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1. Összefoglaló 

A biofilmek jelentős szerepet töltenek be a szennyvíztisztításban. A jelentőségüket az 

adja, hogy a felületen megtapadó baktériumok képesek számos szennyezőanyag 

(például szerves szén- és szervetlen nitrogénvegyületek) lebontására, átalakítására. Én 

az Organica Zrt. kísérleti szennyvíztisztító telepén zajló biofilm kolonizációs 

kísérletsorozatban vettem részt. A szennyvíztisztító nyolc, egymással sorosan kapcsolt 2 

m3 térfogatú reaktort jelent, melyek közül a 2., 4., és 8. számút vizsgáltam. Ezekbe 

kétféle 5×30 cm-es polipropilén („A” és „B”) alapú hordozót telepítettek, 1 m2-es 

szövött struktúrájú „A” hordozó mellé, kolonizációs vizsgálat céljából. Célom a 

kolonizációs folyamat nyomon követése mindhárom hordozó esetében a komplex 

biofilm struktúra kialakulása során, a kaszkádsoron térben és időben, 16S rDNS alapú 

terminális restrikciós fragmenshossz polimorfizmus (T-RFLP) technikával, valamint az 

eredményeim összevetése a korábbi kémiai vizsgálatok során nyert adatokkal. A T-

RFLP mintázatok alapján készített főkomponens analízis (PCA) eredményeiből 

megállapítottam, hogy a minták a reaktorsoron elfoglalt helyük alapján csoportosulnak. 

Ez összhangban van a szennyvíz kémiai oxigénigényének (KOI) változásaival. Az első 

reaktorba beérkező szennyvízben a KOI értéke tág határok között (600-1200 O2 mg/l) 

mozog, míg a 8. reaktorra az értéke is és a fluktuáció mértéke is lecsökken (100-300 O2 

mg/l). A szennyvíz összetételének állandósulása mentén a bakteriális közösség is egyre 

jobban állandósul. Mindhárom típusú hordozó esetében elmondható, hogy a 2. és a 4. 

reaktorban a 42. és a 62. napon stagnálás figyelhető meg a közösségszerkezet 

változásában, majd a kiindulási állapotba való visszatérés beindulása látszódik. Ez 

összefüggésbe helyezhető a biofilm tömegének változásával, amiből úgy tűnik, hogy a 

stagnálás idején biofilm leválás, majd később fokozatos regenerálódás történt. 

Mindeközben a 8. reaktor nagyméretű hordozóján fokozatos biofilm-tömegnövekedés 

és időben viszonylag állandó szerkezetű közösség figyelhető meg. Jól látni tehát azt a 

tendenciózus folyamatot, ami a közösségszerkezet fokozatos kialakulását mutatja 

összhangban a szennyezőanyagok eltávolításával.  
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A biofilmek általános jellemzése 

A baktériumok felületekhez kitapadva is képesek növekedni. Az így kialakult 

rendszereket biofilmeknek nevezzük. A biofilmekben élő baktériumok az anyagcseréjük 

az alakjuk és az ellenálló képességük tekintetében eltérnek a szabadon élő formától. 

A biofilm kialakulásának korai stádiumában néhány baktériumsejt letapad egy hordozó 

felületére és elkezd rajta osztódni, valamint extracelluláris poliszacharid mátrixot (EPS) 

termelni. Ez a hidratált anyag főként poliszacharidokat, fehérjéket, lipideket és 

nukleinsavakat tartalmaz. Az EPS megkönnyíti a további kolonizáló baktériumsejtek 

kitapadását, valamint védelmet nyújt a mechanikai behatások ellen. Ezen felül segíti a 

baktériumsejtek tápanyagfelvételét azáltal, hogy a sejtek közelében tartja az 

extracelluláris emésztőenzimeket, így azok a baktériumok számára elérhető távolságban 

lévő biopolimereket hasítják el (FLEMMING, H., C. 2010.).    

A biofilmek kialakulása során a hordozófelület elsődleges kolonizálói különböző 

baktériumfajok. Ezek általában Gram negatív, heterotróf, pálcika alakú szervezetek, 

többek között a Zooglea, Pseudomonas, Chromobacter, Achromobacter, 

Flavobacterium és Alcaligenes nemzetség képviselői. A későbbiekben 

elszaporodhatnak fonalas szervezetek is, például Beggiatoa, Thiotrix fajok, valamint 

nitrifikálók, mint például Nitrosomonas és Nitrobacter fajok is. Később aztán, a biofilm 

érése során (2.1. ábra), a baktériumok mennyisége mellett nő a faji diverzitás is. 

Újonnan megtapadó baktériumfajok mellett eukarióta szervezetek is megjelenhetnek a 

biofilm felszínéhez asszociáltan (STEWART, P., S. – FRANKLIN, M., J. 2008.). 
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2.1. ábra. A biofilm érése (FELFÖLDI T. et al 2007.) 

 
A biofilmekben tehát a baktériumok tömegesen fordulnak elő. Nem is az egyes 

baktériumsejtek tulajdonságai alapján jellemezzük a biofilmeket, inkább magát a 

közösséget vizsgáljuk összetétele, szerkezete szerint. 

A biofilmek baktériumközösségeinek és azok anyagcsere kapcsolatainak 

tanulmányozása fontos szerepet kap a kutatásban, hiszen ökológiai és egészségügyi 

jelentőséggel bírnak (BEER, D., D. – STOODLEY, P. 2013.). Az ökológiai jelentőségét 

az adja, hogy a biofilmekben élő baktériumok fontos szerepet játszanak a különféle 

tápanyagok körforgásában. Képesek tehát sokféle szerves anyag lebontására, ennek 

következtében célzottan hasznosíthatók például szennyvíztisztításban. Egészségügyi 

jelentőségüket pedig a bennük megtelepedett patogén baktériumok megnövekedett 

ellenálló képessége adja. Ilyen környezetben a baktériumok ellen kevésbé tud a 

szervezet hatékony immunválaszt indítani, sőt a biofilmben élő baktériumok sokszor az 

antibiotikumokkal szemben is rezisztensek. 

A biofilmekben zajló anyagcsere-kapcsolatok tanulmányozása tehát fontos terület. 

Bonyolult anyagcsere-hálózatok alakulhatnak ki a biofilmeken belül. Gyakori jelenség 

itt például a szintrófia. Egy baktérium elkezdi lebontani a szubsztrátját, az általa leadott 

végtermék pedig más baktériumok számára szolgál tápanyagként. Szintén jelentős, 

egymáshoz kapcsolódó folyamat például a két lépésben zajló nitrifikáció, és 

denitrifikáció, melynek során a nitrát nitriten keresztül elemi nitrogénné redukálódik 

(STEWART, P., S. – FRANKLIN, M., J. 2008.). 
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A biofilmek komplexitásának a kialakulásában nagy jelentősége van a lokális 

mikrokörnyezethez való adaptációnak. A különböző tápanyagok gradiense mentén 

ugyanis különféle mikrokörnyzetek alakulnak ki. Eltérő anyagcserét folytató 

baktériumok élhetnek tehát a biofilmek különböző részein, illetve rétegeiben 

(WIMPENNY, J. et al. 2000.). Általánosságban elmondható, hogy a felszíni rétegben 

aerob heterotróf szervezetek képesek elszaporodni, a mélyebb anaerob rétegekben pedig 

anaerob szervezetek, például szulfátredukáló baktériumok. A két réteg elkülönülése 

nem jellemezhető azonban éles határral. A baktériumok képesek érzékelni a felszínt, a 

közeg viszkozitását, valamint specifikus ligandumok révén képesek kapcsolatot 

teremteni a környező sejtekkel. Ezek a mechanizmusok mind segítik a baktériumokat a 

mikrokörnyezethez való adaptációban, időszakosan kedvezőtlen körülmények 

eltűrésében (STEWART, P., S. – FRANKLIN, M., J. 2008.). 

2.2. Biofilmek szerepe a szennyvíztisztításban 

Napjainkban a szennyvíztisztítás intenzíven kutatott terület. Bár a természetes vizek 

rendelkeznek némi öntisztuló képességgel, de az emberiség manapság már olyan szinten 

szennyezi a folyókat, tavakat, tengereket és óceánokat, hogy a természetes vizek saját 

öntisztítási kapacitása kevésnek bizonyul. Ezért is fontos feladat a szennyvizek 

tisztítása. Erre hatékony megoldást jelenthet a baktériumok által természetes 

körülmények között is zajló szennyvíztisztítási folyamatok mesterséges megsegítése, 

felgyorsítása. Ez elérhető például a biomassza mennyiségének és az oxigén 

koncentrációjának növelésével, a baktériumok számára toxikus és gátló anyagok 

eltávolításával (MARA, D. – HORAN, N. 2003.). 

A különböző biológiai szennyvíztisztítási eljárások közül az eleveniszapos technológia 

az egyik legrégebbi és leggyakrabban alkalmazott módszer. Ennek lényege, hogy a 

szennyvizet, a baktériumokat nagy mennyiségben tartalmazó elveniszappal keverik, és 

az eleveniszapot levegőztetik. Az eleveniszapban megtelepedő baktériumok végzik a 

szerves anyagok lebontását. A levegőztetésnek köszönhetően pedig nagy mennyiségű 

oxigén jut a rendszerbe, ami ezt a folyamatot gyorsabbá és hatékonyabbá teszi. Ez a 

módszer nagy térfogatú szennyvíztisztító reaktorokat igényel, valamint a folyamat 

végén az iszapot le is kell ülepíteni, illetve az elöregedett szennyvíziszapot fel kell 

dolgozni. Ezeknek a nehézségeknek a kiküszöbölését segíti részben a biofilm alapú 

szennyvíztisztító rendszerek bevezetése (ÁBRAHÁM F. et al. 2007.). 
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A biofilm alapú szennyvíztisztítás során egy szilárd hordozó szolgál felületként a 

baktériumok megtapadásához. Ez lehet kavics, homok, műanyag, aktív szén (BITTON, 

G. 2011.). 

A baktériumok számára preferált környezet a biofilm, ez ugyanis számos előnyt jelent a 

túlélésben. Fizikális védelmet biztosít például a gyors és erős vízáramlással szemben, 

valamint az anyagcsere folyamatokban zajló együttműködések révén növeli a 

tápanyagok elérhetőségét. Ezen felül növeli a baktériumok ellenálló képességét 

antibiotikumokkal és peszticidekkel szemben. 

