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1 Rövidítésjegyzék
bp: bázis pár
DAPI: 4',6-diamidino-2-fenil-indol
DCE: diklóretén (c-DCE – cisz-DCE, t-DCE: transz-DCE)
ddNTP: dideoxinukleotid trifoszfát
DEPC: dietil-pirokarbonát
DGGE:

Denaturing

Gradient

Gel

Electrophoresis

(denaturáló

gradiens

gélelektroforézis)
DHC: Dehalococcoides sp.
DNAPL : nem vízfázisú folyadékok (Dense Non-Aqueous Phase Liquid)
FID: lángionizációs detektor (Flame Ionization Detector)
GC: gázkromatográfia
HEX: hexakloro-fluoreszcein
OTU: számításba vont taxonómiai egységek (operational taxonomic unit)
PAST: (Palaeontological Statistics Software Package)
PCA: főkomponens analízis (Principal Component Analysis)
PCE: tetraklóretén
PCR: polimeráz láncreakció (Polimerase Chain Reaction)
RDáz: reduktív dehalogenáz
TBE: TRIS-borát-EDTA koncentrált puffer
TCE: triklóretén
T-REX: T-RFLP Analysis Expedited
T-RFLP: Terminális Restrikciós Fragment Hossz Polimorfizmus
VC: vinil-klorid
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2 Bevezetés
Az elmúlt évszázadban a populáció növekedésével, a mai társadalom civilizációs
igényeinek kielégítésének következtében a környezet szennyeződése nagymértékben
megnövekedett. Az iparban, a mezőgazdaságban, illetve a háztartásokban is
alkalmaznak nehezen lebomló szerves szénhidrátokat, melyek ellenőrizetlen, nem
megfelelő körülmények között való tárolásuk következtében kijuthatnak a környezetben
és ronthatják a levegő, talaj valamint felszíni és felszín alatti vizek minőségét. A levegő
és a felszíni vizek szennyezettségét könnyebben észleljük, mint a talaj és felszín alatti
vizekét. Így nem meglepő, hogy a talaj és talajvíz szennyeződésekre, és azok
környezetből való eliminálásának fontosságára csak az 1970-es években figyelt fel az
Egyesült Államok és más fejlett nyugati országok. Később, az 1980-as évek elejétől
Magyarországon is egyre nagyobb számban végeztek kárfelmérést és kármentesítést,
aminek végbemenetelét az 1990-es évek óta kormányrendeletekkel is szabályozzák
(PUZDER T. et al.2001). Magyarországon az ivóvízellátás 95%-a felszín alatti
vízforrásokból származik (Vidékfejlesztési

Minisztérium, www.nkfih.gov.hu), a

talajvízáramlásokkal messzire elkerülhetnek a szennyező anyagok a forrástól, és akár az
ivóvíz

készletet

is

beszennyezhetik.

Ezért

különösen

fontos

az

esetleges

szennyeződések prevenciója, valamint annak kezelése.
Az egyik leggyakoribb talajvíz szennyezők közé tartoznak a rövidszénláncú alifás
klórozott szénhidrogének (pl. triklóretén - TCE, cisz-diklóretén – cDCE, vinil-klorid –
VC). Ezek a vegyi anyagok az ATSDR, amerikai Toxikus Anyagok és Betegségek
Ellenőrző Hivatala (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) és az US EPA
(Environmental

Protection

Agency)

környezetvédelmi

hivatala

által

közösen

összeállított prioritási listán (SPL Substance Priority List) is szerepelnek, ahol a
vegyületeket toxicitásuk, gyakoriságuk és a humán expozíció alapján rangsorolják
(http://www.atsdr.cdc.gov/spl/).

A

hazai

szabályozás,

az

ivóvíz

minőségi

követelményeiről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének B
táblázata alapján a TCE határértéke 10 μg/L, cDCE 50 μg/L, VC határértéke pedig 0,5
μg/L.
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2.1 Klórozott etének
Klórozott szénhidrogénekről akkor beszélünk, amikor a szénhidrogén egy vagy
több hidrogén atomja helyén klór atom található. A többszörösen klórozott 1,1,2triklóreténben három klór atom szerepel a hidrogén atomok helyén, az 1,2-diklóretén és
a monoklór-etén, sorrendben kettő, illetve egy klórt tartalmaznak, ezeket részlegesen
klórozott eténeknek is nevezzük.
A TCE magas forráspontja (87oC), és nem gyúlékony tulajdonsága miatt,
zsírtalanító- illetve oldószerként alkalmazták nagymennyiségben 1930 óta. A DCE
forráspontja 55°C, rendkívül gyúlékony, kémiai vegyületek előállítására, oldószerként
alkalmazták. A DCE-nek két sztereoizomerje ismert, az egyik cisz-1,2-diklóretén, a
másik transz-1,2-diklóretén továbbá egy harmadik formája is létezik, az 1,1-diklóretén.
Mind a TCE és DCE színtelen, apoláros, volatilis folyadékok, erősen lipofilek, vízben
rosszul oldódnak és sűrűségük is nagyobb annál, ennek következtében a talajba
szivárogva mélyen a talajvízszintje alá kerülnek. Az ilyen típusú vegyületeket a nem
vízfázisú folyadékokhoz (DNAPL : Dense Non-Aqueous Phase Liquid) sorolják. A
DNAPL vegyületek a talaj illetve, az iszapos üledékek szerves anyagjaikhoz erőteljesen
kötődnek, ezáltal akkumulálódnak (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/, LÖFFLER, F.E. –
EDWARDS, E.A. 2006). A VC-nak a fentiektől eltérő tulajdonságai vannak, gyúlékony
gáz, főként poli-vinil-klorid (PVC), műanyag és más vinil termékek gyártására
alkalmazzák.
A mérgező TCE és DCE illékonyságukból kifolyólag főként belélegzéssel jutnak
a szervezetbe. Akut és krónikus hatásuk lehet a májra, vesére, idegrendszerre, továbbá
megnövelhetik a rák kialakulásának a kockázatát. A VC inhalálása akut hatást fejt ki a
központi idegrendszerre (szédülés, álmosság, fejfájás), továbbá krónikus májkárosodást
és rákot okoz, az US EPA a bizonyítottan humán karcinogének közé sorolta. Az US
EPA IRIS (US EPA Integrált Kockázati Információs Rendszere) adatbázis alapján 1.
táblázat foglalja össze a toxicitási és karcinogenitási jellemzőiket.
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Vegyület neve

RfD

RfC

(mg/kg/nap)

(mg/kg/nap)

Karcinogenitásra jellemző érték
Orális

Inhalációs egységnyi

meredekségi

kockázat, μg/m3

faktor, mg/kg/nap
1,1,2-triklóretén (CASRN 79-01-6)

5 x 10

-4

0.002

cisz-1,2-diklóretén (CASRN 156-59-2)

0.002

transz-1,2-diklóretén (CASRN 156-60-5)

2 x10-2

1,1-diklóretén (CASRN 75-35-4)

5 x10-2

2x10-1

vinil-klorid (CASRN 75-01-4)

3 x10-3

1x10-1

1.

4.6 x10-2

4.1 x10-6

7.2 x10-1

4.4 x10-6

táblázat. Referencia Dózis (RfD): napi expozíciójának mértéke, amely ismereteink szerint teljes

élettartam alatti expozíció esetén sem okoz egészségkárosodást. Referencia Koncentráció (RFC): az a
belélegzett veszélyes anyag koncentráció, napi vegyi anyag bevitel, amely nagy biztonsággal nem okoz
káros hatást az emberi szervezetben. Orális meredekségi faktor (Oral Slope Factor): a rákkockázatnövekményt (dózis-válasz) leíró egyenes meredeksége a kis dózisok tartományában, mely a
tesztorganizmusok szennyezőanyag dózisokra adott válaszából kerül meghatározásra. Ez az érték egy
felső becslését adja az egységnyi bevitt szennyezőanyag okozta élettartamra vetített rák kialakulási
valószínűségének. Inhalációs egységnyi kockázat (Inhalation Unit Risk): az egységnyi kockázat egy
felső becslése annak az élettartamra vonatkozó többlet kockázatnak, mely a szennyező vegyi anyag
levegőben 1 μg/m 3 koncentrációjú folyamatos expozíciójának következtében alakul ki. (US EPA IRIS).

