
- 1 -  

SZENT ISTVÁN EGYETEM 

 

 

 

ATRAZINBONTÓ ÜLEDÉK- ÉS 

TALAJBAKTÉRIUMOK GENETIKAI ÉS 

ÖKOFIZIOLÓGIAI ELEMZÉSE 

 
doktori értekezés 

 

 

Vargha Márta 

 

 

 

 

 

 

 
Gödöllő 

2002 



- 2 -  

 

A doktori iskola 

neve:    Környezettudományi Doktori Iskola 

tudományága:  mezőgazdasági tudomány, biológia 

vezetője:   Prof. Dr. Menyhért Zoltán 

   MTA doktora, egyetemi tanár 

   Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 

 

Témavezető:  Dr. Márialigeti Károly 

   tanszékvezető egyetemi docens 

   Eötvös Loránd Tudományegyetem, Mikrobiológiai Tanszék 

 

 

 

 

………………………………………….  

 …………………………………………. 

 Az iskolavezető jóváhagyása     A témavezető jóváhagyása 

 

   

 

 

 

 

 



- 3 -  

Tartalomjegyzék 

 

1. BEVEZETÉS..................................................................................................................................1 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS .........................................................................................................5 
2.1. Az atrazin............................................................................................................................................... 5 

2.1.1. Az atrazin fizikai és kémiai tulajdonságai ........................................................................................................ 5 
2.1.2. Az atrazin felhasználása és előfordulása........................................................................................................... 5 
2.1.3. Az atrazin biológiai hatásai............................................................................................................................... 6 
2.1.4. Az atrazin bemosódása, adszorpciója, és lebontása talajban............................................................................. 7 
2.1.5. Az atrazin sorsa vízben és üledékben ............................................................................................................... 8 
2.1.6. Az atrazin biodegradációja ............................................................................................................................... 9 
2.1.7. Az atrazin biodegradációjának biokémiai és genetikai háttere ....................................................................... 13 
2.1.7. Az atrazin biodegradációját befolyásoló tényezők ......................................................................................... 14 
2.1.9. Atrazin szennyezett vizek és talajok kezelése................................................................................................. 16 

2.2. A bioremediáció .................................................................................................................................. 17 
2.2.1. Általános vonatkozások .................................................................................................................................. 17 
2.2.2. Az atrazin szennyezés bioremediációja .......................................................................................................... 20 
2.2.3. A bioremediáció monitorozásának módszerei ................................................................................................ 21 

Kémiai elemzés..................................................................................................................................................... 22 
Mikrobiális aktivitás mérésén alapuló módszerek ................................................................................................ 22 
Talajoltó szervezetek in situ kimutatása ............................................................................................................... 23 

2.2.4. Mikrobiális diverzitás vizsgálata .................................................................................................................... 24 

2.3. A horizontális génátvitel..................................................................................................................... 25 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER..............................................................................................................27 
3.1. Talajminták ......................................................................................................................................... 27 

3.1.1. Mintavétel ....................................................................................................................................................... 27 
3.1.2. A talajminták jellemzése................................................................................................................................. 28 

3.2. A víz- és üledékminták ....................................................................................................................... 28 
3.2.1. Mintavétel az üledékből.................................................................................................................................. 28 
3.2.2. A laboratóriumi modellrendszer ..................................................................................................................... 29 
3.2.3. A vízminták .................................................................................................................................................... 30 

Vízkémiai paraméterek ......................................................................................................................................... 31 
Csíraszámbecslés .................................................................................................................................................. 31 

3.3. Az atrazin lebontása a környezetben ................................................................................................ 31 
3.3.1. Atrazin degradációja a talajban....................................................................................................................... 31 
3.3.2. Atrazin degradációja az üledékben ................................................................................................................. 31 

3.4. Atrazinbontó szervezetek izolálása ................................................................................................... 32 
3.4.1. Atrazinbontó szervezetek izolálása talajból .................................................................................................... 32 
3.4.2. Atrazinbontó szervezetek izolálása a vízmintákból ........................................................................................ 33 

3.5. Az atrazinbontó törzsek morfológiai és biokémiai jellemzése ........................................................ 33 

