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1. A munka előzményei, a kitűzött célok
Egyes előrejelzések szerint napjainkra elértük az olajkitermelés csúcsát,
valószínű, hogy a szárazföldön már nem fognak újabb óriásmezőket feltárni.
Azonban a kitermelés, feldolgozás radikális csökkenése még évtizedeket
várathat magára, és amíg kőolaj van, addig az általa okozott szennyezésekkel is
számolnunk kell. A legtöbb környezeti szennyezést, akárcsak a világon,
hazánkban is a kőolajszármazékok okozzák. A kőolaj és származékai számos
olyan komponenst tartalmaznak, amelyek károsak az emberi egészségre,
karcinogén, teratogén és mutagén hatásúak lehetnek.
Annak ellenére, hogy a BTEX-vegyületek aerob és anaerob körülmények közti
biodegradációja széleskörűen kutatott, a hipoxikus közegekben lejátszódó
lebontási folyamatokról igen kevés információ áll a rendelkezésünkre. Mivel a
mélyen fekvő talaj illetve talajvíztáblák oldott oxigén koncentrációja legtöbb
esetben alacsony, szükségszerű azon mikroba közösségek vizsgálata, melyek
anyagcsere-útvonalai a hipoxikus körülményekhez adaptálódtak.
Ennek megfelelően célul tűztük ki:


egy BTEX-vegyületekkel szennyezett hipoxikus kárhely mikroaerob
mikrobaközösségének

valamint

az

általuk

hordozott

aromás

szénhidrogének bontásában résztvevő egyes funkciógének hosszútávú
monitorozását.


stabil izotópos módszert alkalmazva a kárhely toluol biodegradációjában
részt vevő baktériumok, valamint funkciógének azonosítását,



továbbá a lebontó mikroszervezetek feldúsítását és izolálását ökológiai
szerepük pontosabb megértése érdekében.
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2. Anyag és módszer
Célkitűzéseinknek

megfelelően három különböző vizsgálatot,

kísérletet

hajtottunk végre. Az első során egy BTEX-vegyületekkel szennyezett, korábbi
munkáink alapján jól ismert, hipoxikus talajvíz mikrobaközösségét és az aromás
szénhidrogének bontásában szerepet játszó extradiol dioxigenáz funkciógéneket
monitoroztuk 13 hónapon keresztül havi rendszerességgel. Ezt követően
oxigénlimitált, stabil izotópos dúsító tenyészetekkel azonosítottuk a toluol
hipoxikus biodegradációjában részt vevő mikroorganizmusokat. Végül pedig
anaerob mikrokozmosz kísérleteket állítottunk össze, hogy egyes feltételezett,
fakultatív anaerob lebontó mikroszervezeteket feldúsítsuk a közösségből. A
doktori munka alatt a kísérleti mintákból és egyéb kárhelyekről is folyamatosan
próbáltunk klasszikus mikrobiológiai módszerekkel olyan törzseket izolálni,
amelyek rendelkeznek az aromás szénhidrogének hipoxikus bontásáért felelős
enzimekkel.

2.1

Hipoxikus talajvíz mikrobaközösségének hosszútávú monitoringja

A kutatás céljára kiválasztott siklósi kárhelyen a szennyezést egy korábbi
benzinkút földalatti tárolótartályainak a szivárgása okozta. Az általunk vizsgált
talajvízminták a terület monitoring rendszerének ST2-es jelű kútjából
származtak, amely a szennyezési csóva közepén helyezkedik el. Az oldott
oxigén koncentráció, redox potenciál, pH és hőmérséklet értékeket HANNA HI
9828 (HANNA Instruments®, USA) készülék helyszíni alkalmazásával
állapítottuk meg. Az egyéb vízkémiai paraméterek és szennyezőanyag
koncentrációk meghatározását a Wessling Hungary Kft. végezte.
Az éves monitoring során a területről havi rendszerességgel mintát vettünk,
majd abból RNS-t izoláltunk. Az RNS-ből a további vizsgálatokhoz reverz
transzkriptáz enzim segítségével cDNS-t készítettünk.
5