A szerves klórtartalmú vegyületek ártalmatlanítása súlyos környezeti probléma.
Az egyik fő probléma, hogy ezeknek a perzisztens anyagoknak a lebomlási idejük
nagyon hosszú, a többszörösen halogénezett szénhidrogének aerob úton nem vagy alig
degradálódnak, az anaerob bomlása során képződő szekunder szennyezőanyagok, mint
pl. a toxikus VC még súlyosabb kárt okozhat (2. ábra).

2.2 Kármentesítési lehetőségek
Számos kármentesítési technika létezik, melynek során a szennyezett környezetet
eredeti, vagy azt megközelítő állapotba állítják vissza. Helyszín alapján, két csoportot
különböztetünk meg az ex situ, illetve az in situ eljárásokat.
Az ex situ (= nem eredeti helyzetben) remediáció során a szennyezett talaj, felszín
alatti víz, talajgáz, felszíni víz és üledék kezelését eredeti helyéről elmozdítva,
kitermelés révén kerül megoldásra. További két alcsoportra osztható, az alapján, hogy a
kitermelt szennyezett közeget, a munkaterületen (ex situ on site) vagy onnét elszállítva
(ex situ off site) kezelik. A DNAPL típusú klórozott alifás szénhidrogének esetében,
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melyeknek nagy az adszorpciós képességük is, az ex situ remediációs technológiák
alkalmazása nagyon költséges lenne. Az in situ (= eredeti helyzetben) megoldás során
nem termelik ki a földtani közeget, és a tisztított felszín alatti vizet visszavezetik a
munkaterületen belül, ebből adódóan nincs szállítási költsége.
Tisztítási elv szerinti besorolás alatt fizikai, kémiai, termikus, biológiai, illetve
egyéb kármentesítési módszereket értünk. Felszín alatti vizek fizikai-kémiai
kármentesítése történhet, pl. levegőbefúvatással vagy levegősztrippeléssel, azaz
illékony szerves

szennyezők folyadék

fázisból

történő eltávolítása.

Intenzív

levegőztetéssel megnövelhetik a szennyezett talajvíz, vagy mosófolyadék felületét.
Ezzel a módszerrel a szennyező anyag gáz formájában kijuthat a környezetbe, és a
megfelelő elvezetés és tisztítása nélkül nagyobb kárt is okozhatnak (PUZDER, T.

ET

AL.2001).

2.3 Abiotikus degradáció
Abiotikus degradáció olyan lebontó folyamat, amelyben nem vesznek részt
metabolikusan aktív szervezetek. A klórozott szénhidrogéneket hidrolízis, β-elimináció
és abiotikus reduktív deklorináció által bonthatók le. Hidrolízis és eliminációs reakciók
általában függetlenek a redoxpotenciáltól, míg az abiotikus reduktív deklórozás esetén
erős redukálószerek (pl. nulla vegyértékű vas, redukált B12 vitamin) jelenlétére van
szükség (US EPA 2002). Ezek a folyamatok sokkal lassabban mennek végbe, mint a
biotikusak. Ha a reaktív vegyületek és mikroorganizmusok is jelen vannak egy
szennyezett területen, akkor mind az abiotikus, mind a biotikus reduktív deklorináció
végbemehet egyidejűleg, így biotikus remediáció mellett kiegészítő eljárásként
alkalmazhatóak (US EPA 2002).

2.4 Biológiai degradáció
A bioremediáció olyan technológiai eljárás, mely biológiai rendszereket alkalmaz
a környezeti problémák csökkentésére (pl. baktériumok, gombák, növények). A
bioremediáció során leggyakrabban alkalmazott szervezetek, a mikroorganizmusok.
Olyan katalizátorokat, enzimeket termelnek, melyek az életidegen anyagokat
(xenobiotikumokat) energiaigényük fedezésére vagy bioszintetizáló folyamataikhoz
szükséges molekulák előállítására képesek felhasználni. A szerves vegyületek
mineralizációja, teljes lebontása során, a mikroorganizmusok primer szubsztrátumként
7

hasznosíthatják a szennyező anyagokat és végeredményül, széndioxid (CO2), víz,
szervetlen sók képződhetnek. Bizonyos esetekben a kiindulási anyag nem szolgáltat
energiát a sejtek számára, bár képesek azt átalakítani egy primer tápanyag jelenlétében,
ez a kometabolikus átalakítás folyamata (ANTON A. 2010).
Az 1980-as évek előtt azt feltételezték, hogy klórozott eténeket biológiai úton nem
lehet lebontani, mivel nem természetes összetevői a bioszférának. Ma, több mint 1500
természetben előforduló szerves klórtartalmú vegyületet azonosítottak. Mára ismert az
is, hogy a TCE természetes úton is képződhet vulkánok, óceánok és a tengeri algák
révén, a VC pedig szárazföldi talajokban is előfordul (BRADLEY, P.M. 2003; LÖFFLER,
F.E. et al. 2003). Az evolúció során így kialakultak, olyan mikroorganizmusok, melyek
e vegyületeket elektron akceptorként képesek hasznosítani és biogeokémiai ciklusukba
vesznek részt. Bioremediáció során pontosan e deklorináló mikroorganizmusokra kell
alapozni. Számos kutatás bizonyítja, hogy a klórozott alifás szénhidrogének fő
lebomlási mechanizmusa az anaerob reduktív dehalogenáció (MOHN, W. W.-TIEDJE,
J.M. 1992; LÖFFLER, F.E. et al. 2003) folyamata, melyre különféle Gram-pozitív
baktériumok és más a Proteobacteria taxon fajai képesek, emellett létezik hidrolitikus
és aerob oxigenolitikus mechanizmus is (1. ábra) (LÖFFLER, F.E. et al. 2003).

1. ábra. Baktériumok által katalizált deklorinációs folyamatok: Oxigenolitikus deklorináció során a
klór szubsztituens hidroxil csoportra cserélődik oxigén jelenlétében. Hidrolítikus deklorináció során
víz jelenléte mellett cserélődik ki a klóratom hidroxil csoportra. Reduktív deklorináció során
hidrogénre cserélődik a klór szubsztituens. (LÖFFLER, F.E. et al. 2003 alapján)
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2.5 Oxidatív dehalogenáció
Aerob körülmények között, klórozott szénhidrogének főként kometabolikusan
oxidálódnak CO2-dá. Ko-szubsztrátok, mint a fenol, tolul, propán és metán, ha elegendő
mennyiségben vannak jelen, akkor az oxigenázzal (pl. metán-monooxigenáz, tolulmonooxigenáz és tolul-dioxigenáz) rendelkező baktériumok képesek lebontani a TCE-t,
cDCE-t és VC-t is. A metanotróf mikroorganizmusok mentán-monooxigenáz enzimük,
míg a Pseudomonas putida toluol-dioxigenáz enzim aktivitása révén képesek a TCE
lebontására (BRADLEY, P.M. 2003, FATHEPURE, B. Z.-BOYD, S. A. 1988).
Coleman és munkatársai 2002-es cikkükben leírtak egy olyan aerob βProteobacteria fajt, a Polaromonas vacuolata-t, amely egyedüli szén és energia
forrásként tudja a cDCE oxidálni (COLEMAN, N.V. et al.2002). Energia szerzés céljából
a Mycobacterium aurum és Psuedomonas aeruginosa képesek oxidálni a VC-t, mint
elsődleges szubsztrátot (BRADLEY, P.M. 2003). A VC jobban lebontható aerob
körülmények között, mint a TCE vagy DCE, ugyanis minél több a klórtartalma a
vegyületnek, annál lassabb a lebomlása. Ezek a szennyezések (sűrűségükből adódóan)
főként talajvízben lelhetők fel, ahol az oxigén limitált mennyiségben van, így főként
anaerob reduktív deklorinációval bomlanak.

