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Bevezetés és célkitűzések 

A Föld édesvizű élőhelyei számos ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak az emberiség 

számára annak ellenére, hogy területük aránya a tengerek és óceánok felszínéhez képest szinte 

elhanyagolható. Mivel szoros kapcsolatban állnak mind a szárazföldi rendszerekkel, mind a 

légköri folyamatokkal, érzékenyen reagálnak azok változásaira. Az édesvízi rendszerek 

azonban éppen sérülékenységük folytán igen jó indikátorai a környezetben végbemenő 

változásoknak (Williamson és mtsai, 2008). Egyes vizsgálatok arra mutattak rá, hogy ezen 

élőhelyek biodiverzitása nagyobb mértékben csökken, mint akár a szárazföldi vagy a tengeri 

rendszereké, és a leginkább veszélyeztetett fajok jó része is innen kerül ki (Jenkins, 2003). 

A Hévízi-tó világszinten is páratlan természeti értéke hazánknak, mely számos 

különleges fizikai, kémiai és geológiai adottsága révén egyedülálló édesvizű élőhelyet kínál az 

itt honos élőlényeknek. A tóvíz kellemes hőmérsékletének, valamint az üledék gyógyító 

hatásának felismerését követően, már az ókori időktől használták fürdőzésre, és mára igen 

népszerű turisztikai célponttá vált. A tó ugyanakkor még a nagy fürdőzőszám mellett is megőrzi 

kiváló ökológiai állapotát, ami egyrészt gyors vízcserélődésének köszönhető, másrészt szerepet 

játszhatnak benne az itt élő baktériumközösségek is, mint a tóban zajló anyag átalakítási 

folyamatok fő motorjai. A legtöbb ökológiai rendszerben a biogeokémiai ciklusoknak és a 

tápanyagok átalakítási folyamatának főszereplői a baktériumok. Az édesvizekben a 

baktériumok meghatározó szerepére először Lindeman (1942) hívta fel a figyelmet, amikor egy 

mérsékelt övi tó trofikus hálózatának középpontjába a mikrobákat helyezte. Azóta számos 

kutatás bizonyította a baktériumok fontosságát ezen a téren (Cotner és Biddanda, 2002). A 

hévízi-tavi baktériumközösségek jelentősége a tó balneoterápiás célú hasznosításának 

kialakulása szempontjából sem elhanyagolható. Bizonyított, hogy egyes itt előforduló 

baktériumok – például a Streptomyces nemzetség képviselői – antibiotikumot termelnek, mások 

a tőzeges eredetű üledékkomponensek átalakításával biológiailag aktív (pl. ösztrogén hatású) 

vegyületeket hozhatnak létre, és korábbi kutatások alkalmával egy jód felhalmozására képes 

baktériumfajt (Microbispora amethystogenes) is azonosítottak (Clemente, 1982). 

Williamson és mtsai (2008). Lakes and streams as sentinels of environmental change in terrestrial and atmospheric processes. 

Frontiers in Ecology and the Environment, 6(5), 247-254.  

Jenkins (2003). Prospects for biodiversity. Science, 302(5648), 1175-1177. 

Lindeman (1942). The trophic‐dynamic aspect of ecology. Ecology, 23(4), 399-417. 

Cotner és Biddanda (2002). Small players, large role: microbial influence on biogeochemical processes in pelagic aquatic ecosystems. 

Ecosystems, 5(2), 105-121. 

Clemente (1982). A Hévízi gyógytó bakteriológiai sajátosságai. MTA Biológia Tudományok Osztályának Közleményei 25(2-3), 339-352. 
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A korábban részletesen feltárt üledék baktérium biótával szemben a Hévízi-tóban 

feltehetően szintén jelentős ökológiai szerepet betöltő planktonikus baktériumközösségek 

összetétele, annak térbeli és időbeli alakulása igen kevéssé kutatott. Ugyancsak kevés ismerettel 

rendelkezünk a tavat tápláló hidrotermális források, a forráskráter mélyén, valamint a fénynek 

kitett sekély tóvízben képződött biofilmek összetételéről. 