A biofilmekben a különböző szubsztrátok azonban csak diffúzió útján tudnak szállítódni 

(MARA, D. – HORAN, N. 2003.).  A diffúzió viszont korlátozza a vastagságbeli 

növekedést. Ha túl vastag biofilm képződik, akkor nem jut le az alsó rétegekbe elég 

oxigén. Ennek következtében anaerob szervezetek például metanogének, 

szulfátredukálók, nitrát-redukálók szaporodhatnak el, tehát ez a jelenség újabb 

anyagcsere típusok megjelenését is magával vonhatja (ÁBRAHÁM F. et al. 2007.). A 

biofilmek túlzott mértékű megvastagodása viszont problémát jelent. Az anoxikus 

rétegben elhaló baktériumok, és az anaerob gázképződés csökkenti a biofilm adhézióját, 

ami a biofilm leválásához vezet. Ugyanakkor anaerob körülmények között is 

képződhetnek biofilmek, amit szintén lehet hasznosítani, például anaerob 

szennyvíztisztításhoz (MARA, D. – HORAN, N. 2003.). 

A szennyvíztisztító rendszerekben a szervetlen nitrogénformák eliminálásásról is 

gondoskodni kell. A szennyvízben oldott ammónium-ion átalakítását aerob 

körülmények között az ammóniaoxidáló baktériumok végzik. Ezek a szervezetek az 

ammónium-iont nitritté oxidálják, melyet a nitrit-oxidáló baktériumok nitráttá 

alakítanak át. A nitrátot denitrifikáló baktériumok képesek elemi nitrogénné redukálni, 

ami gáz halmazállapotú vegyület, így tehát távozik a rendszerből. Ez a folyamat a 

megfelelő hidraulikus terhelés, hőmérséklet, és alacsony szervesanyag tartalom mellett 

megvalósulhat a biofilmes szennyvíztisztító rendszerekben. Az aerob ammóniaoxidáló, 

illetve nitritoxidáló baktériumok a biofilm azon rétegében helyezkednek el, amelybe 

még kellő mennyiségű oxigén diffundál. Ezzel szemben a denitrifikáló baktériumok 

reduktáz enzimei érzékenyek az oxigénre, így ezek a biofilm belső, anaerob rétegében 

helyezkednek el. Egy nitrogéneliminálás terén ideálisan működő biofilmben tehát ezek 

a szervezetek egymásra épülve megtalálhatók (BERNET, N. et al. 2005.).  

A leginkább elterjedt biofilmes szennyvíztisztítási módszerek a rögzített ágyas biológiai 

reaktorok és a forgótárcsás biológiai kontaktorok (MARA, D. – HORAN, N. 2003.). 
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2.1.1. Rögzített ágyas biológiai reaktorok 

A rögzített ágyas biológiai reaktorokban a biofilm valamilyen rögzített, általában 

műanyag vagy kerámia, hordozó felületén növekszik. A biofilm növekedését elő lehet 

segíteni levegőztetéssel (ANDREOTTOLA, G. et al. 2005.). Az oxigén ugyanis 

terminális elektronakceptor a baktériumok számára. Ha ez megfelelő mennyiségben áll 

rendelkezésre, akkor a baktériumok anyagcseréje gyorsabb lesz, tehát hamarabb 

elszaporodnak a hordozó felszínén. 

A rögzített ágyas biológiai reaktorok egyik speciális formája a csepegtetőtestek. Ezek 

olyan szennyvíztisztító eszközök, melyek belseje nagy felületet biztosító anyaggal van 

töltve (például apró kövekkel, aktív szénnel). Ez a felület rendkívül kedvez a 

baktériumok megtapadásának, ezáltal a biofilm kialakulásának. Ezen levegőztetés 

mellett áramoltatják át a szennyvizet. A biofilmben megtapadt baktériumok az áthaladó 

szennyvízből kiszűrik és lebontják a szennyezőanyagokat (MARA, D. – HORAN, N. 

2003.). 

2.1.2. Forgótárcsás biológiai kontaktorok 

A forgótárcsás biológiai kontaktorok egy vízszintesen elhelyezkedő tengelyből és az 

arra felszerelt korongokból állnak. A korongok felületének mintegy negyven százaléka 

állandóan beleér a szennyvízbe. A henger folyamatosan forog, így tehát a korongok 

felületének mindig más-más része érintkezik a szennyvízzel. A korong felületén 

megtapadnak a baktériumok, kialakul a biofilm. Ahogy beleér a korong a szennyvízbe, 

úgy a szerves anyagok ki tudnak rá tapadni, amit aztán a baktériumok aerob oxidációval 

lebontanak. A levegőztetést szintén a henger forgása biztosítja (MALANDRA, L. et al. 

2003.). 

2.3. Biofilmek vizsgálatának módszerei 

Számos eljárás létezik, amelyekkel vizsgálható a biofilmekben kialakult közösség. 

Alkalmazható a tenyésztéses eljárás is, de azt már kezdik háttérbe szorítani az egyre 

inkább fejlődő molekuláris módszerek. A tenyésztéssel ugyanis túlságosan alábecsüljük 

a környezeti minták bakteriális diverzitását, mert mai ismereteink szerint a 

baktériumoknak csupán kis hányada tenyészthető laboratóriumi körülmények között. 
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Éppen ezért közösség összetétel vizsgálatára nem igazán alkalmas ez az eljárás 

(WAGNER, M. – LOY, A. 2002.). 

A molekuláris eljárásoknak egyre inkább növekvő tárháza áll a kutatók rendelkezésére. 

A vizsgálati célnak megfelelően számos eljárás közül lehet választani. 

A biofilmek vizsgálatában fontos szerepet kap a biofilmben élő baktériumok szerkezeti 

analízise is. Ez megvalósítható többek közt mikroszkópos eljárásokkal (például 

pásztázó elektronmikroszkóppal) (STOODLEY, P. et al. 1999).  

Biofilmek vizsgálatára is alkalmazhatóak a mikrobiális közösségvizsgáló módszerek 

közé tartozó ujjlenyomat technikák például a DGGE (denaturáló gradiens 

gélelelktroforézis), a TGGE (hőmérséklet gradiens gélelektroforézis), és a T-RFLP 

(terminális restrikciós fragmenshossz polimorfizmus) (CALDERÓN, K. et al. 2012.). 

Ezen kívül egyre inkább elterjedt módszerré kezd válni az újgenerációs szekvenálás, 

amivel a szekvencia adatokon túl információkat nyerhetünk például a közösség 

taxonómiai összetételéről, a funkcionális diverzitásról, vagy akár az aktivitásról 

(CLAESSON, M., J. et al. 2010.). 

Ezen technikákkal leggyakrabban a 16S rDNS-t vizsgálják. Ez azért jó célszekvencia, 

mert univerzális a prokarióták körében, és a funkciójából adódóan konzervált is, így a 

16S rDNS szekvencia alapján akár faji szinten is azonosíthatunk számos prokariótát 

(BEER, D., D. - STOODLEY, P. 2013.).  

2.2.1. Szerkezetvizsgálati módszerek 

A baktériumok túlélése és fejlődése szempontjából fontos kérdés, hogy a tápanyagok 

diffúziója a biofilmen belül, hogy tud megvalósulni. Ha ez nem működne megfelelően, 

a szerves anyagok lebontása kisebb hatásfokkal működne, illetve nagyfokú 

tápanyaghiány esetén el is pusztulhatnak a baktériumok. A biofilm különböző pontjain 

mikroelektródákkal kimérhető a különböző tápanyagok, és az oxigén koncentrációja, 

valamint mérhetőek pH és redoxpotenciál értékek, amikből következtetni lehet a 

diffúzió mértékére (WÄSCHE, S. et al. 2002.). Ilyen vizsgálatokkal kiderítették, hogy 

az üreges területekben magasabb az oxigénkoncentráció, mint azokon a részeken, ahol a 

sejtek egymáshoz közel, tömegesen helyezkednek el. Ebből arra következtettek, hogy a 

biofilmekben csatornák alakulnak ki, amelyek lehetővé teszik a tápanyagok és az 

oxigén diffúzióját.  

Belátható tehát, hogy a különböző festési és mikroszkopikus eljárások az egyes sejtek 

fizikai jellemzőin túl információt adhatnak a baktériumok biofilmen belüli eloszlásáról, 
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valamint aktivitásáról. A biofilmeket ezekkel a technikákkal, mint ökoszisztémát is 

vizsgálhatjuk (STOODLEY, P. et al. 1999.). 

