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I. Rövidítésjegyzék 
 

AAP-baktériumok - aerob anoxigenikus fototróf baktériumok 

bp - bázispár 

DGGE - denaturáló gradiens gélelektroforézis 

DNS - dezoxiribonuleinsav 

dH2O - molekuláris biológiai tisztaságú víz 

dNTP - dezoxi-ribonulkeotid-trifoszfát 

ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem 

KNP - Kiskunsági Nemzeti Park 

MTA ÖK BLI - Balatoni Limnológiai Intézet, Magyar Tudományos Akadémia 

Ökológiai Kutatóközpont  

NGS - new generation sequencing - újgenerációs szekvenálás 

OTU - operational taxonomical unit - operatív taxonómiai egység 

PCR - polimerase chain reaction - polimeráz láncreakció 

TKE - telepképző egység 
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II. Összefoglalás 
 

A szikes tavak a Kárpát-medence jellegzetes felszíni formái, különleges és értékes 

élőhelyei. Közülük a legjobb állapotban a kiskunsági szikes tavak maradtak fent. 

Különlegességük alkalikus vizükben, időnkénti kiszáradásukban, ionösszetételükben, fotikus 

viszonyaikban rejlik elsősorban. Dolgozatomban 2012 novemberétől kezdődően több hónapos 

időskálán hasonlítottam össze egy fehér (Zab-szék) és egy fekete vizű (Sós-ér) szikes tavat 

DNS-alapú, nagyfelbontású molekuláris módszerrel. Az újgenerációs szekvenálást segítségül 

hívtam a 2014 áprilisában egy harmadik víztestben megfigyelt bíborbaktérium-

tömegprodukció vizsgálatához is, amelyet ezzel párhuzamosan a klasszikus mikrobiológia 

elsődleges módszerével, tenyésztéses technikával is vizsgáltam. A mintánként többezer 16S 

rDNS szekvenciát referencia-adatbázishoz rendeltem hozzá a taxonok azonosításának 

érdekében. Az eddigi eredmények alapján a két tó alapvetően elkülönül egymástól, valamint a 

bíborbaktérium tömegprodukció bakteriális együttesétől is. Utóbbi esetben az 

Ectothiorhodospira és a Rhodobaca genusok képviselői alkották a közösség közel 60%-át. 

Aerob módon, háromféle táptalaj felhasználásával összesen 46 törzset sikerült 

kitenyésztenem, amelyek 15 nemzetségbe tartoznak, ezek közül a közösségben nagyobb 

arányban előfordulók az Aquiflexum, a Rhodobaca, a Loktanella, és a Porphyrobacter. A Sós-

érből jellemzően kisebb fajszámot (48-120 OTU) mutattunk ki, mint a Zab-székből (175-184 

OTU), viszont itt jellemzően néhány genus kerül időszakosan domináns helyzetbe, míg a Zab-

székben a nemzetségek arányai lényegesen kiegyenlítettebbek. A Zab-székre egyedileg 

elsősorban a Nitriliruptor, a Balneola, az Aquiflexum, a Belliella, a Methylophilus és az 

Ulvibacter nemzetségek jellemzőek, míg a Sós-érre a Flavobacterium, az Algoriphagus és a 

Hydrogenophaga. Az eddigi eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a szikes vizeken 

belül is jelentős eltérés mutatkozhat a baktériumközösségek összetételében, melynek okai 

alapvetően a tavak eltérő fizikokémiai jellemzőiben gyökereznek. 

 

III. Bevezető 
 

A hazai szikes tavakat a víz színe szerint két fő típusba sorolhatjuk: a fehér és a fekete 

szikes tavak. A fehér vizű szikesek a lebegő kolloidanyagoktól zavaros, szürkésfehér színűek, 

a fekete vizű tavak sötét színűek, de bizonyos mértékig átlátszóak lehetnek. A két típus főként 

a lebegőanyagok mennyiségének tekintetében tér el egymástól; a fehér szikesek vize is barna 
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(magas huminanyag-tartalom), csak a döntően szervetlen anyagokból álló lebegő anyagok (pl. 

agyagkolloidok) elfedik a barna színt (Vörös et al., 2006). A két típus lényegében 

megfeleltethető a zavaros és kiülepedő állapotnak, a szél általi felkeveredéstől függően. 

Emiatt előfordulnak a két karakter közti átmenetek is, sőt, akár egy tómedren belül is 

létrejöhet fekete, és fehér vízrész. A fekete tavak fenékig átlátszóak is lehetnek, míg a fehér 

szikesek Secchi-átlátszósága 1-5 cm (Vörös et al., 2009). Ez a nagy mennyiségű lebegőanyag 

a fehér vizű szikesekben akár olyan mértékű is lehet, hogy hőmérsékleti rétegzettséget is 

okozhat (nyáron, 15-30 cm-es vízben): míg a felszín 30°C fölé is melegedhet, addig az aljzat 

közelében akár 20°C alatti is lehet a hőmérséklet (Váradi et Fehér, 2010). 