Mindezek figyelembevételével jelen kutatás során az alábbi célokat tűztük ki: 

• a hévízi-tavi planktonikus baktériumközösségek térbeli heterogenitásának felfedését a 

forráskráter feletti vízoszlop vertikális mintázásával és a tó különböző mintavételi 

pontjaira jellemző közösségszerkezeti mintázatok elemzésével; 

• a Hévízi-tó planktonikus baktériumközösségeiben a genetikai sokféleség időbeli 

változásának nyomon követését, a szezonális közösségszerkezeti változások feltárását; 

• a 2011 tavaszán, a környező vizes élőhelyek vízellátásának biztosítása és az őshonos 

növényzet visszaállítása céljából végzett partfal rekonstrukció jelentette antropogén 

zavarás planktonikus baktériumközösségek szerkezetére gyakorolt hatásának 

vizsgálatát; 

• a molekuláris mikrobiológiai módszerekkel eddig még nem vizsgált forrásvizek, a 

forráskráter környékén nagy mélységben és a sekély tóvízben kialakult biofilmek, 

továbbá a tavi üledékre jellemző baktériumközösségek összetételének megismerését; 

• az azonos időpontokban és helyekről származó planktonikus baktériumközösségek 

tenyésztésen alapuló és tenyésztéstől független bázissorrend meghatározáson alapuló 

módszerekkel végzett vizsgálati eredményeinek összehasonlító értékelését. 

Az alkalmazott módszerek 

Hévízi-tavi kutatásainkat 2009 és 2015 között különféle mikrobiális ökológiai 

vizsgálómódszerek bevonásával végeztük. 

A különböző vízmélységekben előforduló planktonikus baktériumközösségek 

szerkezetének összehasonlítására 2009 novemberében a forráskráter legmélyebb pontja fölötti 

vízoszlopból a felszíntől 29 m-es mélységig kétméterenként vettünk vízmintákat. 

Összehasonlításukra a 16S riboszómális RNS gén szekvencia vizsgálatán alapuló denaturáló 

gradiens gélelektroforézist (DGGE) alkalmaztuk. A domináns közösségalkotók 

meghatározására a kapott sávmintázat különálló, erősen festődő csíkjait kivágtuk, a DNS-t újra 

megsokszoroztuk és bázissorrend elemzésnek vetettük alá. 
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A tó különböző pontjain a vízfelszíntől számított 1 m-es mélységben előforduló 

baktériumközösségek feltérképezése céljából összesen 14 mintavételi helyet jelöltünk ki a 

tavon. A horizontális térbeli heterogenitás feltárására DAPI festéssel határoztuk meg az egyes 

mintavételi pontokra jellemző sejtszám értékeket, továbbá 16S rRNS génszekvencián alapuló 

DGGE vizsgálatokat végeztünk univerzális bakteriális és Cyanobacteria specifikus primerek 

segítségével. 

A planktonikus baktériumközösségek időbeli változásának és a partfal rekonstrukció 

okozta antropogén zavarás hatásának nyomon követésére 2010 és 2011 áprilisában, júniusában 

és októberében a térbeli vizsgálatok esetében meghatározott 14 ponton és módon vettünk 

vízmintákat. A baktériumok sejtszám értékét DAPI festéssel határoztuk meg, a 

közösségszerkezeti mintázatok szezonális és évenkénti eltéréseinek feltárását Bacteria és 

Cyanobacteria specifikus DGGE vizsgálatokkal végeztük. A domináns közösségalkotó taxonok 

azonosítására mind a teljes bakteriális közösség, mind pedig a Cyanobacteria esetében a 

különálló, erőteljesen festődő csíkokból nyert DNS-t bázissorrend elemzésnek vetettük alá. A 

planktonikus baktériumközösségek időbeli alakulását részletesebben a 16S rRNS gén 

piroszekvenálásával tártuk fel. 

A forrásbarlangból származó hideg-, meleg- és kevert forrásvíz mintákat, továbbá a 

20 m-es mélységben kialakult fehér színű, továbbá a 1,5 m-es mélységből származó zöldes 

színű biofilm és tavi üledékmintát 2015 júniusában búvárok közreműködésével gyűjtöttük. 

Valamennyi mintatípus baktériumközösségeinek részletes vizsgálatára 16S rRNS gén alapú 

piroszekvenálást végeztünk. 

