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1. Bevezetés 

Hazánk kiemelkedően gazdag termálvíz-készlettel rendelkezik, mely az évezredek során 

a Kárpát-medence kedvező földtani körülményei miatt alakulhatott ki. Az évszázadok 

során fokozatosan fejlődő fürdőkultúra és ennek hatására létesített népszerű fürdők 

miatt méltán nevezhetjük Magyarországot „fürdőnagyhatalomnak”.  

Annak ellenére, hogy ilyen nagy termálvízkinccsel rendelkezünk, a fürdővizeink 

higiéniás vizsgálata mellett kevés vizsgálat irányul a termálforrások, illetve a 

medencékben található vizek természetes mikrobaközösségeinek feltárására. A fürdőkbe 

járó emberek közvetítésével pedig megnő az antropogén eredetű szennyeződések esélye, 

ami közegészségügyi szempontból komoly problémákat is okozhat. 

 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Földtani adottságaink  

A kiemelkedő földtani körülmények legfőbb oka, hogy a Kárpát-medencében a 

világátlagtól eltérően a földkéreg mindösszesen 24-26 km vastag. Ez az érték 

megközelítőleg 10 km-el vékonyabb, mint a Kárpát-medencén kívüli területek átlagos 

földkérgi vastagsága (Liebe P., 2001). A földkéreg vékonysága miatt a forró magma 

közelebb esik a földfelszínhez, és ebből adódóan a kárpát-medencei, így a 

magyarországi geotermikus gradiens értéke átlagosan 5°C/100 m, ami azt jelenti, hogy 

100 méterenként a mélybe haladva a felszín alatti hőmérséklet-növekedési értékünk 

közel 5°C. Ha összevetjük ezt az értéket a világátlaggal, ami 3°C/100 m, láthatjuk, hogy 

hazánk geotermikus gradiens értéke majdnem másfélszer magasabb annál (Liebe P., 

2006). Ez még önmagában nem elég ahhoz, hogy a hévizeink kialakuljanak és a felszín 

alatt tárolódjanak. A földkérgi vastagságon kívül nagy szerepet játszanak a jó 

hőszigetelő üledékek, többek közt agyag és homok, és a vizet tárolni és leadni képes 

kőzetek jelenléte is (Hárs T., 2006). Ezen kedvező földtani adottságok játszanak abban 

szerepet, hogy hazánk oly kiemelkedően gazdag felszín alatti gyógy- és 

termálvízkészletekben, ami által a gyógyturizmus folyamatosan fejlődő iparágnak 

minősül. Azonban a termálfürdők esetében a vízfelhasználás következtében a termálvíz 

hő- és energiatartalma csökkenhet, illetve az antropogén eredetű szennyezések mértéke 

nőhet (Takács J., 2009). 
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Hévizeknek a 30°C-nál melegebb hőmérsékletű forrásokból feltörő vizeket tekinthetjük 

(Liebe P., 2006). Ilyen magas hőmérsékletű termálvizek a különböző víztároló 

rétegekből hazánk területének mintegy 70-80%-án feltárhatók. 

Termálvizeink minősége, kémiai összetétele nagymértékben függ attól, hogy milyen 

típusú hévíztárolókból törtek a felszínre. Ezek a fizikai-kémiai tulajdonságok 

befolyásolják azt, hogy az adott termálvízre milyen természetes mikrobaközösség 

jellemző. A karsztos termálvíztározókból eredő hévizek kémiai összetételét azok a 

karbonátos kőzettípusok határozzák meg, amelyek apró hézagain, repedésein a 

termálvíz keresztüláramlik. A víz jellegét tekintve kalcium-magnézium-

hidrogénkarbonátos, de nagyobb mélységből származó termálvizek nátrium-klorid 

tartalma is jelentős lehet. Egyes esetekben, például, ha a termálvíz pirittel, azaz 

szulfidtartalmú ásvánnyal érintkezik, megnövekedhet a víz szulfid-, illetve 

szulfáttartalma. A medencebeli törmelékes (porózus) hévíztározók vizének sótartalma 

viszonylag magas, alkáli hidrogénkarbonátos jellegű. A víz a felszín felé törve veszít 

keménységéből, lágyabbá válik, ami annak köszönhető, hogy áramlás közben vízzáró 

agyagrétegek mellett halad el. Felszínre kerülve a víz mellett gázképződés is 

megfigyelhető, 1 m3 vízzel akár több m3 gáz (szén-dioxid, metán) is feltörhet.  

A termálvíz-források természetes mikrobaközösségeinek összetételét tehát a geológiai 

környezet minősége alapján a hévíz és környezete fizikai, illetve kémiai paraméterei 

határozzák meg: hőmérséklet, pH-koncentráció, redoxpotenciál, ionkoncentráció 

(szulfátion, szulfidion, vas-II-ion, vas-III-ion, nátriumion és nitrogénformák), 

oxigénkoncentráció, fényintenzitás, nyomás valamint a vízmozgás (Némedi L., 2013), 

melyek a felszínre törő forrásvizektől egészen az emberi gyógyászati és rekreációs 

célból kiépített termálfürdőkig nagymértékben változhatnak. Antropogén eredetű 

szennyeződések bekerülésével a természetes mikrobaközösségek mellett 

megjelenhetnek a fertőzéseket okozó patogén mikroorganizmusok is. 

