak a Száraz-

Andok magashegyi tavaira. A régióban több ezer tó található, és mivel az éves 

csapadékmennyiség délről észak felé csökken, a tavak sókoncentrációjában É-D-i 

irányban a hipersóstól az édesvízig terjedő gradiens alakult ki (WU, Q. L. et al., 2006). 

Ez lehetővé teszi a különböző sókoncentrációkhoz alkalmazkodott 

baktériumközösségek összehasonlítását. WU, Q. L. et al. (2006) a Tibeti-fennsík 16 

különböző sókoncentrációjú tavát vizsgálta FISH (Fluorescent In Situ Hybridization), 

DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) és RLB (Reverse Line Blot) 

módszerekkel, és sikerült összefüggést találniuk a baktériumközösségek összetétele és a 

sótartalom változása között. XING, P. et al. (2009) 6 tó prokarióta diverzitását 

hasonlították össze 16S rRNS gén vizsgálatán alapuló klónkönyvtár elemzéssel, és a 

Bacteroidetes, illetve a Cyanobacteria törzsek (ezen belül Synechococcus) dominanciája 

mellett kimutatták, hogy a tengerszint feletti magasság növekedésével a 

bakterioplankton fajgazdagsága csökkent, amit a magassággal járó környezeti 

tényezőkkel (például erősebb UV sugárzás, oligotrófia, alacsony hőmérséklet, alacsony 
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primer produkció) magyaráztak. A Mount Everesten található morénából és 

jégolvadékból képződő tavakban a magasság növekedésével az abundancia és a 

fajgazdagság csökkenését szintén 16S rRNS gén vizsgálatán alapuló klónkönyvtárakkal 

sikerült kimutatni (LIU, Y. et al., 2006).  

 COSTELLO, E. K. et al. (2009) hasonló klónkönyvtár elemzések során kimutatták, 

hogy a Száraz-Andok egy másik területén, a Socompa vulkánon lévő fumarolák (forró 

gőzfeltörések) közelében a talaj fokozott nedvességtartalmának köszönhetően diverz 

prokarióta társulás alakult ki: az 5824 m tengerszint feletti magasságban található 

fumarola közelében olyan, fotoautotrófok által dominált közösség jött létre, mely 

összetételében hasonlított az alacsonyabban (3661 m) fekvő wetland talajából leírt 

közösséghez. 

 Szintén a Socompa vulkánon vizsgálták a 6000 m felett lévő talajok 

mikrobiótáját coxL (szén-monoxid dehidrogenáz enzim génje) és 16S rRNS gén alapú 

klónkönyvtárakkal. Itt az intenzív napsugárzás, a napi akár 70°C-os hőingás, a talaj 

alacsony szén és víztartalma jelenti a korlátozó tényezőket a mikrobák szaporodása 

számára, és ez a szélsőséges környezet leegyszerűsödött közösségszerkezetet 

eredményezett. A közösségben két fő anyagcsere típust különítettek el: az eolikus 

eredetű szerves szént hasznosító heterotrófokat, illetve a kemoautotróf CO2 fixálókat 

(LYNCH, R. C. et al., 2012). 

 A magashegyi vizes élőhelyeken kimutatható baktériumközösségek összetétele a 

viszonylagos taxon szegénység ellenére nagyon változatos. Az eltérések nem csak a 

különböző tavakban fellelhető mikrobióta diverzitásában, hanem ugyanazon tóból 

származó, eltérő helyen vett mintákból, az üledékből vagy vízből leírt 

baktériumközösségek összetételében, valamint a közösségeket alkotó filogenetikai 

törzsek dominanciaviszonyaiban is megmutatkoznak (DEMERGASSO, C. et al, 2010). A 

közösségeket alkotó prokarióta taxonok között olyan szervezeteket is találtak, melyek 

szokatlan másodlagos anyagcseretermékeket termelnek, ezért vizsgálják az ezekben 

rejlő lehetőségeket (például gyulladáscsökkentőként, antibiotikumként történő 

felhasználásukat, BULL, A. T.–ASENJO, J. A. 2013). 
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3. Célkitűzések 
 

 Munkám célja az volt, hogy tenyésztéstől független molekuláris biológiai 

módszerekkel feltárjam az Ojos del Salado 3770 és 6500 m közötti tengerszint feletti 

magasságban fekvő tavaiban és azok környezetében előforduló baktériumközösségek 

szerkezetét és azokat összehasonlítsam más, hasonló környezetből kimutatott 

baktériumközösségekkel.  

 Vizsgálataimhoz két, a 16S rRNS gén vizsgálatán alapuló molekuláris biológiai 

módszert alkalmaztam. Denaturáló gradiens gélelektroforézissel a mintákban lévő 

baktériumközösségek molekuláris ujjlenyomatának összehasonlítását, és egyes 

domináns filotípusok taxonómiai azonosítását végeztem el. A részletes 

diverzitáselemzéshez két 6500 m tengerszint feletti magasságban vett mintából 

klónkönyvtárakat hoztam léte, és a feldolgozásukkal kapott eredményeket hasonlítottam 

össze. 
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4. Anyagok és módszerek 
 

 A mintavétel a Dr. Nagy Balázs által szervezett Földgömb-Atacama 

Klímamonitoring 2014-es expedíciója során történt, 2014. február 8 és 20 között. A víz- 

és üledékmintákat (1. ábra) a helyszíneken (2. ábra) 50 ml-es steril Falcon csövekbe 

vették, majd a 2014. március 8-án kezdődő feldolgozásukig 4-8°C közötti 

hőmérsékleten tárolták. 

1. ábra. Az Ojos del Salado tavaiból származó üledékminták (balról jobbra AS-1-től AS-14-ig) 

 

Az Ojos del Salado tavaiból és azok környezetéből származó 17 (14 üledék és 

3 víz) minta (1.ábra) bakteriális közösség összetételének vizsgálatát kétféle molekuláris 

biológiai módszerrel végeztem el. Ehhez először a mintákból közösségi DNS-t 

izoláltam az Ultra CleanSoil DNA Isolation Kit, (Mo-Bio) protokolljának megfelelően. 

Az 50 ml térfogatnyi vízmintát 0,45 µm pórusátmérőjű membránfilteren átszűrtem, és a 

feldarabolt szűrőn lévő biomasszából szintén DNS-t izoláltam, míg az üledékminták 

esetében a 50 ml térfogatú Falcon csőbe gyűjtött minták (1. ábra) belsejéből vett 

spatulányi (~0,5-0,5 g-nyi) mennyiséget tettem a DNS izoláló csőbe. 