A tenyésztésen alapuló és attól független molekuláris biológiai módszerek 

hatékonyságának összevetése céljából 2011 tavaszán és őszén a planktonikus 

baktériumközösségek vizsgálatára egymással párhuzamosan tenyésztést, molekuláris klónozást 

és piroszekvenálást is alkalmaztunk. Tenyésztéses vizsgálataink során kétféle táptalajt 

(Nutrient, PYE) használtunk, melyek főként szerves anyag tartalmuk tekintetében különböztek 

egymástól. Az izolált baktériumtörzsek és molekuláris klónok meghatározása a 16S rRNS gén 

szekvenciája alapján történt, melyhez mindkét esetben azonos primereket alkalmaztunk. A 

törzseket és a molekuláris klónokat ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) 

módszerrel hasítási mintázataik alapján csoportosítottuk és minden csoportból egy-egy 

reprezentáns bázissorrend elemzését végeztük el. 
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Az értekezés eredményei és a következtetések 

A tóvízre jellemző baktériumközösségek vertikális térbeli heterogenitásának vizsgálata 

során a DGGE eredményeként kapott sávmintázatok alapján összességében nem lehetett 

egyértelmű mélység szerinti rétegzettséget felfedezni, csupán kisebb térbeli különbségek voltak 

jellemzők. Ez feltehetően a források nagy vízhozamával magyarázható, ami az erőteljes áramlás 

következtében nem teszi lehetővé az eltérő fizikai és kémiai paraméterekkel rendelkező 

vízterek konstans kialakulását, ezáltal pedig a genetikai és funkcionális szempontból különböző 

baktériumközösségek létrejöttét. A vízoszlop kisebb vertikális eltérései az erősen áramló víz 

keveredéséből fakadó pillanatnyi különbségeknek tekinthetők, nem pedig állandó, a környezeti 

paraméterek által meghatározott stabil állapotnak. 

A tóvízben előforduló baktériumközösségek horizontális térbeli heterogenitásának 

feltárására végzett Bacteria valamint Cyanobacteria specifikus DGGE, továbbá a DAPI festésen 

alapuló direkt sejtszám meghatározás eredményei nem utaltak jelentős különbségekre a tó 

különböző pontjain, a DAPI festéssel meghatározott milliliterre vonatkoztatott sejtszám értékek 

valamennyi mintavételi ponton és időpontban 106 nagyságrendbe estek. Az egyes pontok 

közösségszerkezeti ujjlenyomatai minden esetben a szezonális különbségeknél kisebb térbeli 

eltéréseket fedtek fel. Ennek hátterében a tóvíz rövid (3,5 napos) tartózkodási ideje állhat, ami 

csak kismértékű különbségek létrejöttét teszi lehetővé a forráskráter környéki és a part menti 

régiók tápanyag ellátottsága, valamint fizikai és kémiai paraméterei között, és ez a szezonális 

különbségekhez viszonyítva kevésbé jelentős közösségszerkezeti eltéréseket eredményez a 

tóvíz domináns közösségalkotóinak szintjén. A kismértékű térbeli eltéréseket a part menti régió 

és a forráskráter környéke közti vízmélység, valamint vegetációbeli különbség is 

magyarázhatja, amely a parthoz közeli sekélyebb részeken kevésbé erőteljes vízáramlást, az 

üledék és a vízi növényzet biztosította szerves anyagok nagyobb koncentrációját, valamint a 

növényzet árnyékoló hatásának következtében lokálisan kisebb fényintenzitást eredményezhet. 

Mind a DGGE vizsgálatok, mind pedig az újgenerációs szekvenálás eredményei alapján 

kimutatható volt a baktériumközösségek időbeli változása. Mindkét módszer esetében az 

adatok statisztikai kiértékelését követően a leginkább elkülönülő csoportot a 2011 tavaszi 

minták alkották, ami azonban antropogén hatás eredményeként jöhetett létre. Bár az ekkor 

zajlott partfal rekonstrukciós munkák nem változtatták meg számottevően sem a tóvíz fizikai 

és kémiai paramétereit, sem pedig a tóvízre jellemző sejtszám értékeket, az üledék 

felkavarodása jelentős turbiditás növekedéshez vezetett. Ennek a planktonikus 
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baktériumközösség szerkezetet befolyásoló hatása tenyésztéssel és attól független bázissorrend 

meghatározáson alapuló módszerekkel egyaránt kimutatható volt. Ebben az időszakban az 

amplikontárak és a klóntárak szekvencia számok alapján domináns közösségalkotói a 