3.6. Az atrazinbontó szervezetek szénforrás-hasznosítás spektruma.................................................... 33 

3.7. Az atrazinbontó szervezetek azonosítása 16S rDNS szekvencia alapján....................................... 34 
3.7.1. A sejtek feltárása............................................................................................................................................. 34 
3.7.2. A teljes genomi DNS izolálása (fenol-kloroformos extrakció)....................................................................... 34 
3.7.3. A DNS tisztítása ............................................................................................................................................. 35 
3.7.4. A DNS amplifikáció ....................................................................................................................................... 35 
3.7.5. A DNS és a PCR termék detektálása .............................................................................................................. 36 
3.7.6. Restrikciós analízis ......................................................................................................................................... 36 
3.7.7. A bázissorend meghatározása ......................................................................................................................... 37 

A minták előkészítése a ciklikus szekvenáló reakcióhoz...................................................................................... 37 
Ciklikus szekvenáló reakció ................................................................................................................................. 37 
A szekvenáló reakció termékének tisztítása.......................................................................................................... 38 
Számítógépes adatfeldolgozás .............................................................................................................................. 38 



- 4 -  

3.8. Az atrazin lebontása tenyészetben..................................................................................................... 38 
3.8.1. Atrazin hasznosítása C és N-limitált körülmények között .............................................................................. 38 
3.8.2. Biomassza produkció...................................................................................................................................... 39 
3.8.3. Atrazin bontása folyadékkultúrában ............................................................................................................... 39 
3.8.4. Atrazinbontás vizsgálata mikromódszerekkel................................................................................................. 39 
3.8.5. Atrazin metabolikus útvonal feltérképezése ................................................................................................... 40 

3.9. Az atrazin bontását befolyásoló tényezők......................................................................................... 41 

3.10. Az atrazin katabolikus gének vizsgálata......................................................................................... 42 

3.11. A talajmikrobiota biodiverzitásának elemzése............................................................................... 43 
3.11.1. A talaj teljes DNS tartalmának kinyerése ..................................................................................................... 43 

Fast DNA Kit alkalmazásával............................................................................................................................... 43 
Üveggyöngyös (glass-bead) módszer ................................................................................................................... 44 

3.11.2. A bakteriális DNS felszaporítása .................................................................................................................. 44 
3.11.3. Közösségi ARDRA analízis.......................................................................................................................... 45 
3.11.4. Denaturáló gradiens gélelktroforézis (DGGE).............................................................................................. 45 

3.12. Horizontális géntranszfer elemzése az üledékben.......................................................................... 46 
3.12.1. Endogén antibiotikum rezisztens szervezetek az üledékben......................................................................... 46 
3.12.2. Horizontális génátvitel .................................................................................................................................. 47 
3.12.3. A minták feldolgozása .................................................................................................................................. 47 

3.13. Táptalajok és tenyésztési körülmények........................................................................................... 47 

3.14. Analitikai módszerek ........................................................................................................................ 48 
3.14.1. Mintaelőkészítés ........................................................................................................................................... 48 
3.14.2. HPLC körülmények ...................................................................................................................................... 49 

3.15. Az adatok feldolgozása ..................................................................................................................... 49 

4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK .....................................................................................51 
4.1. A talajminták jellemzése .................................................................................................................... 51 

4.1.1. A talajminták érzékszervi vizsgálata............................................................................................................... 51 
4.1.2. A talajminták fizikai, kémiai és mikrobiológiai paraméterei .......................................................................... 51 

4.2. A vízminták ......................................................................................................................................... 53 
4.2.1. A laboratóriumi modellrendszer ..................................................................................................................... 53 
4.2.2. Vízkémiai paraméterek. .................................................................................................................................. 53 
4.2.3. Bakteriális csíraszám ...................................................................................................................................... 55 

4.3. Atrazin lebontása az üledékben......................................................................................................... 56 
4.3.1. Atrazin és metabolitjai a Duna vizében .......................................................................................................... 56 
4.3.2. Atrazin és metabolitjai a modellrendszerben .................................................................................................. 57 