Az elsősorban humán, orvosi felhasználásra kifejlesztett nagyfelbontású molekuláris 

módszert, az újgenerációs szekvenálást a biológusok is felfedezték, és a 2000-es évek óta 

sikerrel használják (pl. Venter et al., 2004; Martinez-Garcia et al., 2012) teljes közösség 

vizsgálatára. Az újabb DNS-szekvenálási módszerekkel sokkal nagyobb taxon-felbontás 

érhető el, mint más molekuláris technikával (például DGGE, vagy klónozás), az így kapott 

eredmények jobban megközelítik a közösségen belüli valós taxon-arányokat, és az eljárás 

anyagilag is kedvezőbb. Természetesen, mint minden más technika, ez is rendelkezik 

hátulütőkkel, például a polimeráz láncreakció általi torzítás (Sipos et al., 2007) a könyvtár 

készítésénél. 

 

IV. Célkitűzések 
 

A fekete és fehér vizű szikes tavak között kémiai (huminanyag-tartalom, 

vezetőképesség, pH), fizikai (lebegőanyag-tartalom, fényklíma), és biológiai (makrofiton-

vegetáció) különbségek is megfigyelhetők. A szikes tavak baktérium-közösségeinek 

vizsgálata eddig elsősorban az aljzaton vagy a makrofitonokon kialakuló biofilmek (Borsodi 

et al., 2001; 2009; Rusznyák et al., 2003; Szabó et al., 2004; Szabó, 2011) tekintetében 

történt, s csak kisebb részben kerültek fókuszba a planktonikus közösségek (Felföldi et al., 

2009; Borsodi et al., 2013). Az MTA ÖK BLI Alga és makrofiton kutatócsoportja elkezdett 

egy kutatást „A Felső-kiskunsági szikes tavak ökológiai monitorozása a Kiskunsági Nemzeti 

Park részére” címmel, melyhez a mikrobiológiai vizsgálatokat az ELTE Mikrobiológiai 

Tanszékén végeztük. Az újgenerációs szekvenálás segítségével azt a célt tűztük ki magunk 

elé, hogy megállapítsuk, van-e a fekete vizű szikes tavak közé tartozó Sós-ér, és a fehér vizű 

Zab-szék planktonikus bakteriális együttesei között alapvető különbség, illetve 
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nyomonkövethető-e rajtuk valamilyen jellemző szezonális dinamika. További célunk volt 

jellemezni egy, - a szikes tavakra oly jellemző, - bíborbaktérium-tömegprodukció (Somogyi et 

al., 2010; Borsodi et al., 2013) bakteriális együttesét, meghatározni a jelenséget okozó 

taxon(oka)t, valamint e példán összehasonlítani a klasszikus mikrobiológia legfőbb 

módszerét, a tenyésztést, egy attól független molekuláris módszerrel. 
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V. Anyagok és módszerek 
 

A vízminták három, Fülöőszállás határában található kiskunsági szikes tóból (a Sós-

érből, a Zab-székből és egy, a közelben elhelyezkedő VBK kóddal jelölt névtelen tóból), az 1. 

táblázatban szereplő időpontokban lettek véve (a vízmélység figyelembe vételével, lehetőség 

szerint az aljzatot nem felkavarva) a víztérből 10 l-es mintavételi edénnyel, az esetenkénti egy 

minta megfelelő reprezentativitását biztosítandó. A mintavételt követően a vízminták azonnal 

elszállításra kerültek az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetébe, ahol vagy Eppendorf-

csövekbe lettek töltve (zab-széki minták), vagy bakteriális szűrővel lettek szűrőpapírra szűrve 

(sós-éri minták), végül pedig -20°C-on tároltuk őket későbbi feldolgozásukig az ELTE 

Mikrobiológiai Tanszékérén. 

 

minta forrása mintavétel időpontja 
Zab-szék 2012.11.29. 
Zab-szék 2013.04.17. 
Zab-szék 2013.05.30. 
Zab-szék 2013.06.18. 
Zab-szék 2013.07.24. 
Zab-szék 2013.08.16. 
Zab-szék 2013.09.24. 
Sós-ér 2012.11.29 
Sós-ér 2013.04.17. 
Sós-ér 2013.05.30. 
Sós-ér 2013.06.18. 
Sós-ér 2013.07.24. 
Sós-ér 2013.08.16. 
névtelen tó (VBK) 2014.04.23. 

 

1. táblázat - A dolgozatban szereplő minták forrása és a mintavételek időpontja. Mindhárom 

tó a Kiskunsági Nemzeti Park területén, Fülöpszállás határában található. 