Hydrogenophilaceae család képviselőivel és a Tabrizicola, Thiobacillus és Rhodobacter 

nemzetségek tagjaival adták a legnagyobb hasonlóságot. Tenyésztéses vizsgálatok során a 

meghatározott izolátumok 43%-át a Rhodobacter blasticus fajjal 97%-os, egy redukált 

kénvegyületekben gazdag barlangból izolált Rhodobacter nemzetségbe sorolható baktériummal 

pedig 99%-os szekvencia egyezést mutató törzsek alkották. A Rhodobacter nemzetségen kívül 

a Cloacibacter rupense fajt szintén csak ebben az időpontban mutattuk ki tenyésztéses 

vizsgálatokkal, de a fajjal rokonítható amplikon szekvenciák 96%-a is ekkor volt jellemző. Az 

említett taxonok egy részét (a Hydrogenophilaceae család tagjait, a Thiobacillus nemzetség egy 

képviselőjét, továbbá a Cloacibacterium rupense fajt) korábban édesvízi üledékből, illetve 

biofilmekből is azonosították, így planktonikus jelenlétük az üledék felkeveredéséhez köthető. 

A Rhodobacter faj kizárólag a felújítási munkálatok időszaka alatt tapasztalt jelentős 

közösségszerkezeti arányában szintén meghatározó szerepet játszhatott a megemelkedett 

turbiditás. Korábbi kutatások ugyanis a nemzetség tagjait jelentős számban azonosították 

szerves anyag részecskékhez kapcsolódott formában, továbbá kimutatták, hogy fontos szerepet 

játszhatnak a nehezen hasznosítható növényi eredetű szerves anyagok dekompozíciója során. 

Mivel a Hévízi-tó medrét jelentős részben tőzeg eredetű komponensek alkotják, így a 

felkeveredett üledék is zömében növényi eredetű szerves anyagok partikulált frakcióját foglalta 

magában. Ez pedig nemcsak a kitapadáshoz szükséges szilárd fázist, hanem hasznosítható 

szubsztátot is biztosított a Rhodobacter nemzetségbe tartozó baktériumok számára. Szintén a 

rekonstrukció okozta zavaró hatás eredményeként jöhetett létre ekkor a vizsgált két év 

távlatában meghatározott legkisebb planktonikus baktérium diverzitás. A piroszekvenálás 

vizsgálatok eredményei alapján a felújítási munkálatok okozta zavarástól eltekintve is 

jelentősebb szezonális különbségeket tártunk fel 2011-ben, mint 2010-ben. Az amplikontárak 

főkomponens elemzésének eredményeit figyelembe véve OTU (Operational Taxonomic Unit) 

szinten – melynek határát 97%-os szekvencia hasonlósági értéken határoztunk meg - a másik 

leginkább elkülönülő csoportot a 2011 őszi minták alkották. Erre az időszakra jellemző, az 

elválásban szerepet játszó domináns közösségalkotók a Burkholderiales rendbe sorolható 

„MWH-UniP1 aquatic group”, az Arcobacter valamint a Gemmobacter nemzetség 

képviselőivel mutatták a legnagyobb szekvencia egyezést. A nyári időszakokban, valamint 

2010 őszén a planktonikus baktériumközösségek jelentős hasonlóságokat mutattak egymással, 

melynek hátterében főként Cyanobacteria, Actinobacteria (Candidatus Aquiluna) és 
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Bacteroidetes („NS11-12 marine group”, Chitinophagaceae) törzsekbe sorolható OTU-k álltak. 

A vizsgált kétéves időintervallumban 2010 tavaszán határoztuk meg a legnagyobb diverzitás 

értékeket, ami a többi mintával csak kismértékben átfedő OTU készlettel és nagyarányú (25%-

os) csak Bacteria domén szintig besorolható szekvenciák jelenlétével párosult. A legnagyobb 

abundanciájú OTU (amely az azonosított szekvenciáknak csupán 4%-át alkotta) 92%-os 

hasonlóságot mutatott egy a Phycisphaereae osztályba sorolható klónszekvenciával. 