 A közösségi DNS-izolátumból PCR (Polymerase Chain Reaction, polimeráz-

láncreakció) során Bacteria specifikus primerpárral (27F,: AGA GTT TGA TCM TGG 

CTC AG és 1401R: CGG TGT GTA CAA GAC CC) szaporítottam fel a vizsgált 16S 

rRNS génszakaszt. A PCR sikerességét minden esetben 100 ml TBE puffert, 1 g agart 

és 3 µl DNS festéket (GR Safe Nucleic Acid Gel Stain) tartalmazó 1%-os agaróz gélben 

végzett elektroforézissel ellenőriztem. A baktériumközösségek összetételét ennek a 
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nukleinsav szakasznak a bázisösszetétele (DGGE) és bázissorrendje (klónkönyvtár) 

alapján elemeztem. 

 

A PCR hőprofilja a következő volt (32 ciklus futott): 

Primer denaturáció 95°C 5:00 perc 

Denaturáció 94°C 0:30 perc 

Anneláció 52°C 0:45 perc 

Extenzió 72°C 1:00 perc 

Végső extenzió 72°C 10:00 perc 

 

A PCR premix egy mintára a következő összetevőkből állt (25 µl végtérfogatban): 

Taq polimeráz puffer 2,5 µl 

MgCl2 2 µl 

Forward primer 0,25 µl 

Reverz primer 0,25 µl 

dNTP 5 µl 

víz 14 µl 

Taq polimeráz 0,5 µl 

 

4.1. Denaturáló gradiens gélelektroforézis (DGGE) 

 

 A DGGE elméleti alapja az, hogy a mintákból származó és az egyes taxonokra 

jellemző azonos hosszúságú, de eltérő bázissorrendű kétszálú PCR termékek a 

denaturáló (urea és formamid) gradienst tartalmazó gélben futtatva különböző 

denaturálószer koncentrációnál válnak szét egymástól.  

A DGGE-hez használt PCR termékek előállításakor speciális GC-kapcsot 

tartalmazó primert alkalmaztam, mely megakadályozta a DNS fragmentum két szálának 

teljes szétválását. Ehhez a közösségi DNS 16S rDNS felszaporított szakaszán egy 

második, úgynevezett „semi-nested” PCR-t is végeztem, mely során a 16S rDNS egy 

rövidebb (~500 bp hosszúságú) szakaszának felsokszorozása történt meg. Ezúttal 27F-

GC és 519R primereket használtam. 

 A DGGE futtatásához Ingeny Phor U készüléket használtam, a futtatás TRIS 
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pufferrel, 7%-os poliakrilamid gélben történt, amely 40-től 60%-os denaturálószer 

gradienst tartalmazott. Az elektroforézis 100 V-on 60°C-on 14 órát vett igénybe. A 

futást követően a gélt etídium-bromiddal festettem. Ez a festék a DNS kettős spiráljába 

ékelődve UV fény által gerjeszthetővé válik, és narancssárga fényt emittál, így a gélt 

UV fénnyel megvilágítva az egymástól eltérő távolságra futott PCR termékek láthatóvá 

válnak. 

 A gélképet további elemzés céljából lefotóztam, majd az egyes gélsávokban lévő 

jól elkülönülő, domináns csíkokat a gélből kivágtam. A DNS fragmentumokat a 

kivágott gél darabokból desztillált vízzel oldottam ki. A kioldott DNS-szakaszokat 

ismét PCR-nek (27F és 519R: GTN TTA CNG CGG CKG CTG) vetettem alá, majd ezt 

követően a kapott PCR termékek bázissorrendjének meghatározása az LGC Genomics 

szolgáltatásának igénybevételével történt. 

 A szekvenciákat a Chromas program segítségével értékeltem ki, majd a 

filogenetikai identifikációt az EzTaxon internetes adatbázisában lévő 16S rRNS gén 

szekvenciákkal való összehasonlítás alapján végeztem el. 

 

4.2. 16S rRNS gén klónkönyvtárak 

 

 Két mintavételi helyről (AS-1 és AS-2) származó közösségi DNS-ből 

klónkönyvtárakat készítettem, melyekhez az amplifikált 16S rDNS szakaszokat TA 

klónozó vektorba ligáltam (TOPO-TA Cloning Kit), majd ezeket kompetens E. coli 

sejtekbe transzformáltam. 

 A ligátum létrehozása ligáz enzim, vektor, puffer és a ligálandó tisztított PCR 

termék összemérését követően egy éjszakán át 4°C-on való inkubálással történt. A 

ligátumot E. coli JM109 kompetens sejtekbe transzformáltam úgy, hogy a 

sejtszuszpenzió és a ligátum keverékét 45 másodpercen keresztül 42°C-os hősokknak 

tettem ki. Ezt követően a sejteket SOC médiumban 1,5 órán át 38°C-on inkubáltam, 

növesztettem.  

A transzformálás sikerességét kék-fehér szelekcióval ellenőriztem úgy, hogy 

ampicillint tartalmazó szelektív LB agar felszínére IPTG-t és Xgal-t szélesztettem, és az 

így előállított agar felszínén növesztettem a transzformált sejtek telepeit. A kék-fehér 

szelekció elméleti alapja az, hogy a szelektív, ampicillin tartalmú agaron csak olyan 
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telepek képesek kifejlődni, melyek felvették a vektort, mivel a klónozó vektorban 

megtalálható az ampicillin rezisztencia gén. A vektor tartalmazza a ß-galaktozidáz 

enzim génjét (lacZ) is, ám az inzert ezen a helyen épül be a konstrukcióba, ami miatt az 

inzerttel rendelkező vektort felvett sejtek nem lesznek képesek bontani az X-gal-t, 

melynek bomlásterméke kék színreakciót eredményez. Az inzert nélküli vektort 

tartalmazó sejtek az X-gal bontása révén tehát kék, az inzertet tartalmazó sejtek pedig 

fehér telepeket képeznek a fent leírt tápagaron. Az IPTG egy laktóz-analóg, ami kiváltja 

a ß-galaktozidáz enzim génjének kifejeződését. 

 A fehér telepek közül 96-ot először LB-Amp tápagarra átpontoztam, majd egy 

éjszakás 38°C-os inkubációt követően a kifejlődött telepeket 96 lyukú microtiter 

lemezekre vittem fel, és 30 µl desztillált vízzel szuszpendáltam. 

 Az elkészült klónkönyvtárra nested PCR-t készítettem, így először a vektorra 

specifikus M13 régiót amplifikáltam (M13R: GCG GAT AAC AAT TTC ACA CAG G 

és M13F: GTA AAA CGA CGG CCA GT primerekkel), majd az ezen belül 

elhelyezkedő inzertet, azaz a beépült 16S rDNS szakaszt (27F és 1401R primerekkel). 

 A nested PCR termékeit ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction 

Analysis) elemzésnek vetettem alá, mely során kétféle restrikciós endonukleázzal 

emésztettem azokat. A kétféle (BsuRI és Hin6I) enzim különböző helyen képes hasítani 

a DNS molekulát, így eltérő emésztési mintázatot eredményezett.  

 Az emésztett termékeket 2%-os agaróz gélben futtattam meg, majd az így kapott 

emésztési mintázatokat a CorelDraw program segítségével értékeltem ki. Az eltérő 

emésztési mintázatú csoportok közül egy-egy reprezentatív klónt bázissorrendjének 

meghatározására került sor az LGC Genomics révén. 