Akut (lökésszerű) terhelés hatása.......................................................................................................................... 57 
Folyamatos atrazin terhelés .................................................................................................................................. 59 
Az atrazin hatása az üledékoszlop mikrobiális közösségre................................................................................... 59 

4.4. Az atrazin lebontása talajban ............................................................................................................ 60 

4.5. Az atrazinbontó szervezetek jellemzése és azonosítása ................................................................... 61 
4.5.1. A talajmintából származó izolátumok............................................................................................................. 61 

Morfológiai és biokémiai jellemzés...................................................................................................................... 61 
Identifikáció.......................................................................................................................................................... 63 

4.5.2. Az üledékből származó izolátumok ................................................................................................................ 65 
Morfológiai és biokémiai jellemzés...................................................................................................................... 65 
Identifikáció.......................................................................................................................................................... 67 

4.5.3. Az azonosított törzsek taxonómiai besorolásának áttekintése ........................................................................ 68 
4.5.4. Az azonosított törzsek rokonsági körének biodegradációs vonatkozásai........................................................ 70 

4.6. Az atrazinbontó szervezetek szénforráshasznosítási spektruma.................................................... 72 

4.7. Az atrazin biodegradációja baktérium színtenyészetben................................................................ 73 
4.7.1. Növekedés atrazinon szén- ill. nitrogénlimitált körülmények között.............................................................. 73 
4.7.2. Biomassza produkció...................................................................................................................................... 75 
4.7.3. Az atrazin degradációja baktérium színtenyészetben...................................................................................... 77 



- 5 -  

4.7.4. Atrazin degradációja a Delftia acidovorans D24 törzsben.............................................................................. 82 

4.8. Az atrazin biodegradációjának optimális környezeti feltételei....... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
4.8.1. Kiegészítő tápelemek hatása .........................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
4.8.2. Hőmérséklet ..................................................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
4.8.3. Kémhatás ......................................................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

4.9. Atrazin katabolikus gének vizsgálata................................................................................................ 91 

4.10. A talajmikrobiota diverzitásának elemzése.................................................................................... 92 
4.10.1. Közösségi ARDRA....................................................................................................................................... 93 
4.10.2. Denaturáló gradiens gélelektroforézis .......................................................................................................... 93 

4. 11. Horizontális géntranszfer elemzése a dunai üledékben................................................................ 95 
4.11.1. Endogén antibiotikum rezisztens szervezetek az üledékben......................................................................... 95 
4.11.2. Horizontális géntranszfer kimutatása............................................................................................................ 96 

4.12. A doktori munka új tudományos eredményei .............................................................................. 100 

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK..........................................................................103 

ÖSSZEFOGLALÁS.......................................................................................................................105 

SUMMARY ....................................................................................................................................107 

IRODALOMJEGYZÉK................................................................................................................109 
M2. A baktériumtörzsek jellemzése során alkalmazott tesztek leírása...................................................... 119 

M3. A molekuláris biológiai vizgálatok során használt oldatok összetétele ............................................. 121 

M4. Az atrazinbontó üledékbaktériumok szénforrás-hasznosítási spektruma........................................... 123 

 
 



- 1 -  

1. BEVEZETÉS 

 

A természet átalakításának igénye egyidős az emberiséggel, de kezdetben az ember lehetőségei 

korlátozottak voltak. A kisebb-nagyobb emberi települések körül húzódó „civilizált” területeken túl 

a Föld nagy része még évezredeken át megőrizte eredeti állapotát. A környezetre gyakorolt hatás 

azonban a népesség gyarapodásával és a technika fejlődésével egyre gyorsuló ütemben növekedett. 

Mára eltűntek a térképről az érintetlen területek. A víz, a föld, a levegő mindenütt a világon magán 

hordozza már az emberi tevékenység nyomát.  