Az extradiol dioxigenáz gének aktivitásának vizsgálata során a Pseudomonas
nemzetséghez köthető I.2.A, valamint a nagy részben Sphingomonasokhoz
köthető I.2.B alcsaládba tartozó katekol 2,3-dioxigenáz (C23O) enzimeket
kódoló gének kimutatására a XYLE1 és XYLE2 forward és reverz primereket
(Hendrickx et al., 2006) használtuk. Az I.2.C alcsalád kimutatására az NCBI
(National Center for Biotechnology Information) adatbázisában fellelhető
funkciógén szekvenciák alapján egy új degenerált, “XYLE3” nevű primerpár
terveztünk. Mivel az etil-benzol volt az egyik legfőbb szennyezőanyag az
általunk vizsgált kárhelyen ezért a Brennerova és munkatársai (2009) által leírt
3-izopropilkatekol (3-IPC) 2,3-dioxigenáz gének expresszióját is vizsgáltuk,
ehhez az általuk fejlesztett EXDO-K2 primerpárt használtuk.
A 16S rDNS szakaszok amplifikációja a klónkönyvtárakhoz a 27f (Lane 1991)
és 519r (Turner et al. 1999) primerekkel történt, a T-RFLP esetében a forward
primernél VIC fluoreszcens jelölést alkalmaztunk. A molekuláris ujjlenyomatok
elkészítéséhez RsaI (GT↓AC) enzimet (Thermo Scientific) alkalmaztunk. A 16S
rDNS klónkönyvtárak során több mint 100, a funkciógén könyvtárak esetén 4848 klónt szekvenáltunk meg. A klónkönyvtárak 6 különböző I.2.C alcsaládba
tartozó katekol 2,3-dioxigenáz csoport jelenlétét mutatták ki. E gének havi
expressziós dinamikájának feltárásához a SNuPE (Single Nucleotid Primer
Extension- differenciált dideoxi primerhosszabítás) ujjlenyomat módszert
alkalmaztuk. Végül a 16S rDNS T-RFLP és 1.2.C C23O SNuPE adatok közti
összefüggéseket főkomponens analízissel vizsgáltuk.

2.2

A stabil C izotópot tartalmazó toluol biodegradációs vizsgálatának
körülményei

A siklósi mintaterület ST2-es kútjából 2015 áprilisában vettünk üledékben
gazdag talajvíz mintát. A kísérlet során összesen 15 darab, három-három
párhuzamos mikrokozmoszt állítottunk be 100 ml-es szérumüvegekben. 5-5 g
6

nedves tömegű homogén üledékhez 50 ml nátrium-hidrogénkarbonát alapú
mesterséges talajvíz tápoldatot mértünk, melyet cAMP, vitamin és ásványi
tápanyag törzsoldatokkal egészítettünk ki (Winderl et al. 2010, Bruns et al.
2002). A mikrokozmoszokban az oxigén koncentrációját 0,5 mg/l-re állítottuk
be és mindvégig 0,5 és 0 mg/L között tartottuk. Hat-hat mikrokozmoszhoz 5 μl
jelöletlen (12C7), illetve minden szénatomon izotóposan jelölt (13C7) toluolt
(Sigma-Aldrich)

adtunk.

