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1. Összefoglaló 
Fenolos vegyületek előfordulhatnak természetes környezetekben (pl. bomló növényi 

anyagokban gazdag vizekben), de az emberi tevékenység hatására keletkező 

szennyvizek is nagy mennyiségben tartalmazhatnak ilyen anyagokat. Az általuk okozott 

környezetszennyezésnek káros hatásai lehetnek az élő szervezetekre, ezért gondoskodni 

kell az eltávolításukról, melyre a biológiai módszerek kiválóan alkalmasak. Kutatásunk 

során a célunk az volt, hogy olyan törzseket izoláljunk, amelyek képesek hatékonyan 

lebontani a fenolos anyagokat. Vizsgálatainkat kiterjesztettük a bomló növényi szerves 

anyagokban gazdag vizes élőhelyek baktériumközösségének felmérésére az ezekben a 

környezetekben előforduló, természetes úton keletkező fenolos anyagok mennyiségének 

tükrében. Ezáltal a fenolos vegyületek természetes élőhelyeken lévő előfordulásának és 

lehetséges lebontó szervezeteinek megismerése volt a célunk, hiszen ezeken az 

élőhelyeken zajló átalakulási folyamatok kevésbé ismertek még a tudomány számára. A 

közösségek összetételének vizsgálata és a fenol biodegradációjára képes törzsek 

taxonómiai azonosítása a 16S rRNS gén bázissorrend elemzése alapján történt. A 

vizsgált hulladéklerakó csurgalékvizét kezelő bioreaktorból és a marosújvári sós tóból 

izolált törzsek az Acinetobacter, Raoultella, Pusillimonas, Arthrobacter, Vibrio, 

Aeromonas, Haemophilus, Georgenia, Corynebacterium, Achromobacter, 

Stenotrophomonas és a Thermomonas nemzetségekbe tartoznak. A törzsek fenolbontó 

képességét a szennyező anyagot egyedüli szénforrásként tartalmazó táplevesekkel 

vizsgáltuk. A biodegradációs aktivitást mutató törzsekben a többkomponensű fenol-

hidroxiláz egyik alegységét kódoló funkciógén jelenlétének polimeráz-láncreakció 

módszerrel történő kimutatása is sikerrel járt. A funkciógén vizsgálatokra az 

Acinetobacter, Arthrobacter, Vibrio, Raoultella és a Comamonas nemzetségek lettek 

pozitívak, melyek közül az Acinetobacter esetében a fenolbontó képességet kísérletesen 

is tudtuk igazolni. A bomló növényi anyagokban gazdag természetes élőhelyeken 

szintén sikerült fenolos anyagokat kimutatnunk, azonban a potenciálisan fenolbontó 

baktériumközösség itt teljesen más összetétellel rendelkezett. Vélhetőleg a növényi 

biomassza minősége és a vizes élőhelyek pH-ja egyaránt meghatározó szereppel bír a 

természetes élőhelyeken zajló biodegradációs folyamatokban. 
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2. Bevezető 
A fenolos vegyületek hidroxilcsoportot tartalmazó aromás vegyületek, melyekben az 

OH-csoport közvetlenül az aromás gyűrűhöz kapcsolódik. Kutatásunk során fenolos 

szennyezések eltávolításának lehetőségeit vizsgáltuk. A fenolos vegyületek természetes 

körülmények között a szerves anyagok bomlása során keletkeznek és kerülnek a 

környezetbe, például a huminanyagok degradációja során tavakban (THURMAN, E., M. 

1985;  HUTALLE-SCHMELZER, K., M. ÉS MTSAI., 2010). Mesterséges úton a széleskörű 

alkalmazásuk miatt számos iparág tevékenysége által termelt szennyvízben 

megtalálhatóak, mint pl. a gyógyszer-, petrolkémiai-, cellulóz, bőr- és a kőolaj- és 

gázfinomító iparéban, valamint a kokszolóművek és a növényvédőszer-gyártók által 

kibocsátott szennyvízben is jelen lehetnek (LI, Y., M. ÉS MTSAI., 2003). A 67/548/EGK 

irányelv veszélyes anyagokra vonatkozó osztályozási rendszere szerint a fenol mérgező 

(T) és maró (C) anyagnak minősül. Lenyelve, belélegezve mérgező, bőrrel érintkezve 

pedig maró hatást fejti ki. A fehérjékre koagulálószerként hat, ezért korábban az orvosi 

gyakorlatban fertőtlenítőszerként alkalmazták. A fenol LD50 értéke 317 mg/kg 

(patkányra vonatkoztatva), amely érték megadja, hogy az adott vegyületből mekkora 

mennyiség okozza 24 órán belül a kísérleti állatok 50%-ának pusztulását. Az élő 

szervezetekre gyakorolt toxikus hatása mellett mutagén és karcinogén tulajdonságokkal 

is rendelkezik (WANG, Y., F. ÉS MTSAI., 2014). Kiemelt fontosságú tehát a vegyület 