 

V/1. Tenyésztéstől független molekuláris vizsgálatok 
 

A vízminták esetében 500 µl-es térfogatokból, a szűrt minták esetében apróra vágott 

szűrőpapírokból végeztem a DNS-izolálást UltraClean® Soil DNA Isolation Kit-tel (MoBio) a 

gyártó instrukciói (Expereienced User Protocol) alapján a 2. táblázatban látható 

módosításokkal. Az elúció 50 µl végtérfogatban történt, az így nyert tisztított DNS-t -20°C-on 

tároltam. 
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2. táblázat - Módosítások a DNS-izolálás során (MoBio UltraClean® Soil DNA Isolation Kit). 

A számok a követett Expereienced User Protocol módosított lépéseinek protokollon belüli 

sorszámát jelentik. 

 

A molekuláris vizsgálatokhoz a prokarióta riboszóma kis alegységét alkotó 16S RNS-t 

kódoló gént használtuk fel. Mivel az újgenerációs szekvenáló berendezések csak néhányszáz 

bázispár hosszúságú DNS-t képesek magas minőséggel feldolgozni, ezért nem a Sanger-

szekvenáláshoz használt, ezer bázisnál is hosszabb szakaszt felszaporító primereket 

alkalmaztunk, hanem olyanokat, amelyek a 16S rDNS-nek rövidebb szakaszának 

felszaporítását teszik lehetővé. Ugyanakkor ezen szakaszon belül megtalálhatók konzervatív 

és variábilis régiók is. A bakteriális 16S rDNS gén kilenc variábilis régiót tartalmaz, az 

általunk használt B341F és B785R primerekkel (Klindworth et al., 2013) felszaporított 

szakaszba ezek közül kettő (a V3 és a V4) tartozott bele. A PCR-elegyek összetétele és a 

reakció hőprofilja a 3. táblázatban olvasható. A PCR sikerességét a baktériumtörzsekkel 

azonos, a V/2. fejezetben leírt módon ellenőriztem. A különböző mintákat a későbbi 

azonosíthatóságuk érdekében egyedi jelölést kaptak (a reverse fúziós primer volt ellátva 7 bp, 

mintánként eltérő bázissorendű szakasszal), így lehetővé vált tíz minta egyidejű futtatása GS 

Junior (Roche) szekvenáló platformon, a gyártó protokollja szerint, melybe első lépésként a 

PCR-termékek megtisztítása is beletartozott (High Pure PCR Cleanup Micro Kit; Roche). A 

szekvenálás előtt minőségi ellenőrzést és DNS-koncentrációmérést végeztünk a 2100 

Bioanalyzer készülékkel (Agilent). A szekvenáló reakciót követően a kapott bázissorrendeket 

a mothur v1.33 szoftver (Schloss et al., 2009) segítségével elemeztük. A PCR-amplifikáció és 

a szekvenáló reakció során keletkezett műtermékeket (homopolimerek, kimérák) és az 

egyszeri (singleton) szekvenciákat a bioinformatikai elemzés során kiszűrtük. Az így nyert 

magas minőségű adathalmazt a SINA szoftver (Pruesse et al., 2012) segítségével illesztettük, 

taxonómiai meghatározásuk az ARB-SILVA referencia adatbázis (2014.04.22. ill. 

2014.10.07.; Quast et al., 2013) használatával történt. A kapott amplikonok hossza csak 

nemzetségszintű azonosítást tesz lehetővé, a fajszám meghatározásához operatív taxonómiai 

egységeket (OTU-kat) 97%-os bázissorendbeli egyezés esetén különítettünk el egymástól. 

1. 500 µl vízminta-térfogat, avagy apróra vágott szűrőpapír. 
6. 30 Hz-en 2 percig tartó őrölés sejtmalommal (MM301 típus; Retsch). 

8. felülúszóból 700 µl, avagy 300 µl pipettázása. 
12. az S3 oldatból csak 1 ml hozzáadása. 
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bemért reagens mennyiség (µl) 
5× Phusion HF puffer 4 

dNTP (0,2 mM; Fermentas) 4 
B341 forward primer (20 μM) 0,5 
B785 reverse primer (20 μM) 0,5 
Phusion polimeráz (2 U/μl) 0,2 

BSA (20 μg/μl) 0,4 
dH2O 9,4 

DNS templát 1 
összesen (Σ) 20 

 

3/a. táblázat - Az újgenerációs szekvenáláshoz használt amplikon könyvtár létrehozásához 

alkalmazott PCR-elegy összetétele. 

 

kezdeti denaturáció 98°C 5:00  perc  
denaturáció 95°C 0:40  perc 25 

ciklus annelláció 55°C 2:00  perc 
extenzió 72°C 1:00  perc 

végső extenzió 72°C 10:00  perc  
 

3/b. táblázat - Az újgenerációs szekvenáláshoz használt amplikon könyvtár létrehozásához 

alkalmazott polimeráz láncreakció hőprofilja Gene Amp® PCR System 2700 (Applied 

Biosystems) készülékben. 

 

V/2. Tenyésztésen alapuló vizsgálatok 
 

Az MTA ÖK BLI és a KNP munkatársai idén áprilisban egy érdekes jelenséget 

észleltek egy észak-kiskunsági névtelen szikes tavon. A tó Fülöpszállás határában található, a 

Kiskunsági Nemzeti Park területén, ahol - sok másikkal együtt - az általunk vizsgált tavak is. 