További

három

mikrokozmoszhoz,

melyek

autoklávozás után abiotikus kontrollként szolgáltak szintén 5 μl jelöletlen toluolt
mértünk.
Ahogy azt vártuk, a toluol gyors biodegradációja volt megfigyelhető a biotikus
mikrokozmoszokban. Hogy elkerüljük a másodlagos metabolitokkal táplálkozó
baktériumok felszaporodását a harmadik és a hetedik napon a dúsító tenyészetek
DNS-ét kinyertük, majd cézium-kloridos ultracentrifugálásnak vetettük alá
(180 000 g, ~68 h). A cézium-kloridos gradiensekből tizenkét DNS frakciót
izoláltunk vissza a „nehéztől” a „könnyűig”. Különböző mennyiségi és minőségi
ellenőrzések után a grádiensekből nyolc-nyolc frakció 16S rDNS T-RFLP
mintázatát készítettük el FAM fluoreszcensen jelölt Ba27F és 907R
primerekkel (Muyzer és Smalla 1998), valamint RsaI enzimmel. A 16S rDNS
amplikon piroszekvenálást három frakció (könnyű, közepes és nehéz) esetében,
mindkét mintavételi ponton (3. és 7. nap), valamint a kiindulási minta esetében
is elvégeztük. A piroszekvenálásra kiválasztott mintákból katekol 2,3dioxigenáz funkciógén klónkönyvtárakat is készítettünk XYLE3F/XYLE3R
primerek segítségével.

2.3

Vasredukáló mikroorganizmusok dúsításának körülményei

Eredményeink alapján a szennyezési csóvában többek között egy, a Rhodoferax
nemzetséghez köthető, feltehetően fakultatív anaerob baktérium változó
dominanciáját

tudtuk

kimutatni.

A
7

statisztikai

elemzések

szerint

e

mikroszervezet szerepet játszhat a BTEX-vegyületek lebontásában. Ezen felül a
folyamatos monitoring tevékenység során 2013-tól a területen a Geobacter
nemzetség jelenlétét is detektáltuk. Ahhoz, hogy e mikroorganizmusok szerepét
tisztázhassuk vas(III)-redukáló mikrokozmoszokat hoztunk létre. A kiindulási
talajvíz mintát a már előzőekben bemutatott siklósi terület ST2-es kútjából
vettük. A mintavételi üveget hermetikusan lezártuk és sötétben 15°C-on 2 hétig
inkubáltuk, hogy a nitrát fogyását elősegítsük a dúsító tenyészetek elkészítése
előtt.
Mivel az elsődleges cél a Rhodoferax nemzetség egyes fajainak feldúsítása volt,
ezért alapvetően a bíbor nemkén baktériumok izolálására használt szakmai
útmutatásokat próbáltuk követni. Négy különböző, foszfát puffer alapú, acetátot
tartalmazó minimál tápoldatot állítottunk össze eltérő nitrogénforrással. A
táplevesek I. típusában 0,05% (w/v) élesztőkivonatot és NH4CI-ot (1 g/L)
alkalmaztunk; a II. típusában kizárólag élesztőkivonatot; a III. típusában
kizárólag NH4CI-ot, míg a IV. típusból hiányzott mind az élesztőkivonat mind a
fix nitrogén forma.

Az oldatokhoz 5 mM Fe(III)NTA (nitrilo-triecetsav-

vas(III)) komplexet adtunk, biztosítva a szükséges elektron akceptor megfelelő
koncentrációját. A dúsító tenyészeteket öt héten keresztül hetente átoltottuk,
majd végül a baktériumokkal teli tápoldatokat lecentrifugáltuk és DNS-t
izoláltunk belőlük. A kiindulási minta, valamint a dúsító tenyészetek
mikrobaközösségét T-RFLP módszerrel FspBI enzim segítségével (C↓TAG) és
16S rRNS klónkönyvtárakkal (~50-50 klón) tártuk fel.
Hogy pontosabb képet kapjunk a kiindulási minta mikrobiális összetételéről azt
Ion Torrent PGM platform (Life Technologies) segítségével is vizsgáltuk.
Az egyes baktériumcsoportok jelenléte és a tápoldatok összetétele közötti
összefüggések feltárását kanonikus korrelációelemzéssel végeztük. Az I.2.C
típusú katekol 2,3-dioxigenázok jelenlétét a XYLE3F/XYLE3R primerekkel
vizsgáltuk. A benzil szukcinát szintáz (bssA) funkciógének kimutatásához, majd
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a klónkönyvtárak készítéséhez a Winderl és munkatársai (2007) által tervezett
7772F és 8546R primereket alkalmaztuk.
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3. Eredmények