élővizekből való eltávolítása. A szennyvizekben lévő fenolos vegyületek 

mennyiségének csökkentésére a biológiai módszerek mellett fizikai és kémiai 

módszerek is rendelkezésre állnak, mint pl. oldószeres extrakció, aktívszenes 

adszorpció, kémiai oxidáció, ozonizálás és UV sugárzás alkalmazása. Azonban e 

módszerek hátránya, hogy melléktermékként veszélyes anyagok képződhetnek, nem 

költséghatékonyak, továbbá alkalmatlanok lehetnek nagy mennyiségű szennyvizek 

kezelésére (GHOSE, M. K. ÉS MTSAI. 2002). A biológiai lebontás során ezzel szemben a 

szerves anyag teljes mineralizációja valósulhat meg melléktermékek keletkezése nélkül, 

így alkalmazása hatékonyabb lehet (VAN SCHIE, P., M. ÉS MTSAI., 2000). Számos aerob 

mikroorganizmus képes hasznosítani a fenolt és vegyületeit egyedüli szén- és 

energiaforrásként életfolyamataik során. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a 

Pseudomonas, Comamonas, Acidovorax, Alcaligenes, Castellaniella, Acinetobacter, 

Ottowia, Limnobacter és a Rhodococcus nemzetségek tagjai jó fenolbontó képességűek, 

nagy részüket mesterséges környezetből (bioreaktorból) izolálták (ZHANG, X. ÉS MTSAI., 
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2004; FELFÖLDI T. ÉS MTSAI., 2010, VEDLER, E. ÉS MTSAI., 2013). A fenol lebontására 

képes gombák és baktériumok biodegradációjával a szennyvizek fenolos szennyezéseit 

megszüntethetjük. Az 1. képen a dolgozatban részletesebben vizsgált fenol-hidroxiláz 

szerepét látjuk a fenol lebontásában, mely hatására katekol keletkezik, majd a 

metabolizáció kétféle útvonalon folytatódik (meta- és orto-), mindkét esetben a 

citromsavciklus köztitermékei keletkeznek (CASPI, R. ÉS MTSAI., 2012).  

 

1. kép: A fenol metabolizációja 

A fenol-hidroxiláz enzim elsősorban a fenol metabolizációjáért felelős, azonban más 

fenolos vegyületek lebontásában is szerepet játszhat, mint pl. nitrofenolok, krezol és a 

klórfenolok (GERGINOVA, M. ÉS MTSAI., 2007), ezek szerkezeti képlete az 2. képen 

látható. Kutatásunk során a fenol-hidroxiláz gén PCR alapú vizsgálata történt az egyes 

törzseken, azonban fenol bontására képes baktériumokat kimutathatunk katekol-

dioxigenáz gének alapján is (TÁNCSICS A. ÉS MTSAI, 2010). 

 

 



6 
 

         

 

2. kép: A fenol, nitrofenol, klórfenol és a krezol szerkezeti képlete 

3. Célkitűzések 
Kutatásunk során egy hulladéklerakó csurgalékvizét kezelő bioreaktor és egy 

szennyezett sós tó bakteriális diverzitását vizsgálatuk. Vizsgálatunkat kiterjesztettük 

bomló növényi szerves anyagokban gazdag vizes élőhelyek baktériumközösségének 

felmérésére az ezekben a környezetekben előforduló, természetes úton keletkező 

fenolos anyagok mennyiségének tükrében. Ezáltal a fenolos vegyületek természetes 

élőhelyeken levő előfordulásának és lehetséges lebontó szervezeteinek megismerése 

volt a célunk, hiszen ezeken az élőhelyeken zajló átalakulási folyamatok kevésbé 

ismertek még a tudomány számára. Célunk volt ezért, hogy megállapítsuk, a teljes 

baktériumközösségben milyen arányban fordulnak elő az irodalmi adatok alapján 

igazoltan fenolbontó nemzetségek. A kutatásunkkal párhuzamosan különböző fenol-

koncentrációjú táplevesek segítségével izolált törzsek esetén specifikus primer 

segítségével teszteltük a többkompenensű fenol-hidroxiláz egyik alegységét kódoló 

funkciógén (pheU) jelenlétét polimeráz láncreakció módszert alkalmazva annak 

érdekében, hogy a potenciálisan fenolbontó baktériumokat azonosíthassuk a 

törzsgyűjteményben. 



7 
 

  4. Anyagok és módszerek 

4.1 Mintavétel 

4.1.1 Mintavételi helyszínek 

Kutatásunk során két fenolos anyagokkal szennyezett helyről és három természetes 

környezetben lévő tóból vettünk mintát. A mintavételi helyszínek megválasztása során 

olyan vizeket szerettünk volna vizsgálni, amelyekben feltételezhetően megtalálható a 

fenol, akár természetes, akár mesterséges módon került is a vízbe. Ha a víz tartalmaz 

fenolt, akkor vélhetőleg jelen lesznek olyan mikroorganizmusok, amelyek 

életfolyamataik során hasznosítani tudják azt. Így feltételezhetően ezekből a vizekből 

fenolbontó baktériumokat mutathatunk ki. Korábbi kutatások során a fenolbontó 

törzseket jellemzően szennyvizekből izoláltak (pl.: FELFÖLDI T. ÉS MTSAI., 2010), 

azonban néhány esetben természetes élőhelyről is történt izolálás pl. a Balti-tengerből és 

egy huminanyagokban gazdag tóból (VEDLER, E. ÉS MTSAI, 2013, HUTALLE-

SCHMELZER, K., M. ÉS MTSAI., 2010). Az általunk vizsgált hulladéklerakó csurgalékvizét 

kezelő bioreaktor és a Marosújvári sós „Plus” tó mesterséges forrásnak számít, a 

bioreaktor a hulladékból származó szennyezés miatt rendelkezhet magas fenol-

koncentrációval, míg a marosújvári tó az áruházi termékekből kioldódó anyagok végett. 