Az általunk vizsgált névtelen tóhoz legközelebb a Kelemen-szék fekszik, s mivel a 

laboratóriumi vizsgálatok során a VBK kódnévvel illettük, ezért az egyszerűség kedvéért a 

továbbiakban (az 1. táblázattól kezdődően a szemléltető ábrákon, diagramokon) az innen 

származó adatokat ezen a kódnéven jelöltem. A vízből a fenti szervekhez tartozó terepi 

kollégáknak (Somogyi Boglárkának, Németh Balázsnak, és Boros Emilnek) köszönhetően a 

korábban ismertetett módtól (V/1. fejezet) eltérően, annál nagyobb mennyiségben (~0,5 l) 

kaptuk a bíborszínű rétegből származó vízmintát, melynek a molekuláris módszerekkel való 

feldolgozása viszont megegyezik a fenti fejezetben leírtakkal. 
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C médium S médium  
(pH 10) 

R2A médium 
(pH 10) 

S+ médium  
(pH 10) 

R2S+ médium 
(pH 10) 

1 l szikes víz 1 l desztillált víz  1 l desztillált víz  1 l desztillált víz  1 l desztillált víz  
16 g gellángumi 16 g gellángumi 20 g agar 24 g gellángumi 12 g gellángumi 
0,6 g MgSO4 × 

7H2O 
1 g 

élesztőkivonat 
0,5 g 

élesztőkivonat 
1 g 

élesztőkivonat 
0,5 g 

élesztőkivonat 
0,3 g CaCl2 × 

2H2O 
0,6 g MgSO4 × 

7H2O 
0,5 g proteóz 

pepton 
0,9 g MgSO4 × 

7H2O 
0,5 g proteóz 

pepton  

 

0,3 g CaCl2 × 
2H2O 

0,5 g 
kazaminosav 

0,46 g CaCl2 × 
2H2O 

0,5 g 
kazaminosav  

 
10 g NaHCO3  0,5 g glükóz 20 g NaHCO3  0,5 g glükóz 

  
0,5 g keményítő 

 
0,5 g keményítő 

  
0,3 g Na-piruvát 

 
0,3 g Na-piruvát  

  
0,3 K2HPO4  

 
0,3 K2HPO4  

  

0,05 g MgSO4 × 
7H2O 

 

0,6 g MgSO4 × 
7H2O 

    

0,3 g CaCl2 × 
2H2O 

    
16 g NaHCO3  

    
2 g Na2CO3  

 

4. táblázat - A tenyésztés során használt táptalajok összetétele. 

 

A tenyésztés első lépése a baktériumtörzsek izolálása volt. Háromfajta táptalajt 

készítettünk az izolálás céljára, amelyek összetétele (pl. szilárdítóanyag típusa, szervesanyag-

mennyiség, pH) eltért egymástól, részletes összetételük a 4. táblázatban látható. A 

vízmintából héttagú tízszeres hígítási sort készítettem, melynek tagjait a három különböző 

táptalajt tartalmazó Petri-csészére szélesztettem az aerob tenyésztés esetében, míg anaerob 

módon csak négy köztes (a 104-es, a 105-es, az 106-os és a 107-es hígítási tagot inkubáltam. 

Számszerűsítve ez az előbbi esetben 21 (3×7), míg utóbbi esetben 12 (3×4) Petri-csészét 

jelent. A csészéket szobahőmérsékleten, szórt fénnyel megvilágított helyiségbe helyeztem, az 

anaerob tenyésztés esetében pedig a Petri-csészéket négyesével anaerob zacskóba 

(Microbiology Anaerocult® A mini; Merck KGaA) tettem (ezért esetükben csak egyszeri 

telepszámlálást tudtam végezni), melyet vákuumos fóliahegesztő-géppel (Vacuum Bag Sealer 

VS-310A; Hauser) zártam le. Az oxigénmentes közeget biztosítandó, minden zacskóba egy 

gázfejlesztő tasakot (Microbiology Anaerocult® A mini; Merck KGaA) is helyeztem. Az 

átoltások során több problémánk lépett fel az izoláló táptalajokkal kapcsolatban (pl. elfogyott 

a 'C' médium alapjául szolgáló vízminta, az 'S' táptalajon gyengén növekedtek a törzsek, 

ráadásul a kelleténél puhább is volt), ezért módosítottuk az utóbbi összetételét (S+), majd 
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hozzákevertünk az R2A összetevőiből is (R2S+) - lásd a 4. táblázatot); végül az előbbi kettő 

táptalajjal izolált törzseket az utóbbi(ak)ra vittem át. A kitisztított törzsekből G-spin™ Total 

DNA Extraction Kit (iNtRON Biotechnology) segítségével vontam ki az örökítőanyagot, 

melyből 27F (Lane, 1991) és 1492R (Polz et Cavanaugh, 1998) primerek segítségével Gene 

Amp® PCR System 2700 készülékkel (Applied Biosystems) szaporítottam fel a 16S rDNS 

gént közel teljes hosszában. (A PCR elegyek összetételét és a reakció hőprofilját az 5. 

táblázat tartalmazza.) 