3.1

A

siklósi

BTEX-vegyületekkel

szennyezett,

hipoxikus

talajvíz

mikrobaközösségének hosszútávú monitoringja
Az általunk vizsgált talajvizet a Bétaproteobaktériumok, elsősorban a
Rhodoferax, Azoarcus és egy ismeretlen Rhodocyclaceae családba tartozó
genusz tagjai dominálták. Az éves monitoring alatt jelentős dominanciabeli
változásokat figyeltünk meg a fent említett mikrobacsoportok között. E
változások hátterében valószínűleg, a talajvíz sekély mivoltából fakadóan, a
külső környezeti paraméterek változása állhatott.
Az

eredményeinkhez

hasonlóan

Bétaproteobaktériumok

más

gyakoriságát

kutatások
az

is

igazolták

oxigénlimitált,

a

aromás

szénhidrogénekkel szennyezett talajvizekben (Fahy et al. 2006, Martin et al.
2012, Nestler et al. 2007, Táncsics et al. 2010). Számos Rhodocyclaceae
családba sorolt baktériumról már jól ismert, hogy képes az aromás
szénhidrogének bontására nitrátredukáló körülmények között (Anders et al.
1995, Song et al. 1999, 2001, Zhou et al. 1995). A Comamonadaceae családban a
Rhodoferax és azzal közeli rokon mikroszervezetek e képességét csak a
közelmúlt vizsgálatai valószínűsítik (Martin et al. 2012, Aburto és Peimbert
2011). Az általunk kimutatott Rhodoferax klónok 100%-os 16S rRNS
hasonlóságot

mutattak

a

szintén

BTEX-vegyületekkel

szennyezett

és

oxigénlimitált angliai SIReN kárhelyről (Fahy et al. 2006), és 99,7–100%
homológiát a szintén szénhidrogén kontaminált németországi Zeitz kárhelyről
(Alfreider és Vogt 2007) azonosított klónokkal.
A Rhodocyclaceae családba tartozó Azoarcus klónok legtöbbje 100%-os 16S
rRNS gén hasonlóságot mutatott a nitrátredukáló körülmények között etil- és a
propil-benzol bontására képes Azoarcus sp. PbN1-el, ahogy ezt egy korábbi
vizsgálatunkban

is

tapasztaltuk

(Táncsics
10

et

al.

2012).

A

szintén

Rhodocyclaceae családba sorolt és a monitoring időszak végén dominánssá váló
klón az Uliginosibacterium nemzetséggel mutatta a legnagyobb hasonlóságot.
Továbbá e klónok azonosak voltak számos környezeti szekvenciával, mint
például a Casper kárhelyen (WY, USA) Callaghan és munkatársai által (2010),
vagy a Düsseldorf-Flingern területen (Németország) Pilloni és munkatársai által
kimutatott szekvenciákkal (2011).
A

Bétaproteobaktériumok

után

a

második

legnagyobb

csoportot

a

Gammaproteobaktériumok alkották, azon belül is főként a Pseudomonas
nemzetség tagjai. A leggyakoribb Pseudomonas klónok 100% hasonlóságot
mutattak az Antarktisziról izolált P. extremaustralis baktériummal, melynek
kimutatták biofilm képző, valamint aromás szénhidrogén bontó képességét is
(Tribelli et al. 2012). A többi Proteobaktérium osztály nem volt egyik mintában
sem meghatározó számban jelen.
A meta gyűrűhasítási útvonal dioxigenáz génjeinek átíródását monitorozva azt
tapasztaltuk, hogy az I.2.C C23O és 3-IPC 2,3-dioxigenáz gének expressziója
folyamatos volt. Az újonnan tervezett XYLE3 nevű degenerált primer szett az
I.2.C alcsaládba tartozó C23O gének széles skáláját volt képes amplifikálni a
PCR során, még ezidáig ismeretlen, kitenyésztett baktériumokhoz nem köthető
típusokat is. Az eredményeink alapján a Brennerova és munkatársai (2009) által
leírt 3-IPC 2,3-dioxigenáz gének is széleskörűen elterjedtek a BTEXvegyületekkel szennyezett talajvizekben. Ezenfelül, tudtunk szerint ez volt az
első alkalom, hogy e funkciógének mRNS transzkriptumait kimutatták
környezeti mintákból. Az I.2.A alcsaládba tartozó C23O gének aktivitását
vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy egy TOL plazmidon hordozott két homológ
C23O gén jelenléte valószínűsíthető a közösségben.
Mivel az I.2.C alcsaládba tartozó C23O gének nagy diverzitását és eltérő
expresszióját tapasztaltuk a klónkönyvtárak alapján, SNuPE próbákat terveztünk
az egyes klaszterekre, hogy a gének átíródását feltárhassuk az egész monitoring
időszak alatt. A B és C klaszter aktivitása folyamatosan kimutatható volt, így
11