2.6 Reduktív dehalogenáció
Anaerob körülmények között az energiaszerző reduktív dehalogenáció
(deklorináció) során egy klóratom eltávolításával egyidejűleg elektron (hidrogén)
belépése történik a szénhidrogénben (2. ábra).

2. ábra. A triklór-etén egymást követő lebontási lépései.
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A reduktív dehalogenáció történhet kometabolikusan, nem energiaszerző
útvonalon, ahol a klórozott etén olyan kofaktor, enzim révén bomlik le, amely nem
specifikus rá (US EPA 2002). A lebomlásuk során nem termelődik energia, mert azt
másik elektron akceptor szolgáltatja, ahogyan sok metanogén, acetogén faj és
szulfátredukáló baktérium ilyen módon képes reduktív dehalogenációval bontani a
klórozott eténeket (MAYMO-GATELL, X. et al. 1995). Fathepure és Boyd 1988-as
kísérlete

is

bizonyította,

hogy

különböző

szerves

szénforráson

tenyésztett

Methanosarcina sp. DCM törzse képes kometabolikus reduktív deklorinációra metán
képzése mellett. Abban az esetben, ha az elektron donorok mennyisége magas volt, nőtt
a PCE deklorinációjának mértéke (FATHEPURE, B. Z.-BOYD, S. A. 1988).
A direkt reduktív deklorináció, más néven dehalorespiráció során az energiaszerző
elektron akceptor a klórozott szénhidrogének (pl. tetraklór-etén, triklór-etén), mely
folyamat gyorsabban megy végbe a kometabolikus útnál. A folyamatot reduktív
dehalogenáz enzimek (RDáz) katalizálják. Főként membránban kötötten lokalizálódnak,
de van olyan RDáz, amely a citoplazma belső oldalán egy másik fehérjével
kihorgonyozva található (HOLLIGER, C. et al. 1999, MAGNUSON et al. 2000). Közös
jellemzőjük, hogy van egy 50-65 kDa nagyságú alegységük, mely kobalamin és vas-kén
klasztereket tartalmaz. A PCE RDáz, a PCE vagy TCE cDCE-é történő redukcióját
katalizálja. A TCE RDáz a TCE-től cDCE- és VC-ig történő bomlásban vesz részt,
továbbá az egyetlen ismert enzim, amely hatására végbemegy a teljes deklorináció. A
TCE RDáz enzimet a tceA gén kódolja, amit Magnuson és munkatársai (2000)
szekvenálták a mutattak ki a Dehalococcoides mccartyi törzsből (MAGNUSON, J.K. et al.
2000). A vinil-klorid reduktáz, a vinil-klorid reduktív deklorinációját katalizálja eténig.
A D. mccartyi VS és GT törzsekben a vcrA gén expresszálódásával fejeződik ki a VC
RDáz (MÜLLER, J.A. et al. 2004). A D. mccartyi BAV1 törzsben a bvcA gént találtak,
ami szintén egy VC RDáz enzimet kódol (KRAJMALNIK-BROWN, R. et al.2004). Mára
már sok fajban azonosítottak RDáz-t kódoló géneket, melyeket fel lehet használni
deklorináló közösségek monitorozására (MÜLLER, J.A. et al. 2004). Ilyen szervezetek
például Dehalobacter restrictus, Dehalospirillum multivorans, Desulfuromonas
chloroethenica, Enterobacter agglomerans, Methanosarcina barkeri, Dehalococcoides
mccarty stb. (HOLLIGER, C. et al. 1999, US EPA 2002, LÖFFLER, F.E. et al. 2013,
MAYMO-GATELL, X. et al. 1997) Ezek a deklorináló törzsek különböző mértékig tudják
redukálni a tetraklór-etént (PCE), illetve triklóretént (TCE), vannak melyek csak cDCE-ig, VC-ig, vagy teljesen eténig (3. ábra).
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3. ábra. A klórozott etének bontásában résztvevő mikrobák (FUTAGAMI, T. et al. 2008, LÖFFLER, F.E.
et al.2003).

Az eténig történő teljes deklorinációra a Chloroflexi törzsbe tartozó, anaerob
Dehalococcoides mccarty baktériumok képesek. Eddig hat törzset (195, CBDB1,
BAV1, VS, FL2 és GT) izoláltak 16S rRNS gén alapján. Az első törzs melyet leírtak, a
D. mccarty 195 törzs volt. A PCE és/vagy TCE az elektron akceptor, az elektron donor
pedig a hidrogén, vas, vagy más komplexebb elektron donor (pl. laktát, acetát). A PCE
illetve TCE bontása azonban csak VC-ig energiaszerző, utána a VC lassú,
kometabolikus reakció révén redukálódik eténig. A Dehalococcoides nemzetség tagjai
mezofil szervezetek 15°C és 35°C hőmérsékleten aktívak, növekedési optimumok pH 6
és 8 közötti értéken van (LÖFFLER, F.E. et al. 2013). Laboratóriumban, növekedésükhöz
szintetikus tápközegben halogénezett szerves elektron akceptorokat, hidrogént, mint
elektron donort, szén-forrásként acetátot továbbá vitaminokat, nyomelemeket és ásványi
sókat is igényelnek.
A

Dehalococcoides

nemzetség

tagjai

jellegtelen

morfológiai

jegyekkel

rendelkeznek. Kerek, korong alakú sejtek, átmérőjük nem nagyobb 1 μm-nél és 0,1-0,2
μm vastagságúak. Az alábbi elektron mikroszkópos felvételen (4. ábra) a sejt felületén

11

függelékek láthatóak, amiknek a funkciója nem tisztázott, valószínűleg felületekhez
való kötődést segíthetik elő (LÖFFLER, F.E. et al. 2013).

4. ábra. Dehalococcoides mccartyi törzsek elektron mikroszkópos képe. a) és b) D. mccartyi BAV1, c)
D. mccartyi CBDB1 (LÖFFLER, F.E. ET AL. 2013).

2.7 Biostimuláció
Az őshonos mikrobák deklorinációs aktivitása serkenthető biostimulációval, azaz
tápanyagok, elektron akceptorok, elektron donorok adagolásával. Tápanyag a
mikroorganizmusok növekedéséhez szükséges, ami általában kellőmennyiségben
található a talajvízben és talajban, de vannak olyan esetek, amikor limitált és pótolni
kell. Széles körben állnak rendelkezésre elektron donorok, amiket a biostimuláció során
számos ipar használ, mint a szolubilis donorokat, pl. alkoholok, cukrok, acetát, tejsav,
tejsavó, vagy lassan felszabaduló szubsztrátokat, mint a kitin, faforgács, növényi olajok.
Ezekből a donorokból különböző sebességgel és fermentációs utakon keresztül
hidrogén, mint elsődleges elektron donor keletkezik, amit a deklorináló baktériumok
hasznosítanak (HARKNESS, M.A. et al,. 2012). Azonban hidrogént és más egyszerű
szerves vegyületeket egyéb, kompetítor szervezetek is képesek hasznosítani,
ugyanakkor ha a deklorináló baktériumok száma alacsony, vagy nincsenek jelen, akkor
nem megy végbe a degradáció.

2.8 Bioaugmentáció
Bioaugmentáció során, olyan mikroorganizmusokat jutatnak ki a szennyezett
területre, amelyek képesek a szennyező anyag lebontására. Az oltókultúrát, vagy helyi
mintákból izolálással és dúsítással állítják elő, vagy speciális kész oltókultúrákat
használnak (US EPA 2002, ANTON A. 2010). Leggyakrabban használt oltókultúrák pl. a
KB-1 (DUHAMEL, M. et al. 2004), a DonnaII (HUG, L. A et al. 2012) és az ANAS
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(HOLMES VF et al. 2006).