 

bemért reagens mennyiség (µl) 
Taq puffer (750 mM Tris-HCl, 200 mM 

(NH4)2SO4, 1% Tween 20; Fermentas) 2,5 

MgCl2 (25 mM; Fermentas) 2 
dNTP (0,2 mM; Fermentas) 5 

27F forward primer (32,5 μM) 0,25 
1492R reverse primer (32,5 μM) 0,25 
Taq polimeráz (1 U/μl; Fermentas) 1 

dH2O 13 
DNS templát 1 
összesen (Σ) 25 

 

5/a. táblázat - A törzsek identifikálását célzó PCR összetétele. 

 

kezdeti denaturáció 98°C 5:00  perc  
denaturáció 94°C 0:30  perc 32 

ciklus annelláció 48°C 0:30  perc 
extenzió 72°C 1:30  perc 

végső extenzió 72°C 10:00  perc  
 

5/b. táblázat - A törzsek identifikálását célzó PCR hőprofilja. 

 

A polimeráz láncreakció sikerességét agaróz gélelektoforézissel ellenőriztem. 1%-os 

agaróz gélben 20 percig, 100 V-on 1× TBE (Tris-bórsav-EDTA) pufferben végeztem a 

gélelelktroforézist (Horizon® Horizontal Gel Electrophoresis System - Whatman; 250EX 

Gibco BRL Electrophoresis Power Supply - Life Technologies). A gélt 80 ml 1× TBE 

pufferből és 0,8 g agaróz porból készítettem, 2,5 µl DNS-be interkaláló fluoreszcens festékkel 

(GR DNA Strain - Excellgen). A gél zsebeibe egyenként 5 µl PCR-terméket töltöttem be 

minden esetben 3 µl töltőpufferrel összekeverve, valamint (külön zsebekbe) 2,5 μl M-3-as 

jelzésű molekulasúly markert (λ DNA / EcoRI + HindIII Marker; Fermentas) a DNS 

hosszának becsléséhez. A gélelektroforézist követően az eredményeket áteső UV-fényben 
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detektáltam, mivel így gerjesztődik a DNS-kettősspirál nagy árkába kötődő festék. A PCR-

termékeket mikrotitráló lemezekbe töltöttem, azok tisztítását, a szekvenáló reakciót, és a 

kapilláris elektroforézist az LGC Genomics GmbH végezte (Berlin, Németország), a Sanger-

féle bázissorrend-meghatározás ABI 3730XL platformon (Applied Biosystems) történt. A 

kromatogramokat Chromas Lite 2.1.1 szoftverrel (Technelysium) ellenőriztem, mely az 

esetlegesen hibásan értelmezett bázisok manuális korrekcióját és a primer-szekvenciák 

eltávolítását is magában foglalja. Az így létrehozott 797 és 995 közötti bázispár hosszúságú 

szakaszokat az EzTaxon (Kim et al., 2012) adatbázisban található publikált fajok 

típustörzseivel hasonlítottam össze. 

 

VI. Eredmények és megvitatásuk 
 

VI/1. Egy bíborbaktérium tömegprodukció jellemzői 
 

Tenyésztéses eljárással közel száz telepet sikerült izolálnunk a háromféle táptalajról 

(melyek csíraszám-adatai az 1. ábrán láthatóak). Ezek közül 46 telepet sikerült tiszta 

tenyészet formájában fenntartanom, melyek egyelőre kizárólag az aerob módon növekedő 

törzsek közé tartoznak. Az 

anaerob törzsek azonosítása 

lassú növekedésük miatt még 

feldolgozás alatt áll. 

 

1. ábra - A különböző 

táptalajokkal izolált 

telepszámadatok alapján 

becsült csíraszámok. 

 

16S rDNS szekvencia 

alapján ez a 46 törzs a Proteobacteria (25 db.) illetve a Bacteroidetes (21 db.) phylumba 

tartozik. Az EzTaxon adatbázissal összehasonlítva a legközelebbi tenyésztésbe vont faj 

típustörzsével 92,71-99,90%-os szekvenciabeli egyezést mutattak. Ezek közül 19 törzs 

(melyek 16S rDNS-szekvencia szerint leghasonlóbbak a Paracoccus, Pseudomonas, Belliella, 

Aquiflexum nemzetségek valamely fajához) hasonlósága alacsonyabb volt a legközelebbi 
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találaténál, mint 97%, ami a faji szintű egyezés az alsó határát jelöli a bakteriális 

taxonómiában; bár ettől bizonyos csoportokban lehet kismértékű eltérés (Tindall et al., 2010). 