ezen C23O gének és az általuk kódolt enzimek szerepe a BTEX-vegyületek
lebontásában valószínűsíthető. Eredményeink alapján a B klaszter jelenléte
valószínűleg
baktériumhoz,

a

Rhodocyclaceae
míg

a

C

családba

klaszteré

a

tartozó

szintén

ezidáig

ismeretlen

ismeretlen
Rhodoferax

(Comamonadaceae) fajhoz köthető.
Új tudományos eredmény (I. tézis): Az újonnan tervezett XYLE3 nevű
degenerált primer szett az I.2.C alcsaládba tartozó C23O gének széles
skáláját volt képes amplifikálni a PCR során, még ezidáig ismeretlen,
kitenyésztett baktériumokhoz nem köthető típusokat is.

3.2

A siklósi mikrobaközösség stabil izotópos toluol lebontó vizsgálata
hipoxikus körülmények között

Noha a siklósi kárhely baktériumközösségét és az I.2.C alcsaládba tartozó
katekol 2,3-dioxigenáz funkciógének diverzitását már több esetben is
megpróbáltuk feltárni (Táncsics et al. 2012, 2013), a degradációban való
részvételük még továbbra is kérdéses volt számunkra. Hogy minden kételyt
kizáróan igazolhassuk az egyes funkciógének, valamint baktériumfajok
aktivitását oxigénlimitált körülmények között, stabil izotópos toluol bontási
kísérletet állítottunk össze. A mikrokozmoszok közösségét két időpontban
vizsgálva a 16S rDNS amplikon piroszekvenálás a Rhodocyclaceae családba
tartozó baktériumok dominanciáját mutatta ki a nehéz frakciókban. Elsősorban
egy Quatrionicoccus rokon baktériumfajt azonosítottunk, mint legfőbb
mikroaerob toluol lebontó mikroszervezetet. A nemzetségben egyetlen
baktériumfajt találhatunk, a szigorúan aerob, Gram-negatív coccus Q.
australiensist, melyet egy eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerből izoláltak
(Maszenan et al. 2002). Sajnos a típustörzs szénhidrogén bontó képességéről
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nincsenek információk, valamint a leíróktól és az általuk megjelölt
törzsgyűjteményekből a faj nem beszerezhető.
A piroszekvenálás eredményei alapján a Zoogloea fajok szintén jelentős
arányban voltak jelen a jelölődött frakciókban. A funkciógén klónkönyvtárak
eredményei és T-RFLP mintázata alátámasztotta ezt, mivel az általunk leírt
Zoogloea-hoz köthető I.2.C-típusú katekol 2,3-dioxigenázok jelenlétét szintén ki
tudtuk mutatni a nehéz DNS frakciókból. A nemzetség tagjai elsősorban
pehelyképző