A törzsek izolálása a bioreaktor és a sós tó vizéből történt. Ezeken kívül három 

természetes élőhelyről vettünk még mintákat, amelyek bomló növényi szerves 

anyagokban gazdag, barna vizű tavak voltak, ahol valószínűsíthető volt a természetes 

úton keletkező fenolos vegyületek jelenléte. A három természetes helyszín különböző 

környezeti adottságokkal bír, a Kolon-tó egy édesvízi mocsár, a Sós-ér a színes szikes 

tavak közé tartozó tó (BOROS E. ÉS MTSAI, 2013), mely lúgos kémhatású vízzel 

rendelkezik és a Mohos-tőzegláp, amely savas kémhatású vízzel jellemezhető 

(FELFÖLDI T. ÉS MTSAI, 2016). Ezekből a mintákból nem történt tenyésztéses vizsgálat, a 

mintákban előforduló fenolos anyagok mennyiségét és a baktériumközösség összetételét 

határoztuk meg. Az 1. táblázat az általunk vizsgált mintavételi helyszíneket, a 

mintavételek időpontját és a minták számát tartalmazza, a 3. kép pedig a térképen való 

elhelyezkedésüket mutatja be. 
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Mintavételi helyszín Elhelyezkedés Mintavétel időpontja 
Minták 

száma 

Hulladéklerakó csurgalékvizét 

kezelő bioreaktor 
Erdély, Hargita megye 2013.06.20. 

2013.07.20. 
 

2 

Marosújvári sós „Plus” tó Erdély, Fehér megye 2013.06.19. 
2013.07.19. 

2 

Mohos-tőzegláp Erdély, Hargita megye 2013.06.19. 
2013.07.20. 

2 

Kolon-tó 
Kiskunsági Nemzeti 

Park 2014.11.18. 10 

Sós-ér 
Kiskunsági Nemzeti 

Park 

2012.11.-2014.06. hó 
között átlagosan havi 

rendszerességgel 
14 

1. táblázat: A mintavételi helyszínek 

 

3. kép: Az általunk vizsgált mintavételi helyek elhelyezkedése 

A mintavétel során célunk az volt, hogy a vízminta reprezentatív legyen az vizsgált 

víztömegre nézve. Mivel a mintában lévő szerves anyag tartalmat kívántuk 

meghatározni, ezért üvegedényt alkalmaztunk a minta vételére és tárolására, így az 

üvegedény falából nem oldódott ki szerves anyag. A mintavevő üvegedényt a 

csíramentesség érdekében előzetesen autoklávoztuk. Tartósítás céljából a mintavétel 

után a mintát hűtve tároltuk, tartósítószert nem adtunk hozzá és 24 órán belül 

feldolgoztuk. A mintavétel helyszínén minden esetben mérést végeztünk a különböző 

fizikai-kémiai paraméterek meghatározására XRX-420 CTD+ (RBR, Kanata, Ontario, 

Kanada) szondával, illetve laboratóriumban standard módszereket alkalmazva (EATON, 
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A., D. ÉS MTSAI, 2005), ezek eredménye a 2. táblázatban látható. A 3., 4., 5. és 6. képen 

a mintavételi helyszínek láthatók. 

 
2. táblázat: A mintavételi helyszíneken mért fizikai-kémiai tulajdonságok (n.a.: 

nincs adat) 

 

3. kép: A hulladéklerakó csurgalékvizét kezelő bioreaktor 

 

4. kép: Kolon-tó és a Sós-ér 

átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás
Oldott oxigén (mg/L) 0 - 8 1 4 2 n.a. n.a. 8 4
Oldott oxigén (%) 0 - 124 20 48 21 36 20 77 25
pH 9 - 8 - 4 - 7 - 9 1
T (°C) 23 - 30 1 19 1 9 - 17 9
ORP (mV) 12 7 159 85 295 58 n.a. n.a. n.a. n.a.
Vezetőképesség (µS/cm) 11741 117 43273 2229 122 26 480 116 9057 5684

NO2- (mg/L) 63 42 4 5 <0,01 - <0,01 - n.a. n.a.

NO3- (mg/L) 532 719 1 1 <0,01 - 24 4 331 -

SO4
2- (mg/L) 160 112 117 6 40 - <0,01 - n.a. n.a.