Mindkettőnél figyelembe kell venni első sorban a

szennyeződés korát, továbbá a bennszülött (autochton) mikrobaközösség összetételét
(megjelentek-e a szennyezést bontó szervezetek vagy sem), a megfelelő tápanyagok
biológiai, fizikai hozzáférhetőségét, a C:N:P arányt.
A remediációs technológiák közül legelőnyösebb a bioremediáció, mivel
környezetbarát, szennyezés helyén kivitelezhető, kombinálható más remediációs
technikákkal, és nem utolsó sorban olcsó. Az in situ bioremediáció tervezésekor
figyelembe kell venni, hogy a folyamatok különböző léptékekben mennek végbe, az
enzimműködések nanométer nagyságrendben, a szennyeződés áramlása a talajvízben
kilométer nagyságrendű lehet. Ahhoz, hogy a szennyezők mikrobiológiai lebomlása
optimális legyen, laboratóriumban léptéknöveléses kísérletekkel optimalizálható
(ANTON A. 2010).

2.9 Célkitűzések
Célunk volt a triklóretén bontására képes, szigorúan anaerob deklorináló
mikrobaközösségek háromfázisú dúsító tenyészetekben való létrehozása, fenntartása és
szaporítása. A tenyészeteket 0,5L térfogatban hoztuk létre, egy TCE-nel szennyezett
talajvízből izolált mikroba közösséggel. Ezt követően léptéknöveléssel a tenyészeteket,
2L, 5L illetve 10L térfogatú mikrokozmoszokba oltottuk át. A TCE biodegradációja
során keletkező termékek (cDCE, VC, etén), illetve a metán koncentrációjának
változását gázkromatográfiás mérési módszerrel követtük nyomon. A rövid szénláncú
halogénezett szénhidrogének biodegradációjában szerepet játszó reduktáz gének, illetve
a Dehalococcoides nemzetség tagjainak jelenlétét 16S rDNS alapon polimeráz
láncreakció (PCR) módszerével mutattuk ki. A teljes bakteriális közösség szerkezetétét
Terminális

Restrikciós

Fragment

Hossz

Polimorfizmus

(T-RFLP)

technika

alkalmazásával tártuk fel. Meghatározásra kerültek továbbá a kiindulási talajvíz minták,
illetve a különböző térfogatú mikrokozmoszok teljes sejtszám értékei fluoreszcens
festési eljárás (DAPI) segítségével.
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3 Anyagok és módszerek
3.1 Mintavétel
A minták egy magyarországi klórozott szénhidrogénekkel szennyezett területről
származott, ahol egy már meglévő kútból anaerob módon vettünk talajvízmintát. A
kútbeli vízoszlop nem reprezentálja a talajvíz minőségét, ezért mintavétel előtt a pangó
vizet tisztító szivattyúzási eljárással el kell távolítani. A talajvízminták 18 m mélyről
búvárszivattyúzási technikával volt kitermelve. A mintákat teflon borítású kupakokkal
ellátott üvegekben hűtve, 4°C-on szállítottuk a laboratóriumig, és feldolgozásig 4°C-on
tároltuk. A mintavételezés ősszel és tavasszal történt, mindkét alkalommal külön-külön
vettünk mintát a mikrokozmoszok előállításához és a molekuláris biológiai
vizsgálatokhoz egyaránt.

3.2 Háromfázisú mikrokozmoszok összeállítása
A mikrokozmoszok (dúsító tenyészetek) létrehozásával a természetes, őshonos
halogénezett szénhidrogén-bontó közösséget laboratóriumi körülmények között
fenntarthatjuk, szaporíthatjuk és vizsgálhatjuk. Háromfázisú mikrokozmoszt állítottunk
össze, mely gáz, folyadék és szilárd fázisból állt. A szilárd fázisra azért van szükség,
mert a talajszemcsék lehetőséget adnak a baktériumok kitapadására, biofilmet hozva
létre, ahol egy komplex mikrobiális közösség alakulhat ki, szemben a kétfázisú
rendszerekkel. (MÉSZÁROS É. et al., 2013 )
A mintavételezést követően, a 2,3L triklór-eténnel szennyezett talajvízmintákat
széndioxid-gáz harang által anaerob körülményeket biztosítva, 0,22 µm -es Millipore
membránszűrőn

(Merck

Millipore),

vákuumszűrő

berendezés

alkalmazásával

koncentráltuk, a nagyobb sejtsűrűség és a jól működő tenyészetek létrehozásának
érdekében (5. ábra).
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5. ábra A talajvízminták szűrése.
A filtereket anaerob módon összeállított 60 mL Zinder mediumot tartalmazó
szérumüvegbe helyeztük, melyeket teflonbevonatú gumidugóval és alumínium
kupakkal zártunk le. A Zinder mediumot adott receptura alapján állítottuk össze (lásd
Melléklet), ami rezazurin redoxindikátort tartalmazott. A gázfázist N2 gázra cseréltük,
ezt követően tenyészeteket 10oC-os egy éjszakán átrázattuk.
A mikrokozmoszok előállításának első lépéseként kimértük a kiégetett és 1,6 mmes szemcseméretű szmektit típusú agyagásványt a szérumüvegekbe, majd a desztilált víz
és Zinder médium bemértével, térfogattól függően 30, illetve 50 percig N2 gázzal
átlevegőztettük, annak érdekében, hogy egy anaerob környezetet kapjunk, majd a lezárt
szérum üvegeket autoklávoztuk (121 oC, 50 perc).
További kiegészítő oldatokat steril N2 gázzal átöblített fecskendővel adagoltuk,
melyek az alábbiak voltak: vitamin oldat, Na-acetát, NaHCO3- és Na2S (10%). Végül 24
órán keresztül történő rázatással homogenizáltuk a táplevest, ezt követően ellenőriztük a
pH-t, a dehalogenációs folyamatok számára optimális pH érték 6 - 8, a pH értékének
ellenőrzését

követően,

annak

beállítása

5m/m%-os

ecetsav

oldattal

történt.

Redukálószerként a 10%-os Na2S oldatot használtuk. Megfelelő pH esetén, az elektron
akceptorként szolgáló 415 μmol L-1 koncentrációjú TCE-t is hozzáadagoltuk.
A

leszűrt

talajvízmintákat

inokulumként

felhasználva,

összeállítottuk

a

háromfázisú 0,5 L térfogatú mikrokozmoszokat. Az 5L-es mikrokozmoszokat
elkészítettük, de feldolgozásura még nem kerültek. Helyette 10L térfogatú
mikrokozmoszokat vizsgáltunk, amelyeket a projektben részt vevő Fermentia
Mikrobiológiai Kft., Fermentációs Kísérleti Üzeme állította össze.
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6. ábra Mikrokozmosz átoltás anaerob körülmény között.
A jól működő kiindulási 0,5 L-es tenyészeteket anaerob módon tovább oltottuk
2L, illetve 5L térfogatú mezokozmoszokba (6. ábra). Az inokulum mennyisége a teljes
folyadék térfogatának 10%-a volt. Az elkészült mikrokozmoszokból a molekuláris
biológiai vizsgálatokhoz 2 havonta történő rendszerességgel, illetve a nagyobb
térfogatba történő átoltásokat megelőzően történt mintavétel. Továbbá két-három heti
rendszerséggel ellenőriztük a TCE bontása során képződő termékek koncentrációját
gázkromatográfiás méréssel.

3.3 Kémiai vizsgálatok
3.3.1

Gázkromatográfia

A TCE és annak biodegradációja során képződött bomlástermékeinek (cDCE,
VC, etilén) illetve a metán koncentrációjának meghatározása 2-3 hetes időközönként
HP 5890 típusú, lángionizációs detektorral és HP-PLOT Q típusú kolonnával (15 m x
0,530 mm) felszerelt gázkromatográffal történt. A mérés az alábbi hőmérsékleti profillal
volt jellemezhető: 60oC 2perc, majd 25 oC/perc sebességgel 250 oC-ig emeltük a
hőmérsékletet 1,4 percig tartva. A detektor és az injektor hőmérséklete egyaránt 250°C
volt, a vivőgáz 5.0-ás tisztaságú hélium volt.