 A visszakapott szekvenciákat a DGGE esetében leírtak szerint elemeztem. 
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5. Eredmények és értékelés 
 

5.1. A baktériumközösségek szerkezetének összehasonlítása DGGE módszerrel 

 

 A 17 környezeti mintából izolált közösségi DNS DGGE elemzése során 

bepillantást nyertem a különböző mintavételi helyeken előforduló baktériumközösségek 

domináns taxon összetételébe (2. ábra). A mintákban összesen 86 egymástól eltérő 

távolságra futott csíkot detektáltam, ami a DGGE módszer elvéből következően a 

mintákban ugyanennyi különböző bázis összetételű 16S rRNS gén jelenlétére enged 

következtetni. Az egyes mintáknak megfeleltethető gélsávok (2. ábra) átlagosan 20 

egymástól elkülönülő csíkot tartalmaztak. A legkevesebb különálló csík az AS-2 (6 db), 

AS-3 (9 db), AW-1 (12 db), AS-1 és AS-7 (14-14 db) minták esetében volt 

megfigyelhető, míg a legnagyobb elkülönülő csíkszámot az AS-13 (28 db), AS-11 (34 

db) és AS-6 (30 db) mintáknál detektáltam. 

 A gélsávok mintázatának összehasonlításával nyert dendrogram (2. ábra) azt 

mutatja meg, hogy a minták baktériumközösségeinek szerkezete mennyire hasonlított 

egymáshoz.  

 A dendrogramon az AS-1, AS-2, AS-3, AS-4 minták különültek el leginkább a 

többitől, vagyis a 6500 m tengerszint feletti magasságon lévő élőhelyek 

baktériumközösségeinek szerkezete feltételezhetően nagyban különbözik a többi, 

alacsonyabb területekről kimutatható baktériumközösségekétől. Ezekben a gélsávokban 

a DGGE csíkok jellemzően alacsony száma alapján egyszerű közösség feltételezhető. 

 A többi minta közül az 5900 m tengerszint feletti magasságból származó minták 

aszerint álltak párokba, hogy milyen területről származtak. Az első tóhoz kapcsolódó 

minták közül a vízminta (AW-1) az összes többi (talaj és üledék minták) 

testvércsoportjaként jelent meg, továbbá a két talaj, és két üledék minta szintén párba 

rendeződött. Így elmondhatjuk, hogy az ujjlenyomat módszer alapján a leghasonlóbb 

környezetből származó minták baktériumközösségének összetétele mutatta a 

legnagyobb egyezést, a második leginkább hasonlító DGGE mintázat pedig a térben 

közel lévő mintavételi helyekhez köthető. Ezt a trendet az is megerősíti, hogy az 

5900 m-en fekvő második tóból származókét minta szintén testvércsoportokat képezett, 

és viszonylag nagyfokú hasonlóságot mutatott az első tó DGGE ujjlenyomatával. 
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2. ábra. Az Ojos del Salado tavaiból származó mintákra jellemző baktériumközösségek hasonlósága a DGGE ujjlenyomat alapján és a minták jelölése, típusa, a 
mintavételi hely tengerszint feletti magassága, jellemzői.  

AW-3 víz 4350 m Laguna Verde melegvizes fürdőmedence, 34 °C 

AS-13 üledék 3770 m Laguna Santa Rosa, 10-15 cm mélyről, vízhőfok 7 °C 

AW-2 víz 4350 m Laguna Verde, 15 cm mélyről, vízhőfok 14 °C 

AW-1 víz 5900 m Vékonyan befagyott felszínű tó, 10 cm mélyről, vízhőfok 7-8°C 

AS-11 üledék 5900 m 1.tó melletti kiszáradt medencealj, permafroszt felett 

AS-8 üledék 5900 m 
1.tó melletti kiszárad medencealj, permafroszt felett 

 
AS-6 üledék 5900 m 

1.tó, tóperemi üledék, 10-15 cm mélységből, vízhőfok 7-8 °C 

 
AS-5 üledék 5900 m 

1.tó, tóperemi üledék, 0-5 cm mélységből, vízhőfok 7-8 °C 

 
AS-9 üledék 5900 m 

2.tó, tóperemi üledék (20 cm vízréteg alól), vízhőfok 7 °C 

 
AS-10 üledék 5900 m 

2.tó szegélyéről, permafroszt felett 

 
AS-14 üledék 4350 m 

Laguna Verde szegélyén 36 °C forrásvízzel átitatott 

 
AS-12 üledék 3770 m 

Laguna Santa Rosa, 0-5 cm mélyről, vízhőfok 7 °C 

 
AS-7 üledék 5900 m 

1. tó környezetében, permafroszt feletti felső 5 cm 

 
AS-4 üledék 6500 m 

kráteralji vízjégborítás mellett 

 
AS-1 üledék 6500 m 

melegvizes patak fenéküledéke 

 
AS-3 üledék 6500 m 

melegvizes patak meder mellett 

 
AS-2 üledék 6500 m 

kráteralji vízjégborítás mellett 
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 Az alacsonyabban fekvő területeknél ez a trend lazult, a minták hasonlósága 

kevésbé volt jellemző, a Laguna Santa Rosa (AS-12) és a Laguna Verde (AS-14) 

mintáihoz egy 5900 m magasból származó talajminta (AS-7) mutatott hasonlóságot. Ez 

a talajminta nem a tavak közvetlen környezetéből származott, hanem az azok felett 

induló lejtő felső rétegéből. 

 Érdekes megjegyezni, hogy a meleg vizes helyekről származó minták (AS-1, 

AS-3, AS-14, AW-3) baktériumközösségei között meglehetősen nagyfokú eltérés 

mutatkozott. 

 
1. táblázat. A DGGE csíkok taxonómiai besorolásának eredménye 

DGGE csík Minta Hasonlóság (%) Legközelebbi leírt faj (EzTaxon) 
Firmicutes    
An_9 AS-12 97% (179/184) Halanaerobium sehlinense (JN381500) 
Gemmatimonadetes   
An_3 AS-6 85% (384/450) Gemmatimonas aurantiaca (AP009153 ) 
An_8 AS-8 86% (387/449) Gemmatimonas aurantiaca (AP009153 ) 
Proteobacteria   
An_29 AS-1 98% (461/469) Rhodanobacter umsongensis (FJ821731) 
An_1 AS-4 91% (418/461) Thiobacillus thiophilus (EU685841 ) 
An_14 AS-13 98% (461/471) Thiobacillus thiophilus (EU685841 ) 
An_2 AS-6 98% (429/436) Noviherbaspirillum psychrotolerans (JN390675) 
An_13 AS-9 99% (463/470) Noviherbaspirillum psychrotolerans (JN390675) 
An_5 AS-7 98% (446/457) Herminiimonas glaciei (EU489741) 
An_6 AS-8 98% (454/465) Janthinobacterium svalbardensis (DQ355146) 
An_10 AS-10 97% (398/412) Brevundimonas faecalis (FR775448) 
An_11 AS-10 98% (460/471) Thermomonas brevis (AJ519989) 
An_15 AW-1 99% (455/465) Hydrogenophaga defluvii (AF019073) 
An_25 AW-3 98% (449/459) Hydrogenophaga defluvii (AF019073) 
An_19 AW-2 94% (436/466) Arhodomonas recens (HQ833040) 
An_20 AW-2 91% (333/365) Alkalilimnicola ehrlichii (CP000453) 
TM7    
An_4 AS-7 85% (361/427) Candidatus Saccharimonas aalborgensis (CP005957) 