 

2.2. Mikrobiológiában használt vizsgálómódszerek  

Ismert tény, hogy a baktériumoknak bármely környezetből kevesebb, mint 10%-a 

vonható tenyésztésbe. Annak érdekében, hogy egy átfogó képet kaphassunk az adott 

mintákban jelen lévő baktériumközösségek diverzitásáról, célszerű többféle 

tenyésztésen alapuló, illetve különböző molekuláris vizsgálati módszereket is 

alkalmazni (Vartoukian S. és mtsai, 2010). Molekuláris alapon számos egyéb baktérium 



6 
 

jelenlétét is igazolhatjuk, azonban csak azoknak a baktériumoknak tudjuk meghatározni 

a fiziológiai jellemzőiket, tesztelni ökológiai és biokémiai potenciáljukat, a 

környezetben betöltött szerepüket, melyeket sikerült tenyésztésbe is vonnunk (Kéki Zs., 

2014). A fajok leírásának is alapja, hogy az adott baktériumot tiszta tenyészetben fenn 

lehessen tartani. A tenyészthetőséget azonban számos tényező befolyásolja, ezért is 

tenyészthető a baktériumoknak csupán egy kis hányada. Függ az alkalmazott táptalajok 

összetevőitől, a tenyésztés fizikai, illetve kémiai paramétereitől, emellett a tenyésztendő 

baktériumok életciklusától, anyagcseréjétől is. Egyes baktériumok különféle 

gátlóanyagokat termelnek, hogy más baktériumok növekedését akadályozzák meg 

(Tamaki H. és mtsai, 2005), míg más fajok a szintróf partnerük hiányában nem képesek 

a növekedésre. Emellett a jelmolekuláknak is fontos szerepük van a baktériumok 

növekedésében, azonban ezek a molekulák a tenyésztésbe vonáskor kevésbé 

érvényesülhetnek (Nichols D. és mtsai, 2008).  

A molekuláris vizsgálati módszerek mellett tehát nem hagyható figyelmen kívül a 

tenyésztésen alapuló módszerek fontossága, mivel így kaphatunk egy átfogó képet a 

baktériumok környezetben betöltött szerepéről. A sikeres tenyésztéshez viszont 

elengedhetetlen, hogy az adott baktériumok természetes környezeti tényezőit is 

figyelembe vegyük, illetve amennyire lehetséges megközelítsük azt a tenyésztés során 

(Szuróczki S., 2015).   

3. Célkitűzés 

Munkánk célja a budapesti Dandár Gyógyfürdő 2 különböző medencéje vizének a 

tenyésztésen alapuló, összehasonlító mikrobiológiai vizsgálata, speciális táptalajok 

segítségével. Ennek során az azonos hőmérsékletű (38°C), de különböző 

elhelyezkedésű, illetve eltérő vízkezelési rendszerű medencéknek a vizsgálatát végeztük 

el. 

4. Anyag és módszer 

4.1. Dandár Gyógyfürdő jellemzői 

4.1.1. A termálvíz kémiai jellemzői  

A gyógyvíz kémiai összetételét tekintve kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos és 

szulfátos-kloridos hévíz, amelynek nátrium és fluoridion-tartalma is jelentős (1. 

táblázat), a pontos adatokat a Fürdőhatóság biztosította számunkra. 
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paraméter mennyiség (mg/l) 

Na 155 

K 18 

Mg 58 

Ca 148 

Cl- 184 

F- 145 

(SO4)2- 600 

HCO3
- 380 

 
1. táblázat: A Dandár Gyógyfürdő medencéinek kémiai paraméterei 

 

4.1.2. A víztisztítás módja 

Üzemeltetés szempontjából leggyakrabban kétféle, eltérő vízkezelést különböztethetünk 

meg: töltő-ürítő és vízforgatásos (szűrő-forgató berendezéssel ellátott) rendszert. A 

hazai szabályozás értelmében a közegészségügyi kockázat mérséklése érdekében 

valamennyi medencét vízforgatással kellene üzemeltetni, ez alól azonban kivételt 

képezhetnek azon gyógyvizek, melyek biológiailag és kémiailag aktív összetevőit a 

vízforgatásos tisztítási eljárás károsítaná (Vargha M. és mtsai., 2015). 

A rendeletből adódóan hazánkban számos olyan gyógyfürdő, illetve gyógymedence is 

található, ahol vízforgatásos módszer helyett engedélyezett a töltő-ürítő rendszerű 

vízkezelés.  Ezen eljárás során a medencék vizét nem fertőtlenítik, hiszen a különböző, 

sokszor klór alapú fertőtlenítőszerek nagyban roncsolnák a gyógyvizek egyedülálló 

gyógyhatását. 

4.1.2.1. Vízforgatás alapú vízkezelés 

Ezen technikának a lényege, hogy a termálvizet úgy tartják tisztán, hogy folyamatosan 

áramoltatják azt, ami egyrészt kedvez a medencébe került szennyeződések 

szűrőberendezéssel történő eltávolításának, másrészt pedig a fertőtlenítéshez használt 

vegyszereket is mozgásban tartja, ami folyamatos fertőtlenítőhatást eredményez. 

Emellett úgy vezetik be a tisztított vizet és vezetik el a használtat, hogy közben a víz 
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egyenletesen cserélődjön és holt terek se alakuljanak ki, mivel azok különféle 

élőbevonatok kialakulásának kedveznek. A módszer hátrányossága viszont a korábban 

említett gyógyhatás csökkentése, emiatt több helyen is folynak kísérletek alternatív 

fertőtlenítőszerek alkalmazására (Vargha M. és mtsai., 2015). 

4.1.2.2. Töltő-ürítő rendszerű vízkezelés 

A töltő-ürítő vízkezelés során általában nem alkalmaznak fertőtlenítőszereket a 

medencék vizében. Maga a módszer - ahogy a neve is mutatja - úgy zajlik, hogy az 

elhasznált fürdővizet leengedik a medencéből, majd a helyére tiszta, friss gyógyvíz 

kerül. 

4.2. Mintavétel 

A mintavétel 2015. 03. 04-én történt a Dandár gyógyfürdőben egy belső (M1) és egy 

kinti (M3), 38°C-os medencében. A belső medencében (1. kép) a mintavételkor 12 

ember tartózkodott, míg a külsőben 8. A két medencében emellett a víztisztító 

mechanizmusban is találhatunk eltérést, az M1 töltő-ürítő vízkezelésű, míg az M3 

vízforgatásos rendszerű (2. táblázat).  