Ez alapján feltételezhető, hogy legalább három törzs esetében sikerült a tudomány számára 

eddig ismeretlen, új fajt kimutatnunk. 

A fentieken kívül a Halomonas, Nitrincola, Vibrio, Alkalimonas, Porphyrobacter, 

Roseicitreum, Roseinatronobacter, és Rhodobaca nemzetségek egyes tenyésztésbe vont 

képviselőivel mutatták az általunk kitenyésztett baktériumtörzsek bázissorrendjük alapján a 

legnagyobb hasonlóságot. Az egyes nemzetségek képviselőire jellemzően egyenként több 

törzs is hasonlított, melyek között a Pseudomonas, a Rhodobaca, és a Loktanella nemzetségek 

kivételével nem csak egyfajta táptalajról izolált képviselőket találhatunk (lásd a 2. ábrát). 

Jellemző volt még, hogy a valószínűleg egy nemzetségbe tartozó kitenyésztett 

baktériumtörzsek 16S rDNS gén-szekvenciája több esetben egymásra is nagymértékben 

hasonlított, ebből kifolyólag nagy valószínűséggel nemcsak az adott nemzetség több faját, 

hanem adott faj több törzsét is 

sikerült tenyésztésbe vonnom.  

 

2. ábra - A kitenyésztett 

baktériumtörzsek 16S rDNS-

szekvencia szerinti hasonlóságának 

neighbor-joining módszer alapján 

készült dendrogramja. Az ábrán 

feltüntettem az EzTaxon adatbázis 

alapján a legközelebbi rokon fajok 

nemzetségeinek neveit. Az illesztés 

ClustalW algoritmussal, a fa 

bootstrap módszer szerint, 300 

ismétléssel, Kimura 2-parameter 

modell használatával készült a Mega 

5.2 (Tamura et al., 2011) szoftverrel. 

Az ábrán a százalékok az EzTaxon 

adatbázis alapján a legközelebbi faj 

szekvenciájával való megegyezésének 

mértékét jelölik. 
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A VBK minta bakteriális közösségének újgenerációs szekvenálással kapott 

filogenetikai eloszlását a 3. ábrán ábrázoltam. Az ábrán csak a közösségből kimutatott 

szekvencia-gyakoriságok 1%-át elérő nemzetségek szerepelnek. A mintából 143 OTU-hoz 

tartozó 3131 szekvenciát határoztunk, így csak azon nemzetségeket ábrázoltam, amelyekből 

legalább 31 szekvencia kimutatható volt, az ennél kisebb számban előforduló taxonok 

közösen, az „egyéb nemzetség” gyűjtőfogalom alatt szerepelnek. Feltűnő az anaerob bíbor 

kénbaktérium, az Ectothiorhodospira nemzetség 32,6%-os szekvenciákon belüli aránya, 

amelyhez összesen 3 OTU tartozik az ARB-SILVA adatbázis szerint, ami három különböző 

fajnak feleltethető meg Jól látszik még továbbá a tenyésztéses eljárással azonosított 

nemzetségekkel való nagyarányú egyezés. A Rhodobaca nemzetséget 795 szekvenciával kettő 

OTU, míg a Loktanella és a Porphyrobacter genust 97, illetve 80 szekvenciával egy-egy OTU 

képviseli. A 71 Aquiflexum-szekvencia pedig 3 OTU-hoz tartozik. Megjegyzendő, hogy az 

előbbi három csoport tagjai nagy valószínűséggel az ún. AAP-baktériumok közé tartozó 

fotoheterotrófok, míg az utóbbi csoport az obligát heterotróf anyagcserét folytatók közé 

tartozik. Említésre méltó a szulfátredukáló Desulfonatronum nemzetség előfordulása, mivel 

ebben a kísérletsorozatban csak kevés mintából sikerült szulfátredukálókat kimutatnunk. 

Továbbá mindenképpen megjegyzésre érdemes, hogy bár kitenyésztettünk Nitrincola, 

Alkalimonas, Pseudomonas és Vibrio nemzetségek alkalikus vizekből leírt fajainak 

szekvenciáira nagyfokú hasonlóságot mutató baktériumokat, ezeket az újgenerációs 

szekvenálással nem sikerült kimutatnunk, ennek oka az lehetett, hogy valószínűleg nagyon 

kicsi, elhanyagolható mennyiségben lehettek jelen a közösségben. Ez nem meglepő, hiszen 

sok esetben egy-egy mintából a teljes közösség csupán 0,01-1% a vonható tenyésztésbe 

(Puspita et al., 2012), viszont sikerült az egyik domináns nemzetséget (Rhodobaca), valamint 

a gyakoribb csoportok közül többet (Aquiflexum, Loktanella, a Porphyrobacter) is 

kitenyésztenünk ami az alkalmazott egyedi táptalajok hatékonyságát igazolja. 
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3. ábra - Egy bíborbaktérium-tömegprodukció során kialakuló bakteriális közösség 

összetétele. Az ábrán az 1%-nál nagyobb arányban jelen lévő nemzetségeket, vagy azzal 

ekvivalens tenyésztésbe nem vont csoportokat ábrázoltam. 