2.2.2. A DGGE és a TGGE 

A DGGE és a TGGE esetén a PCR termék egyik végére egy GC gazdag régiót teszünk, 

például fúziós primer alkalmazásával, hogy a gélelektroforézis során zajló denaturáció 

közben az adott fragmentumot alkotó két szál maradjon összekötve. A DGGE során 

denaturáló ágenseket használnak, melynek koncentrációja a gélben folyamatosan nő. A 

fragmentumok vándorolnak a gélben. A DNS fragmentumok két szála a denaturáció 

hatására elkezd szétnyílni, konformációja megváltozik, végül az adott fragmentum 

megáll a gélben. Így még az azonos hosszúságú, de eltérő szekvenciájú fragmentumok 

is jól szétválnak a vándorlás során, mert a nagyobb GC-arányú szekvenciák 

denaturálásához a denaturáló ágens nagyobb koncentrációjára van szükség. 

A TGGE is ugyanezen az elven alapszik, csak ott hőmérséklet gradienst használnak a 

DNS denaturálására (ELSAS, J., D., V. et al. 1998.). 

2.2.3. T-RFLP  

A T-RFLP a PCR reakcióval előállított 16S rDNS restrikciós emésztését követően 

szintén elektroforézissel folytatódik. Az analízis során csak a terminális restrikciós 

fragmentumokat detektákjuk kapilláris elektroforézissel. A terminális fragmentumokat a 

PCR reakció során alkalmazott fluoreszcens primerrel tesszük detektálhatóvá. 

Ez a módszer alkalmas a közösségváltozás monitorozására. A minták csoportosulásából 

következtetéseket vonhatunk le a közösségben szerkezetbeli változásokat illetően 

(RANJARD, L. et al. 2000.). 

2.2.4. Újgenerációs szekvenálás 

Az újgenerációs szekvenálás lehetővé teszi a genomok egyre gyorsabb és egyre olcsóbb 

bázissorrend elemzését. 

Különféle cégek többféle technológiát dolgoztak ki az idők során. Ezek bár az 

alapelveiket tekintve eltérőek, de mindegyikre jellemző, hogy párhuzamosan több DNS 

szálon zajlik a szekvenálás  
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Például a Roche a 454 piroszekvenálást alkalmazza, az Illumina a híd-amplifikációs 

technológiát, de számos más többé-kevésbé elterjedt technológia is létezik  

(NIEDRINGHAUS, T., P. et al. 2011.). 

A biofilmek vizsgálatához is érdemes újgenerációs szekvenálási eljárást alkalmazni, 

mert ezzel metagenomikai analízis is végezhető, ami a közösségről, mint funkcionális 

egészről ad információt. Feltárható vele a közösség szerkezete és az egyes fajok relatív 

abundanciája. Mindemellett nagy előnyt jelent az is, hogy a 16S rDNS szekvencia 

alapján nemzetség-, de akár fajszinten is feltárhatóak a közösségalkotó baktériumok 

(CLAESSON, M., J. et al. 2010.). 

2.4. A telki szennyvíztisztító fél-üzemi kísérleteinek korábbi eredményei 

A telki szennyvíztisztítóban zajló jelen kísérletsorozat kapcsán már több szakdolgozat, 

kutatási jelentés és szakmai cikk látott napvilágot. Ebben analitikai kémiai és 

mikrobiológiai vonatkozású problémaköröket is tanulmányoztak a kutatók és a diákok 

(DOBOSY P. 2012., OLASZ F. 2012, LÁSZLÓ N. 2013. ANDRÁSI N. et al. 2011., 

BARKÁCS K. 2012., JURECSKA L. et al. 2012.). 

A hordozó felület sajátosságai jelentősen befolyásolják azt, hogy milyen 

baktériumközösségek tudják kialakítani a biofilmet, illetve, hogy a megtelepedett 

baktériumok milyen gyorsan képesek szaporodni. Ebből adódóan nem elegendő pusztán 

mikrobiológiai vizsgálatokat végezni. A baktériumok szaporodásának, és a hatékony 

tápanyaglebontó képességüknek a kulcsát a hordozó felület sajátosságai is jelenthetik. 

Mindemellett meghatározó tényező még az átfolyó szennyvíz oxigénkoncentrációja, 

valamint a tartózkodási idő, ami megmutatja, hogy mennyi ideig van a szennyvíz az 

egyes reaktorokban. A víz pH értéke és a hőmérséklete is hatással lehet a kolonizáló 

baktériumokra.  A szennyvíztisztítás hatékonyabbá tételéhez tehát a mikrobiológiai és 

analitikai kémiai vizsgálatokat összehangoltan, szorosan együttműködve érdemes 

elvégezni. 

Mivel én ebbe, a már több éve, több szálon futó munkafolyamatba kapcsolódtam bele, 

az eredményeim megértéséhez fontos az előzetes vizsgálatok, és eredményeik rövid 

áttekintése. 

Ebben a dolgozatban a jelenleg is zajló kísérletsorozat korábbi eredményeinek a 

bemutatására szorítkozok. Ezt megelőzően is zajlottak azonban hasonló célú vizsgálatok 

a telki szennyvíztisztítóban (BENEDEK T. et al. 2013.).  
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2.3.1. Az Organica Zrt. által alkalmazott szennyvíztisztítási eljárás 

Az Organica Zrt. egy kaszkádrendszert alkalmaz a fél-üzemi szennyvíztisztításhoz a 

Telki kísérleti üzemében. Ebben a kaszkádban nyolc, egymással sorosan összekapcsolt, 

egyenként 2m3 térfogatú reaktor szerepel (2.2. ábra). Minden reaktorban vannak 

növények, így tehát gyökérzónás szennyvíztisztítás is zajlik. Ezen felül minden 

reaktorba kis és nagy műszál alapú hordozókat helyeztek, amiken biofilmek 

képződhetnek. A nagy hordozókon megtelepedett baktériumok fontos szerepet játszanak 

az itt zajló biológiai szennyvíztisztításban, míg a kis hordozókon a kolonizáció 

folyamatát követték. 

A szennyvíz egy durva szűrőn áthaladva jut be a rendszerbe. A rendszerbe jutott 

szennyvíz tehát már durva szemcséktől mentes. A kaszkád során először az első 

reaktorba érkezik a szennyvíz, majd azon áthaladva jut tovább a második reaktorba, és 

így tovább a nyolcadik reaktorig. Így tehát a soron következő reaktorba mindig tisztább 

víz jut. Ennek következtében minden reaktor biofilm hordozóin más és más összetételű 

bakteriális közösségek alakulnak ki (BENEDEK T. et al. 2013.). 

 
1.2. ábra. A telki szennyvíztisztító telep félüzemi reaktorai (DOBOSY P. 2012.) 

2.3.2. A telki szennyvíztisztítóban zajlott korábbi kísérletek 

A Telki szennyvíztisztító jelenlegi vizsgálata során három szakaszban (első, második, és 

harmadik) végeztek méréseket a kutatók. Minden kísérleti szakaszban vizsgálták a 

hordozók mikroorganizmusok által zajló kolonizációjának a folyamatát. Nézték, hogy 

melyik hordozó bizonyul optimálisnak, tehát melyiken képződik a legtöbb és 

legnagyobb aktivitást mutató biofilm. 

A kolonizációs vizsgálatokhoz négyféle biofilm hordozó anyagot teszteltek. 

Mindegyikből 5x30cm-es darabot rögzítettek egy fémkeretre. Ezekből három hordozó 
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polipropilén („A”, „B”, és „C”), míg a negyedik poliészter fonál alapú. Az „A” (3. 

ábra) és a „C” (4. ábra) csak a színében különbözik. A „C” sárga, világos- és sötétbarna 

színezetű, míg az „A” fehér. Ez a két hordozó a szintén fehér „B”-től a 

szálvastagságban, és az egy kötegben lévő szálszámban, valamint a felszín 

tulajdonságaiban különbözött. A „B” (5. ábra) felszíne sima, henger alakú, míg az „A” 

és a „C” felszíne barázdált, ezáltal ezeknek a hordozóknak nagyobb a fajlagos felületük. 

A poliészter (6. ábra) a szálvastagságban, az egy kötegre eső szálak számában mutatott 

különbségeken túl még az alapanyagát tekintve is eltérő. Annyi egyezést viszont mutat a 

„B” hordozóval, hogy mindkettőt elsősorban műszaki célokra gyártják (JURECSKA L. 

et al. 2012.).   
            

 

                           
2.2. ábra. „C” hordozó  
(DOBOSY P. 2012.)                        

                           
          

 

Minden kísérleti szakaszban mértek kémiai paramétereket, mint például biofilm 

száraztömeg, és enzimaktivitás, valamint mérték a víz kémiai oxigénigényét (KOI) és a 

különböző nitrogénformák (nitrát, nitrit, ammónium-ion) mennyiségét (ANDRÁSI N. et 

al. 2011., BARKÁCS K. et al. 2012., DOBOSY P. 2012., LÁSZLÓ N. 2013.).  

Az első kísérleti sorozatban azt vizsgálták meg, hogy az „A”, „B”, „C” és poliészter 

hordozók közül melyik a kolonizációra alkalmas, melyiket érdemes tovább használni. 

(ANDRÁSI N. et al. 2011., DOBOSY P. 2012.). A nagy hordozók a második szakasz 

2.4. ábra. „A” hordozó 
(DOBOSY P. 2012.) 

2.5. ábra. „B” hordozó  
(DOBOSY P. 2012.) 

2.6. ábra. poliészter hordozó 
(DOBOSY P. 2012.) 
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alatt is működtek, a harmadik szakasz terheléses felében viszont újakat telepítettek 

(LÁSZLÓ N. 2013., BARKÁCS K. et al. 2012.). 