 

  

 M1 M3 

 elhelyezkedés belső külső 

 vízhőmérséklet 38°C 38°C 

 benn tartózkodó 

emberek száma 

12 8 

 víztisztítás módja töltő-ürítő vízforgatásos 

 
2. táblázat: A két medence elhelyezkedése, vízhőmérséklete, benn tartózkodó emberek 

száma, illetve a víztisztítás módja 

 

 

A mintavétel steril, 1 L-es, csavarkupakos üvegekbe történt a mikrobiológia 

szabályainak figyelembe vételével a vízfelszín alól körülbelül 10 cm-ről. 
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1. kép: A belső (M1), 38°C-os medence (http://www.wellness-

centar.com/sites/default/files/images/gallery/67_-dandar_2_0.jpg) 

 

4.3. A minták feldolgozása 

4.3.1. A tenyésztés során alkalmazott táptalajok 

A tenyésztésen alapuló vizsgálatokhoz mindkét medence esetében alacsony 

szervesanyag-tartalmú, különböző összetételű táptalajokat alkalmaztunk, illetve 

szilárdító ágensekből is kétfélét használtunk (1. ábra). 

 

 
1. ábra: A vízmintákból történő tenyésztés során alkalmazott táptalajok, illetve szilárdító 

anyagok 

(DA - 10%-os R2A és agar-agar, DG - 10%-os R2A és gelrite, DAMM - minimál médium és 

agar-agar, DGMM - minimál médium és gelrite felhasználásával alkalmazott táptalajok) 
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A felhasznált táptalajok összetétele: 

 10%-os R2A: ehhez a táptalajhoz a normál R2A táptalaj receptjét használtuk 

annyi kivétellel, hogy a receptben írt mennyiség 1/10-ét használtuk fel, ezáltal is 

csökkentve annak szervesanyag-tartalmát. A 10%-os táptalaj összetétele (1 L): 

 

Proteóz pepton   0,05 g 

Casamino sav    0,05 g 

Élesztőkivonat   0,05 g 

Dextróz    0,05 g 

Oldható keményítő   0,05 g 

KH2PO4    0,03 g 

MgSO4    0,005 g 

Na-piruvát    0,03 g 

Agar-agar/gelrite   16 g / 14 g 

 
 

Szilárdító anyagok esetében agar-agart használva 16 g-ot adtunk hozzá, míg gelrite 

esetében agar-agar helyett 14 g gelrite-ot mértünk hozzá literenként. 

 

 minimál médium: ehhez a speciális táptalajhoz különböző oldatokat 

használtunk, többek között nyomelem oldatot, makroelem oldatot és vitamin 

oldatot (Kéki Zs. és mtsai., 2013). Összetétele: 

 

Nyomelem oldat   1 ml 

Makroelem oldat   100 ml 

Na-acetát    0,5 g 

Metanol    2 ml 

Glicerin    2 ml 

Agar-agar/Gelrite   16g/14g 

Medencéből származó fürdővíz 1000 ml 

pH     7,2 

(autoklávozás 121°C-on, 20 percig, 1 atm túlnyomáson) 

Vitamin oldat    1 ml 
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Oldatok összetétele: 

 

Nyomelem oldat:    FeSO4 x 7 H2O  2,0 g 

     H3BO3    0,03 g 

     MnCl2 x 4 H2O  0,1 g 

     CoCl2 x 6 H2O  0,19 g 

     NiCl2 x 6 H2O   0,024 g 

     CaCl2 x 2 H2O  0,002 g 

     ZnSO4 x 7 H2O  0,144 g 

     Na2MoO4 x 2 H2O  0,036 g 

     EDTA    5,2 g 

     Desztillált víz   1000 ml 

     pH    7,0 

 

 Makroelem oldat:   KNO3    1 g 

      KH2PO   0,2 g 

      MgSO4 x 7 H2O  0,1 g 

      CaCl2 x 2 H2O  0,02 g 

      Desztillált víz   1000 ml 

      pH    7,0 

 

 Vitamin oldat:    4-aminobenzoe sav  40 mg 

      D(+)-biotin   10 mg 

      Nikotinsav    100 mg 

      Ca-D(+)-pantoteát  50 mg 

      Piridoxin-hidroklorid  100 mg 

      Tiamin-hidroklorid  100 mg 

      Desztillált víz   1000 ml 

      pH    7,0 

 
 
 
Mivel a vitamin-oldat hőérzékeny, így azt autoklávban nem sterilizálható, a többi 

oldattól külön, 0,2 μm pórusátmérőjű polikarbonát filteren átszűrve sterilizáltuk, ezt 

követően mértük a táptalajhoz. A nyomelem-, illetve makroelem oldatot autoklávban 

sterilizáltuk 121°C-on, 20 percig, 1 atm túlnyomáson.  
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Mind a 10%-os R2A-t, mind a minimál médiumot agar-agarral és gelrite-al is 

elkészítettük. Agar-agar mellett azért választottuk a másik szilárdító ágensként a gelrite-

ot, mert az a fürdővizekben előforduló ionos vegyületek segítségével egy termostabil 

gélt képez (Shungu D. és mtsai., 1983), illetve átlátszósága miatt az esetlegesen 

nehezebben észlelhető kolóniák feltérképezésében is segít.  

A táptalajok elkészítéséhez az előírt desztillált víz helyett a fürdőből származó 

medencék vizét használtuk, ami eleve tartalmazott olyan sókat, melyeket a desztillált 

víz nem, ezért nem volt szükség a gelrite-os táptalajokban további ionos vegyületek 

(például CaCl2 és MgSO4) hozzáadására. Az így elkészített táptalajok pH-ját a 

fürdővíznek megfelelően 7,2-re állítottuk be. 

 

4.3.2. Csíraszámbecslés  

Mindkét medence vizéből 6 tagú hígítási sort készítettünk steril fiziológiás sóoldat 

segítségével. A hígítási tagokból 100 μl-nyi mennyiséget pipettáztunk a négyféle 

táptalajra, majd szélesztettük azokat. Az egyes tagokból 3, illetve 5 párhuzamos mintát 

készítettünk. 