 

Összességében megjegyezhető, hogy a VBK bíborszínű rétegének bakteriális 

együttese elsősorban olyan nemzetségeket tartalmazott, amelyek általánosan nem, de időnként 

(sőt, akár nagy számban is) kimutathatók voltak a Zab-székből, és a Sós-érből is. Erre példák 

az Aquiflexum, a Rhodobaca, a Loktanella, a Porphyrobacter, a Haloferula és a Luteolibacter 

nemzetségek, míg kizárólagosan a VBK-ra jellemzőnek tekinthetők az Anaerovirgula, a 

Desulfonatronum, az Ectothiorhodospira, és a Spirochaeta genusok (jelenlegi kutatásunk 

alapján). A kisebb diverzitás elképzelhető, hogy a mintavételi módszernek köszönhető. (Tehát 

annak, hogy a minta egyenesen a bíborszínű rétegből származott, és nem összekevert, 

koncentrált tóvíz volt, szemben a többi vizsgált mintával.) 

 

VI/2. Egy „fehér” vizű szikes tó - a Zab-szék jellemzői 
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Az öt feldolgozott zab-széki minta lényegében három csoportra osztható, melyek 

egymásra nagyon hasonlítanak, s melyek között számottevő különbség figyelhető meg (lásd a 

4. ábrát). A novemberi minta élesen elválik a többitől, valamint a júniusi és az augusztusi 

eredmények között ugrásszerű eltérés figyelhető meg, utóbbi remélhetőleg a júliusi minta 

feldogozásával megváltozik. eltérő volt a bakteriális közösség összetétele. A novemberi 

mintában a jelentős számban találhatók fototróf (Rhodobaca, Jannaschia, Loktanella, és 

algák), valamint kemoheterotróf (Ulvibacter, Belliella, Methylophilus) csoportok. A 

novemberben gyakoribbak közül egyedül csak a Belliella jelenik meg hasonló számarányban 

áprilisban, a többi taxon aránya drasztikusan lecsökken. A májusi mintában sokkal diverzebb 

a közösség, jelentős több, eddig tenyésztésbe nem vont taxon aránya, és megjelenik az 

augusztusban gyakorivá váló Nitriliruptor nemzetség is. A nyárvégi mintában lecsökken a 

Sós-érben általános Hydrogenophaga nemzetség aránya, rengeteg Synechococcus szekvencia 

jelenik meg, s valószínűleg ennek a pikocianobaktériumnak köszönhetően nő meg a 

Nitriliruptor nemzetség mennyisége (Sorokin et al., 2009). Figyelemre méltó, hogy a vizsgált 

időintervallum alatt folyamatosan (a novemberi 29,9%-ról augusztusra 0,4%-ra) csökkenő 

Ulvibacter aránya szeptemberre újra emelkedést mutat (a közösség 2,7%-át alkotja ekkor). 

Jellemző a zab-széki mintáinkra a zöldalgák (kloroplasztisz alapján) és a 

cianobaktériumok (pl. Synechococcus) közel állandó jelenléte, és időnként nagy arányban 

való elszaporodása. Mikroszkópos adatok alapján a szikes tavakra a piko méretű (<2 µm) 

fotoszintetizáló szervezetek nagy mennyisége jellemző. A pikofitoplankton tekintetében 

általános trend, hogy a víz hőmérsékletének megfelelően a pikocianobaktériumok nyáron 

(Felföldi et al., 2009), míg a pikoeukarióta zöldalgák pedig télen jelennek meg nagyobb 

mennyiségben (Somogyi et al., 2009). 

Az itt nagyobb számban előfordulók közül a Nitriliruptor, a Balneola, a Belliella, és 

az Ulvibacter nemzetségek képviselői megtalálhatóak voltak a Sós-érben is, de a közösségnek 

sokkal kisebb részét alkotják ott. 
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4. ábra - A Zab-szék szikes tóból különböző mintavételi időpontokból származó minták 

bakteriális közösség-összetétele. A diagramon a 3%-nál nagyobb arányban jelen lévő 

nemzetségeket, vagy azzal ekvivalens tenyésztésbe nem vont csoportokat ábrázoltam. 