A második kísérleti sorozatban tesztelték az első sorozat alapján kiválasztott két 

hordozót. Nézték a rajtuk fejlődő biofilmek dinamikáját, valamint feltérképezték a 

közösségváltozásokat (ANDRÁSI N. et al. 2011.). Mikroszkópos felvételeken is 

tanulmányozták a közösségszerkezetet. Ez a módszer a közösség morfológiai 

komplexitását tárja fel (OLASZ F. 2012.). 

DNS szekvenálást is végeztek, hogy néhány minta esetében faj szinten is 

azonosíthassák a közösségalkotókat (FELFÖLDI T. et al. 2014.). 

A harmadik kísérleti szakaszt két részre bontották. Volt egy alacsony, állandó 

hidraulikus terhelésű (0,5 m3/h), és egy terhelésnöveléses (fokozatosan 0,5 m3/h-ről 1 

m3/h-re 5 lépésben) szakasz. Mindkét időszakban folyamatosan recirkuláltatták a vizet 

és az iszapot a kaszkádsor végéről az elejére. Az állandó terhelés idején átlag 0,49 m3/h 

volt a recirkuláció mértéke, amelyet a terhelés növelés során szintén megemeltek (0,75 

m3/h, majd 1,15 m3/h kezdeti értékek mellett folyamatosan csökkentve 0,35 m3/h-ig). 

Az állandó terhelésű szakaszban a víz hőmérséklete 19°C-ről fokozatosan emelkedett 

22°C-ra, míg a terhelés növelés során végig 23°C körül mozgott. Az állandó terhelés 

során a levegő térfogatáram átlagosan 1,5 Nm3/h volt, kivéve a 3. (5 Nm3/h) és a 4. 

reakort (2 Nm3/h). A terhelésnövelés idején ezt egységesen 3,5 Nm3/h értékre állították 

be minden reaktorban és időszakban (7.1. és 7.2. táblázat). 

A terheléses szakasz során, a recirkuláció mellett, a hidraulikus terhelés folyamatos 

növelésének a biofilmekre gyakorolt hatását vizsgálták (LÁSZLÓ N. 2013., BARKÁCS 

K. et al. 2012.). Ebbe a sorozatba kapcsolódtam be. Én a biofilmek közösségszerkezeti 

változásait monitoroztam molekuláris módszerekkel.  

2.3.3. A telki szennyvíztisztítóban zajlott korábbi kísérletek eredményei 

A három kísérleti szakaszban mért eredményekből minden esetben hasonló 

következtetéseket lehetett levonni. Ezekből a mérési eredményekből kiindulva pedig 

tovább lehet optimalizálni a rendszer működését. 

Az első kísérleti sorozatban bebizonyosodott, hogy a négy hordozó közül a „B” a 

legalkalmasabb a kolonizáció szempontjából. Emellett az „A” hordozót vitték még 

tovább, mert a barázdáltságának köszönhetően annak a legnagyobb a fajlagos felülete. 

A nagy fajlagos felülete miatt választották ezt az anyagot a nagyméretű hordozó 

alapanyagának is (DOBOSY P. 2012.). 
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A T-RFLP analízis során megfigyelték, hogy minden reaktorban más-más összetételű 

közösség alakult ki. Az is látszódott, hogy az idő múlásával egyre inkább állandósul a 

közösség összetétele. Figyelemmel tudták így kísérni a biofilm érését (ANDRÁSI N. et 

al. 2011.). 

A második kísérlet során az első két reaktorban a hirtelen képződő vastag biofilm 

eltűnését, majd újraképződését tapasztalták. Ezt azzal magyarázták, hogy a biofilm 

megvastagodása miatt a mélyebb rétegekbe került baktériumok valószínűleg nem fértek 

hozzá a tápanyaghoz, így elhaltak. Az elhalt sejtek tömege pedig meglazíthatta a 

biofilm alkotó baktériumok kapcsolódását, így a biofilm leválhatott (OLASZ F. 2012.). 

A közösségszerkezet változások monitorozása a második szakasz során is hasonló 

eredményeket hozott, mint az első szakaszban (ANDRÁSI N. et al. 2011.). 

Ebben a szakaszban a közösségek biodiverzitását is megvizsgálták mikroszkópos 

módszerekkel. Sokféle baktérium sejtet láttak. Láttak különböző méretű pálcikákat, 

coccusokat, és találtak számos fonalas szervezetet. A biofilm érése során pedig idővel 

megjelentek eukarióta egysejtűek, sőt még gerinctelen állatok is, például Nematodák. A 

morfológiai diverzitást tehát jelentősnek vélték. (OLASZ F. 2012.). 

A DNS szekvenálás során kiderült, hogy akár több mint 500 különböző baktériumfaj is 

megtelepedhet a biofilmeken, ami nagyfokú taxonómiai diverzitásra utal. Két minta 

baktériumközösségi összetételét tárták fel szekvenálással. Mindkét minta az első 

reaktorból származott, mert ott megy végbe a szerves anyag lebontás legnagyobb része. 

A 7. és a 45. napon vett mintákat vizsgálták. A 7. napról származó mintában a 

Flavobacterium, a Pseudomonas, és az Arcobacter, míg a 45. napi mintában a anaerob 

nemzetségek domináltak (FELFOLDI T. et al. 2014.). 

A hordozók vizsgálata és a vízkémiai analízisek egyaránt rámutattak arra, hogy a 

szerves anyag lebontása a harmadik kísérleti sorozat alatt is működik a reaktorsoron. A 

kémiai oxigénigényben és az összes szuszpendált szilárd anyag mennyiségében, 

valamint a szennyvíz zavarosságában a legnagyobb csökkenést az első két reaktorban 

figyelték meg. A szerves anyag lebontás legjava tehát már ezekben a reaktorokban 

végbement (LÁSZLÓ N. 2013., BARKÁCS K. et al. 2012.). 
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3. Célkitűzések 

A kutatásom célja a hordozók bakteriális kolonizációjának megfigyelése. Célom, hogy 

megnézzem, a kaszkádsoron térben és a mintavételezés szerint időben melyik biofilm 

hordozó felületén milyen irányú mikrobiális közösségszerkezeti változások történtek. 

További célom az eredményeim összevetése a mintavételezés idején mért kémiai 

paraméterekkel, valamint ezek alapján felvázolni a reaktorokban zajló lehetséges 

mikrobiológiai eseményeket. 

4. Anyagok és módszerek 

4.1. Mintavételezési eljárás 

A kísérleti rendszer, ahonnan a vizsgált mintáim származnak, azonos a 2.3.1. fejezetben 

leírtakkal. A mintavételezést Jurecska Laura, Barkács Katalin és munkatársai végezték. 

Egyenlő időközönként kiemelték a biofilm hordozókat és molekuláris biológiai 

vizsgálat céljára kaparással mintát vettek róluk, több pontról. Az első mintavétel 

időpontja 2012.05.17., az utolsó mintavételé pedig 2012.08.06. A hidraulikus terhelés 

növelésének kezdete 2012.08.06. (BARKÁCS K. et al. 2012.). A minták nevét valamint 

a mintavétel időpontját az 1. táblázat szemlélteti. A minta kódjában szereplő első szám 

a reaktor sorszáma. „A”-val és, „B”-vel a két polipropilén, „N”-el pedig a nagyméretű 

hordozót jelöltem. Az ezt követő szám pedig megmutatja, hogy a kísérleti időszak 

hányadik napján vették az adott mintát. „M” betűjel azokban a mintákban szerepel, 

amely minták esetén a hordozót egy olyan plazmával kezelték, amely megköti és 

megtartja az oxigént a baktériumok számára. Például a 2AI23 jelzéssel ellátott minta a 

kettes reaktor „A” polipropilén típusú hordozójáról származik, az első – tehát nem a 

terheléses – szakaszban vették, a kísérlet 23. napján.  

 

Mintanév Mintavételi időpont 

2A23 2012.05.17. 

2B23 2012.05.17. 

4A23 2012.05.17. 

4B23 2012.05.17. 

8A23 2012.05.17. 

8B23 2012.05.17. 

2N23 2012.05.17. 

4N23 2012.05.17. 

8N23 2012.05.17. 

2A30 2012.05.24. 

2B30 2012.05.24. 

4A30 2012.05.24. 

4B30 2012.05.24. 



17 
 

8A30 2012.05.24. 

8B30 2012.05.24. 

2N30 2012.05.24. 

4N30 2012.05.24. 

8N30 2012.05.24. 

2A42 2012.06.05. 

2B42 2012.06.05. 

4A42 2012.06.05. 

4B42 2012.06.05. 

8A42 2012.06.05. 

8B42 2012.06.05. 

2N42 2012.06.05. 

4N42 2012.06.05. 

8N42 2012.06.05. 

2A62 2012.06.25. 

2B62 2012.06.25. 

4A62 2012.06.25. 

4B62 2012.06.25. 

8A62 2012.06.25. 

8B62 2012.06.25. 

2A1 2012.06.25. 

2B1 2012.06.25. 

4A1 2012.06.25. 

4B1 2012.06.25. 

8A1 2012.06.25. 

8B1 2012.06.25. 

2N62 2012.06.25. 

4N62 2012.06.25. 

8N62 2012.06.25. 

4A103 2012.08.06. 

4B103 2012.08.06. 

4N103 2012.08.06. 

4A103M 2012.08.06. 

4B103M 2012.08.06. 

4A119M 2012.08.06. 