A szélesztett mintákat 37°C-on termosztáltuk egy hétig, ezt követően minden táptalajon 

elvégeztük a minták heterotróf csíraszámbecslését. 

 

4.3.3. A vízminták valós sejtszámának meghatározása 

A fürdővízben található baktériumok sejtszámának meghatározását DAPI festést 

követően epifluorescens mikroszkóp (Nikon 80i) és Image ProPlus programcsomag 

segítségével végeztük el. A DAPI festék képes keresztülhatolni az intakt 

sejtmembránon, majd a duplaszálú DNS-hez kötődni. A vizsgálathoz 10 x-es 

foszfátpuffert és 100 ml, 8%-os végtérfogatú paraformaldehid oldatot is készítettünk, 

ami az alábbiak szerint zajlott: 

 

 

 10 x foszfátpuffer (PBS):  NaCl    80g 

      KCl    2 g 

      Na2HPO4   14,4 g 

      KH2PO4   2,4 g 

      Desztillált víz   1000 ml 
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      pH    7,2 

      

paraformaldehid oldat (PFA): Desztillált víz   95 ml 

      Paraformaldehid  8 g 

      NaOH    2 cseppnyi 

      Steril 20x PBS  5 ml 

      pH    7,0 

 
 
 
Az így kapott PFA oldathoz hozzámértünk 5 ml, steril, 20x-os PBS-t, majd az elegy 35 

ml-ét (2%-os PFA) steril filteren átszűrtük (pórusátmérő: 0,2 μm). A medencék vizéből 

leszűrtünk steril polikarbonát szűrőn keresztül 10, 50 majd 100 ml-t. A szűrőkészülék és 

a preparátum készítéséhez használt membránszűrő közé cellulózfiltert tettünk 

(pórusátmérő: 0,2 μm), hogy a sejtek eloszlása egyenletes legyen. Ezt követően az 

oldatból steril Falcon-csövekbe öntöttünk, melyekbe a vízminták átszűrése során kapott 

filtereket helyeztük. A filtereket a fixáló oldatban 1 éjszakán keresztül, 4°C-on 

inkubáltuk. Az inkubálási idő letelte után Petri-csészékbe kevés foszfát puffert 

öntöttünk, majd a filtereket belehelyeztük. Néhány perc elteltével a filtereket 

áthelyeztük egy üres Petri-csészébe, hogy megszáradjanak. Ezt követően a filterekből 

levágtunk darabokat, amire 30 μl DAPI oldatot (4’,6-diamino-2-fenil-indol) 

pipettáztunk. Két perc letelte után a levágott filterdarabokat 80%-os etil-alkoholba 

mártottuk, majd desztillált vízben mostuk át. A filterek szárítását követően tárgylemezre 

helyezve egy-két csepp Vectashield beágyazó médiumot cseppentettünk rájuk, azután 

lefedtük fedőlemezzel. Az így kapott preparátumokat epifluorescens mikroszkópban, 

100x-os nagyítású immerziós objektívvel, UV gerjesztés mellett vizsgáltuk. A 

detektálás során kapott képeket kiértékeltük és az egyes látótereken előforduló sejteket 

megszámoltuk, majd az értékeket átlagoltuk. 

 

4.3.4. Baktériumtörzsek izolálása  

A termosztálási idő után a Petri-csészékről külön telepeket random módon izoláltunk, és 

oltókaccsal tisztítottuk azokat. E folyamat során 105 tiszta tenyészetet hoztunk létre és 

tartottunk fenn a későbbiekben a nekik megfelelő táptalajokon.  
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4.3.5. DNS izolálás 

A baktériumtörzsek DNS-ének izolálásakor fel kellett tárnunk mechanikusan a sejteket, 

hogy a DNS-t kinyerjük, majd a kinyerést követően tisztítottuk azokat. A mechanikai 

sejtfeltárást üveggyöngyös, illetve sejtmalmos technika segítségével végeztük: 0,6 ml-es 

Eppendorf csövekbe kimértünk 100 μl DEPC-es vizet. Azért ilyen típusú vizet 

használtunk, és nem desztillált vizet, mert a DEPC-el kezelt víz a különféle DNS és 

RNS károsító enzimeket (pl. DN-áz, RN-áz) hatástalanítja, így a kinyert DNS nem 

károsodik. A kimért dH2O-ba steril körülmények között egy kis spatulányit raktunk a 

steril üveggyöngyökből, majd frissen átoltott baktériumtenyészetekből egy bő kacsnyit 

szuszpendáltunk gázláng alatt az Eppendorf csövekbe. Ezt követően 2 percen keresztül 

sejtmalomban, 30 Hz-en rázattuk azokat. A sejtfeltárás után az Eppendorf csöveket 

centrifugáltuk (4000x g), majd PCR készülékben 5 percen keresztül, 98°C-on 

denaturáltuk a lizátumot. A denaturációs idő letelte után ismét centrifugálás következett 

(10000x-es g), 5 percen keresztül. Az így kinyert DNS mintákat a felhasználásig -20°C-

on tároltuk. 

4.3.6. A baktériumtörzsek 16S rRNS génjének felszaporítása PCR segítségével 

A bakteriális taxonómiában a 16S rRNS gén szekvenciájának meghatározása 

elengedhetetlen, ezért ennek parciális bázissorrendjét határoztuk meg. A PCR során két 

primert használtunk: 27f (5' AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG 3') és 1492r (5' TAC 

GGY TAC CTT GTT ACG ACT T 3'). Molekulasúly markerként EcoRI+HindIII 

Marker 3-at (Fermentas) használtunk. A polimeráz láncreakció végeztével a kapott 

terméket agaróz gélelektroforézis segítségével ellenőriztük: 1,5 μl DNS festéket 

tartalmazó, 1%-os agaróz gélben futtattuk 100 V-on, 20 percig. A futást követően a 

festett terméket UV fényben detektáltuk. 