 

VI/3. Egy „fekete” vizű szikes tó - a Sós-ér jellemzői 
 

A Sós-ér esetében a zab-széknél megfigyeltnél sokkal élesebben különül el egymástól 

a késő őszi és a tavaszi állapot (lásd az 5. ábrát). 2012 novemberében egy diverz közösséget 

látunk, ahol relatíve nagy számarányt csak a kemoheterotróf Aquiflexum (Brettar et al., 2004)  

és - a Zab-székhez hasonlóan - a bíbor nem-kénbaktérium Rhodobaca (Milford et al., 2000; 

Boldareva et al., 2008) ér el. A tél elmúltával Flavobacterium fajok lesznek uralkodóak a 

közösségben, amelyek sokféle, sőt nagyméretű szerves vegyület hasznosítására képes 

szervezetek (Bernadet et al., 1996), jelenlétük valószínűleg a tél folyamán feldúsult bomló 

növényi maradványoknak köszönhető. Számarányuk az idő előrehaladtával fokozatosan 

csökken, közben más csoportoké (pl. Candidatus Limnoluna, Hydrogenophaga, Rhodoferax) 

pedig nő. Többek között a megnövekedett aktivitású csoportok anyagcseréje révén (pl. a 

hidrogén-oxidáló Hydrogenophaga - Willems et al., 1989) egyre több baktériumtaxon jelenik 

meg, vagy szaporodik el; az áprilisi 48 OTU-szám júliusra 120-ra nő. 
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5. ábra - A Sós-ér szikes tóból különböző mintavételi időpontokból származó minták 

bakteriális közösség-összetétele. A nagy taxonszám miatt nem minden szövegben szereplő 

csoport szerepel az ábrán. A diagramon a 3%-nál nagyobb arányban jelen lévő 

nemzetségeket, vagy azzal ekvivalens tenyésztésbe nem vont csoportokat ábrázoltam. 

 

VI/4. A Zab-szék és a Sós-ér összehasonlítása 
 

A Zab-székből és a Sós-érből egységesen 5 minta került feldolgozásra újgenerációs 

szekvenálási módszerrel. Mindkét tó esetében összesen 18.000-et meghaladó szekvencia-

adatot nyertünk, a fajtelítődési (rarefaction) görbe minden minta esetében telítődést mutatott. 

A Sós-érből jellemzően mintánként kisebb fajszámot (48-120 OTU) mutattunk ki, mint a Zab-

székből (175-184 OTU). A minták feldolgozása után a vártnál sokkal nagyobb eltérést 

tapasztaltunk a két tó bakteriális közösségeinek összetételében (lásd a 4., az 5. és a 6. ábrát), 

mely mindkét tó esetében jelentős átalakuláson ment keresztül az idő előrehaladtával. Az 

állandóan, mindkét tóban jelen levő nemzetségek csak a közösség csekély, vagy kisebb részét 

alkotják. Ugyanakkor több olyan taxont is találtunk, melyek nem voltak állandóan jelen egyik 

víztérben sem, ám megjelenésük mindkettőben azonos időpillanatban történt, és nagyjából 

azonos közösségen belüli részesedést is értek el. Erre példa a Brumimicrobium, az 

Aquiflexum, a Rhodobaca, a Loktanella. E taxonok mindegyikét a novemberi mintákból 
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mutattuk ki, jellemzően száz körüli, vagy annál nagyobb amplikonszámmal. A 6. ábrán 

látható, hogy főkomponens analízissel jól elválik egymástól a VBK, a négy zab-széki, a négy 

sós-éri és a két novemberi minta. Ebből is jól látszik, hogy a két novemberi minta bakteriális 

közösségének összetétele sokkal jobban hasonlít egymásra, mint az adott tó eddig 

feldolgozásra került későbbi állapotaira. 

 

 

 

 

6. ábra - A különböző szikes víztestekből származó minták újgenerációs 

szekvenálással kapott baktérium-közösségek összehasonlítása főkomponens analízissel. A 

vonalak a Bray-Curtis hasonlóságon alapuló UPGMA fán alkotott csoportokat jelölik, az 

azzal körbevett minták egymáshoz való Bray-Curtis hasonlósága meghaladja a 40%-ot. 

 

Mindkét tóban nagyszámú, változatos anyagcseréjű baktériumokat mutattunk ki, ez 

komplex közösség jelenlétére utal. A kimutatott taxonok többségét vagy eredetileg is 

alkalikus környezetből írták le (pl. Milford et al., 2000, Sorokin et al., 2000; Boltyanskaya et 

al., 2007; Boldareva et al., 2008; Sorokin et al., 2009), vagy azóta ilyen környezetekből is 

kimutatták (pl. Plantz et al., 2010 publikálatlan eredmények). 
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Érdekesség, és jelentős eltérés, hogy a metilotróf baktériumok közül más taxonok 

fordulnak elő a fekete és a fehér vizű tóban. A Methylophilus nemzetség tagjait egyszeri 

(novemberi) alkalmat leszámítva nem tudtuk kimutatni a Sós-érből, míg a Zab-szék 

mindhárom mintájában végig jelen voltak. Ezzel szemben a Methylophilaceae család egy 

másik, tenyésztésbe nem vont nemzetségét egy kivételével minden sós-éri mintában 

megtaláltuk, de a Zab-székből csak egyetlen (májusi) mintából tudtuk csak kimutatni. Ez az 

eltérés arra utalhat, hogy elképzelhető, hogy adott anyagcsere-funkciókat tótípusonként 

egymáshoz közeli rokon fajok végeznek. 
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