NH4+ (mg/L) 408 285 7 4 7 3 0 - 179 -

Sós-érFizikai-kémiai paraméterek Bioreaktor Marosújvár Mohos-tőzegláp Kolon-tó
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5. kép: Marosújvári sós „Plus” tó (A tó egy sóbánya üregének beomlása során 

keletkezett, elnyelve egy áruházat teljes árukészletével együtt) 

 

6. kép: Mohos-tőzegláp 
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4.2 A fenol koncentrációjának meghatározása különböző környezeti mintákban 
A minták fenol tartalmát spektrofotométerrel abszorbancia méréssel határoztam meg a 

nemzetközi szabvány (EN 1484:1997 és EN 12260:2003) szerint (EATON, A., D. ÉS 

MTSAI., 2005). A hozzáadott két reagens (2 g/100 mL töménységű alfa-amino-antipirin 

desztillált vizes oldata és 8 g/100 mL töménységű K-hexaciano-ferrát) színváltozással 

jelzi a fenol mennyiségét a vizsgált mintában. Az mért abszorbancia értékek 

kiértékeléséhez ismert koncentrációjú oldatokat készítettem (1, 2, 4, 5, 7 és 10 mg/L), 

majd a mintákkal együtt még a reagensek hozzáadása előtt abszorbanciát mértem 510 

nm-en, hogy kiküszöböljem a minták saját színe által okozott hibának a lehetőségét. A 

reagensek hozzáadása után 15 percig inkubáltuk szobahőmérsékleten a kalibráló sort és 

a mintákat egyaránt, majd ismét lemértük őket. Az utóbbi mérés értékeiből kivontam a 

reagensek nélkül mért értékeket, majd a kalibrációs sorra illesztett egyenes 

egyenletének segítségével kiszámoltam a mintákban található fenol koncentrációkat. A 

mérés során mind a négy különböző élőhelytípust vizsgáltam. A kapott 

koncentrációérték azt adja meg, hogy a különböző fenolos vegyületeknek (benzolnak és 

a homológjainak oxiszármazékai) az adott módszerrel mért együttes koncentrációja 

mennyi. 

4.3 A baktériumközösségek összetételének meghatározása 
A baktériumközösségének azonosítása a bakteriális riboszóma kis alegységét alkotó 

RNS-t kódoló gén (16S rRNS) szekvencia elemzése alapján történt. Ennek főbb lépései 

az alábbiak voltak. A közösségi DNS kivonását követően a vizsgálni kívánt DNS 

szakaszt PCR módszerrel amplifikáltuk mintánként három sorozatban. Gélelektroforézis 

segítségével ellenőriztük a megfelelő szakasz jelenlétét és a termék tisztaságát. A 

piroszekvenálás a Roche GS Junior genetikai analizátorral történt.  

4.3.1. DNS kivonás 

A mintákból a minta típusától függően 20-200 mL-t 0,45µm pórusátmérőjű 

szűrőpapíron átszűrtük. A közösségi DNS-t a PowerSoil DNA Isolation Kit segítségével 

vontuk ki. 

4.3.2 Polimeráz láncreakció (PCR) 

A módszer lényege, hogy specifikus primerekkel a DNS egy adott szakaszát 

felsokszorosítja célzottan. A reakcióhoz szükség van egy meghatározott arányú 
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reagenseket tartalmazó elegyre. A reakció végbemeneteléhez szükséges elegy 

összetétele: 

 enzim (DNS polimeráz): templát alapon dolgozik, lemásolja a DNS-t 

 primer (kezdőszekvencia): a felszaporítani kívánt DNS szakaszra specifikus 

 dezoxinukleotid-trifoszfátok (dNTP): energiát szolgáltat a nagyenergiájú 

foszfátkötésekből, a DNS lánc építőkövei 

 puffer és dH2O: megfelelő reakcióközeg biztosítása a feladatuk 

 20 µL térfogatban az elegy összetétele: 5xPhusion HF Buffer (Thermo Fisher 

Scientific), 0,2 m M dNTP (Fermentas), 0,4 µg/µL BSA (Fermentas), 0,02 U/µL 

Phusion High Fidelity DNS polimeráz enzim (Thermo Fischer), 0,5 µM S-D-

Bact-0341-b-S-17 és 0,5 µM S-D-Bact-0785-a-A-21 primer (KLINDWORTH, A. 

ÉS MTSAI., 2013). 

 PCR hőprofil: kezdeti denaturáció 98oC 5 perc, 25 ciklus: denaturáció 95oC 40 

másodperc, anneláció 55oC 2 perc és extenzió 72oC 1 perc; végső extenzió 72oC 

10 perc. 

Az elegyet keverés után 19,5µL-enként szétmértem annyi PCR csőbe, ahány mintát 

vizsgálni kívántam, majd 0,5 µL mintát adtam hozzá egyesével. Ezután az adott primer 

hőprofilját alkalmazva a műszer melegítette, majd visszahűtötte az elegyet és ezt a 

ciklust 25x ismételte. A DNS szál melegítés hatására szétválik, majd a hőmérsékletet 

csökkentve a DNS szálak hibridizálnak, azok a részek hibridizálnak, amelyek 

komplementerek. Azt vártuk, hogy a kezdőszekvenciák hozzákössenek a DNS 

darabhoz, annak a génnek az elején és a végén, amelyet fel szeretnék szaporítani. A 

ciklust sokszor ismételve a szükséges DNS szakasz lesz jelen a PCR csőben. 