A PCR mix összetevőit (50 μl-es végtérfogatban): 

  dH2O    28 μl 

  dNTP   10 μl 

  Taq puffer  5 μl 

  MgCl2 oldat  4 μl 

  27f primer  0,5 μl 

  1492r primer  0,5 μl 

  Taq polimeráz  1 μl 

 

  + DNS templát 1 μl 
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A polimeráz láncreakció hőprofilja: 
 
  Kezdeti denaturáció  98°C  3 perc 

  Denaturáció   94°C  0,5 perc 

  Anneláció    52°C  0,5 perc 

  Extenzió   72°C  0,45 perc 

  Végső extenzió  72°C  10 perc 

 

A denaturáció, anneláció és extenzió 32 cikluson keresztül zajlott. 

 

4.3.7. ARDRA 

ARDRA, vagyis az amplifikált riboszómális DNS restrikciós analízise során a korábban 

kapott, felszaporított 16S rRNS gén emésztését kétféle restrikciós endonukleáz 

segítségével végeztük. A két endonukleáz a hasítási helyükkel: BsuRI (C↓CGG) és 

MspI (GG↓CC). Az ARDRA módszer során 1 ml-es Eppendorf csőbe kimértük az 

alábbi mixet a minták számának arányában: 

dH2O     7,7 μl 

puffer     2 μl 

enzim     0,3 μl 

templát (PCR termék)  10 μl 

 

Enzimként tehát a BsuRI-t és az MspI-et használtuk. A BsuRI-hez a Buf R puffert, míg 

az MspI-hez a Tango puffert alkalmaztuk. Az így összemért mixből 10 μl-eket 

pipettáztunk szét 0,6 ml-es Eppendorf csövekbe, majd a PCR termékekből szintén 10 

μl-t pipettáztunk hozzá. Az így kapott elegyet 3 órán keresztül, 37°C-os vízfürdőbe 

helyeztük. Az inkubációs idő leteltével a kapott DNS szakaszok elválasztása 

következett agaróz gélelektroforézis segítségével. Az emésztési reakció során kisebb 

DNS fragmentumok keletkeztek, mint a PCR során, ezért azok elválasztásukhoz 

nagyobb felbontás szükséges. Ezt az agaróz gél töményítésével (2%-os), valamint az 

elektroforézis idejének növelésével értük el. Emellett a PCR során alkalmazott 100 V-os 

feszültséget is lecsökkentettük 80 V-ra. A gélben történő futtatás végeztével UV 

fényben detektáltuk az eredményt, a gélt lefényképeztük. A baktériumtörzseket a kapott 

hasítási mintázatokat összevetve csoportosítottuk. 
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4.3.8. A 16S rRNS gén szekvencia analízise 

Az ARDRA elemzés alapján kapott csoportokból csoportreprezentánsokat választottunk 

ki, majd azokat a németországi LGC Genomics GmbH cégnek küldtük el, akik 

elvégezték a PCR termékünk tisztítását és a 16S rRNS gének szekvenálását. ARDRA 

során 13 csoportot kaptunk, amelyekből azok nagyságától függően 1-3 

csoportreprezentáns törzset választottunk ki, valamint még 15 csoporton kívülálló 

törzset, melyekben a 16S rRNS gén szekvenciáját határoztuk meg. 

4.3.9. A szekvenciaadatok kiértékelése 

A Németországból visszaérkezett szekvenciákat a Mega6 program segítségével 

javítottuk, ellenőriztük, majd a faji szintű azonosítást az EzTaxon adatbázisban 

végeztük, összevetettük az ott lévő baktériumtörzsek szekvenciáival, így meghatároztuk 

a baktériumtörzseink filogenetikai helyzetét.  

 

5. Eredmények és megbeszélésük 

5.1. Csíraszámbecslések eredményei 

A csíraszámbecslés eredményei azt mutatják, hogy míg a benti medencében (M1) 

nagyságrendileg megegyeznek a csíraszámok, addig a külső medencében (M3) legalább 

egy nagyságrenddel alacsonyabb számokat tapasztaltunk, mint a belső medence 

esetében a különböző táptalajokon.  

A csíraszámbecslések eredményeit a 3. táblázat tartalmazza. 

 

M1: 4,01 x 105 TKE/ml 

 DA:  9,09 x 105 TKE/ml 

 DG:   2,49 x 105 TKE/ml 

 DAMM:  3,44 x 105 TKE/ml 

 DGMM: 1,02 x 105 TKE/ml 

M3: 1,31 x 105 TKE/ml 

 DA:  4,90 x 105 TKE/ml 

 DG:  1,91 x 104 TKE/ml 

 DAMM: 1,67 x 104 TKE/ml 

 DGMM: 1,16 x 103 TKE/ml 
 

3. táblázat: A becsült csíraszámok a különböző táptalajok esetében 
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A táptalajok esetében azt tapasztaltuk (2. kép), hogy a 10%-os R2A táptalaj 

használatakor magasabb csíraszám-értékeket kaptunk, mint minimál médium esetén, 

ami tükrözi azt, hogy ezt a típusú táptalajt alkalmazzák leggyakrabban oligotróf 

környezeti mintákhoz. 

 

 

 
 

2. kép: Minimál médium táptalaj alkalmazása során az M1 medencéből megjelent telepek 

 

 

Az alkalmazott szilárdító anyagok esetében megfigyelhető, hogy agar-agart használva 

nagyobb csíraszámokat kaptunk, mint gelrite szilárdító ágenst használva. 

5.2. Valós sejtszámok meghatározásának eredményei 

A valós sejtszámok közt egy nagyságrendbeli eltérés figyelhető meg a két medence 

esetében. A benti medencében (M1) az átlagos sejtszám 4,94 x 106 sejt*ml-1, míg a kinti 

(M3) esetében 7,83 x 105 sejt*ml-1. Ezek az értékek magasabbak a csíraszám becsléskor 

kapott átlagoknál, ami felhívja a figyelmet a tenyésztéses módszerek szelektivitására. 