tulajdonságairól

ismertek,

mely

képességét

főként

szennyvíztisztítási folyamatoknál használják ki. Azonban a Mohn és
munkatársai által leírt (1999) Z. resiniphila és az általunk identifikált Z.
oleivorans (Farkas et al. 2015) is képes egyes szénhidrogének bontására. Tehát
kutatásunk eredményei jól alátámasztják az általunk és más kutatók által leírt
megállapításokat, miszerint e baktériumok fontos szerepet játszanak az aromás
szénhidrogének bontásában a felszín alatti közegekben.
Egy ezidáig ismeretlen Rhodocyclaceae rokon baktériumot szintén magas
arányban tudtunk kimutatni a nehéz frakcióból. E faj a legközelebbi rokonságot
(~93%-os 16S rDNS hasonlóság) Uliginosibacterium gangwonense-vel mutatta
és úgy tűnik széleskörűen elterjedt a szénhidrogénekkel szennyezett felszín alatti
közegekben. A mikroorganizmus jelenlétét az egyéves monitoring időszak alatt
is kimutattuk és statisztikai elemzéseink alapján valószínűsítettük, hogy
rendelkezhet I.2.C típusú katekol 2,3-dioxigenázzal. Az, hogy ez a funkciógén
genotípus (B klaszter) jelen dúsításunk során a második legabundánsabbnak
mutatkozott a nehéz DNS frakcióban szintén alátámasztja korábbi feltevésünket.
Az ultracentrifugálás után egy-egy köztes frakciót is tudtunk detektálni. E
frakciók elkülönülését egy a Rhodoferax ferrireducens-szel 96%-os 16S rDNS
homológiát mutató baktérium jelenléte okozta. A mikroorganizmust mi és
mások is gyakran mutatták ki anaerob vagy oxigénlimitált szénhidrogénekkel
szennyezett kárhelyekről (Callaghan et al. 2010, Táncsics et al. 2010, Táncsics
et al. 2013, Larentis et al. 2013, Tischer et al. 2013). Annak ellenére, hogy a
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mikroszervezet nem jelölődött olyan mértékben, mint a korábban említett
baktériumok, valószínűsíthető, hogy szerepet játszik a toluol mikroaerob
lebontásában.
A könnyű DNS frakciókban legfőképp a Geobacter és Azoarcus nemzetség
fajaival

találkoztunk,

e

taxonokban

számos

anaerob

toluol

lebontó

mikroorganizmus ismert (Lueders 2017). E baktériumok inaktivitása nem volt
meglepő, hiszen a kísérlet során a mikrokozmoszokhoz folyamatosan oxigént
adagoltunk, hogy fenntartsuk a hipoxikus állapotot. A Pseudomonas fajok
passzivitása azonban furcsa lehet, hiszen számos törzsükről ismert, hogy igen jó
arányban képesek a szénhidrogének degradációjára, és a P. putida az egyik
leginkább kutatott modellszervezet e témakörben (Martíez-Lavanchy et al.
2010). Másrészről a nemzetséghez köthető I.2.C típusú funkciógéneket, melyek
lehetővé tették volna számukra a toluol hipoxikus lebontását, nem tudtunk
kimutatni a mintákból.
Szintén

meglepő

módon

a

jelöletlen

frakcióban

detektáltuk

a

Pseudoxanthomonas spadix baktériumfajt és a hozzá köthető katekol dioxigenáz
géneket, e mikroorganizmus genomjában három különböző I.2. C típusú C23O
funkciógén is kódolt (Kim et al., 2008; Lee et al. 2012).
A könnyű DNS frakciókban leginkább domináns katekol 2,3-dioxigenáz
genotípus (802 bp T-RF) a legnagyobb hasonlóságot egy Brennerova és
munkatársai (2009) által kimutatott metagenom klónnal mutatta. A kutatásuk
során megállapították, hogy a funkciógén által kódolt enzim a toluol aerob
degradációja során keletkező 3-metilkatekol köztitermékének bontásában játszik
szerepet. Ennek ellenére az ezt a típust hordozó baktérium nem vett rész a
mikrokozmoszainkban a toluol biodegradációjában. Ennek egy magyarázata
lehet, hogy esetleg ezen ismeretlen baktériumok oxigénlimitált körülmények
között inkább nitrátot használnak elektron akceptorként és a minimális
mennyiségű oxigént csak a gyűrű hasításához használják fel (Wilson et al.
1997). Mivel a mikrokozmoszokhoz nem adtunk nitrátot és a vizsgált talajvíz
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alapvetően nitrátszegény volt, ezért az ilyen módon metabolizáló baktériumok
inaktívak maradhattak a kísérlet alatt.
Új tudományos eredmény (II. tézis): Stabil izotópos kísérletekkel igazoltuk,
hogy az egyes Quatrionicoccus és Zoogloea nemzetségbe, valamint a korábbi
eredményeink alapján is feltételezett ismeretlen, Rhodocyclaceae családba
tartozó baktériumfajok részt vesznek a toluol oxigénlimitált körülmények
közötti biodegradációjában. A Quatrionicoccus nemzetség esetében mi
mutattunk rá először annak aromás szénhidrogén bontó képességére.