3.4 Molekuláris mikrobiológiai vizsgálatok
3.4.1

DNS kivonás

A talajvízminták szűrését követően a membrán filterről és a mikrokozmoszokból
vett mintákból DNS-t vontunk ki. A mikrokozmoszokból anaerob módon steril
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fecskendő segítségével 2 mL mennyiségű mintát vettünk, elszívó fülke alatt. A mintákat
12000 g-n, 5 percig szobahőmérsékleten centrifugálva ülepítettük, a felülúszót elszívó
fülke alatt eltávolítottuk. A DNS kivonást a leülepedett iszapból végeztük UltraClean
Soil DNA Isolation Kit (MO-BIO Laboratories, Inc., Carlsbad, USA) alkalmazásával, a
gyártó utasítása szerint, kiegészítve fizikai feltárással. A fizikai feltárás során a DNS
kivonás első lépéseként, sejtmalommal (Retsch MM301) 25 Hz-en 2 percen keresztül
rázatással történt. A DNS izolálást követően, a mintákat a további felhasználásig -20
o

C-on tároltuk.
3.4.2

Polimeráz láncreakció (PCR)

3.4.2.1
Bacteria és Dehalococcoides nemzetség specifikus
16S rDNS gének PCR vizsgálata

A baktériumokban univerzálisan előforduló 16S rRNS génjét amplifikáltuk, egy
hexakloro-fluoreszcein (HEX) fluoreszcens festékkel jelölt 27F foward és egy 519R
reverse primer párral (LANE, D.J. 1991), ami lehetővé teszi a teljes bakteriális közösség
kimutatását. A PCR elegy összetétele a következő: 10μL dNTP (Thermo Fisher
Scientific Inc.), 5μL PCR puffer (Thermo Fisher Scientific Inc.), 4μL MgCl2 (Thermo
Fisher Scientific Inc.), 0,5μL-0,5μL foward (27f HEX) és reverse primert (519r), 2μL 1
U Taq DNS polimeráz enzim (Thermo Fisher Scientific Inc.), 1μL BSA (Bovine Serum
Albumin) (Thermo Fisher Scientific Inc.), 1μL DNS templát és dietil-pirokarbonát
(DEPC) kezelt víz 50 μL végső térfogatig. A PCR reakciót a GeneAmp® PCR System
2700 (Applied Biosystems) berendezésben végeztük, a PCR reakció hőprofilja: kezdeti
denaturáció 98°C (5 perc), majd 32 ciklus: denaturáció 94°C (30 mp), anneláció 52°C
(45 mp), és extenzió 72°C (1 perc); végső extenzió 72°C (10 perc). A PCR termékeket
gélelektroforézissel 1 %-os agaróz alkalmazásával ellenőriztük. A gél elkészítésekor
0,8g agarózhoz, 80mL 1xTBE (Tris-borát-EDTA), 2 μL ECO Safe Nucleic Acid
Staining Solution (Avegene) oldatot mértünk és 100 V-on, 20 percig futtattuk, majd UV
fényben detektáltuk. A gél zsebeibe 5 μL DNS-mintát és 3 μL töltőpuffert (30 v/v %
glicerin, 0,25 mM brómfenolkék) töltöttünk, továbbá 2,5 μL 100 bázispáros (bp)
molekulasúly markert (GeneRulerTM 100 bp DNA Ladder) használtunk.
A Dehalococcoides genus tagjait nemzetség specifikus 16S rDNS alapon
mutattuk ki, fészkes (nested) PCR módszer alkalmazásával. Nested PCR során két
egymást követő PCR-t alkalmazunk, melynek folyamán a második primer pár az első
két primer között anellál, amelynek végeredményeként megnövelhető a végső termék
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mennyisége. A PCR összeállításához használt Dehalococcoides sp. specifikus primerek
a következőek voltak (lásd Melléklet 4. táblázat), a nested PCR során az első lépésben,
az izolált DNS-t DHC1 forward és DHC1377 reverse primer párral amplifikáltuk, majd
a második PCR reakció során a forward primer DHC774, a reverse primer pedig
DHC1212 volt (HENDRICKSON, E.R. et al., 2002). A PCR reakció összetétel
megegyezett a fentiekkel. A két lépés hőprofilja között a kezdeti denaturáció
hőmérsékletében volt különbség, az első PCR során 98oC-on, másodiknál pedig 95oCon történt a denaturáció. Az anneláció 55°C (45 mp), extenzió 72°C (1 perc), végső
extenzió 72°C-on 10 percig folyt. A PCR termékeket mindkét lépésben 1%-os agaróz
gélen ellenőriztük.
3.4.2.2

A reduktív dehalogenáz (RDáz) gének kimutatása

A triklóretén-reduktáz (tceA), és a két vinil-klorid reduktáz (vcrA és bvcA) gén
jelenlétét PCR technikával mutattuk ki. A vcrA gént a vcrAF foward és a vcrAR reverse
(MAGNUSON, J.K. ET AL.2000, MÜLLER, J.A. ET AL. 2004) primer párral, a bvcA gént a
bvcAF forward és a bvcAR reverse (KRAJMALNIK-BROWN, R. ET AL.2004) primer párral
amplifikáltuk (lásd Melléklet 5. táblázat). A tceA (MAGNUSON et al.2000) PCR
hőprofilja a következő volt: denaturáció 98°C (5 perc), 32 cikluson keresztül
denaturáció 94°C (30 mp), anneláció 49°C (45 mp) és extenzió 72°C( 80 mp); végső
extenzió 72°C (10 perc). A vcrA és bvcA PCR reakciót az alábbi hőprofil jellemezte:
denaturáció 98°C (5 perc), 32 ciklus:denaturáció 94°C (30 mp), anneláció 55°C (45
mp), extenzió 72°C (1 perc), végső extenzió 72°C (10 perc). A PCR reakció
sikerességét itt is 1%-os agaróz gélelektroforézissel ellenőriztük.