4.3.3 Agaróz gélelektroforézis 

A PCR reakció sikerességét agaróz gélelektroforézis segítségével ellenőriztem UV 

detektálás közben. Első lépésként 1%-os agaróz gélt készítettem, amelyben 0,8 g 

agarózhoz 80 mL Tris-Acetát-EDTA puffert adtam. A gél megszilárdulása előtt 2,5 µL 

DNS-festéket (EcoSafe, Nucleic Acid Staining Solution) oszlattam el a gélben, ennek 

jelentősége az, hogy UV fény hatására fluoreszkál, így lehetővé téve a DNS 

detektálását. A megszilárdult gélt a pufferrel teli kádba helyeztem. A mintákat (3µL 

minta, 3µL töltőpuffer keveréket) a fésűvel kialakított zsebekbe töltöttem, az első 

zsebbe marker (GeneRuler 100 bp DNA Ladder) került, amely segít az DNS szakasz 
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hosszúságának meghatározásában. Ezután 100 V-on 20 percig futtattam. Végül egy 

számítógéphez kötött fényképezőgéppel lefényképeztem a futás eredményét. 

4.3.4 Piroszekvenálás 

A 16S rRNS gén PCR-rel való felszaporítása során az egyes mintákat primerhez 

kapcsolt egyedi jelöléssel láttuk el, mivel a szekvenálás során készített szuszpenzióban 

a különböző helyszínekről származó minták egy elegyet alkotnak. Ez a módszer 

lehetővé teszi, hogy a kiértékelés során a különböző minták szekvenálási eredményeit 

elkülönítsük. A PCR termékeket a High Pure PCR Cleanup Micro Kit (Roche) 

segítségével tisztítottuk meg. Ahhoz, hogy meghatározzuk pontosan mennyi közösségi 

minta hozzáadása szükséges a DNS szálakat megkötő gyöngyökhöz, lemértük a minták 

koncentrációját az Agilent High Sensitivity DNA Kit-tel 2100 Bioanalyzer készüléken. 

A szekvenálást megelőző emulziós PCR-t a Roche GS Junior Titanium emPCR Kit-tel 

végeztük a gyártó utasításai alapján. A szekvenálást a Roche GS Junior genetikai 

analizátorral történt a gyártó útmutatásait követve. Az adatokat bioinformatikai 

programokkal értékeltük ki, majd a kapott bázissorrendeket adatbázissal való 

összehasonlítás alapján kapcsoltuk össze hasonlóság alapján egyes taxonokkal 

(FELFÖLDI T. ÉS MTSAI., 2015) által megadott módszereket követve. Összesen 28 minta 

piroszekvenálási adatát elemeztük, az átlagos szekvenciaszám mintánként 3268 volt. 

4.4. Baktériumtörzsek vizsgálata 
4.4.1 Törzsek izolálása és taxonómiai azonosítása 

A törzsek izolálása az általam végzett kísérletekkel párhuzamosan zajlott, viszont mivel 

szervesen kapcsolódik a dolgozatomban közölt eredményekhez, ezért röviden 

bemutatom a módszertanát. A helyszínről begyűjtött mintából ásványi táplevesben 

dúsítást végeztünk. A tápleves egyedüli szénforrásként 100 mg/L fenolt tartalmazott, 

így azok a baktériumok szaporodtak el, amelyek a rendelkezésre álló szénforrást tudják 

hasznosítani. A dúsított közösségből R2A táptalajon (médium 830, www.dsmz.de) 

különböző baktériumtörzseket izoláltunk hígítási sor és szélesztés alkalmazásával 

(GERHARDT, P. ÉS MTSAI, 1994), amelyeket 16S rRNS gén báziselemzése alapján faji 

szinten azonosítottunk a korábban leírt módszereket követve (MÁTHÉ I. ÉS MTSAI, 2014), 

a bázissorrend meghatározását az LGC Genomics (Németország) cég végezte. A 

szekvenciánkat a MEGA 6 program (TAMURA, K. ÉS MTSAI., 2013) segítségével 

dolgoztuk fel, az eredményeket adatbázis alapján értékeltük ki. 
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4.4.2 A törzsek fenolbontó képességének vizsgálata 

Az azonosított törzsek fenolbontó képességét fenolt különböző koncentrációban (100, 

500 és 1000 mg/L) tartalmazó táplevesekkel vizsgáltuk. A fenol tartalmú táplevelesekbe 

oltottuk a vizsgálni kívánt törzseket. Majd a lombikokat rázóinkubátorba tettük és 28ºC-

on 150 rpm-en kevertettük. Bizonyos időközönként mintát vettünk a fenol 

mennyiségének meghatározása céljából. 

4.4.4 A fenolbontó gén jelenlétének vizsgálata (PCR) 

Specifikus primerek segítségével a többkompenensű fenol-hidroxiláz egyik alegységét 

kódoló funkciógén (VEDLER, E. ÉS MTSAI, 2013) jelenlétét polimeráz láncreakció 

módszerrel mutattuk ki. Agaróz gélelektroforézis használatával ellenőriztük a megfelelő 

hosszúságú szakasz jelenlétét, majd az eredményeket összevetettük a laboratóriumi 

kísérlet során fenolt hasznosító törzsekkel. A pheU gén vizsgálatához nyolc korábbi 

munkából (FELFÖLDI T. ÉS MTSAI., 2010) származó, igazoltan fenolbontó törzset is 

bevontunk a PCR optimalizálása érdekében, amelyek következők voltak: Alcaligenes 

sp. PB 3-6, Oligella sp. PB 2-1, Comamonas sp. RB 1-11, Pseudomonas sp. PB 3-4, 

Pseudomonas sp. PB 1-1, Bacillus sp. RB 1-1, Alcaligenes sp. PB 3-2, Castellaniella 

sp. RB 2-9. A referencia törzseket az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékén található 

törzsgyűjteményben folyékony nitrogénban tárolt példányokból TSB táplevesben 

(médium 545, www.dsmz.de) elszaporítottuk. A DNS kivonását a G-spin Total DNA 

Extraction Kit (iNtRON Biotechnology) segítségével végeztük a gyártó leírását 

követve. A megfelelő génnel rendelkező törzsek bázissorrend meghatározását az LGC 