1.táblázat. Mintavételi lista 

4.2. A biofilmeket kolonizáló közösségek nyomon követése T-RFLP-vel 

A mikrobiológiai vizsgálatot a közösségi DNS kivonásával kezdtem. Ehhez az 

UltraClean Soil DNA Isolation Kitet (MoBio Laboratories Inc., USA) használtam. A 

protokoll szerint haladtam. A DNS kinyerése a sejtek mechanikai és kémiai feltárásával 

indul, ami után egy többlépcsős tisztítás eredményeként lehet hozzájutni a DNS-hez. A 

mechanikai sejtfeltáráshoz a protokollban leírt MoBio Vortex Adapter helyett Retsch 

MM301 típusú sejtmalmot használtam, amiben a mintákat két percig rázattam 30 Hz 

frekvenciával. 

A közösségi analízishez a 16S rDNS génre volt szükségem nagy kópiaszámban. Ehhez 

PCR (polimeráz láncreakció) kellett olyan specifikus primerekkel, melyek a 16S rDNS 

szakasz mentén kötődnek be, ezáltal biztosítva a szükséges génszakasz amplifikálását. 

A 27F (forward) primer (5’-HEX-AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG-3’) 5’ végén 

egy fluoreszcens festék (HEX) van, ami a kapilláris elektroforézis során a detektáláshoz 

szükséges. Reverz primerként az 518R-t (5’-ATT ACC GCG GCT GCT GG-3’) 

használtam. A PCR reakció összetétele az alábbi: 13,3μl desztillált víz, 5μl (0,2mM 

dATP, dTTP, dGTP, dCTP) dNTP, 2,5μl Taq puffer, 2μl MgCl2, 1μl BSA, 0,25μl 

(0,325μM) 27F-HEX primer, 0,25μl (0,325μM) 518R primer, 0,2μl (1U) Taq 

polimeráz, és 0,5μl templát DNS. A kezdeti denaturáció 98°C 5 percig, majd ezt 
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követően 32 ciklusban ismétlődik a denaturáció 94°C-on 30 másodpercig, az anneláció 

52°C-on 30 másodpercig, az extenzió 72°C-on 30 másodpercig. A 32. ciklus végén 

alkalmazott végső extenzió 72°C 10 percig zajlott. Ezt követően a PCR készülék 4°C-ra 

hűti a mintákat.     

A PCR termékeket agaróz gélelektroforézissel ellenőriztem. Húsz percig futtattam 1%-

os agaróz gélben a termékeket 100V feszültségen. A futást követően UV fénnyel 

láthatóvá tehető a DNS-hez kötődő festék által megfestett termék. Amennyiben sikeres 

a 16S rDNS felszaporítása, úgy a termék zöldes csíkként látszódik a gélben. Azt is meg 

kell állapítani, hogy megfelelő-e a termék mérete. Ha megfelel a vártnak, akkor 

valószínűsíthetem, hogy tényleg a 16S rDNS-t erősítettem ki. Templát DNS-t nem 

tartalmazó PCR reakcióelegyre is végeztem gélelektroforézist, hogy leellenőrizzem, 

nincs-e jelen DNS a reakcióelegy komponenseiben.  

A PCR termékeket restrikciós endonukleázokkal emésztettem. AluI-t és Bsh1236I-t 

használtam. A reakcióelegybe 0.3μl emésztőenzimet, 2μl puffert, 7,7μl DEPC-kezelt 

vizet és 9μl PCR terméket mértem. Az emésztés 37°C-on, három órás inkubációval 

zajlott.  

Az emésztést követően etanolos tisztítással távolítottam el a mintából a kapilláris 

elektroforézist zavaró anyagokat. Az etanolos tisztás kezdeti lépésekor az emésztett 

PCR termék teljes mennyiségére rámértem 3μl 3 M NaAc oldatot, 62,5μl 95%-os 

etanolt, és 14,5μl DEPC-kezelt vizet. Pár másodpercnyi vortexelés után a mintákat 

szobahőmérsékleten tartottam 15 percig. Ezt követően centrifugáltam 20 percig, 18000g 

fordulatszámon, 4°C-on. A felülúszó eltávolítása után 250μl 70%-os etanolt adtam a 

kitapadt pellethez. Ezt újabb centrifugálási lépés követte 10 percig, 18000g 

fordulatszámmal 20°C-on. Végül, a felülúszó eltávolítása után a mintákat vákuum 

centrifugában kiszárítottam, majd 20μl DEPC-kezelt vízzel oldatba vittem.  

A kapilláris elektroforézishez egyszálú DNS-re van szükség. Éppen ezért az 

elektroforézisre szánt mintákhoz denaturáló ágensként 12μl formamidot adtam. Ezen 

kívül még 0,3μl GeneScanTM-500 TAMRATM (Applied Biosystems) méretmarkert is 

alkalmaztam. Ebbe a reakcióelegybe az optimalizálás során 1-9μl templát DNS-t 

mértem. A futtatás előtt 98°C-on 5 percig melegítettem a mintákat, majd jégakkuba 

helyeztem őket. Ez a hőhatás szintén a kettős szálú DNS szétválását segíti. 

Az elektroforézist ABI PrismTM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) műszerrel 

végeztem. A futtatás 60°C-on, 8 másodperc injektálási idővel, 30 perces futási idővel, 

15kV-on történt. A PCR primerhez kapcsolt fluoreszcens festéket detektálja a műszer. 
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Az eredményként kapott elektroferogramban megjelenő csúcsok különböző 

genotípusokat képviselnek, melyek egy-egy fajt, illetve nemzetséget jelentenek. A csúcs 

alatti terület, illetve a csúcsok magassága a különböző közösségalkotó baktérium fajok 

dominancia viszonyait jellemzi. 

A nyers futási adatok kiértékeléséhez a GeneMapper v3.7 (Applied Biosystems), 

programot használtam. A futásokat minden minta esetében úgy optimalizáltam, hogy a 

legnagyobb egyedi csúcs minimum magassága 4500, maximum magassága pedig 8000 

legyen.  

Az adatok további kiértékelését a T-RFLP Analysis Expedited (T-REX) online software 

(http://trex.biohpc.org) segítségével végeztem. A zajszűrést 3,5, a megengedett 

báziseltérést 1 értékben határoztam meg. A zajszűrés segítségével kiszedtem azokat a 

csúcsokat, amelyek valószínűleg csak háttérzajként lehettek jelen, tehát nem feltétlen 

reprezentáltak valós szervezeteket. A T-REX software zajszűrő programja Z. Abdo és 

munkatársai (2006.) által leírtak alapján működik (ABDO, Z. et al. 2006.). A terminális 

restrikciós fragmentumok (T-RF-ek) illesztése során beállíthatjuk, hogy két különböző 

minta esetén kapott csúcsot mekkora báziseltérés mellett vegyen azonosnak a program 

az adatmátrix készítésekor. Az általunk megadott érték alapján hozza létre a program a 

különböző klasztereket. Az érték kiválasztásánál arra kell törekedni, hogy azonos 

csúcsokat ne válasszunk szét, illetve eltérő csúcsokat ne vonjunk össze (SMITH, C., J. 

et al. 2005.).  

A T-REX szoftver ezek alapján létrehozott két adatmátrixot, amelyekben a különböző 

restrikciós enzimekkel kapott fragmentumok szerepelnek változókként. Ebben a 

mátrixban azonban találtam olyan csúcsokat, melyek valószínűleg a klaszterezés során 

se kerültek egy csoportba, tehát egymáshoz képest elcsúszhattak. A párhuzamos futások 

kiértékelésével ellenőriztem, hogy ezek a csúcsok tényleg elcsúsztak-e. Elvégeztem 

tehát a fentebb leírtak szerint a T-REX szoftveres kiértékelést olyan adathalmazra, 

amelyben szerepelnek a minták párhuzamosai. Ezek olyan futások, amelyeken jól 

látszódnak a dominánsabb csúcsok, de még nem éri el a legnagyobb csúcs a négyezres 

határértéket. A kinyert adatmátrixban megvizsgáltam a párhuzamos minták 3%-nál 

nagyobb dominanciájú csúcsait. Amennyiben egymáshoz képest legalább három minta 

elcsúszást mutatott a párhuzamosokon belül egy adott csúcsnál, úgy a két csúcsot 

minden mintára összevontam.  

A korrigálást követően a két mátrixot a Microsoft Excel programban egyesítettem. Az 

egyesített adatmátrixot a PAST (Paleontological Statistics Software Package) 

http://trex.biohpc.org/
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segítségével többváltozós statisztikai elemzésnek vetettem alá (főkomponens analízis), 

valamint diverzitás indexet számoltam (Hammer, Ø. et al. 2001.). 

5. Eredmények és következtetések 

5.1. A kémiai paraméterekben megfigyelhető változások értelmezése 
mikrobiológiai szempontból 

A T-RFLP analízis során nyert eredmények értelmezéséhez a kémiai adatok 

mikrobiológiai elemzése fontos háttér információt jelent. Ezért tűztem ki célul ezt a 

feladatot is. 

 

Az 5.1. ábra a biofilmek szárazanyag-tartalmának alakulását mutatja. A kezdeti 

gyarapodás után lehet látni egy hirtelen csökkenést, aminek az oka a szennyvíztisztító 

rendszer üzemeltetése közben fellépett technikai probléma, és így kialakuló 

oxigénhiány lehetett (BARKÁCS K. et al. 2012.). A hirtelen fellépő anaerob 

körülmények között számos baktériumsejt elhalhatott, a sejtek közötti kapcsolatok 

meglazulhattak, ami könnyen vezethet a biofilm leválásához. Erre a folyamatra 

rásegíthetett az, hogy a 2. és a 4. reaktorba még szerves anyagokban viszonylag gazdag 

szennyvíz jutott. Ez a baktériumok számára gazdag tápanyagforrást jelent, lehetővé téve 

azt a hirtelen növekedést, amit a 2. és a 4. reaktor 20. és 30. napja között látunk. Ha 

ilyen hirtelen vastagodik meg a biofilm, az alsó rétegekben kialakulhat egy anaerob 

zóna. Az itt található sejtek elhalnak, ami szintén vezethet biofilm leváláshoz, 

függetlenül az üzemeltetés közben fellépő átmeneti oxigénhiánytól.  