3.5 Terminális Restrikciós Fragment Hossz Polimorfizmus (T-RFLP), a
teljes bakteriális közösség elemzése
Egy nagyszámú közösségi minták összevetésére, és időbeli dinamikájának
követésére gyorsak és hatékonyak a molekuláris ujjlenyomat módszerek (pl.: T-RFLP:
Terminális Restrikciós Fragment Hossz Polimorfizmus, DGGE: denaturáló gradiens
gélelektroforézis, TGGE: hőmérsékleti gradiens gélelektroforézis stb). Egy-egy
taxonból, PCR segítségével kapott amplikonokat választjuk el, melyek csak az adott
mikrobaközösségre jellemző mintázatot (ujjlenyomatot) adják. A molekuláris
ujjlenyomat vizsgálatok közül a T-RFLP módszert alkalmaztuk. A módszer lényege,
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hogy az elválasztás, a restrikciós enzimekkel emésztett fluoreszcenssel jelölt PCR
termékek mérete alapján történik. Ezekhez a terminális fragmens hosszakhoz
filotípusok, „számításba vont taxonómiai egységek” (OTU, operational taxonomic unit)
rendelhetők, a T-RFLP kromatogram görbe alatti terület pedig az egyes filotípusok
közösségbeli mennyiségi arányaira enged következtetni. Az eredmény szemikvantitatív,
mivel a PCR torzításait tükrözi.
A 2.4.2.1. fejezetben leírt jelölt (27f HEX) 16S rDNS PCR termékeket különkülön AluI (5’AG↓CT-3’ 3’TC↑GA5’) (Fermentas), illetve Bsh1236I (5’CG↓↑CG3’)
(Fermentas) restrikciós endonukleázzal emésztettük. Azért alkalmaztunk két enzimet,
mert egy adott enzimmel történő restrikciós emésztés, különböző fajok 16S rDNS
génjén azonos méretű fragmentumokat eredményezhet, és a „számításba vont
taxonómiai egységeket” (OTU) szignifikánsan nem lehetne elkülöníteni. Az emésztési
reakcióhoz szükséges elegyet az alábbiak alapján állítottuk össze: 7,85 μL DEPC kezelt
H2O, 0,15 μL enzim, és 2 μL puffer, ami az AluI esetén Tango puffer, a Bsh1236I
restrikciós endonukleáznál pedig R puffer volt. Az elegyhez 10-10 μL templátot adtunk,
vortexelést követően 3 órán át 37 oC-on, majd 20 percig 65 oC-on inkubáltuk.
A termékeket etanolos precipitációval tisztítottuk meg a reakcióban jelenlévő
puffer, MgCl2, Taq polimeráz enzim és a be nem épült dNTP maradványoktól. A 80 μL
elegyhez (nátrium-acetát (pH 4,6), 96%-os etanol, DEPC kezelt H2O) 20 μL emésztett
PCR terméket adtunk, majd 20 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk. Az alkohol
vízelvonó hatása segít a DNS kicsapódásában, míg a nátrium-acetát a DNS csapadékba
való bevitelért felel. A 20 perces, 12000 g-n 4°C-on való centrifugálást követően a
felülúszót eltávolítottuk, a csapadék 250 μL 70%-os etanollal felvettük, majd 15 percig,
4 °C-on centrifugáltuk szintén 12000 g-n. A felülúszót eltávolítottuk, végül Jouan RC
10.09 centrifuga és Edwards Mudolyo fagyasztva-szárító berendezést és vákuumpumpát
alkalmazásával a mintákról a maradék alkoholt is eltávolítottuk. Ezt követően a
beszárított mintánkat 20 μL DEPC kezelt vízben felvettük.
A T-RFLP-hez mintáinkat 12 μL formamiddal, 0,3 μL GeneScanTM-500
TAMRA belső méret standarddal (Applied Biosystems) elegyítettük, majd 5 percig 98
°C-on denaturáltuk. Az ABI PrismTM 310 automata genetikai analizátorral (Applied
Biosystems) kapilláris elektroforézissel, POP-4TM polimer alkalmazásával történt a
fluoreszcensen jelölt T-RF-ek szétválasztása. A fluoreszcens jelet lézer detektálta,
mellyel nyert kromatogramot GeneMapper Version 3.7 (Applied Biosystems) szoftver
segítségével elemeztük. A szoftver meghatározta a nyers kromatogram csúcsait, amelyet
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manuálisan is korrigáltunk, majd ezt követően megállapította a detektált csúcsok
pozícióját. A belső kontroll méretét figyelembe véve, kizártuk az 50 bp-nál rövidebb
fragmentumokat. A következő lépésben az egyes futások csúcsait kategorizáltuk T-REX
(T-RFLP Analysis Expedited) nevű T-RFLP kiértékelő programban (CULMAN, S.W. et
al. 2009). A zajszűrés és illesztés befejeztével létrejött adatmátrix statisztikai vizsgálatát
kétdimenziós főkomponens analízissel (PCA: Principal Component Analysis)
(DOLLHOPF, S. L. et al. , 2001) végeztük, a PAST (Palaeontological Statistics Software
Package) program segítségével (HAMMER, O. et al. , 2001).

3.6 DAPI festésen alapuló mikroszkópos sejtszám meghatározás
A kiindulási talajvízmintában, illetve a mikrokozmoszokban jelen levő teljes
sejtszám értékeket DAPI (4',6-diamidino-2-fenil-indol) DNS alapú festéssel határoztuk
meg. Ez a floureszcens festék képes áthatolni a sejtmembránon, valamint erősen kötődik
a dupla szálú DNS adenin-timin gazdag régiójához.
A sejtek fixálásához 4%-os paraformaldehid (PFA) oldatot készítettünk: 8 g PFAt 200 mL foszfát pufferben (PBS) oldottunk fel. A 2 mL mintához 6 mL 4 %-os PFA-t
mértünk, ezt követően 4oC-on egy éjszakán keresztül inkubáltuk. Az inkubációt
követően, a fixált mintákat 0,2 μm-es Millipore membránszűrőn, vákuumszűrő
berendezés segítségével szűrtük le. Miután megszáradt a filter kivágtunk egy kis
darabot, melyet 1μg mL-1 koncentrációjú, 30 μL DAPI festékkel festettük meg. Fénytől
védve, szobahőmérsékleten 2-3 percig inkubáltuk. A következő lépés kétszeresen
desztillált vízes mosás volt, majd 80%-os etil-alkoholos mosás követte és szárítás.
A kiszárított filter darabot tárgylemezre helyeztük és Vectashield Mounting
Mediumba ágyaztuk. A preparátumot epifluoreszcens mikroszkóppal (Nikon H600L)
UV gerjesztés mellett vizsgáltuk és számítógépes szoftver (Image-Pro® Plus)
segítségével értékeltük.
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4 Eredmények és értékelésük
4.1 A TCE és bomlástermékeinek vizsgálata
A mikro- és mezokozmoszok összeállítása a egy rövid szénláncú halogénezett
szénhidrogénekkel szennyezett területről származó talajvízből történt. A szennyezett
talajvíz triklóretén koncentrációja 25 μg/L, a cisz-diklóreténé 58900 μg/L, a vinilkloridé pedig 66600 μg/L volt. A 2014. novemberében vett talajvízmintákból két, 0,5L
térfogatú mikorkozmoszt hoztunk létre, míg a 2015. márciusában történtő mintavétel
alkalmával további 0,5L térfogatú mikrokozmoszt állítottunk össze (7. ábra).

7. ábra. A mikrokozmoszok nevei, annak elkészültének dátumaival feltüntettve, illetve az
átoltások menetét nyilak jelzik.

A gázkromatográfiás vizsgálatok során a TCE, cDCE, VC, etén, az összes
illékony szerves vegyület (VOC - Volatile Organic Compound) és metán
koncentrációját követtük nyomon. Az említett vegyületek koncentráció változásaiból a
dehalogenáció folyamatára tudunk következtetni.
A háromfázisú mikrokozmoszok összeállításakor a cél kiindulási TCE
koncentrációja a 415 μmol L-1 volt. Ettől viszont eltérő értékeket, számos esetben
kisebb koncentráció (300-100 μmol L-1) értékeket tapasztaltunk, ami betudható a mérés,
illetve az adagolás pontatlanságoknak. Továbbá a mérés a gázfázisból (illékony szerves
vegyületek) történt, de feltehetően a TCE pontos koncentrációja nem mérhető a
gázfázisban a szmektikhez való adszorpciós képessége miatt. Az összeállításra került
mikrokozmoszokban detektálható volt a TCE koncentrációjának csökkenése, ami
deklorináló mikoorganizmusok jelenlétére utal.
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A fél literes mikrokozmoszok esetén a kiindulási TCE koncentrációja, 106,2 és
323 μmol L-1 közötti értékeket mértünk. A J02 esetén 106,2 μmol L-1 koncentrációjú
volt. A FJ01 esetén 180,34 μmol L-1, az ebből átoltott FJ2-es mintánál 323 μmol L-1
volt. A J01 mintánál a TCE koncentrációja 192,08 μmol L-1 volt, a belőle oltott J1
esetén pedig 194,8 μmol L-1 koncentrációjú TCE-t mutattunk ki. Mindegyik fél literes
mikrokozmosznál esetében tapasztalható volt a TCE koncentrációjának csökkenése. Az
alábbi ábrán látható az FJ01 (0,5L) mintának eredményei, melyben három hónap
elteltével 6 μmol L-1 értékre csökkent a TCE koncentrációja, mellyel párhuzamosan nőtt
cDCE koncentrációja, ami elérte az 529 μmol L-1 értéket is, továbbá etilén
koncentrációját is detektáltuk, melynek értéke 2,2 μmol L-1 volt (8. ábra).