A Hévízi-tó planktonikus baktériumközössége funkcionális szempontból a vizsgált két 

év során hasonló változásokon ment keresztül. A tavaszi időszakokra főként kénoxidáló 

szervezetek dominanciája volt jellemző, melyek 2010-ben a forráskráterből feláramló vízzel, 

2011-ben pedig ezentúl a felkeveredett üledékkel is bekerülhettek a tóvízbe. Az ekkor 

azonosított domináns taxonok nagy része nem bizonyult tipikus planktonikus szervezetnek, ami 

összefüggésben lehet a biológiai kénoxidációs folyamatok aerob-anaerob határfelülethez 

kötöttségével. Így ezen szervezetek főként az üledékben és biofilmekben fordultak elő. A két 

tavaszi időszak nagyfokú diverzitásbeli különbsége valószínűleg a felújítási munkálatok zavaró 

hatásának eredménye, ami egyes taxonokat (pl. Rhodobacter sp.) szelektív előnyhöz 

juttathatott, míg mások háttérbe szorulását eredményezte. A nyári tóvíz planktonikus 

baktériumközösségének alakítására hatással lehetett az autochton primer producensek (pl. 

cianobaktériumok) nagyobb arányú jelenléte, amely Actinobacteria (Candidatus Aquiluna) és 

Bacteroidetes (NS11-12 marine group) törzsbe sorolható heterotróf szervezetek jelentős 

közösségbeli arányát eredményezte. Az ebben az időszakban jellemző domináns 

baktériumcsoportok jórészt tipikus planktonikus szervezetekkel voltak rokoníthatók. Az őszi 

tóvíz baktériumközösségében szintén epilimnetikus előfordulású heterotróf baktériumok 

domináltak, azonban a nyári mintáktól eltérő taxonkészlet arra utalhat, hogy ezen időszakban a 

fotoszintetikus primer produkció intenzitás csökkenésének eredményeként főként a nehezebben 

hasznosítható elhalt szerves anyagok dekompozíciója kerülhetett előtérbe. 

A különböző eredetű forrásvizek piroszekvenálással meghatározott baktériumközösség 

szerkezetei már a magasabb rendszertani kategóriák szintjén is jelentősen eltértek egymástól. 

Mindhárom mintatípus esetében meghatároztuk a Simpson és Shannon indexeket, melyek 

alapján a legnagyobb baktérium diverzitás a kevert, a legkisebb pedig a meleg forrásvízre volt 

jellemző. A meleg forrásvíz domináns baktérium csoportjait az Epsilon- és 

Gammaproteobacteria osztályok Arcobacter, Thiovirga és Acinetobacter nemzetségek tagjai 

alkották, melyek közül az első két nemzetség képviselői a forrásbarlang kénoxidációs 

folyamataiban játszhatnak szerepet. A hideg forrásvíz legnagyobb arányú közösségalkotója az 
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Aeromonas nemzetség egy képviselőjével adta a legnagyobb szekvencia egyezést. A kevert 

forrásvíz minta baktériumközössége mutatta a legnagyobb hasonlóságot a tóvíz mintákhoz, ami 

a tóvízből azonosított egyes baktériumok forrásbarlangi eredetére utal. Az innen legnagyobb 

arányban azonosított taxonok a Bacteroidetes (Chitinophagaceae) törzs és az Alpha- 

(Gemmobacter, Tabrizicola) és Betaproteobacteria (Polynucleobacter) osztály képviselői közül 

kerültek ki. 

A biofilm minták vizsgálata során az amplikontárak szekvenciáinak OTU-k szerinti 

megoszlása alapján számolt Simpson és Shannon indexek a zöldes színű biofilm nagyobb 

bakteriális diverzitására utaltak. A kevésbé összetett szerkezetű fehér színű biofilm 

piroszekvenálással meghatározott baktériumközösségének legtöbb amplikont magában foglaló 

képviselői a Beta- és Gammaproteobacteria osztályok Hydrogenofilaceae családjába és 

Thiovirga nemzetségébe voltak sorolhatók, melyek vélhetően a mélyből feltörő forrásvíz 

redukált kénvegyületeinek oxidálásával állítanak elő energiát, továbbá széndioxid fixálással 

hozzájárulhatnak a mélységi primer produkcióhoz. A zöldes színű biofilm legnagyobb 

arányban meghatározott közösségalkotói az Alpha-, Beta-, Gamma- és Deltaproteobacteria 

osztályok képviselői voltak. Az amplikontár szekvencia számait figyelembe véve a 

Rheinheimera, a Methylobacterium és a Thiovirga nemzetségek, a Hydrogenphilaceae család, 

a Desulfobacterales rend, valamint a Dissulfurimicrobium nemzetség egy fajával legközelebbi 

rokon taxonok képviselői alkották a domináns OTU-kat. A zöldes színű biofilm vizsgálata 

során feltárt baktériumközösség annak igen komplex, aerob és anaerob mikrokörnyezeteket is 

magában foglaló szerkezetéről tanúskodik, melyben domináns szerep jut a kénformák 

átalakításában szerepet játszó aerob szulfidoxidáló és anaerob szulfátredukáló szervezeteknek 

egyaránt. Szénkörforgalom szempontjából is igen sokrétű metabolikus diverzitás volt jellemző. 