A 8. reaktorban kisebb mértékű, de folyamatos szárazanyagtartalom-növekedést 

tapasztalhatunk. Ebben a reaktorban azért képződhet kevesebb biofilm, mert ide már 

szerves anyagokban szegényebb szennyvíz jut be, ami kevesebb baktérium 

elszaporodását teszi lehetővé.  
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5.1. ábra. A különböző hordozókról vett minták szárazanyag-tartalmának alakulása 

időben. Sötétkék – 2. reaktor „A” hordozója; rózsaszín – 2. reaktor „B” hordozója; 

citromsárga – 4. reaktor „A” hordozója; világoskék – 4. reaktor „B” hordozója; lila – 8. 

reaktor „A” hordozója; bordó – 8. reaktor „B” hordozója (BARKÁCS K. et al. 2012.). 

 

Az 5.2. és az 5.3. ábra az oldott oxigén koncentrációját (DO) és a kémiai oxigénigényt 

(KOI) mutatja. A DO a vízben oldott oxigén koncentrációját mutatja, míg a KOI azt, 

hogy mennyi oxigénre lenne szükség a biológiailag bontható és nem bontható szerves 

anyagok összességének az oxidálásához. A kaszkádsor elején a KOI magas, míg a DO 

alacsony értéket vesz fel. Ez arról árulkodhat, hogy a befolyó szennyvíz szerves anyag 

tartalma magas, amit a hordozókon megtelepedett baktériumok el is kezdenek lebontani. 

A lebontás során pedig nagy mennyiségű oxigént használnak el. 

A kaszkádsor végére a szerves anyag lebontás intenzitása csökken, hiszen a kaszkádsor 

elején megtörtént az eltávolítás legjava. Ennek következtében a KOI is lecsökken, és 

több oldott oxigén maradhat a rendszerben, ami a DO növekedésén látszódik. 

A 43. és a 62. nap között a KOI értéke magasabb. Ez a biofilm elöregedését tükrözheti, 

mert ha már kezd elhalni a biofilm, akkor több szerves anyag maradhat a rendszerben. 

Ugyanakkor ebben az időpontban a DO is alacsonyabb. Bár az elöregedő biofilm is 

intenzíven fogyaszthat oxigént, de más oka is lehet ennek a nagymérvű 

értékcsökkenésnek. A 43. naptól a 62. napig zajló mintavételezés június második felére 

esett, tehát elképzelhető, hogy a nagy meleg miatt oldódott be kevesebb oxigén a 

reaktorok vizébe.  
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A terhelésnöveléses szakaszból feldolgozott mintákat a 4. reaktorból, a 74. és a 119. nap 

között vették le. Ebben az időszakban a DO 4 és 5mg/L, a KOI pedig 200-250 O2 mg/L 

között váltakozott (7.1. és 7.2. ábra). 

 

 
5.2. ábra. Az oldott oxigén koncentráció átlagaértékei az állandó terhelésű szakaszban. 

Sötétkék – 1. naptól a 23. napig; rózsaszín – 24. naptól a 30. napig; citromsárga – 31. 

naptól a 42. napig; világoskék – 43. naptól a 62. napig (BARKÁCS K. et al. 2012.). 

 
5.3. ábra. Összes KOI átlagértékeinek változása az állandó terhelésű szakaszban. 

Sötétkék – 1. naptól a 23. napig; rózsaszín – 24. naptól a 30. napig; citromsárga – 31. 

naptól a 42. napig; világoskék – 43. naptól a 62. napig (BARKÁCS K. et al. 2012.). 

 

A szennyvíztisztításban fontos szerepet kap a szervetlen nitrogénformák, elsősorban az 

ammónium-ion (NH4
+) eltávolításának kérdésköre. Ezért elemeztem a 

nitrogénvegyületek mennyiségi adatait. 
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A különböző nitrogénformák mennyiségi változásaiban a 62. napi mintavételénél történt 

először érdemleges változás (5.4. ábra). Ekkor lett számottevő az ammónium-ion 

eliminálása, és ekkor jelent meg mérhető nitrát és nitrit tartalom (BARKÁCS K. et al. 

2012.). 

Az ammónium oxidálását aerob ammóniumoxidáló baktériumok végezhetik. Az általuk 

termelt nitritet pedig a nitritoxidálók alakíthatják tovább nitráttá. Ezek kemolitotróf 

szervezetek, amelyek az energiatermelés során ammónium-ionról, illetve nitritről 

juttatják az elektront az oxigénre, mint terminális akceptorra (OKABE, S. et al. 1999.). 

Mivel autotróf szervezetek, nem igényelnek a növekedésükhöz szerves szénforrást. A 

szennyvíztisztítóba beáramló szennyvíz viszont szerves anyagokban gazdag. A 

biofilmekben tehát a szervesanyagokat hatékonyan bontó baktériumok fognak 

elszaporodni, amelyek túlnőhetik az aerob ammónia- és nitritoxidáló fajokat. Ezen fajok 

számára az ideális környezetben tehát kevés a szerves anyag és a rajta elszaporodó 

heterotróf szervezet. Ugyanakkor nagy az oxigénigényük, és a lassú szaporodási ütemük 

miatt fokozottan érzékenyek a vízáramlás erodáló hatására (J., SIMON – M., G., 

KLOTZ. 2013.). 

A biofilmnek tehát olyan rétegében érdemes ezeket a fajokat keresni, ahol a felszíni 

baktériumok által védve vannak, de még elegendő mennyiségű oxigénhez férhetnek 

hozzá.  

Ezek a feltételek a mintavétel 62. napján megvalósulni látszanak. Ez már egy kései 

mintavételi időpont, tehát már megkezdődhetett egy stabil, nitrifikáló közösség 

kialakulása. A legnagyobb ammónium-ion koncentrációcsökkenés a 8. reaktorban 

következett be, ahol a kevés szerves anyagot tartalmazó, és egyre inkább állandó 

összetételű szennyvíz hatására egy viszonylag állandó és stabil közösség alakulhatott ki. 

 
5.4. ábra. A különböző nitrogénformák alakulása a 62. napi mintavétel során 

(BARKÁCS K. et al. 2012.). 
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Nitrifikáció szempontjából a 103. és a 119. napon mondható ideálisnak a rendszer 0,5 és 

0,6m3/h hidraulikus terhelés mellett (5.5. és 5.6. ábra). Megfelelő mennyiségű oldott 

oxigén állt a baktériumok rendelkezésére, és a KOI értéke is alacsonyabb volt, ami azt 

jelenti, hogy ekkor már kevés a szerves anyag a reaktorokban. 

Az aerob ammónia- és nitritoxidáló fajok az 5.4. ábrán feltüntetetthez képest jóval 

aktívabbnak látszanak. Minden bizonnyal az ammóniaoxidálók tevékenységének 

köszönhető, hogy gyakorlatilag az összes ammónium-ion lebontása megtörténik már a 

kaszkádsor első felében. Mérhető nitritkoncentráció nem volt egyik reaktorban sem, 

míg a nitrát koncentrációja folyamatosan nőtt a reaktorsor vége felé haladva. Ez 

valószínűleg az aerob nitritoxidálók tevékenységéből ered. Elképzelhető, hogy az 

ammónia-oxidálók tevékenysége során keletkező nitritet ezek a fajok szinte azonnal 

nitráttá alakítják át (J., SIMON – M., G., KLOTZ. 2013.). 

Azt is láthatjuk ezeken a grafikonokon, hogy jóval kevesebb nitrát keletkezik, mint 

amennyi ammónium-ion hasznosul. Erre többféle magyarázat lehetséges. Az anaerob 

denitrifikáló baktériumok képesek anaerob körülmények között a nitrátot gáz 

halmazállapotú nitrogénvegyületekké (NO, N2O, N2) redukálva eliminálni a rendszerből 

(ARP, D., J. – STERIN, L., Y. 2003.). Anaerob baktériumok a biofilm belső rétegeiben 

képesek megtelepedni, elszaporodni, ahol az oxigénnel szemben védettebbek. 

Ugyanakkor, az ammónium-iont az anammox szervezetek anaerob körülmények között 

nitrit redukálásával képesek elemi nitrogénné oxidálni. Az is elképzelhető viszont, hogy 

ez az ammónium-ion többlet a baktériumok biomasszájában asszimilálódott a 

bakteriális fehérjék építőköveként (J., G., KUENEN. 2008.). 

Összességében elmondható, hogy ezekre az időpontokra többnyire ideálisan működő 

reaktorokat kaptunk, melyben a szerves anyag lebontás zöme már végbement, és egy 

stabil nitrifikáló közösség is kialakulhatott. 
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 5.5. ábra. A különböző nitrogénformák alakulása a 103. napi mintavétel során 

(BARKÁCS K. et al. 2012.). 

 
5.6. ábra. A különböző nitrogénformák alakulása a 119. napi mintavétel során 

(BARKÁCS K. et al. 2012.). 