Genomics (Németország) cég végezte. A filogenetikai elemzést MEGA6 program 

segítségével végeztük el, beleértve a legmegfelelőbb nukleotid szubsztitúciós modell 

kiválasztásának tesztelését is. 

5. Eredmények és megvitatásuk 

5.1 A különböző vizes élőhelyeken mért átlagos fenol-koncentráció 
A minták fenol tartalmát spektrofotométerrel abszorbancia méréssel határoztam meg. A 

3. táblázatban láthatóak a mért fenolindex értékek. A legnagyobb értéket a 

hulladéklerakót kezelő bioreaktor esetében kaptam, a természetes élőhelyek közül a 

Mohos-tőzegmohaláp mutatta a legnagyobb koncentrációértéket, ami magyarázható a 

bomló növényi anyagok nagy mennyiségének jelenlétével, hiszen a lápszem alján több 

méteres vastagságban megtalálható az elhaló tőzegmoha. A Kolon-tó és a Sós-ér 
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mintáinak fenol tartalma ezzel szemben elenyésző volt. A Kolon-tó esetében egyébként 

a rence, a tündérrózsa és a nád a meghatározó növényzet, míg a Sós-ér esetében a 

zsióka. Korábbi mérések alapján (SOMOGYI BOGLÁRKA, JURECSKA LAURA, MÁTHÉ 

ISTVÁN, FELFÖLDI TAMÁS, publikálatlan eredmények), a bioreaktor pH értéke 8,4-8,7 

közötti volt, a Mohos-tőzegmohaláp vize ezzel szemben savas, 3,6-4,2 pH érték között 

mozog, a Kolon-tóé semleges körüli, 7,3-8,2 közötti, míg a Sós-érre lúgos, 8,7-9,8 pH 

érték jellemző. Akár ez is magyarázatot adhat arra, hogy a fenolos vegyületek jelenléte 

miért ennyire különböző, hiszen a különböző növényi anyagok lebomlása más pH 

értékek mellett eltérően történhet (TIBBLES, B., J. ÉS MTSAI., 1989) köszönhetően például 

az eltérő mikrobaközösségnek. 

Mintavételi helyszín Átlagos fenol-koncentráció (mg/L) Szórás 
Kolon-tó (n=3) 0,04 0,03 

Mohos-tőzegmohaláp 
(n=1) 1,19  

Sós-ér (n=4) 0,04 0,08 
Bioreaktor (n=1) 12,90  

3. táblázat: A különböző helyszíneken mért fenol-koncentráció (n: vizsgált minták 

száma) 

5.2 Szennyezett környezetekből származó vizek bakteriális összetétele 
A bioreaktor és a marosújvári tó baktériumközösségének azonosítása a 16S rRNS gén 

alapján történt a Roche GS Junior genetikai analizátor alkalmazásával. A szekvenciák 

elemzése alapján a két mintavételi napon a reaktor bakteriális összetétele az 1. és a 2. 

ábrán látható módon alakult, míg a marosújvári tó baktériumközösségének aránya a 3. 

és 4. ábrán figyelhető meg. Az 1. és 3. ábra a 2%-nál nagyobb mennyiségben 

előforduló nemzetségeket, míg a 2. és 4. ábra az 5%-nál nagyobb mennyiségben 

előforduló törzseket (phylumok) mutatja. A bioreaktor esetén a jelen lévő nemzetségek 

közül a Pseudomonas volt a meghatározó mindkét mintavételi napon, azonban mellette 

megtalálható volt még a Candidate OD1, Tissierella, Lautropia, Anaerovorax és a 

Vadin BC27 is. Ezen nemzetségek közül irodalmi adatok alapján a Pseudomonas 

nemzetség tagjai tudják lebontani a fenolt (FELFÖLDI T. ÉS MTSAI., 2010), a többi 

nemzetség fenolbontó képességéről nem rendelkezünk információval.  
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1. ábra: A bioreaktorban 2%-nál nagyobb mennyiségben előforduló nemzetségek 

 

2. ábra: A bioreaktorban 5%-nál nagyobb mennyiségben előforduló törzsek 

(phylumok) 

A két mintavételi napon megfigyelhető bakteriális közösségbeli eltérésének az oka lehet 

az, hogy a bioreaktor szakaszosan működik, levegőztetéssel aerob körülmények között 

más taxonok fordulhatnak elő, mint levegőztetés hiányában, anaerob viszonyok mellett. 
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3. ábra: A marosújvári tóban 2%-nál nagyobb mennyiségben előforduló 

nemzetségek 

A két mintavételi időpontban a közösség összetétele markánsan különbözött egymástól. 