8. ábra. A TCE és bomlástermékeinek koncentráció változása időben az FJ01 0,5L-es mintában.
A 2L térfogatú FJ1 jelzésű mikrokozmosz esetében a TCE kezdeti 304 μmol L-1
koncentrációja közel 10 nap alatt 2,93 μmol L-1 értékre csökkent, ellenben a VC illetve
az etén koncentrációja három hónap elteltével volt csak kimutatható. A VC esetében
jelentős 160,01 μmol L-1 érték volt mérhető, míg az etilén koncentrációja rendkívül
kicsinek (0,44 μmol L-1) adódott. Míg a J3 jelzésű 2L-es mezokozmosz esetében a
kezdeti TCE koncentrációja 80 μmol L-1 volt, a cDCE pedig 44,6 μmol L-1
koncentrációban volt jelen. Valószínűleg a TCE beadagolása során fellépő hiba
okozhatta a fent említett kis koncentráció értékeket, melyek nem mutattak jelentős
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változás a három hónap folyamán sem. A kezdeti koncentráció értékek (TCE, cDCE)
feltételezhetően az átoltás során jutottak a 2L térfogatú mikrokozmoszba. A molekuláris
vizsgálatok alapján azonban a J3 jelzésű mikrokozmoszban jelen voltak a reduktív
dehalogenáz gének, mely a mikrokozmosz dehalogenációra való képességét jelzi.
A J3-as mintából két párhuzamos mezokozmoszt indítottunk el. Mindkét 10L-es
térfogatú (FJ105 és FJ106) minta esetén az átoltást és adagolást követően, a TCE
kezdeti koncentrációnak megfelelő 448,79 μmol L-1, illetve 365,53 μmol L-1 értékeket
kaptunk. Az FJ106 esetén két hónap elteltével reduktív dehalogenáció révén, a TCE
koncentrációja már nem volt a kimutatható. Az FJ1 2L-es mikrokozmoszból származó
FJ101 10L-es mezokozmoszban (9. ábra) a TCE koncentráció csökkent, mely az ötödik
hónapra már nem volt kimutatható, ezzel párhuzamosan a VC koncentrációja 365,08
μmol L-1 értékre nőtt. A TCE teljes dehalogenációja során képződő etilén az FJ101
mezokozmosz esetén, három hónap elteltével jelent meg, a legjelentősebb
koncentrációban (68,11 μmol L-1) az indítását követő négy hónap elteltével volt
mérhető. Az etén megjelenése teljes deklorináció folyamatára utal.

9. ábra. A TCE és bomlástermékeinek koncentráció változása időben az FJ101 mintában.
A legtöbb mikro- illetve mezokozmoszokban az első pár hónapban metánt
detektáltunk. Az összes fél literes mikrokozmoszban már az elkészítésekor vett
mintában 6 és 38 μmol L-1 között alakult a koncentrációja. A J3 2L-es mezokozmosz
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össszeállításakor 5,7 μmol L-1 volt az értéke majd egy hónapra rá növekedett (8,2 μmol
L-1), és azt követően 2 hónapra eltűnt. Az FJ106 és FJ101 10L-es mezokozmoszoknál,
maximális metán koncentrációja, amit a vizsgálat során mértünk FJ106-nál 16,9 μmol
L-1, FJ101-nél 13,65 μmol L-1 koncentráció volt. A metán megjelenése metanogén
szervezetek aktivitására és esetleges kometabolikus dehalogenációs folyamatokra
utalhat, mivel vannak olyan metanogén fajok, melyek metán képzés mellett reduktív
deklorinációra is képesek pl. Methanosarcina sp. (FATHEPURE, B. Z.-BOYD, S. A. 1988).

4.2 Bacteria és Dehalococcoides nemzetség specifikus 16S rDNS gének
és reduktív dehalogenáz gének kimutatása
Az összes mikro- illetve mezokozmoszban nemzetség specifikus 16S rDNS gének
kimutatásával mutattuk ki a Dehalococcoides sp. genus tagjainak jelenlétét (2. táblázat).
A TCE eténig történő redukciójában résztvevő reduktív dehalogenáz gének, úgymint a
triklóretén-reduktáz (tceA), a két vinil-klorid reduktáz (vcrA és bvcA) gének, mind
kimutathatóak

voltak

a

kiindulási

talajvíz

mintákban.

Az

átoltásokkal,

léptéknöveléseket követően a sejteknek adaptálódniuk kell az új környezethez, így
változó a reduktív dehalogenáz gének megjelenése is. Leggyakrabban a bvcA gén volt
kimutatható, mely a Dehalococcoides mccartyi BAV1 (Krajmalnik-Brown és mtsai
2004) törzs jelenlétére is utalhat.
A fél literes térfogatú mikrokozmoszok közül az FJ01 jelzésű esetében is, mint
ahogy az inokulálásra alkalmazott talajvízben, a vizsgálatba vont reduktáz gének
jelenléte kimutatható volt. Az átoltást követően a 2 L-es J3 mintából rögtön izoláltunk
DNS-t, de a térfogat különbség miatt, feltehetően annyira alacsonynak bizonyult a
csíraszám, hogy egy RDáz gént sem sikerült amplifikálni és kimutatni, viszont két
hónap elteltével vcrA gén, majd újabb két hónap múltán már a tceA gén is jelen volt,
azonban a kémiai eredmények alapján nem volt változás tapasztalható a klórozott
szénhidrogének koncentráció értékeiben (4.1. fejezet).
A J3 jelzésű mikrokozmosz 10L térfogatra történő léptéknövelése során
létrehozott mezokozmoszmoszok (FJ105 és FJ106) vizsgálata jelenleg folyamatban van.
Eddigi eredményeink alapján az FJ106 mintában kimutatható volt a vcrA gén, az FJ105
esetén egyik vizsgálatba vont funkció gén esetében sem kaptunk eredményt,
valószínűsíthetően a 10%-os átoltást követő mintavétel során, a nagy térfogatú újonnan
készült mikrokozmoszban nem volt elég magas a sejtek száma. Tehát átoltások idején,
sokkal célszerűbb a kiindulási oltókultúrából DNS-t izolálni e gének vizsgálata során,
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mivel a nagyobb térfogatú mezokozmoszokban a kis mennyiségű sejtből nehezebb
DNS-t izolálni.
Rövidített
név

Mintavétel
dátuma

Dehalococcoides sp.

JKút_14Nov

2014. nov

Jkút_15Márc

J18/2.3.N-05

FJ01(05L)

J18/2.3.NF-05Fermentia

FJ2(05L)

J18/2.1.M-05

J02(05L)

Név

J18/2 talajvíz

J18/2.2.NM-2

tceA

bvcA

vcrA

✔

✔

✔

✔

2015. márc

✔

✔

✔

✔

2015.02.23

✔

✔

✔

✔

2015.02.06.

✔

✔

2015.07.17

✔

✔

2015.03.10

✔

2015.03.23

✔

2015.05.11

✔

2015.07.17

✔

✔

2015.05.11

✔

✔

2015.07.16

✔

2015.07.01

✔

2015.07.17

✔

✔

2015.09.09

✔

✔

FJ105

2015.09.09

✔

FJ106

2015.09.09

✔

J3(2L)

J18/2.3.NF-2Fermentia

FJ1(2L)

FJ10

FJ10

FJ101(10L,Ferm.)
- J18/2.3NFM10L
FJ105(J18/2.2.N
M-2 ELTE oltva)
FJ106(J18/2.2.N
M-2 ELTE oltva)

Katabolikus gének

FJ101

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

2. táblázat Dehalococcoides genus tagjainak nemzetség specifikus 16S rRNS gén, illetve a
reduktív dehalogenáz gének specifikus kimutatásainak összefoglalása.

4.3 A háromfázisú mikrokozmoszok T-RFLP eredményei
Ahhoz, hogy nyomon követhessük a bakteriális közösség időbeli változását és
léptéknövelés hatására bekövetkezett változásokat, létrehoztuk a mikrokozmoszok teljes
bakteriális közösségének molekuláris ujjlenyomat profilját.
A T-RFLP adatok statisztikai feldolgozását főkomponens elemzéssel végeztük,
mely eredményét biplot ábrán, azaz az objektumok és változók egyesített diagramján
ábrázoltuk (10. ábra). A biploton megállapíthatjuk, melyek azok a terminális restrikciós
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fragmensek (T-RF) amelyek a jelentősebb különbséget eredményeznek az egyes TRFLP mintázatok között.