A talajokban és a vizekben kimutatható szennyezőanyagok mind eredetüket, mind kémiai 

természetüket tekintve sokfélék (pl. nehézfémek, kőolajszármazékok, vegyipari melléktermékek, 

gyógyszermolekulák, peszticidek). A növényvédőszerek okozta szennyezés különösen nagy 

területeket érint, mivel a mezőgazdasági művelésbe vont talajokat (amely hazánk teljes területének 

közel 50 %-a), valamint az ugarterületeket és az erdőirtásokat évente legalább egyszer kezelik 

valamilyen gyomirtó- és esetenként más kártevők elleni szerrel. A felhasznált mennyiséget 

elméletileg úgy határozzák meg, hogy az egy tenyészidőszak alatt tökéletesen eltűnjön az adott 

területről. Ám a tapasztalatok szerint hazánk mezőgazdasági talajai – a túlzott alkalmazás, avagy 

gondatlanság következtében - szinte minden esetben tartalmaznak növényvédőszer-maradványokat. 

Emellett a koncentráció csökkenése sem jelent egyértelműen mineralizációt vagy ártalmatlanítást, a 

herbicidek jelentős része a csapadék-, vagy öntözővízzel beszivárog a talaj mélyebb rétegeibe, 

onnan pedig a talajvízbe, ill. a felszíni vizekbe. 

A le nem bomlott herbicidek a talajban fitotoxikus hatásuk révén csökkentik a másodvetés 

terméshozamát (ez különösen a hosszú élettartamú hatóanyagok, így pl. a dolgozat tárgyát képező 

atrazin esetében jelent problémát). Ám nem csupán a célszervezetekre, hanem az élőlények többi 

csoportjára is veszélyt jelentenek, mivel a kémiai peszticidek esetében nem megoldható a teljesen 

specifikus toxicitás (noha a korszerű vegyszerek hatásspektruma lényegesen szűkebb, mint a 

korábban használtaké). Elméletileg a környezetbe kijuttatott mennyiség – hígulás, ill. degradáció 

következtében – olyan alacsony koncentrációjú lesz, amely meg sem közelíti a más élőlényekre 

nézve kockázatos értéket. Ám az alacsony dózisú krónikus mérgezés hatása általában nem 

tisztázott, egyes esetekben pedig riasztó eredményeket mutat. Az atrazinról a közelmúltban 

kimutatták, hogy békáknál már 0,1 μg L-1 koncentrációban (amely a legszigorúbb szabályozás 

szerint is az ivóvízben engedélyezett határérték) súlyos hormonális, ivarfejlődési és szaporodási 

zavarokat okozott.  

A szennyezett talajok és vizek megtisztítása, valamint a további szennyeződés megakadályozása 

a környezetvédelem egyik legsürgetőbb feladata. Az ártalmatlanítás mind gazdasági, mind 
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ökológiai szempontból legkedvezőbb módja a bioremediáció, amelynek során a szennyezőanyag 

biológiai (általában mikrobiális) úton kerül lebontásra.  

Doktori munkám során az atrazin talajban és üledékben történő biodegradációját vizsgáltam. 

Célom az volt, hogy minél több nézőpontból megközelítve a kérdést felmérjem a bioremediáció 

lehetőségét és feltételeit. A talajminták egy korábban növényvédőszer-raktárként használt 

épületegyüttes területéről származtak. A tárolás, elosztás során a talaj évtizedeken keresztül 

ismételten nagy mennyiségű vegyszerrel, köztük atrazinnal szennyeződött. A folyami üledékben 

történő lebontás nyomon követése atrazinnal mesterségesen szennyezett laboratóriumi 

mikrokozmoszban történt, így akut és hosszútávú szennyezés hatásának felmérésére egyaránt volt 

lehetőség. A munka részletes célkitűzései a következők voltak: 

Az atrazinszennyezés természetes körülmények között végbemenő lebomlásának vizsgálata a 

talajban, az endogén mikrobiota atrazinbontó kapacitásának felmérése. A keletkező, ill. 

felhalmozódó metabolitok azonosítása, és összevetése a korábban leírtakkal.  

Az atrazin mikrobiológiai hatásainak elemzése a talajmintákban. Az atrazinbontó és a teljes 

csíraszám változásának felmérése. A szennyezőanyag mennyiségének és a mikrobiális diverzitás 

összefüggésének vizsgálata. Ez utóbbi módszer (mint azt más, pl. kőolajszennyezések esetében 

kimutatták) a szennyezés mértékének indirekt kimutatására is alkalmas, és így a bioremediáció 

nyomon követésének eszköze lehet. 