Autotróf széndioxid fixáló (Thiovirga), egyszén vegyületek hasznosítására képes 

(Methylobacterium) és komplex szerves anyagok lebontását végző baktériumokat 

(Rheinheimera) egyaránt nagy számban azonosítottunk, ami a vízfelszínhez közelebb, 

napfénynek kitett környezetben kialakuló biofilm funkcionális sokféleségéről árulkodik. 

Az Hévízi-tó üledékfelszíni piroszekvenálással meghatározott baktériumközösség 

összetétele jelentős eltérést mutatott a legtöbb édesvizű tó üledékének vizsgálata során 

megfigyeltektől. A két legjelentősebb csoportot a Chloroflexi és a Cyanobacteria törzsek tagjai 

alkották, melyek az azonosított szekvenciák felét foglalták magukba. Az említett taxonok 

abundáns OTU-i az Anaerolineaceae család és egy eddig le nem írt cianobaktérium osztály 

tagjaival mutatták a legnagyobb szekvencia hasonlóságot. A két domináns törzs nagyarányú 
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jelenléte főként hőforrások baktériumközösségeire jellemző, ezt figyelembe véve tehát a 

Hévízi-tóban ezen élőhelyekéhez hasonló üledékfelszíni bevonat alakulhatott ki. A fototróf 

taxonok életben maradását és szaporodását az áttetsző, oligotróf vízben a mélyebb vízrétegekig 

és akár az üledékfelszínig is lehatoló fotoszintetikusan aktív sugárzás teszi lehetővé. 

Korábbi kutatások eredményeivel összhangban jelentős különbségeket tapasztaltunk a 

tenyésztésen alapuló és a tenyésztéstől független módszerekkel kapott közösségszerkezeti 

arányok között, mind filogenetikai törzsek, mind pedig rendek szintjén. Ezen különbségek egy 

része az alkalmazott táptalajok és tenyésztési körülmények szelekciójával magyarázható. Az 

általunk biztosított tenyésztési feltételek a nagyobb szerves anyag tartalmú közegeket jobban 

toleráló aerob és fakultatív anaerob heterotróf baktériumok szaporodásának (Micrococcus 

[Actinobacteria], Exiguobacterium, Bacillus [Firmicutes], Chryseobacterium [Bacteroidetes], 

Pseudomonas [Gammaproteobacteria]) kedveztek és nem tették lehetővé az obligát anaerob és 

fototróf taxonok, valamint a speciális tápanyagforrást és életkörülményeket igénylő 

kemolitotróf szervezetek növekedését. Ezek közül főként az utóbbi két anyagcseretípus 

képviselőit tenyésztéstől független módszerekkel nagyarányban azonosítottuk, ami hozzájárult 

az igen eltérő taxonkészlethez. A prokarióták sejtfalszerkezeti eltérései szintén szerepet 

játszhattak az eltérő közösségszerkezeti arányok kialakulásában, ugyanis Gram-pozitív 

baktériumokat mindkét vizsgált időpontban nagyobb arányban határoztunk meg a 

baktériumtörzsek azonosítása során, mint molekuláris klónozással vagy piroszekvenálással. A 

vastagabb mureinrétegnek köszönhetően az ellenállóbb sejtfal a tenyésztési körülményekkel 

szembeni nagyobb toleranciát tesz lehetővé, ugyanakkor a közösségi DNS izolálása során ezek 

a baktériumsejtek nehezebben tárhatók fel, ami alulreprezentálódásukat eredményezheti a 

tenyésztéstől független vizsgálatok alkalmával. A molekuláris klónozással és 

piroszekvenálással feltárt közösségszerkezeti arányok törzs és rend szinten jelentős 

hasonlóságokat mutattak egymással, amihez az azonos (V1-V3) 16S rRNS gén régió vizsgálata 

és az amplikon, valamint klónszekvenciák egy időben, azonos körülmények között történő 

illesztése és identifikálása is hozzájárulhatott. A kisebb eltérések hátterében főként a két 

módszer áteresztőképességéből adódó különbségek álltak, melyek következtében az igen kis 

abundanciával jellemezhető taxonok gyakran csak piroszekvenálással voltak kimutathatók. 
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