5.3. Vízkezelés hatása a baktériumközösségekre 

Mind a csíraszám becslésnél, mind a valós sejtszámoknál kapott értékek alátámasztják, 

hogy a vízforgatásos elven alapuló víztisztítás eredményesebb a töltő-ürítő 

rendszerűnél, ami az irodalmi adatoknak megfelel, hisz míg az előbbinél különféle 

fertőtlenítőszereket alkalmaznak, az utóbbinál nem, vagy csak kis mennyiségben.  
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5.4. A táptalajok összetétele és a szilárdító ágensek hatása a baktériumok 

tenyészthetőségére 

Az általunk használt kétféle táptalajról, a 10%-os R2A-ról és a minimál médiumról 

változatos baktériumközösségeket sikerült izolálnunk. Emellett mivel a két táptalaj az 

összetételében jelentősen különbözik, ezért más és más tápanyagokat hasznosító 

baktériumközösségek növekedésének kedveztek, átfedést csak két osztály esetében 

tapasztaltunk (Bacilli és Betaproteobacteria). Szilárdító anyagok tekintetében is hasznos 

volt a kétféle ágens használata, mivel kevés átfedést (Bacilli és Betaproteobacteria) 

tapasztaltunk a baktériumtörzsek növekedésében, a csíraszámokat tekintve pedig a 

legmagasabb értékeket az agar-agaros táptalajokon kaptuk. 

5.5. ARDRA csoportosítás eredménye 

ARDRA csoportosítást követően 13 csoportot és 15 csoporton kívülálló törzset sikerült 

elkülönítenünk. Az ARDRA vizsgálatok egy példáját a 2. ábra mutatja be. 

 

 

 
2. ábra: Egy ARDRA során kapott gélkép (enzim: BSuRI, marker: M100) 
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5.6. A baktériumtörzsek bázissorrend elemzésének eredményei 

A 16S rRNS szekvenciájuk alapján a két medence vízmintáiból összesen 11 különböző 

baktériumfajt sikerült azonosítanunk (4. táblázat). 

 

 
4. táblázat: A szekvenált baktériumtörzsek 16S rRNS génjének bázissorrend elemzése során 

kapott legközelebbi rokon fajok, az azokhoz viszonyított hasonlóság foka (%) és a 

baktériumfajok rendszertani helyzete 

 

 Legközelebbi  

rokon faj 

Hasonlósági  

fok 

Taxonómiai besorolás 

(osztály) 

Szekvenálásra 

kiválasztott törzsek 

1.  Bacillus subtilis subsp. 

inaquosorum KCTC 13429(T) 

99,88% Bacilli DGM3-5x 

DGM1-7x 

2.  Blastomonas natatoria DSM 

3183(T) 

100,00% Alphaproteobacteria DGM3-2/A 

3.  Brevibacillus brevis NBRC 

15304(T) 

97,86% Bacilli DGM3-11 

DAM1-15 

4.  Brevibacillus choshinensis 

DSM 8552(T) 

98,18% Bacilli DAM1-9, DAM1-2x, 

DGM1-15, DGM3-5 

5.  Hydrogenophaga atypica BSB 

41.8(T) 

98,44% Betaproteobacteria DAM1-7x, 

DGM1-14x 

6.  Microbacterium paraoxydans 

CF36(T) 

99,48% Actinobacteria DGM3-10/A 

7.  Micrococcus luteus NCTC 

2665(T) 

100,00% Actinobacteria DGM3-13x/A 

8.  Porphyrobacter dokdonensis 

DSW-74(T) 

98,18 Alphaproteobacteria DGM3-9x/A 

9.  Pseudomonas alcaligenes 

NBRC 14159(T) 

97,17% Gammaproteobacteria DGM3-15x 

10.  Pseudomonas guguanensis 

CC-G9A(T) 

98,48% Gammaproteobacteria DGM3-2x 

11.  Pseudomonas stutzeri ATCC 

17588 (T) 

99,88% Gammaproteobacteria DGM1-12 
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5.7. A két medence baktériumközösségeinek összehasonlítása  

A két medencéből azonosított baktériumfajok (3. ábra) a Bacilli, az 

Alphaproteobacteria, a Betaproteobacteria, a Gammaproteobacteria és az Actinobacteria 

osztályokba sorolhatók. A medencékben dominánsnak tekinthetők a Bacilli (77,16%) 

képviselői, míg a szintén nagy mennyiségben előforduló Hydrogenophaga atypica a 

Betaproteobacteria (13,34%) osztályba tartozik. Ez utóbbi baktérium előfordulását 

viszont csak a belső, 1-es medencében tapasztaltuk (4.-5. ábrák). A 

Gammaproteobacteria (4,75%), az Alphaproteobacteria (2,85%) és az Actinobacteria 

osztály (1,9%) képviselői kis számban fordultak elő a medencékben. 

 

 

 

3. ábra: Baktériumfajok százalékos eloszlása a két medencében együttesen 

 

A vizsgált medencék baktériumközösségeinek összehasonlításakor azt tapasztaltuk, 

hogy a kinti, 3-as medencében (5. ábra) jóval több baktériumfajt találtunk, mint a 

bentiben (4. ábra). Ennek valószínű oka, hogy a nem fedett, kültéri medencébe a 

környezetből jóval többféle baktérium kerülhet, mint a fürdő belsejében találhatóba. A 

két medence közti kevés átfedés a Bacilli osztályba sorolható baktériumok között 

található: Bacillus subtilis subsp. inaquorosum, Brevibacillus brevis és Brevibacillus 

choshinensis.  