Akut és krónikus atrazinszennyezés hatásainak nyomon követése a dunai üledéket tartalmazó 

laboratóriumi modellrendszerben, amely a parti szűrésű kutak működését modellezi. Az adszorpció 

és a biodegradáció jelentőségének felmérése. A keletkező/felhalmozódó metabolitok azonosítása a 

modellrendszerben, valamint a dunavízben és a parti szűrésű kutak vizében, a kapott eredmények 

összevetése. 

A szennyezés mikrobiális közösségekre gyakorolt hatásának felmérése (a teljes csíraszám, 

valamint az atrazinbontók számának és diverzitásának változása). 

Atrazinbontó szervezetek izolálása a talajból és az üledékből. Hosszútávú szennyezés során a 

mikrobiota általában adaptálódik az adott vegyülethez, és így kitenyészthetőek olyan 

mikroorganizmusok, amelyek képesek annak lebontására. A törzsek jellemzése, azonosítása, és 

atrazinbontó kapacitásuk felmérése után kiválaszthatóak azok a törzsek, amelyek bioremediációs 

oltóanyagként való felhasználásra is alkalmasak lehetnek.  

Az izolátumok atrazinbontó képességének vizsgálata, a tápanyag preferencia és az atrazinon 

való biomassza produkció felmérése. Ezt követően a pontos biodegradációs mechanizmus, a közti- 

és végtermékek, valamint a lebontási útvonal meghatározása, a sebesség meghatározó lépések 

felmérése.  
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Az atrazindegradáció, ill. az atrazinbontó szervezetek növekedésének és aktivitásának optimális 

ökológiai feltételeinek meghatározása. A kiegészítő tápanyagok (szén- és nitrogénforrások) 

hatásának vizsgálata. Ennek segítségével meghatározható, hogy milyen kezelésekkel lehet 

elősegíteni az in situ bioremediációt, illetve javítani a talajoltó szervezetek túlélését. 

A folyamat pontos megértéséhez segít hozzá a biodegradációban részt vevő enzimek, illetve az 

azokat kódoló gének ismerete. Mivel az eddig leírt atrazinbontó szervezetek többsége ugyanazt az 

enzimkészletet használja, célom annak kimutatása volt, hogy az izolált törzsek hordozzák-e a már 

ismert atrazin katabolikus géneket.  

A horizontális génátvitel lehetőségének vizsgálata az üledékben. A biodegradációt végző 

enzimek génjei gyakran helyezkednek el mobilis genetikai elemeken. A katabolikus plazmidok 

természetes vagy mesterségesen felgyorsított szétterjedése horizontális géntranszfer révén így 

hozzájárulhat a szennyezés lebontásához. A folyami üledékben zajló génátvitel folyamata még nem 

ismert, így célunk ennek vizsgálata volt, antibiotikum rezisztencia gén segítségével. Az eredmények 

alapján meghatározhatóak a génátvitel feltételei, ill. megbecsülhető, hogy ezek alkalmazhatóak-e a 

katabolikus gének átvitelére. 

A jelen dolgozat komplex módon tárgyalja az atrazin bioremediációjának témakörét a résztvevő 

mikroorganizmusoktól a detektálás lehetőségéig. Bízom abban, hogy a kapott eredmények 

felhasználhatóak lesznek nemcsak az atrazinszennyezés felszámolásában, hanem a 

környezetvédelem más területein is. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. Az atrazin 

2.1.1. Az atrazin fizikai és kémiai tulajdonságai  

Az atrazin s-triazin vázas herbicid, rendszeres nevén 2-kloro-4-etilamino-6-izopropilamino-

1,3,5 triazin (ld. 1. ábra), molekulatömege 215,7 g mol-1. Szobahőmérsékleten szilárd, fehér, 

kristályos anyag, olvadáspontja 176 ºC. Vízben mérsékelten (25 ºC-n 33 mg L-1), szerves 

oldószerekben, pl. kloroformban, dietil-éterben, dimetil-szulfoxidban egyaránt jól oldódik. Gyengén 

volatilis, gőznyomása 20 ºC-n 0,04 mPa. 