 

A hidraulikus terhelés további növelése nem kedvez a nitrifikáló közösségnek. 1m3/h 

terhelés mellett már gyakorlatilag nincs ammóniaoxidáció (5.7. ábra).. A nitrifikáló 

közösségek ugyanis érzékenyek a nagy mennyiségű szerves anyagra. Ha a terhelés 

megnő a reaktorban, a bejutó nagy mennyiségű szerves anyagon a heterotróf élőlények 

szaporodnak el, melyek kiszorítják a lassan növekvő nitrifikáló baktériumokat azáltal, 

hogy elzárják előlük a növekedéshez szükséges oxigént (SCHRAMM, A. et al. 1996.). 
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5.6. ábra. A különböző nitrogénformák alakulása a 159. napi mintavétel során 

(BARKÁCS K. et al. 2012.). 

5.2. A bakteriális közösségszerkezetben megfigyelt változások 

A főkomponens analízis (PCA) során külön vizsgáltam a háromféle hordozó 

közösségszerkezet változásait. Az eredmények értelmezéséhez oszlopdiagramon is 

ábrázoltam a közösségszerkezetet (az egyes közösségalkotók relatív abundanciáját), 

valamint diverzitásindexet is számoltam. A Simpson és a Shannon index eredményei 

csak 1-2 helyen mutattak minimális különbséget. A Shannon indexen keresztül mutatom 

be az eredményeimet, de a függelékekben (7.6., 7.7, és 7.8. ábra) megtalálható a 

Simpson index is mindhárom hordozó esetén.  

Az oszlopdiagramot mindhárom hordozó esetén mindkét emésztőenzimre elkészítettem. 

A főbb trendek mindkét emésztőenzim esetén ugyanúgy látszódnak, így ebben a 

fejezetben az Alu enzimre kapott eredményeket elemzem ki. A Bsh emésztőenzim 

alapján készült oszlopdiagramok a függelékekben (7.3., 7.4., és 7.5. ábra) 

megtalálhatók. 

A kémiai paraméterek alakulása alapján elmondható, hogy a korai időpontokból és a 

reaktorsor elejéről származó minták viszonylag nagy szerves anyag tartalommal és kis 

oldott oxigén koncentráció értékekkel jellemezhetők. A reaktorsor végén a szerves 

anyag mennyisége számottevően csökken, az oldott oxigén mennyisége pedig magas 

marad, amely körülmények lehetőséget biztosítanak stabil nitrifikáló közösség 

kialakításának. Az állandó terhelést követő időszakban az üzemeltetők számos 

paraméteren változtattak, amely mind hatással lehetett arra, hogy ezt az állapotot elérte 

a rendszer a viszonylag még alacsony terhelésű időszakban (103-119. nap). Ekkor a 
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recirkuláció és a levegő térfogatáram körülbelül kétszeres értéket vett fel az állandó 

terhelésű szakaszhoz képest. Ha a reaktorsor végéről recirkuláltatják a vizet az elejére, 

az jelentősen befolyásolhatja a 2. reaktor működését. A beérkező sok szerves anyag 

felhígul, valamint többlet oxigén kerül a reaktorba, illetve a vízzel együtt cirkuláltatott 

iszappelyheken megtapadt baktériumok is átjuthatnak a reaktorsor elejére. A kutatás 

jelenlegi eredményei csak a biofilm közösségéről adnak információt, melyet a jövőben 

célszerű kibővíteni a víztestben lévő iszappelyhekre vonatkozó adatokkal. A biofilm és 

az iszappelyhek közössége bár ugyanabból a víztestből származik, és a kitapadás-

leválás folyamata is állandó kapcsolatot létesít ezen két felület között, mégis eltérő 

szerkezetet mutathatnak. Az iszappehely jobban ki lehet téve a vízáramlás 

nyíróerejének, mint a biofilm mélyebb rétegei, ugyanakkor az előbbi oxigénellátottsága 

jobb lehet (STEWART, P., S. – FRANKLIN, M., J. 2008.). Feltételezhetően a két 

közösség együttes működése járul hozzá a szennyezőanyagok hatékony eltávolításához. 

 

A stabil nitrifikáló közösség kialakulásának az irányát az 5.6., 5.9., és 5.12. ábrán 

fekete nyíllal jelöltem a 2. reaktor első mintavételi időpontjától a 4. reaktor utolsó 

mintavételi időpontjáig.     

Az „A” hordozó esetén a 2. reaktor 42. és 62., valamint a 4. reaktor 62. napi mintái a 

nyíllal jelölt fő iránytól merőben eltérő helyen csoportosulnak (5.6. ábra). Ennek az oka 

az 5.1. fejezetben is említett biofilm leválás lehet, melyet a biofilm kémiai 

paramétereinek a vizsgálata során megfigyeltek (BARKÁCS K. et al. 2012.). Az 5.7. 

ábrán látszódik ennek a feltételezett biofilm leválásnak a dominanciaviszonyokra 

gyakorolt hatása. Ezekben az időpontokban jelentős dominanciát nyert egy OTU 

(Operational Taxonomic Unit) (202A és kisebb mértékben a 244A jelzésű 

közösségalkotó), melynek hatására más szervezetek (282A és 74A) veszítettek a 

dominanciájukból. Ez a változás a diverzitás nagyfokú csökkenésével járt együtt (5.8. 

ábra). 

A 2. reaktor 62. napi mintáján látszódik egy kezdeti regeneráció. Ha tovább 

monitoroztuk volna a rendszert, valószínűleg jobban reprezentálhattuk volna a biofilm 

leszakadása utáni megújulást, a 2. reaktorban, illetve a tendenciát megfigyelhetővé 

tehettük volna a 4. reaktorban (5.6. ábra). Ez a regeneráció a dominanciaviszonyok 

változásában még kevésbé érzékelhető (5.7. ábra), de a diverzitásindexben már 

látszódik egy meginduló növekedés (5.8. ábra).    
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A 8. reaktor közösségszerkezet változásai kisebb skálán ingadoznak. Ez a reaktor a 

kaszkádsor végén helyezkedik el. Az előtte lévő reaktorokban a szennyezőanyagok 

eltávolításának a legjava végbement. Ide már állandóbb összetételű szennyvíz jut, 

amelyben a baktériumok számára kevesebb tápanyag áll rendelkezésre. A 62. napon 

viszont ez a reaktor is mutat némi elkülönülést a többitől. Ez a grafikonon a nyíl mentén 

egy korábbi állapotba történő visszalépésként látszódik (5.6. ábra). Ezt a visszalépést a 

282A közösségalkotó dominanciájának visszanyerése jelentheti, aminek tekintetében ez 

a minta a 2. reaktor 1. napjára, tehát a kiindulási állapotra hasonlít. Feltételezhető tehát, 

hogy ebben ezt a visszalépést is biofilm leválás okozhatta. Mivel a fentebb említett 

okok miatt a 8. reaktorban eleve kevesebb baktérium szaporodhatott el, a biofilm 

leválása – mint az a diverzitásindexen is látszódik (5.9. ábra) – kisebb kitérést tud csak 

okozni a rendszerben, mint a 2., illetve a 4. reaktor esetén.  

 

 

 
5.7. ábra. Az „A” hordozók jellemző közösségszerkezet változásai. 
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5.8. ábra. T-RFLP közösségszerkezeti mintázat az „A” hordozón (AluI). 

 
5.9. ábra. Shannon index az „A" hordozó mintáira reaktorok szerint. Piros – 2. reaktor; 

kék – 4. reaktor; barna – 8. reaktor. 

 

A „B” hordozó esetében minden reaktornál látványosabban mutatkozik a korábbi 

állapotba történő visszatérés, ami valószínűleg a biofilm leszakadását jelentheti. Ezt 

követően azonban csak a 4. reaktorban regenerálódik a biofilm. A 2. reaktorban a 
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mintavételi időszak végére a „B” hordozó közössége a korábbi állapotokhoz képest 

éppen a nyíl irányával ellentétesen csoportosul. Kisebb kitéréssel ugyanez 

megfigyelhető a 8. reaktornál. Csupán csak a 4. reaktorban figyelhetünk meg biofilm 

regenerációt (5.10. ábra). 

A 8. reaktorból származó minták egymás közelében csoportosulnak. Itt is látható a nyíl 

mentén a kezdeti állapot felé történő visszalépés, de a 8. reaktor esetében a kezdeti és a 

végállapot között jóval kisebb a különbség, mint a 2. reaktor esetén. Ez is azt igazolja, 

hogy az egyre inkább állandóvá váló kémiai paraméterek mellett stabilabb közösség tud 

kialakulni a hordozókon.  

A fentebb tárgyalt közösségszerkezet változások látszódnak a diverzitásindex alapján is. 

Az ideális végállapotot a 4. reaktor 103. napi mintája jelentené, ahová a reaktor nagy 

diverzitásváltozással jutott el. Ehhez képest a 2. és a 8. reaktor diverzitásindexe is szűk 

értékek között stagnál. A 8. reaktor a 30. napon ugyan megközelíti az ideális állapotot, 

de 42. napra mégis a kiindulási állapot felé fordul, ami a 62. napon még kifejezettebbé 

válik (5.12. ábra).  

A dominanciaviszonyok alakulásának tekintetében elmondható, hogy az „A” 

hordozóhoz képest a 232A közösségalkotó a 4. reaktor „B” hordozóján dominánssá vált.  

A 202A OTU a 2. reaktor esetében a 23. és a 42., a 4. reaktor esetében pedig a 23. 

napon látszódik. Ezen kívül még az is szembetűnő, hogy a „B” hordozón hamarabb 

történt a biofilm leszakadása, mint az „A” hordozón (5.11. ábra). 

5.10. ábra. A „B” hordozók jellemző közösségszerkezet változásai 
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5.11. ábra. T-RFLP közösségszerkezeti mintázat a „B” hordozón (AluI). 