 

 A DGGE gélből a domináns, a többitől jól elkülönülő csíkokat, összesen 26-ot, 

kivágtunk, és bázissorrendjüket meghatároztuk (1. táblázat). Közülük 19 szekvencia 

bizonyult értékelhetőnek, melyek az EzTaxon adatbázis alapján a Proteobacteria, a 

Gemmatimonadetes, a TM7 és a Firmicutes törzsek különböző fajainak 16S rRNS gén 

bázissorrendjével mutatták a legnagyobb egyezést. 
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 A szekvenciákkal közel rokon szervezetek között volt például a hiperszalin 

Mono Lake-ből izolált Alkalilimnicola ehrlichi, mely fakultatív kemoautotróf 

anyagcseréje révén szervetlen elektrondonorokkal (arzenit, szulfit, hidrogén, kénszulfát) 

nitrát vagy nitrit redukcióra képes (OREMLAND, R. S. et al., 2002). E többszörösen 

extremofil (15-190 g/l NaCl tartalmat tolerálni képes, pH 9,5 optimummal jellemezhető) 

gammaproteobaktériummal nagyfokú egyezést mutató szekvenciát a Laguna Verde 

vizéből (AW-2) mutattam ki. 

 Több andoki mintából (AS-4, AS-6, AS-7, AS-9, AS-12) is kimutattam 

Betaproteobacteria osztályba tartozó pszichrofil vagy pszichrotoleráns fajok 

bázissorrendjéhez hasonlító szekvenciákat. Ezek közé a fajok közé tartozott például az 

antarktiszi Larsemann Hills területéről izolált Noviherbaspirillum psychrotolerans (-5–

30°C közötti hőmérséklet toleranciával) (BAJERSKI, F. et al., 2013), a grönlandi 

gleccserből izolált Herminiimonas glaciei (1-35°C) (LOVELAND-CURTZE, J.-MITEVA, V. 

I.-BRENCHLEY, J. E., 2009), és a Thiobacillus thiophilus (obligát kemolitoautotróf, mely 

-2–30°C-ig mutatott növekedést) (KELLERMANN, C.-GRIEBLER, C., 2009). 

 Az AS-6 és az AS-8 mintákból származó szekvenciák csak távoli hasonlóságot 

mutattak a Gemmatimonadetes törzs egyetlen tenyésztésbe vont fajával (Gemmatimonas 

aurantiaca). 

 A Firmicutes törzset az extrém halofil szigorúan anaerob Halanaerobium 

sehlinense faj képviselte, melyet egy tunéziai hiperszalin (<20% NaCl) tóból írtak le 

(ABDELJABBAR, H. et al., 2013). A Laguna Santa Rosa extrém sós vizű tó 

üledékmintájából (AS-12) kimutatott szekvencia 97%-ban egyezett ennek a fajnak a 

16S rRNS gén bázissorrendjével. 

 

5.2. A klónkönyvtárak eredményeinek összehasonlítása és kiértékelése 

 

 A két 96 tagú klónkönyvtár ARDRA elemzésével az AS-1 esetében 27, az AS-2 

esetében pedig 29 különböző csoportot különítettem el, melyek között 9-9 major csoport 

(kettőnél nagyobb taglétszámú) és 16 (AS-1) illetve 13 (AS-2) minor csoport volt. 

Az EzTaxon internetes adatbázis segítségével 19 (AS-1) és 20 (AS-2) 

reprezentatív molekuláris klón azonosítását végeztem el. Ennek alapján a két 

klónkönyvtárban összesen 7 filogenetikai törzs (Acidobacteria, Actinobacteria, 
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Aquificae, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Proteobacteria és TM7) képviselőinek a 

jelenlétét mutattam ki (3. ábra). Közülük mind a két klónkönyvtárban megtalálhatók 

voltak az Acidobacteria, az Actinobacteria és a Proteobacteria filogenetikai törzsek 

képviselői. Bár a Proteobacteria törzs képviselői mindkét mintában jelen voltak, de az 

AS-2 esetében csak a Betaproteobacteria osztály képviselői fordultak elő, míg az AS-1 

klónkönyvtár esetében az Alpha-, a Beta- és a Gammaproteobacteria osztály képviselői 

egyaránt kimutathatók voltak. A TM7 és a Bacteroidetes filogenetikai törzsek 

képviselői csak az AS-1 klónkönyvtárban fordultak elő, míg a Cyanobacteria és 

Aquificae törzsekbe sorolható molekuláris klónokat csak az AS-2 klónkönyvtárban 

sikerült azonosítanom. 

 A két klónkönyvtár nem csak a kimutatott taxonok összetételében különbözött 

egymástól, hanem azok aránya is jelentősen eltért egymástól (3.ábra). Míg az AS-1 

klónkönyvtár legnagyobb taglétszámú filogenetikai törzse az Acidobacteria (két major 

és egy minor csoporttal az azonosított klónok felét teszi ki) volt, addig ugyanez az AS-2 

klónkönyvtárban jóval kevesebb reprezentánssal volt jelen. Ugyanakkor az AS-2 

legnépesebb csoportja, a Cyanobacteria törzs képviselői egyáltalán nem voltak 

kimutathatóak az AS-1 klónjai között. 

 
3. ábra. A két 6500 m tengerszint feletti magasságról származó mintából 16S rRNS gén vizsgálatán 

alapuló klónkönyvtárakban kimutatott filogenetikai törzsek (Proteobacteria esetén osztályok) 
százalékos megoszlása 
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 A klónkönyvtárak elemzése során a molekuláris klónokkal legközelebbi 

egyezést mutató már leírt fajok vagy környezeti klónok adatait a 2. és 3. táblázatban 

adom meg. Mindkét általam vizsgált klónkönyvtárból származó molekuláris klónok 

között előfordultak olyan szekvenciák, melyek nagyfokú egyezést mutattak hideg, jég 

által befolyásolt, magashegyi talajok vagy vizek környezetéből kimutatott klónokkal. 