10. ábra. A kiindulási és léptéknövelt mikrokozmoszok teljes bakteriális közösségének T-RFLP
mintázatára készített főkomponens elemzése eredménye biploton ábrázolva .

Jól látható, hogy a talajvíz minta teljes bakteriális közösségszerkezete eltérést
mutatott a mikro- illetve mezokozmoszokban jelenlevőtől. A talajvíz bakteriális
közösségszerkezete a mikrokozmoszban átalakult. Az FJ01 mikrokozmoszból átoltott
2L-es J3-as mezokozmoszból az átoltást követően vett mintában lévő bakteriális
közösség eltérést mutatott a többi mintától. Egy, illetve két hónap elteltével a vizsgált
mikrokozmoszok teljes bakteriális közösség szerkezetében változás volt tapasztalható,
mely legszembetűnőbb az azonos oltókultúrával, párhuzamosan indított FJ105 és FJ106
jelzésű 10L-es mikrokozmoszok teljes bakteriális közössége esetében (10. ábra). Az
FJ01 fél literes mikrokozmosz teljes bakteriális közössége nagyban eltért mind a
novemberi talajvíz mintától, mind a belőle származó fél liter (FJ2) és 2 literes (FJ1)
térfogatú mikrokozmosz közösségszerkezetétől, mely utóbbi két mikrokozmosz teljes
bakteriális közössége szerkezetében hasonlóság volt felfedezhető.
Az FJ1 2L-es mezokozmoszból származó FJ101 10L-es bakteriális közössége
hasonló összetételűnek mutatkozott. A funkció gének közül mindkettőnél egyaránt jelen
volt a bvcA gén, ami a már említett Dehalococcoides mccartyi BAV1 (Krajmalnik-
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Brown és mtsai 2004) törzsekben is megtalálható. A júliusi mintavételű FJ10 bakteriális
közössége, a párhuzamos FJ101 közösségétől eltért.
A márciusi talajvízzel inokulált J02 fél literes mikrokozmosz bakteriális
közössége teljesen eltért a talajvízétől.

4.4 A háromfázisú mikrokozmoszok teljes sejtszám eredményei
A talajvíz 108 mL-1 nagyságrendű teljes sejtszám értéke az inokulálást követően a
tenyészetekben idővel és léptéknöveléssel 107, majd 106 mL-1 nagyságrendben csökkent
(11. ábra), mely feltehetően a deklorináció folyamatában résztvevő szervezetek lassú
szaporodásának tudható be. A legnagyobb milliliterenkénti sejtszám értéket (3x108), az
átoltás követő három hónap elteltével mértük a hatékony triklóretént bontó 0,5L
térfogatú FJ01 mikrokozmoszban. A mikrokozmoszban kimutatható volt a tceA, bvcA
és vcrA gének, valamint cDCE koncentrációja is magas volt, ami arra enged
következtetni, hogy a detektált sejtszám értékek és a funkció gének hozzájárultak a
deklorináció folyamatának elindulásához. Az ebből származó májusi 2L-es FJ1
5,42x107 sejtszámmal, a 10L-es FJ101 szeptemberi minta 9,47x106 sejtszámmal volt
jellemezhető, a gázkromatográfiás adatok szerint, ekkor már a TCE koncentrációja kis
mennyiségben volt kimutatható. Nem tapasztaltunk változást a J3 májusi és júliusi
minták között, mely jó egyezést mutat a kémiai adatokkal, miszerint kis
koncentrációban volt csak jelen az elektron akceptor, azaz a TCE.

Teljes sejtszám
3,00E+08
1,38E+08
5,42E+07

9,47E+06

4,74E+07 1,99E+07

11. ábra. Teljes sejtszám értékek.
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5 Összefoglalás
A rövidszénláncú alifás klórozott szénhidrogének okozta talajvíz szennyezések súlyos
környezeti károkat okoznak világszerte. Ezeknek a szennyezések kármentesítésének
egyik módja, a bioremediáció. Az erre a célra összeállított miko- illetve
mezokozmoszokban a vizsgálat során a szigorúan anaerob, erősen szennyezett
talajvízben jelen lévő (autochton) dehalorespirációra képes baktériumokat sikerült fenn
tartani és átoltásokkal szaporítani. Ezt mutatja az is, hogy a létrehozott egyes
tenyészetekben a kiindulási TCE koncentráció (415 μmol L-1 ) az inokulálást követő 3
hónap elteltével csökkent. A legtöbb mikrokozmoszban a TCE koncentrációjának
csökkenésével párhuzamosan a cDCE koncentrációja nőtt, továbbá 0,22 μmol L-1 –
365,08 μmol L-1 koncentrációban VC jelent meg a mikrokozmoszokban, feltehetően a
jelenlevő triklór-etilén reduktáz (tceA) aktivitása révén. A VC bontásában résztvevő
vinil-klorid reduktáz (vcrA és bvcA) gének jelenléte is kimutatható volt. A deklorináció
kulcsszervezetei, a Dehalococcoides nemzetség tagjai, minden esetben megtalálhatóak
voltak a létrehozott tenyészetekben. A talajvízből izolált és a létrehozott
mikrokozmoszok teljes bakteriális közösségének szerkezetében időbeli változás volt
tapasztalható. Emellett a közösségszerkezetre a léptéknövelés is befolyásoló hatással
bírt. A talajvíz 108 mL-1 nagyságrendű teljes sejtszám értéke az inokulálást követően a
tenyészetekben 106-107 mL-1 nagyságrendűnek adódott.
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6 Melléklet
Zinder szintetikus tápközeg (literenként 10x)


5 g NH4Cl



4 g KH2PO4



1,5 g MgCl2.2H2O



0,5 g CaCl2.2H2O



100 ml nyomelem oldat



10 ml rezazurin (1 g/l)



desztillált víz
0,5L-es mikrokozmosz
üvegenként

2L-es mikrokozmosz

μmol/l üvegenként

5L-es mikrokozmosz

μmol/l üvegenként

(ml)

(ml)

(ml)

oltó kultúra

40,2

167,3

406,7169

vitamin 50X

8,04

33,29

60,70552

Na-acetát

2,2

9,11

22,14795

savó

2

8,28

20,1345

NaHCO3

4,02

16,65

40,47035

Na2S (10%)

2,01

8,32

20,23517

TCE

(1.46 0,015

415

0,06

415

0,151009

μmol/l

415

g/cm3)
talaj (g)

23 g

95,24 g

231,5468

Vössz bemérés

58,5

243

570,6

víz

311

1287

3146,97

Zinder

34,5

143

349,6

404

1673

4067,169

médium
Vösszes folyadék

3. táblázat Mikro- és mezokozmoszok összeállításához szükséges reagensek és mennyiségek.
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A 16S rRNS alapú dehalogénező baktériumok kimutatásához használt taxonspecifikus primerek
Primer
Szekvencia (5’-3’)
Referencia
DHC 1 forward
5GATGAACGCTAGCGGCG3
DHC 1377 reverse 5GGTTGGCACATCGACTTCAA3
HENDRICKSON,
E.R. et al., 2002
DHC 774 forward 5GGGAGTATCGACCCTCTC3
DHC 1212 reverse 5GGATTAGCTCCAGTTCACACTG3
4. táblázat A 16S rRNS alapú dehalogénező baktériumok kimutatásához használt taxonspecifikus primerek.

Reduktív
dehalogenáz gén

Primer

Szekvencia (5’-3’)

Referencia

tceA

797F

ACGCCAAAGTGCCAAAAG
C
TAATCTATTCCATCCTTTCT
C

MAGNUSON et
al.2000

TGCCTCAAGTACAGGTGGT
ATTGTGGAGGACCTACCT

KRAJMALNIKBROWN et al.2004

2490R
bvcA

bvcAF
bvcAR
vcrAF

TGCTGGTGGCGTTGGTGCT MÜLLER et al.
CT
2004
vcrAR
TGCCCGTCAAAAGTGGTAA
AG
4. táblázat A reduktív dehalogenáz gének kimutatásához használt primerek összegzése.
vcrA
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