Jelen voltak tavakra jellemző nemzetségek (Synechococcus, Roseovarius), illetve 

tengeri/sós környezeteket kedvelő taxonok is (Loktanella, Marinicella, Vibrio) 

(PERNTHALER, J. ÉS MTSAI., 2013, WEISSE, T. 1993, DELONG, E., F. ÉS MTSAI., 2010). A 

bakteriális összetétel egy természetes vizes élőhely közösségére hasonlít, eltér a 

bioreaktor összetételétől.  

 

4. ábra: A marosújvári tóban 5%-nál nagyobb mennyiségben előforduló törzsek 

(phylumok) 
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5.3. A fenolbontó baktériumok aránya különböző mintákban 

A szakirodalom szerint a Pseudomonas, Comamonas, Acidovorax, Alcaligenes, 

Castellaniella, Acinetobacter, Ottowia, Limnobacter, Rhodococcus, Herbaspirillum, 

Methylophilus, Polynucleobacter, Sphingopyxis és a Pusillimonas nemzetségbe tartozó 

fajok a legfontosabb fenolbontó szervezetek (FELFÖLDI T. ÉS MTSAI., 2010; HUTALLE-

SCHMELZER, K., M. ÉS MTSAI, 2010, VEDLER, E. ÉS MTSAI., 2013, ZHANG, X. ÉS MTSAI., 

2004), ezek jelenlétét öt élőhelyen vizsgáltuk, melynek eredménye az 5. ábrán látható. 

 

5. ábra: A mintavételi helyeken található potenciálisan fenolbontó nemzetségek 

aránya (*A Pseudomonas nemzetség tagjai átlagosan 17,21%-át, a 

Polynucleobacter nemzetségbe tartozók 8,28%-át teszik ki a vizsgált 

taxonoknak) 

Az ábrán jól kivehető, hogy a legtöbb taxon, amely az irodalmi adatok alapján 

fenolbontásra képes a bioreaktorban volt megtalálható. Ezek közül is a Pseudomonas 

nemzetség tagjai dominánsak, míg más nemzetségek kisebb mértékben fordultak elő, 

mennyiségük a bioreaktor többi nemzetségéhez képest 1-2% körül mozog. A 

marosújvári tó esetén ugyancsak jelen volt a Pseudomonas nemzetség, illetve ezen kívül 

a Castellaniella nemzetség tagjai képviselték magukat 1% körüli mennyiségben. A Sós-

ér bakteriális összetételében megfigyelhető, hogy a Pseudomonas, Comamonas és 

Acinetobacter nemzetségek is előfordultak, a természetes élőhelyek közül itt volt jelen a 

legtöbb ismerten fenolbontó nemzetség. A Kolon-tó esetén az Ottowia és a 

Methylophilus nemzetség, míg a Mohos-tőzegmohalápban egyetlen fenolbontó 
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nemzetség, a Polynucleobacter fordult elő nagy mennyiségben. Megjegyezzük azonban, 

hogy ezeken az élőhelyeken akár eddig nem ismert fenolbontó nemzetségek is részt 

vehetnek a fenolos vegyületek biodegradációjában. Vagyis mint azt korábban 

említettük, a bomló növényi anyagok jellege és a környezet pH-ja egyaránt döntően 

befolyásolhatja az előforduló fenolbontó baktériumok mennyiségét, aktivitását és 

taxonómiai összetételét. 

5.4 Baktériumtörzsek fenolbontó képességének vizsgálata 
A baktériumtörzseket fenolt tartalmazó R2A táptalaj felhasználásával izoláltuk a 

csurgalékvíz bioreaktorából és a sós tóból. A 16S rRNS gén báziselemzése alapján az 

izolált törzsek az Acinetobacter, Raoultella, Pusillimonas, Arthrobacter, Vibrio, 

Aeromonas, Haemophilus, Georgenia, Corynebacterium, Achromobacter, 

Stenotrophomonas és a Thermomonas nemzetségekbe tartoznak. Az azonosítást 

követően laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk a fenolbontó képességüket. 100, 

300, 700 és 1000 mg/L koncentrációjú fenolt tartalmazó tápközegben rázóinkubátorban 

kevertettük őket, majd spektrofotométer segítségével mértük a fenol koncentrációjának 

változását. A 4. táblázat a laboratóriumi kísérlet során tesztelt törzseket tartalmazza. Jól 

látható, hogy az Acinetobacter nemzetség tagjai 700 mg/L, illetve 1000 mg/L fenol 

tartalmat is le tudtak bontani, továbbá a Pusillimonas ginsengisoli 300 mg/L 

mennyiséget távolított el. A táblázatban található törzsek mindegyikét teszteltük a pheU 

gén jelenlétére, elmondható, hogy a vizsgált törzsek számottevő részében jelen volt a 

megfelelő gén. A laboratóriumi kísérletek során a fenol biodegradációjára képes 

Acinetobacter nemzetség két tagja esetén a fenol-hidroxiláz gént sikerült kimutatni. A 

vizsgált taxonok közül néhány törzs pheU génjének szekvencia elemzését is elvégeztük. 