 Az Acidobacteria törzs képviselőit barlangi környezetből, üledékből, meleg 

vizes forrásokból, savas bányatóból egyaránt kimutatták már. Bár a törzs képviselőit a 

leggyakoribb talajbaktériumok között tartják számon, mégis ebből a laboratóriumi 

körülmények között nehezen tenyészthető csoportból ezidáig kevés fajt sikerült leírni.  

A törzs képviselői elterjedtek a sarkköri ökoszisztémákban is, a Granulicella 

arctica fajt például észak-Finnország hegyi tundra talajából írták le (MÄNNISTÖ, M. K. 

et al., 2012). Az AS-1 klónkönyvtárban nagy gyakorisággal fordultak elő a G. arctica 

fajjal egyezést mutató szekvenciák. E faj képviselői dominánsak voltak a savas pH-jú 

tundra talajban, és aktivitást mutattak alacsony (4°C) hőmérsékleten, valamint többszöri 

olvadás-fagyás ciklus után is (MÄNNISTÖ, M. K. et al., 2012; PANKRATOV, T. A.-

DEDYSH, S. N., 2010). Emellett a szintén ebbe a törzsbe tartozó Bryocella nemzetségbe 

sorolható szekvenciát is kimutattam.  

Az AS-2 klónkönyvtárból származó Acidobacteria klónok 99%-os hasonlóságot 

mutattak olyan, eddig tenyésztésbe nem vont klónokkal, melyeket korábban a 

természetes savas kémhatású spanyolországi Rio Tinto folyóból mutattak ki 

(GARCÍA‐MOYANO, A. et al., 2012). Az innen leírt klónok az Acidipila rosea fajjal 

mutatják a legnagyobb egyezést. Érdekes, hogy ugyanebben az andoki mintában az 

Actinobacteria törzs képviselői között is voltak a Rio Tinto környezetéből származó 

klónokkal egyezést mutató szekvenciák. 
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2. táblázat.  Az AS-1 klónkönyvtár molekuláris klónjainak taxonómiai besorolása 

Minta klón 
Klónok 
száma Hasonlóság (%) Legközelebbi egyezés EzTaxon szerint Forrás 

Acidobacteria 

AS_1_A1 24 96% (888/922) Granulicella arctica (MP5ACTX2T) Tundra talaj, ÉNY Finnország 

AS_1_C5 1 97% (787/808) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
ERF-1A1 (DQ906050) 

Extrém savas pH-jú talaj, 
Spanyolország 

AS_1_G5 3 97% (827/857) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
FJ466009 (B146) Vulkáni üledék, Hawaii 

Actinobacteria 

AS_1_A3 1 94% (750/794) Calidifontibacter indicus (EF187228) Melegvizű forrás, India 

AS_1_B10 1 92% (810/880) Glaciihabitans tibetensis (KC256953) Midui gleccser olvadékvize, 
Tibet 

AS_1_C8 1 98% (911/930) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
OY07-C186 (AB552456) Vulkáni üledék, Japán 

AS_1_F12 1 92% (813/885) Alpinimonas psychrophila (GU784868) Rettenbach gleccser (Ausztria) 
kriokonit 

AS_1_G8 2 97% (804/832) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón P23 
(DQ351736) 

Talaj, La Gorce hegység, 
Antarktisz 

Bacteroidetes 

AS_1_A9 1 95% (669/701) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
bacnit74 (EU861918) 

Hegyi tundra talaj, Niwot 
Ridge, Colorado, USA 

AS_1_C9 1 98% (921/942) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
R36499 (FR682729) 

Talaj, Princess Elisabeth 
Station, Antarktisz 

AS_1_D10 1 96% (860/895) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
auto12_4W (GU731312) 

Arzén szennyezett talaj, 
Németország 

Alphaproteobacteria 

AS_1_B2 1 98% (862/884) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón JFJ-
ICE-Bact-04  (AJ867748) Olvadékvíz, Svájc 

As_1_G7 1 95% (816/857) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
2B_04D (JX098353) 

Talaj 6000 m tszf, Száraz-
Andok 

Betaproteobacteria 

AS_1_H2 2 100% (939/943) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
V6_44 (JF267704_s) 

barnakőszén bánya, Sokolov, 
Csehország 

Gammaproteobacteria 

AS_1_F11 1 99% (868/881) Rhodanobacter umsongensis (FJ821731) Talaj, Korea 

TM7 

AS_1_D8 6 98% (895/912) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
C129 (AF507687) erdő talaj 

AS_1_E12 1 92% (710/773) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
p9h04ok (EU861897) magas füves préri talaj (USA) 

AS_1_F3 1 98% (945/965) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
C129 (AF507687) erdő talaj 

AS_1_G2 3 97% (797/820) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
C129 (AF507687) erdő talaj 

 

http://www.ezbiocloud.net/eztaxon/hierarchy?m=nomen_view&nid=Alpinimonas+psychrophila
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3. táblázat. Az AS-2 klónkönyvtár molekuláris klónjainak taxonómiai besorolása 

Minta klón Klónok 
száma Hasonlóság (%) Legközelebbi egyezés EzTaxon szerint Forrás 

Acidobacteria 

AS_2_E8 1 99% (547/554) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
RT8-ant02-d03-W (JF807641) 

extrém savas vizű folyó 
üledéke (Rio Tinto) 

AS_2_G9 1 99% (933/941) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
RT8-ant02-d03-W (JF807641) 

extrém savas vizű folyó 
üledéke (Rio Tinto) 

AS_2_H1 1 99% (870/882) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
RT8-ant02-d03-W (JF807641) 

extrém savas vizű folyó 
üledéke (Rio Tinto) 

AS_2_A7 1 91% (761/840) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
CG-29 (FN391826) savas arzénszennyezett talaj 

Actinobacteria 

AS_2_A11 1 93% (788/844) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
OY07-C082 (AB552368) Vulkáni üledék, Japán 

AS_2_A12 17 99% (804/816) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
OY07-C082 (AB552368) Vulkáni üledék, Japán 

AS_2_C6 2 87% (730/837) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
ERF-F5 (DQ906077) 

természetes extrém savas 
környezet, Rio Tinto (DNy 

Spanyolország) 

AS_2_C9 1 96% (857/893) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
OY07-C082 (AB552368) Vulkáni üledék, Japán 

AS_2_D5 3 94% (860/918) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
AK4AB1_11H (GQ396916) 

gleccser környezetéből vett 
nem fagyott talaj (Mendenhall 
gleccser, Juneau, AK, USA) 

Aquificae 

AS_2_A1 2 91% (782/858) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
3684 (CP002726) 

extrém savas meleg vízű forrás 
(Yellowstone nemzetipark, 

USA) 

Cyanobacteria 

AS_2_A2 2 96% (826/858) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
HF_NC_30 (FJ625369) boreális fenyőerdő talaj 

AS_2_A3 15 98% (879/895) 
Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 

Central-Bottom-cDNA_clone89 
(HE604029) 

lignit bányató, Németország 

AS_2_A5 10 97% (824/850) 
Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 

Central-Bottom-cDNA_clone89 
(HE604029) 

lignit bányató, Németország 

AS_2_C4 1 91% (782/860) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
R10 (EU445198) trópusi erdő talaja 