 

 
5.12. ábra. Shannon index a „B" hordozó mintáira reaktorok szerint. Piros – 2. reaktor; 

kék – 4. reaktor; barna – 8. reaktor. 

 

Az 5.13. ábrán látszik, hogy a nagy hordozó mintái is a nitrifikáció - mint ideális 

végpont - irányába csoportosulnak, bár itt is lehet látni a nyíl vonalához képest kiugróan 

elhelyezkedő mintákat. Ilyenek a 2. reaktor 62. és a 4. reaktor 42. napi mintái (5.13. 

ábra). Ez szintén jelenthet biofilm leválást. Ez az esemény a 4. reaktorban előbb 
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következett be, mint a másodikban. Elképzelhető, hogy a 2. reaktorban zajló intenzív 

szerves anyag lebontás olyan mértékű oxigénfogyasztással járt, hogy a reaktorban 

anaerob fajok is elszaporodhattak. A polipropilén szálak a nagyhordozó kereteire 

felszőve helyezkednek el, a szálak sűrű szövedékében pedig az anaerob baktériumok 

védettebbek az oxigénnel és a külső behatásokkal szemben. Ugyanebben a rendszerben, 

szintén a kaszkádsor elején Benedek Tibor és munkatársai (2013.) korábban már 

azonosítottak anaerob baktériumokat. Közösségvizsgálatokat végeztek a kaszkádsor 

elején, a közepén és a végén. A kaszkádsor elején számos anaerob szervezetet (például 

Desulfobacterium spp.) azonosítottak, a kaszkádsor vége felé haladva pedig egyre 

dominánsabbnak találták az aerob fajokat (például Acinetobacter spp.). Ezen kívül 

fakultatív anaerob szervezetek (például Acidovorax spp.) jelenlétét is kimutatták 

(BENEDEK T. et al. 2013.). 

A 4. reaktorba már alacsonyabb szerves anyag tartalmú szennyvíz jut, így több oxigén 

maradhat a rendszerben, mint a 2. reaktor esetében (5.2. ábra). Ez a reaktor tehát 

kevésbé válik anaerobbá, mint a második. Éppen ezért az oxigénhiánnyal járó 

üzemzavar hatása a 42. napon erősebb hatást mutat a 4., mint a 2. reaktorban. A 2. 

reaktorban az anaerob közösségnek valószínűleg kedvezett az átmeneti oxigénhiány, 

ezért mozdulhatott a közösségszerkezet az ideális állapot felé. Az anaerob biofilm 

megvastagodhatott, leválhatott, míg az aerob fajok – az üzemeltetés visszaállítását 

követően - ismételten elszaporodhattak, hiszen a diverzitás megnövekedett erre az 

időpontra (5.15. ábra). Ennek következtében juthatott vissza ez a reaktor a 62. napra a 

kiindulási állapot közelébe.  

A 4. reaktorban zajló események hasonló dominanciaviszonybeli változásokkal jártak, 

mint az „A” a hordozók esetén, ugyanis amikor a diverzitás lecsökkent (vélhetően a 

biofilm leválása miatt), a 202A közösségalkotó dominánssá vált, miközben szintén a 

74A közösségalkotó sejtszáma csökkent (5.14. ábra). A diverzitásindex eredményei is 

alátámasztják ezt a feltételezést. A 2. reaktorban a diverzitás folyamatosan nő, a 8. 

reaktorban pedig stagnál. Mindeközben a 4. reaktor 30. napjára a diverzitás mértéke 

jelentősen lecsökken (5.15. ábra). Bár a biofilm leválása nem jelenti törvényszerűen a 

diverzitás csökkenését, de feltételezhető, hogy a mennyiségi változással az alacsony 

sejtszámban jelenlévő baktériumok eltűnnek a biofilmből.  

Már a kishordozók eredményeiben is látszódik, hogy a 8. reaktor mintái egymás 

közelében helyezkednek el, tehát csökkenek a közösségszerkezetbeli ingadozások. Ez a 

jelenség a nagyhordozók esetében még markánsabban tükröződik (5.13. ábra). 
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5.13. ábra. A nagyhordozók jellemző közösségszerkezet változásai 

 

 
5.14. ábra. T-RFLP közösségszerkezeti mintázat az „N” hordozón. 
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5.15. ábra. Shannon index az „N" hordozó mintáira reaktorok szerint. Piros – 2. reaktor; 

kék – 4. reaktor; barna – 8. reaktor. 

Összességében megállapítható, hogy a biofilm leválása a „B” hordozón minden 

reaktorban hamarabb következik be, mint az „A” hordozón. Ennek a hordozó 

alapanyagbeli különbsége lehet az oka. Az „A” hordozó felszíne barázdált, míg a „B” 

hordozóé sima, henger alakú. Arról lehet tehát szó, hogy a baktériumok az „A” hordozó 

barázdáiba beágyazzák magukat, így nehezebben válhatnak le innen, mint a „B” 

hordozó sima felszínéről.  

Igaz a nagyhordozó alapanyaga ugyanolyan polipropilén, mint az „A” hordozóé, de 

mégsem hasonlóak az „A” és az „N” hordozók közösségszerkezet változásai. A 

nagyobb hordozókra, a méretüknél fogva is másként hathatnak bizonyos mikrobiológiai 

események. A biofilm megvastagodása is lehet egyenetlen, és elképzelhető, hogy a 

biofilmek leválása is csak szakaszosan történik. Azért se lehet összevetni a két hordozó 

adatait, mert a mintavételezések során nem volt lehetőség lemérni a nagyhordozó 

szárazanyagtartalmát. Ezen információ hiányában pedig nem tudhatjuk, hogy melyik 

hordozón képződött nagyobb mennyiségű biofilm. 

 

Az eredményeken látszódik, hogy minden hordozó esetén sikerült elérni az ideális 

végpontot, ahol alacsony szerves anyag-tartalom és magas oldott oxigénkoncentráció 

mellett a nitrogénformák átalakítása és eliminálása is lezajlik a reaktorsoron. Éppen 
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ezért érdemes a jövőben taxonspecifikus primerekkel PCR reakciót készíteni, hogy 

kimutassuk a különböző nitrogénformák átalakításában szerepet játszó szervezetek 

jelenlétét. Az újgenerációs szekvenálásnak köszönhetően pedig lehetőség nyílik ezen 

baktériumok mélyebb mikrobiológiai elemzésére is. 

A terhelésnöveléses szakaszból származó minták feldolgozása is fontos, hogy 

megvizsgáljuk milyen üzemeltetési paraméterek (hidraulikus terhelés, recirkuláció, 

levegőztetés, hőmérséklet… stb.) mellett érhetjük el azt az ideális állapotot, amikor a 

szerves anyagok elbontása mellett, a szervetlen nitrogénformák eliminálása is 

hatékonyan működik. 

Mindemellett az iszappelyhekkel kevert vízminták vizsgálata is fontos ahhoz, hogy 

átfogóan láthassuk a rendszer működését. 

Érdemes lenne továbbá úgy optimalizálni a kísérleti körülményeket, hogy egyszerre 

csak egy paraméter változásának a hatását figyeljük meg (például csak a recirkuláció, 

vagy csak a terhelésnövelés hatását), hogy pontosabb következtetéseket tehessünk, 

amelyek segíthetik a technológia további fejlesztését.  

TDK dolgozatomban igyekeztem bemutatni hogyan segítheti egy technológiai 

folyamatban az üzemeltetés során megfigyelhető hatékonyságbeli változások 

értelmezését a modern mikrobiológiai eszköztár. 
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változata szövegükben, tartalmukban megegyeznek. 
 
 
 
 
 
Budapest, 20  _______________________________ 
  a hallgató aláírása 
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7. Függelékek 

 
7.1. táblázat. Az állandó terhelésű szakasz üzemeltetési paraméterei (BARKÁCS K. et 

al. 2012.) 

 
7.2. táblázat. A terhelésnöveléses szakasz üzemeltetési paraméterei (BARKÁCS K. et 

al. 2012.) 
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7.1. ábra. Összes KOI átlagértékeinek változása a terhelésnöveléses szakaszban. 

Sötétkék – 75. naptól a 103. napig; rózsaszín – 104.. naptól a 119. napig; citromsárga – 

120. naptól a 132. napig; világoskék – 133. naptól a 159. napig (BARKÁCS K. et al. 

2012.). 

 

 
7.2. ábra. Oldott oxigén koncentráció átlagértékei a terhelésnöveléses szakaszban. 

Sötétkék – 75. naptól a 103. napig; rózsaszín – 104.. naptól a 119. napig; citromsárga – 

120. naptól a 132. napig; világoskék – 133. naptól a 159. napig (BARKÁCS K. et al. 

2012.). 
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7.3. ábra. T-RFLP közösségszerkezeti mintázat az „A” hordozón (Bsh1236I). 

 

 

7.4. ábra. T-RFLP közösségszerkezeti mintázat a „B” hordozón (Bsh1236I). 
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7.5. ábra. T-RFLP közösségszerkezeti mintázat az „N” hordozón (Bsh1236I). 

 

 
7.6. ábra. Simpson index az „A" hordozó mintáira reaktorok szerint. Piros – 2. reaktor; 

kék – 4. reaktor; barna – 8. reaktor. 
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7.7. ábra. Simpson index a „B" hordozó mintáira reaktorok szerint. Piros – 2. reaktor; 

kék – 4. reaktor; barna – 8. reaktor. 

 

 
7.8. ábra. Simpson index az „N" hordozó mintáira reaktorok szerint. Piros – 2. reaktor; 

kék – 4. reaktor; barna – 8. reaktor. 
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