Bacillus subtilis 11,43% 

Blastomonas natatoria 0,95% 

Brevibacillus brevis 10,49% 

Brevibacillus choshinensis 55,24% 

Hydrogenophaga atypica 13,34% 

Microbacterium paraoxydans 0,95% 

Micrococcus luteus 0,95% 

Porphyrobacter dokdonensis 1,90% 

Pseudomonas alcaligenes 1,90% 

Pseudomonas guguanensis 1,90% 

Pseudomonas stutzeri 0,95% 
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A Bacillus subtilis subsp. inaquorosum széles körben elterjedt faj, tápanyagszegény 

vizekben, talajban, vízi üledékekben fordul elő, fakultatív anaerob szervezet. Nevét az 

általa termelt subtilizin szerin-proteázról kapta (Rooney A. P. és mtsai., 2009). Mindkét 

medencében nagyjából megegyező mértékben fordultak elő (M1: 12% és M3: 11%). Az 

aerob Brevibacillus brevis a természetben számos helyen, talajban, természetes 

vizekben, levegőben, bomló anyagokban fordul elő, ezért megjelenése az általunk 

vizsgált medencékben nem meglepő. Ritkán opportunista patogénként fertőzéseket 

válthat ki, többek között hashártyagyulladást, súlyosabb esetben májsejtes karcinómát 

(Parvez N. és mtsai,  2009). Korábban Bacillus brevis-ként ismertük, azonban 1996-ban 

a Brevibacillus nemzetségbe sorolták (Shida O. és mtsai., 1996). Mindkét medencében 

domináns fajként a Brevibacillus choshinensis-t találtuk (M1: 52% és M3: 58,2%), amit 

legelőször Japánban, földmintákból izolálták (Takagi és mtsai., 1993). Különböző 

fehérjéket és toxinokat is képes szekretálni a környezetébe, melyek által más 

szervezetek növekedését gátolja (D’Urzo N. és mtsai., 2013). Ez a gátló lehet felelős 

erőteljes dominanciájukért a vizsgált medencékben. 

 

 

4. ábra: Baktériumfajok százalékos eloszlása a benti medencében (M1) 

 

 

Bacillus subtilis 12% 

Brevibacillus brevis 6% 

Brevibacillus choshinensis 52% 

Hydrogenophaga atypica 28% 

Pseudomonas stutzeri 2% 
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Kizárólag a benti medencében (4. ábra) tapasztaltuk a Hydrogenophaga atypica és a 

Pseudomonas stutzeri jelenlétét.  

Kämpfer és munkatársai a Hydrogenophaga atypica-t először eleveniszapból izolálták 

Németországban (Kämpfer P. és mtsai., 2005). Nemzetségének egyéb képviselőivel 

ellentétben nem képes H2-n történő kemolitotróf szaporodásra. Ezt a fajt sikerült a 

legnagyobb számban izolálnunk a Brevibacillus choshinensis mellett a benti 

medencéből. A Pseudomonas stutzeri, melyet szintén csak a belső medencében tudtunk 

kimutatni, a természetben széleskörűen elterjedt. Leggyakrabban különféle vizes, illetve 

vizekhez köthető élőhelyeken fordul elő (Sikorsi J. és mtsai., 2002), ugyanakkor 

emberekben opportunista patogénként is megjelenhet (Lalucat J. és mtsai., 2006), 

legelőször gerincvelői folyadékból izolálták (Noble R.C. és mtsai., 1994). Fertőzés 

esetén vizeletből, vérből, illetve a légutakból a legkönnyebb izolálni (Noble R. C. és 

mtsai., 1994), melyek egyben hozzá is járulhatnak a baktérium terjedéséhez. Jelen 

esetben antropogén eredete nem kizárható, bár ennek ellenőrzésére az eredeti forrásvíz 

vizsgálata adhatna egyértelmű választ. 

 

 

5. ábra: Baktériumfajok százalékos eloszlása a kinti medencében (M3) 

 

Mivel a külső medence nem fedett, emiatt a környezetből akadály nélkül bekerülhetnek 

különböző mikroorganizmusok a vízbe, ami indokolhatja azt, hogy a kinti medencéből 

többféle baktériumot sikerült izolálnunk, mint a belsőből. 

Bacillus subtilis 11% 

Blastomonas natatoria 1,8% 

Brevibacillus brevis 14,6% 

Brevibacillus choshinensis 58,2% 

Microbacterium paraoxydans 1,8% 

Micrococcus luteus 1,8% 

Porphyrobacter dokdonensis 3,6% 

Pseudomonas alcaligenes 3,6% 

Pseudomonas guguanensis 3,6% 
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Kizárólag a kinti medencében (5. ábra) előforduló baktériumok közül a Porphyrobacter 

dokdonensis-t, a Pseudomonas alcaligenes-t és a Pseudomonas guguanensis-t 

ugyanakkora mennyiségben (3,6%) sikerült izolálnunk. Az aerob Porphyrobacter 

dokdonensis-t először sós vízből izolálták Koreában (Yoon J. H. és mtsai, 2006). A két 

aerob Pseudomonas faj egyaránt széles körben elterjedt, megtalálhatók mind különféle 

vizes élőhelyeken, mind a talajban (Suzuki M. és mtsai., 2013). A Pseudomonas 

alcaligenes ugyanúgy, ahogy a belső medencéből izolált Pseudomonas stutzeri is 

opportunista patogén. A véráramba kerülve szívbelhártya gyulladást okozhat, de súlyos 

fertőzéseket viszonylag csak ritkán vált ki (Valenstein P. és mtsai., 1983). Patogénként 

azonban olyan méreganyagok termelésére is képes, melyek a környező 

mikroorganizmusokra, illetve a fertőzött sejtekre citotoxikus hatással vannak 

(Silverman J. M. és mtsai., 2013). A Pseudomonas guguanensis-t először Taiwan-on 

izolálták forró termálforrásokból (Liu Y. C. és mtsai., 2013), erről a fajról nem sikerült 

ezidáig kórokozó hatást kimutatni. 