3.3

Vasredukáló

mikroorganizmusok

dúsítása

a

siklósi,

BTEX-

vegyületekkel szennyezett kárhelyről
A siklósi kárhelyen végzett metagenom analízis során a szennyezési csóva
mikrobaközösségében jelentős Geobacter és Rhodoferax populációt figyeltünk
meg. A mintákban ezentúl a benzil-szukcinát szintáz funkciógének nagy
diverzitását is kimutattuk.
Bétaproteobaktériumokhoz

A bssA
volt

szekvenciák döntő

köthető,

míg

meglepő

hányada a
módon

a

Deltaproteobaktérium és azon belül Geobacter eredetű klaszterek hiányoztak.
Noha a négy különböző dúsító tenyészet egyikében sem sikerült a Rhodoferaxrokon és más I.2.C-típusú C23O funkciógénnel rendelkező mikroorganizmusok
felszaporítása, három esetben Geobacter nemzetség tagjai váltak dominánssá.
Sőt,

a

különböző

felszaporodását

nitrogénforrások

eredményezték,

más-más

azonban

Geobacter-filotípusok
továbbra

is

csak

Bétaproteobaktériumokhoz, feltehetően az Azoarcus-okkal távoli rokonságban
álló baktériumokhoz köthető bssA szekvenciákat azonosítottunk mindegyik
tenyészetben. Ezen eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy a siklósi
kárhely Geobacter populációja nem játszik szignifikáns szerepet a toluol
anaerob biodegradációjában.
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Új tudományos eredmény (III. tézis): Sikerült olyan dúsítási körülményeket
létrehoznunk, melyek alkalmasak voltak az általunk vizsgált közegből
különböző Geobacter fajok feldúsítására. Igazoltuk, hogy a Geobacter
populáció nem játszik szignifikáns szerepet a siklósi kárhelyen a toluol
anaerob biodegradációjában.

3.4

Az új baktériumfaj -Zoogloea oleivorans sp nov.- leírásának bemutatása

A doktori munkám során a kísérleti mintákból és egyéb kárhelyekről is
folyamatosan

próbáltunk

olyan

baktériumtörzseket

izolálni,

amelyek

rendelkeznek a BTEX vegyületek hipoxikus bontásáért felelős enzimekkel. Egy
esetben sikerült egy ezidáig ismeretlen Zoogloea nemzetségbe tartozó
baktériumfajt izolálnunk, mely rendelkezik a I.2.C alcsaládba tartozó katekol 2,3
dioxigenáz enzimtípussal.
Elvégeztük az új faj nemzetközi követelményeknek megfelelő leírását, mely
során a mikroorganizmusnak a Zoogloea oleivorans nevet adtuk.
Új tudományos eredmény (IV tézis): Sikerült egy ezidáig ismeretlen
Zoogloea baktériumfajt izolálnunk, mely rendelkezik az I.2.C alcsaládba
tartozó katekol 2,3 dioxigenáz enzimtípussal. Elvégeztük az új faj
nemzetközi

követelményeknek

megfelelő

leírását,

mikroorganizmusnak a Zoogloea oleivorans nevet adtuk.
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mely