 

Törzsszám Legközelebbi rokon faj 16S rRNS 
hasonlóság (%) 

Fenolbontás (100, 300, 700, 1000 
mg/L) 

CF I-72 Acinetobacter parvus 97,88 100, nem 
CF I-73 Acinetobacter johnsonii 99,06 100, nem 
CF I-75 Acinetobacter oryzae 99,28 100, nem 
CF I-78 Pusillimonas ginsengisoli 98,84 300, igen 
CF I-80 Acinetobacter schindleri 98,48 700, igen 
CF I-81 Acinetobacter oryzae 99,04 100, nem 
CF I-82 Haemophilus piscium 100 100, nem 
CF II-85 Achromobacter dolens 99,42 100, nem 
CF II-86 Comamonas aquatica 98,06 100, nem 
CF II-87 Acinetobacter towneri 97,95 1000, igen 
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Törzsszám Legközelebbi rokon faj 16S rRNS 
hasonlóság (%) Funkciógén jelenléte (pheU) 

CF I-76 Raoultella ornithinolytica 100 + 
CF I-80 Acinetobacter schindleri 98,48 + 
CF II-86 Comamonas aquatica 98,06 + 
CF II-87 Acinetobacter towneri 97,95 + 
CFII-91 Acinetobacter towneri 99,68 + 
CF II-95 Acinetobacter pittii 99,77 + 
CF II-96 Acinetobacter johnsonii 99,2 + 
CFII-97 Acinetobacter guillouiae 99,32 + 
CF II-98 Acinetobacter guillouiae 99,31 + 
CFII-99 Acinetobacter guillouiae 99,55 + 
CFII-101 Acinetobacter towneri 99,66 + 
CF II-110 Arthrobacter crystallopoietes 99,78 + 
CF II-120 Georgenia thermotolerans 96,4 + 
CF II-123 Georgenia thermotolerans 96,51 + 
CF II 129 Georgenia thermotolerans 96,51 + 
CF II-133 Georgenia thermotolerans 96,85 + 
CF II-141 Georgenia thermotolerans 96,14 + 
CF II-142 Georgenia thermotolerans 96,77 + 

U-62 Vibrio neocaledonicus 99,04 + 
U-63 Vibrio neocaledonicus 99,04 + 
U-65 Vibrio neocaledonicus 99,04 + 
U-66 Vibrio neocaledonicus 99,04 + 
U-67 Vibrio neocaledonicus 99,04 + 
U-68 Vibrio neocaledonicus 99,04 + 
U-69 Vibrio neocaledonicus 99,04 + 

4. táblázat: A fenolbontásban és a funkciógén jelenlétének vizsgálatában részt 

vevő törzsek (A táblázatban csak a pheU gén jelenlétére pozitív törzseket 

tüntettem fel) 

A filogenetikai elemzésük eredménye az 6. ábrán látható. Az Acinetobacter 

nemzetségbe tartozó törzsek három elkülönülő csoportot alkottak a pheU gén alapján 

szerkesztett törzsfán. Ami megfeleltethető annak, hogy a CFI-80 és a CFII-95 külön fajt 

alkot. Azonban a CFII-96-os törzs a másik két törzzsel megegyező pheU génnel 

rendelkezik, miközben különböző fajhoz tartoznak, ami magyarázható akár a fenol 

degradációjáért felelős gén plazmidon történő átadásával (PETERS, M. ÉS MTSAI., 2004). 
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6. ábra: A pheU génnel rendelkező törzsek filogenetikai elemzése (A filogenetikai 

fa a Maximum likelihood módszerrel, Kimura 2-paraméteres nukleotid 

szubsztitúciós modellel, 293 nukleotid pozíció összehasonlító elemzése alapján 

készült) 

7. Következtetések és továbblépési lehetőségek 
 

Az izolált törzsek közül a fenolbontó gén jelenlétére az Acinetobacter, Arthrobacter, 

Raoultella, Vibrio, Georgenia és a Comamonas nemzetségek lettek pozitívak, melyek 

közül az Acinetobacter esetében a fenolbontó képességet kísérletesen is tudtuk igazolni. 

Ezen nemzetségek mindegyike a bioreaktor baktrériumközösségének kevesebb, mint 

0,5%-át képezték a vizsgált időpontban. Az irodalmi adatok alapján a jó fenolbontó 

képességgel rendelkező Pseudomonas nemzetség a bioreaktorban és a marosújvári 

tóban is jelen volt, azonban a tenyésztett törzsek között nem volt jelen. Bomló növényi 

anyagokban gazdag természetes élőhelyeken szintén sikerült fenolos anyagokat 

kimutatnunk, illetve potenciálisan fenolbontó baktériumok is jelen voltak a vizsgált 

időpillanatban, azonban ezeken az élőhelyeken a fenol biodegradációjára képes 

baktériumközösség teljesen más összetétellel rendelkezett. Vélhetőleg a növényi 

biomassza minősége és a vizes élőhelyek pH-ja egyaránt meghatározó szereppel bír a 

természetes élőhelyeken zajló biodegradációs folyamatokban. 

A továbbiakban ezen természetes élőhelyek  pheU gén alapú vizsgálatát tervezzük, 

valamint a fenol-hirdoxiláz jelenlétére pozitív törzsek esetében a gén szekvencia 

elemzésének elvégzését. 
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