AS_2_D2 1 96% (868/900) 
Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 

Central-Bottom-cDNA_clone89 
(HE604029) 

lignit bányató, Németország 

AS_2_F2 1 96% (847/886) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
HF_NC_30 (FJ625369) boreális fenyőerdő talaj 

AS_2_F5 1 85% (755/886) 
Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 

Central-Bottom-cDNA_clone89 
(HE604029) 

lignit bányató, Németország 

Betaproteobacteria 

AS_2_A10 7 98% (827/846) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón  
A1_e2 (HQ317061) talaj, Antarktisz 

AS_2_F1 1 91% (758/830) Tenyésztésbe nem vont baktérium klón 
OY07-C016 (AB552310) Vulkáni üledék, Japán 

AS_2_G12 1 91% (724/799) Thiobacillus plumbophilus (AJ316618) n.a. 
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Az Actinobacteria törzsbe 5-5 különböző ARDRA csoportba sorolt molekuláris 

klón került. Ezek az AS-1 esetében minor csoportot alkottak, az AS-2 klónjai között 

viszont két major csoport is ebbe a törzsbe tartozott. Az AS-1 esetében főként 

pszichrofil fajokkal mutattak egyezést a klónok, melyeket az általunk vizsgált 

élőhelyhez hasonló területekről mutattak ki, például az antarktiszi La Gorce hegység 

talajából, tibeti gleccser olvadékvizével átitatott talajból (Glaciihabitans tibetensis), az 

ausztriai Rettenbach gleccser felszínén lévő kriokonitból, illetve egy Japánban található 

vulkán üledékéből (AISLABIE, J. M.-BROADY, P. A.-SAUL, D. J., 2006, LI, A.H. et al., 

2014., SCHUMANN, P. ET AL. 2012). A bázissorrendek egyezése azonban ezekben az 

esetekben 94%, vagy annál is alacsonyabb volt, így az andoki klónkönyvtárakban lévő 

klónok eddig le nem írt fajokat valószínűsítenek. Az ausztriai gleccser felszínén lévő 

kriokonitból leírt, a Microbacteriaceae családba tartozó Alpinimonas psychrophila faj 

növekedési optimuma 1-15°C között van (SCHUMANN, P. et al, 2012). Az antarktiszi La 

Gorce hegység talajából származó izolátumok igen ellenállónak mutatkoztak a fagyás-

olvadás átmenettel szemben, jól tolerálták a kiszáradást, valamint a legkülönfélébb 

szénhidrátok hasznosítására voltak képesek (AISLABIE, J. M.-BROADY, P. A.-SAUL, D. J. 

2006). 

Az andoki klónkönyvtárakban olyan autotróf vasoxidáló (AS-2), illetve 

vasredukáló (AS-1) baktériumokkal egyezést mutató klónokat is találtam, melyek 

legközelebbi rokonait Japánban egy nemrégiben kitört vulkán hamujából kimutatott 

pionír mikrobaközösség tagjaként írtak le (FUJIMURA R. et al., 2012). A két 

klónkönyvtárban előforduló, acidofil vas-oxidáló (Ferrithrix thermotolerans) és vas-

redukáló (Aciditerrimonas ferrireducens) fajokhoz (FUJIMURA R. et al., 2012) hasonlító 

molekuláris klónok jelenléte a savas kémhatás hajtotta vas-ciklus jelenlétét feltételezik. 

A Miyaka szigetén található Oyama hegy 2000-ben tört ki, a mikrobaközösség 

szukcesszióját 2003 és 2009 között vizsgálták. Az erősen savas (pH 3-3,6), 

vegetációmentes, tápanyagszegény vulkáni üledékből leírt baktériumok az 

Actinobacteria törzsbe sorolhatóak a 16S rRNS gén szekvenciája alapján (FUJIMURA R. 

et al., 2012). 

A Bacteroidetes törzsbe tartozó Sphingobacteriaceae család képviselői általában 

gyakoriak hideg élőhelyeken, például hegyi vagy tundra talajokban, aktívak alacsony 

hőmérsékleten, jól bírják a fagyás-olvadás periódusokat és a kiszáradást (MÄNNISTÖ, M. 
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K. et al,, 2010). Az AS-1 klónkönyvtár két minor klónja is a Mucilaginibacter 

frigoritolerans fajjal mutatta a legnagyobb egyezést hasonlított, de kevesebb, mint 97%-

ban (MÄNNISTÖ, M. K. et al., 2010). A Bacteroidetes törzs Cytophagales rendjébe 

sorolható minor klón az antarktiszi Princess Elisabeth Station közelében lévő talajból 

kimutatott klónhoz hasonlított leginkább, a leírt fajok közül pedig a Hymenobacter 

arcticus fajhoz (CHANG, X. et al., 2014) mutatott nagyfokú hasonlóságot. Ezen a 

területen végzett talaj mikrobióta vizsgálatok során az Actinobacteria és Bacteroidetes 

dominanciáját mutatták ki, az Actinobacteria főként kozmopolita fajokkal képviseltette 

magát, míg a Bacteroidetes törzsbe sorolható filotípusok 2/3-a antarktiszi előfordulású 

volt (PEETERS, K. et al., 2011). 

Az Alphaproteobacteria osztály képviselői között sikerült azonosítanom egy 

olyan klónnal hasonlóságot mutató csoportot, amit korábban szintén a Száraz-Andokból 

mutattak ki, egy 6000 m tengerszint feletti magasságon lévő talajból. Innen 9 különböző 

törzs képviselőinek jelenlétét igazolták (LYNCH, R. C. et al., 2012), melyek közül 5 

egyezik az AS-1 klónkönyvtárból is kimutatott törzsekkel. 

 A Gammaproteobacteria osztályba tartozó Rhodanobacter umsongensis faj 16S 

rRNS gén bázissorrendjére hasonlító szekvenciát az AS-1 klónkönyvtárban és a DGGE-

ből származó gének között is azonosítottam. Ennek a fajnak a típustörzsét eredetileg egy 

koreai ginzenggel beültetett termőföld talajából izolálták (KIM, Y.S., et al, 2013). 

 A Betaproteobacteria osztály képviselői között a Thiobacillus nemzetség egyik 

fajához (T. plumbophilus) kismértékű (91%) egyezést mutató molekuláris klónt az AS-2 

klónkönyvtárban azonosítottam. A nemzetség más tagjaihoz nagyobb mértékben 

hasonlító szekvenciákat a DGGE során is kimutattam. Ez megerősíti a vizsgált 

mintavételi területeken a kemolitoautotróf szervezetek jelenlétét. 

 Az AS-1 klónkönyvtárban több olyan szekvenciát is találtam, melyek 

legnagyobb egyezést a TM7 jelzésű „candidate” törzs képviselővel mutatták. 