A külső medencében alacsony számban találtuk meg a Blastomonas natatoria, a 

Microbacterium paraoxydans, illetve a Micrococcus luteus képviselőit. Az 

Alphaproteobacteria osztályba tartozó aerob Blastomonas natatoria a medencékben 

talált heterotróf anyagcserével rendelkező baktériumok mellett fakultatív fototrófiára 

képes (Hiraishi A. és mtsai., 2000). Az aerob Microbacterium paraoxydans az egyetlen 

olyan általunk is izolált baktériumfaj, mely előfordulása bizonyítottan antropogén 

eredetű, környezeti mintákból ezidáig még nem sikerült izolálni (Gneiding K. és mtsai., 

2008). Irodalmi adatok szerint egyes egészségügyi intézményekben opportunista 

patogénként nozokomiális fertőzések kialakulásában játszhat szerepet, többek közt 

hashártyagyulladást és légúti fertőzéseket okozhat (Laffineur K. és mtsai., 2003). Az 

obligát aerob Micrococcus luteus a környezetben számos helyen előfordulhat: korábban 

izolálták úszómedencék vizéből, levegőből, porból, földből, illetve emberi hámfelületről 

is (Wieser M. és mtsai., 2002), és csak nagyon ritka esetekben válhat kórokozóvá, ekkor 

is a legyengült immunrendszerű pl. HIV fertőzött embereket támadja meg.  

Végső soron elmondhatjuk, hogy az általunk tenyésztésbe vont baktériumok jelentős 

része származhat a külső környezetből, köztük több lehet antropogén eredetű is. Ennek 

pontosításához elengedhetetlen a forrás baktériumközösségeinek ismerete (jelenleg 

vizsgálat alatt). 
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A benti medencéből (M1) izolált baktériumtörzsek közt találtunk egy olyan taxont 

(DGM1-14), amelynek 16S rRNS gén szekvenciája 96,70%-ban mutatott a 

Hydrogenophaga atypica-val legközelebbi rokonságot. Ezen érték alacsonyabb, mint a 

97%-os küszöbérték, emiatt nagy valószínűséggel a tudományra nézve új taxont sikerült 

tenyésztésbe vonnunk. 

 

5.8. Következtetések 

A Dandár Gyógyfürdő két medencéjéből származó vízmintákban legnagyobb számban a 

Bacilli osztály képviselői fordultak elő, emellett számottevő mennyiségben tapasztaltuk 

még a Betaproteobacteria osztály egy faját is. A baktériumok csíraszámait illetően a 

benti, töltő-ürítő vízkezelésű medencében legalább egy nagyságrenddel nagyobb 

értékeket kaptunk, mint a kinti, vízforgatásos rendszerűben; ami egyrészt a vízkezelés 

módjának, másrészt a benti medencében az erőteljesebb fürdőzőhatásnak is 

tulajdonítható. Ennek következtében a medencékben a természetes mikrobaközösségek 

mellett megjelentek az antropogén eredetű mikroorganizmusok is. 
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6. Összefoglalás 

A termálforrások olyan egyedülálló vizes környezetek, ahol csak rendkívül kevés 

élőlény képes élni, elsősorban prokarióta szervezetek. Hazánkban a fürdővizeink 

higiéniás vizsgálata mellett kevés vizsgálat irányul a termálforrások, illetve a 

medencékben található vizek természetes mikrobaközösségeinek feltárására. Munkánk 

során a budapesti Dandár Gyógyfürdő két medencéjének összehasonlító mikrobiológiai 

vizsgálatát végeztük el tenyésztéses módszerekkel. A tenyésztéshez kétféle, alacsony 

szervesanyag-tartalmú (10%-os R2A és minimál médium) és fürdővizet tartalmazó 

táptalajt, illetve szilárdításukhoz kétféle ágenst (agar-agar és gelrite) alkalmaztunk. Az 

izolált baktériumtörzseket ARDRA csoportosítást követően azonosítottuk a 16S rRNS 

génjük szekvenciája alapján.  

A baktériumok csíraszámai legalább egy nagyságrenddel magasabbak voltak a benti 

medencében, mint a kintiben. Táptalajokat tekintve a 10%-os R2A-n, míg a szilárdító 

ágenseket vizsgálva az agar-agaron kaptuk a legmagasabb csíraszám-értékeket. A 

vízkezelések hatásosságának vizsgálatakor a vízforgatásos rendszer bizonyult 

hatékonyabbnak, mivel a töltő-ürítő vízkezelésű medencében nagyobb csíraszám-

értékeket kaptunk. A valós sejtszámok mikroszkópos meghatározásakor magasabb 

értékeket kaptunk, mint a csíraszám becsléskor kapott átlagok, ami felhívja a figyelmet 

a tenyésztéses módszerek szelektivitására. A két medence esetében változatos 

összetételű mikrobaközösségek előfordulását tapasztaltuk. Mindkét medencében a 

tenyészthető, domináns fajok a Bacilli osztályba sorolhatók. A kinti medencében 

majdnem kétszer annyi fajt találtunk, mint a bentiben. Ennek valószínű oka, hogy a nem 

fedett, kültéri medencébe a környezetből jóval többféle baktérium kerülhet, mint a fürdő 

belsejében találhatóba. 

A benti medencéből izoláltunk egy olyan taxont, melynek 16S rRNS gén szekvenciája 

96,70%-ban mutatott legközelebbi rokonságot a Hydrogenophaga atypica-val, emiatt 

nagy valószínűséggel a tudományra nézve új taxont sikerült tenyésztésbe vonnunk. 

A tenyésztésen alapuló, környezeti minták vizsgálatakor célszerű különböző 

táptalajokat, illetve tenyésztési eljárásokat kombinálni annak érdekében, hogy minél 

átfogóbb képet kaphassunk annak mikrobiológiai diverzitásáról. Emellett a sikeres 

tenyésztéshez az adott baktériumok természetes környezeti tényezőit is figyelembe kell 

venni, illetve amennyire lehetséges, célszerű megközelíteni a tenyésztés során.   
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