során

a

4. Következtetések és a javaslatok.
A siklósi, BTEX-vegyületekkel szennyezett, oxigénlimitált kárhelyet vizsgálva
nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a Bétaproteobaktériumok, azon belül is
elsősorban a Zoogloea-, Quatrionicoccus-, Rhodoferax-nemzetségbe és egy
ezidáig kitenyésztetlen, Rhodocyclaceae családba tartozó mikoorganizmusok
lehetnek a domináns mikroaerob BTEX lebontó szervezetek. Egy általunk
izolált, a kárhelyen is fellelhető új Zoogloea fajról bebizonyítottuk, hogy
rendelkezik I.2.C típusú katekol 2,3 dioxigenáz funkciógénnel. Az ilyen típusú
funkciógének

által

kódolt

enzimek

a

szakirodalmi

adatok

alapján

megnövekedett oxigén affinitással rendelkeznek, így nagy biodegradációs
szerep juthat az őket hordozó baktériumoknak a hipoxikus közegekben.
Vizsgálataink során ezt megerősítve számos I.2.C alcsaládba tartozó C23O
gentotípust tudtunk kimutatni a szennyezési csóvából, továbbá kettőt közülük
sikerült statisztikai módszerekkel az ismeretlen Rhodocyclaceae és a
Rhodoferax rokon mikroszervezethez kötnünk. Azonban ahhoz, hogy kétséget
kizáróan eldönthessük, hogy e funkciógéneket mely fajok hordozzák szükséges
azok kitenyésztése. A Rhodoferax nemzetség esetében erre próbát is tettünk.
Nehezítette törekvésünket, hogy a genuszban található mikroorganizmusok
tulajdonságai meglehetősen változatosak, megtalálunk köztük fototrófokat,
anaerob fermentálókat, aerob kemoorganotrófokat és vasredukáló baktériumokat
egyaránt. Mi alapvetően az ismeretlen mikroorganizmus vasredukáló képességét
feltételeztük, azonban az izolálás sikertelen volt. A továbbiakban megpróbálunk
a nemzetség fototróf tulajdonságát kihasználva új dúsítási technikát fejleszteni.
Az I.2.C alcsaládba tartozó funkciógéneket monitorozva azt is tapasztaltuk,
hogy

a

stabil

izotópos

kísérlet

során

az

egyes

genotípusok

(pl.

Pseudoxanthomonas spadix-hoz köthető C23O) a hipoxikus körülmények
ellenére inaktívak maradtak. Ennek egy magyarázata lehet, hogy az ilyen
genotípusokat hordozó baktériumok oxigénlimitált körülmények között inkább
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nitrátot használnak elektron akceptorként és a minimális mennyiségű oxigént
csak a gyűrű hasításához használják fel. Tovább árnyalja a képet azonban az,
hogy a Pseudoxantomonas spadix-hoz tartozó genotípus aktivitását, ha kis
arányban is, de a hosszútávú monitoring alatt ki tudtuk mutatni.
A Pseudomonas nemzetségbe tartozó mikroorganizmusok szerepe sem
egyértelmű a hipoxikus közegekben. Sok esetben a közösségben igen jelentős
arányban (~10%) voltak jelen e baktériumok és a 2010. májusi-júniusi
mintákban a hozzájuk köthető C23O funkciógének aktivitását is ki tudtuk
mutatni, azonban a stabil izotópos kísérletek során a genusz tagjainak DNS-ét a
könnyű frakcióban detektáltuk. Igaz ebben az esetben a nemzetséghez köthető
I.2.C típusú katekol 2,3 dioxigenáz genotípusokat sem tudtunk kimutatni.
Látható tehát, hogy az I.2. C típusú katekol 2,3-dioxigenázok megléte
szükségesnek tűnik a BTEX vegyületek mikroaerob lebontásában, azonban az
enzim és az őt hordozó baktérium szerepvállalása az adott közösségben számos
más környezeti tényezőtől is függ.
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