 Az AS-2 klónkönyvtárban az Aquificae törzs egy képviselőjét azonosítottam, 

ami 2 reprezentánssal volt jelen a klónkönyvtárban, és leginkább a Hydrogenobaculum 

acidophilum fajra hasonlított, ám ezzel is csak távoli egyezést mutatott. Ezt a fajt egy 

Japán vulkáni környezetből, fumarola közeléből írták le (SHIMA S.-SUZUKI K-I., 

1993). 
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 Az Aquificae törzshöz hasonlóan szintén csak az AS-2 klónkönyvtárban 

fordultak elő cianobaktériumok, ám ezek az itt leírt közösség legnépesebb csoportját 

képezték. Az EzTaxon adatbázis alapján egyik szekvencia sem állt közel eddig 

tenyésztésbe vont fajjal. A kimutatott cianobaktériumok három csoportra különültek, és 

erdei talajokból, bányatavakból kerültek izolálásra a velük távoli egyezést mutató 

klónok. 

 

5.3. Az Ojos del Salado magashegyi tavainak üledékéből kimutatott filotípusok 

diverzitásának összehasonlítása hasonló élőhelyek mikrobaközösségeivel 

 

Az AS-1 jelzéssel ellátott minta a 6500 m tengerszint feletti magasságon 

található krátertó vízjégborítása mellől származó üledék, amit a mederben felgyűlt jég 

olvadékvize itat át. Ez a környezet gyakran fagyott, az Ojos del Salado 6893 m magas 

csúcsán mért talajhőmérséklet profilja kimutatta, hogy 730 nap alatt csupán 18 napon 

mértek fagypont feletti hőmérsékletet (NAGY B. et al., 2014/a). Emiatt az itt található 

mikrobaközösséget főként a fagyást és extrém hideget jól toleráló baktériumok 

alkothatják. Ezt a feltevést az AS-1 klónkönyvtárból kimutatott és azonosított 

filotípusok is alátámasztják. A főként pszichrofil (hidegkedvelő) vagy hidegtűrő 

baktériumok bázissorrendjével egyező szekvenciák alapján olyan közösséget sikerült 

azonosítanom, melynek összetétele leginkább eddig vizsgált magashegyi, permafroszt 

illetve gleccserekkel kapcsolatban álló talajokéra emlékeztetett (4. táblázat). Ezeken a 

helyeken jelentős stressz-faktor a tápanyagszegény környezet, az aktív rétegben 

lejátszódó sorozatos fagyás-olvadás, illetve a (sokszor fagy miatti) szárazság (AISLABIE, 

J. M.-BROADY, P. A.-SAUL, D. J. 2006). 

Az ilyen területeken leírt közösségekben a Bacteroidetes, az Actinobacteria és a 

Proteobacteria előfordulásáról számoltak be a legtöbb helyen (4. táblázat). Az általam 

vizsgált két mintában mindhárom törzs képviselőit sikerült kimutatni. Az általam az 

andoki mintákból kimutatott filogenetikai törzsek száma (5-5) nagyobb diverzitásról 

árulkodik, mint amit hasonló környezetből, pl. a Mount Everesten egy gleccser 

olvadékvize által táplált tóból, az antarktiszi La Gorce hegység és a szintén ezen a 

kontinensen fekvő Princess Elisabeth Station talajából, a chilei Altiplanon fekvő Salar 

de Agua Calientes vizéből vagy az andoki Laguna Vilama magashegyi (4650 m) sós 
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tavából kimutattak (AISLABIE, J. M.-BROADY, P. A.-SAUL, D. J. 2006, LIU, Y. et al 2006, 

PEETERS, K. et al., 2011, DEMERGASSO, C. et al., 2010, FARÍAS, M. E. et al., 2009). Ennél 

nagyobb diverzitást hasonló környezetben ezidáig csak vulkáni talajokból le (Socompa 

és Llullaillaco vulkán, Andok) írtak le (COSTELLO, E. K. et al, 2009, LYNCH, R. C. et al., 

2012). 

LIU, Y. et al (2006) a Mount Everest egyik 5140 és 6350 m közötti tengerszint 

feletti magasságon lévő gleccserének környezetében végzett vizsgálatokat. Az 

alacsonyabban fekvő morénatavakból az AS-1 és az AS-2 klónkönyvtárakból általam 

kimutatotthoz hasonló számú törzset mutattak ki, melyek között jelen voltak a 

Proteobacteria és a Bacteroidetes és a Cyanobacteria képviselői. A 6350 m tengerszint 

feletti magasságon fekvő olvadékvíz táplálta tóban pedig csak két nagyobb csoport 

jelenlétét (Betaproteobacteria, Bacteroidetes) detektálták. Ez közel harmada annak, mint 

amit a hasonló magasságban fekvő és szintén olvadékvíz táplálta AS-1 mintából sikerült 

kimutatnom.  

Érdekes, hogy a Mount Everest morénatavaiban és olvadékvíz táplálta tavaiban 

sem az Acidobacteria, sem az Actinobacteria filogenetikai törzseket reprezentáló 

klónokat nem mutattak ki, és ez a két törzs az Andokban található Simba vulkán (5870 

m) krátertavának üledékében sem fordult elő (LIU, Y. et al, 2006, DEMERGASSO, C.  et 

al., 2010). A krátertavi üledékből leírt baktériumközösség diverzitása a kimutatott 

törzsek száma alapján hasonlított az AS-2 diverzitásához, és egyedül a Firmicutes 

képviselőit nem sikerült az AS-1 vagy AS-2 esetében klónkönyvtárból kimutatni (egy 

képviselőjét a DGGE során nyert egyik szekvencia révén sikerült azonosítani, a 3770 m 

magasságban fekvő Laguna Santa Rosa üledékéből). 

Az Actinobacteria törzs tagjai igen gyakori talajbaktériumok, melyek az 

összehasonlításban szereplő összes talajban és a legtöbb üledékben is kimutathatók 

voltak, egy esetben (Salar de Aguas Calientes, chilei Altiplano) még vízmintából is 

(DEMERGASSO, C et al., 2010).  

A mindkét általam vizsgált andoki mintából kimutatott Acidobacteria törzs 

képviselőit eddig kizárólag vulkáni környezetből származó mintákból, pl. a Socompa 

fumaroláinak környezetéből, egy Japánban lévő vulkáni üledék pionír közösségéből és a 

Llullaillaco vulkánról származó mintából mutatták ki (COSTELLO, E. K. et al., 2009, 

LYNCH, R. C. et al., 2012, FUJIMURA R. et al., 2012).  
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4. táblázat. Az Andok magashegyi tavaihoz hasonlító környezetből leírt baktériumközösségekben 
szereplő törzsek (Proteobacteria esetében osztályok) összehasonlítása az AS-1 és AS-2 
klónkönyvtárakban szereplő csoportokkal  

 
 

A két andoki mintából létrehozott klónkönyvtár révén feltárt bakteriális 

diverzitás nagyban hasonlított a COSTELLO, E. K et al. (2009) által a Socompa vulkán 

fumarolák környezetéből leírt prokarióta közösségekhez. Az Aquificae kivételével 

minden általunk detektált törzs előfordult a hasonló klímájú (extrém száraz, 

magashegyi) vulkán 5824 m tengerszint feletti magasságon található hideg és meleg 

fumaroláinak környezetében. Az ugyaninnen származó talajban is hasonló közösség volt 

kimutatható, itt cianobaktériumok nem, a Verrumicrobia képviselői viszont előfordultak 

(COSTELLO, E. K et al., 2009). Ez a hasonlóság leginkább az AS-1 minta esetében 
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AS-1 üledék 6500 + + + + + + +
AS-2 üledék 6500 + + + + +

Simba vulkáni krátertó, Andok 
(DEMERGASSO C. et al., 2010)

üledék 5870 + + + + +
Namucuo tó, Tibeti fennsík 

(XING P. et al., 2009)
üledék 4718 + + + + +

Socompa vulkán, Andok 
(COSTELLO E.K. et al., 2009)

hideg 
fumarola

5824 + + + + + + + + + + +
Socompa vulkán, Andok 

(COSTELLO E.K. et al., 2009)
meleg 

fumarola
5824 + + + + + + + + +

Socompa vulkán, Andok 
(COSTELLO E.K. et al., 2009)

talaj 5824 + + + + + + + + + +
Llullaillaco vulkán, Andok 

(LYNCH R.C. et al., 2012)
talaj 6330 + + + + + + + + +

La Gorce hegység, Antarktisz 
(AISLABIE J.M. et al., 2006)

talaj 1800 + + + +
Princess Elisabeth Station, 

Antarktisz (PEETERS, K. et al., 
2011)

talaj n.a. + + +
Vulkáni üledék, Japán 

(FUJIMURA R. et al., 2012)
talaj 775 + + + + +

Rongbuk gleccser, morénató, 
Mount Everest (LIU Y. et al., 

2009)

víz 5140 + + + + + +
Gleccser olvadékvíz, Mount 
Everest (LIU Y. et al., 2009)

víz 6350 + +
Salar de Aguas Calíentes, Andok 

(DEMERGASSO C. et al., 2010)
víz 4200 + + +

Laguna Lejía, Andok 
(DEMERGASSO C. et al., 2010)

víz 4325 + + + + + + +
Laguna Vilama, Andok (FARÍAS 

M.E. et al., 2009)
víz 4650 + + + +
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jellemző, ahol a Proteobacteria törzs három osztálya és a Bacteroidetes is kimutatható 

volt.  

A La Gorce hegység 1800 m tengerszint feletti magasságban lévő talajából 

szintén az Actinobacteria, a Bacteroidetes és a Proteobacteria (ezen belül Alpha- és 

Betaproteobacteria) törzsek tagjait mutatták ki (AISLABIE, J. M.-BROADY, P. A.-SAUL, 

D. J. 2006).  

Az Ojos del Salado vulkánon 6500 m magasságban fekvő krátertó déli oldalán 

található 36°C vizű patak fenéküledékéből származó AS-2 jelzésű mintából készített 

klónkönyvtár révén kimutatott baktériumközösség az AS-1-től jelentősen eltérő 

szerkezetet mutatott. Itt nagyobb arányban találtam olyan acidofil baktériumokkal 

egyezést mutató klónokat, melyeket korábban extrém savas folyó környezetéből, 

vulkáni üledékből mutattak ki (FUJIMURA R. et al., 2012, GARCÍA‐MOYANO, A. et al., 

2012). Sajnos a vizsgált területen eredő meleg vizes patak, illetve a krátertó vizének 

kémiai összetételéről nincs információnk, de a klónkönyvtár elemzésével feltárt 

mikrobióta annak savas jellegére utal. 

Az AS-2 mintavételi terület baktériumközössége az üledékmintából kimutatott 

filogenetikai törzsek alapján leginkább a Socompa vulkánon egy hideg fumarola 

környezetéből származó üledékmintára hasonlít – az Aquificae kivételével minden törzs 

megtalálható a fumarola baktériumközösségében is, igaz, ebből a környezetből mutatták 

ki a felsorolásban szereplők közül a legdiverzebb mikrobiótát (8 különféle törzzsel, a 

Proteobacteria 4 osztályával, COSTELLO, E. K et al., 2009). A kevésbé diverz Japán 

vulkáni üledék pionírközösségét 4 törzs alkotta – ezek közül 3 átfed az AS-2 

klónkönyvtárból kimutatott törzsekkel (Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria), 

ám az Aquificae-n kívül cianobaktériumokat sem mutattak ki ebből a környezetből 

(FUJIMURA R. et al., 2012), míg az AS-2 esetében a Firmicutes hiányzik. 

A kapott eredmények alapján valószínűsíthető, hogy a savas jelleg jobban 

befolyásolja a baktériumközösség szerkezetének alakulását ezen a területen, míg az AS-

1 mintavételi helyen elsősorban az olvadás-fagyás ciklusok, a kiszáradás és az alacsony 

hőmérséklet a jellemző limitáló tényező. 
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6. Összegzés 

 
Az Ojos del Salado vulkán magashegyi tavainak üledékéből feltárt 

baktériumközösségek diverzitása meglehetősen változatos, melyet a minták DGGE 

módszerrel készített molekuláris ujjlenyomata, valamint a két (egymáshoz viszonylag 

közel fekvő) 6500 m tengerszint feletti magasságban lévő mintavételi helyről származó 

mintákból készült klónkönyvtárak feldolgozásának eredményei is megerősítenek. 

Összességében elmondható, hogy mindkét mintavételi helyen leegyszerűsödött 

közösségeket sikerült feltárni, melyekben extremofil (hidegtűrő vagy hidegkedvelő, 

acidofil, halofil), olykor poliextremofil baktériumfajokkal megegyező szekvenciájú 

molekuláris klónokat mutattam ki. Az obligát vagy fakultatív kemolitoautotróf és a 

fotoautotróf anyagcserére képes szervezetek domináns előfordulása mellett a heterotróf 

anyagcseréjű baktériumok, egyes mintákból pedig anaerob baktériumok jelenléte is 

igazolható volt. 

A klónkönyvtárban a szekvenciák 8%-a több mint 97%-ban mutatott egyezést az 

EzTaxon adatbázisában szereplő eddig leírt fajokkal, míg 43%-a valamilyen környezeti 

mintából származó molekuláris klónnal egyezett több mint 97%-ban. A klónok 

fennmaradó 49%-a az Ez Taxon adatbázisban lévő szekvenciák közül egyikkel sem 

mutatott 97%-nál nagyobb egyezést, ami alátámasztja azt a feltevést, hogy ez az eddig 

kevéssé kutatott környezet számos új, eddig tenyésztésbe még nem vont 

baktériumfajnak ad otthont. 
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