 

 

1. ábra Az atrazin kémiai szerkezete 

 

2.1.2. Az atrazin felhasználása és előfordulása 

Az atrazin egy az 50-as években bevezetett, kereskedelmi forgalomban hozzáférhető, 

elsősorban kétszikűekre ható herbicid, amelyet a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban 

világszerte évi 40 000, hazánkban évi 1000 tonnás mennyiségben használnak. Atrazin tartalmú 

készítményt gyártótól, országtól, kiszereléstől, segédanyagoktól függően számos különböző 

márkanéven forgalmaznak, pl. Aatrex, Aktikon, Alazine, Atred, Atranex, Atrataf, Atratol, Azinotox, 

Crisazina, Farmco Atrazine, G-30027, Gesaprim, Giffex 4L, Malermais, Primatol, Simazat, és 

Zeapos. Hazánkban a Gesaprim a legelterjedtebb, amely 98 % atrazint tartalmazó granulált 

vízoldékony formula. Alkalmazási területe szerteágazó, szelektív gyomirtószerként használják a 

kukorica, cirok, cukornád és ananász termesztésében, karácsonyfa ültevényeken, erdőirtáson, 

valamint nem szelektíven ipari területek és parlagon hagyott földek gyommentesítésére. 

Alkalmazását az Európai Unióban már betiltották, hazánkban a legszigorúbban szabályozott 

felhasználású (1.) kategóriába sorolt herbicid. Ennek dacára ma is az egyik leggyakrabban választott 

szer a kukoricatermesztésben, telepített erdők, vasúti töltések stb. kezelésére. 
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Az intenzív felhasználás következtében az atrazin mezőgazdasági területek talajában, 

talajvízben és felszíni vizekben világszerte gyakori szennyező. Az egészségügyi határértékre 

vonatkozóan többféle szabvány van érvényben. Az EPA által elfogadott maximális koncentráció 3 

μg L-1, a WHO szabvány szerint 2 μg L-1 környezeti mintákban és ivóvízben egyaránt, míg az 

Európai Unióban jelenleg érvényben levő szabályozás az ivóvízben 0,1 μg L-1 határértéket állapít 

meg. Hazánkban jelenleg zajlik az átállás a WHO-ról az EU szabványra. A hazai felszíni vizekben 

az atrazin általában kimutatható, koncentrációja azonban ritkán haladja meg a határértéket. Saját 

vizsgálataink azt mutatják, hogy a Dunában is egész évben jelen van, átlagosan 0,4 μg L-1 

koncentrációban (Takáts et al., 2001). Más, elsősorban kukoricatermesztésről nevezetes területeken 

azonban ennek sokszorosát is mérték. A Cedar River-ben (Iowa, USA) például koncentrációja éves 

szinten 0,5 és 2,4 μg L-1 között mozog (Boyd, 2000), míg egy Missouri állambeli (USA) patakban a 

nyári hónapokban a 100 μg L-1-t is meghaladta (Lerch et al., 1995). A vízadó rétegből, vagy ivóvíz 

szolgáltató folyóvizekből a kutakba is jelentős mennyiségű atrazin juthat. A dunai parti szűrésű 

kutakban ez általában kevesebb, mint 0,1 μg L-1, de az amerikai ún. „kukorica-övezetben” (corn-

belt) mértek kutakban 7,4 ill. 25 μg L-1-t is (Mandelbaum et al., 1993). A túlzott felhasználás 

mellett a gondatlan kezelés, vagy véletlen balesetek a feldolgozás és szállítás során ugyancsak 

hozzájárulnak a rendkívül magas szennyezési szinthez (Senseman et al., 1997). 

2.1.3. Az atrazin biológiai hatásai 

Az atrazin emberre és emlősökre közvetlenül gyengén, ill. mérsékelten mérgező. Az atrazin 

szájon és bőrön át, ill. belélegzéssel kerülhet a szervezetbe. Az akut toxicitás tünetei gyomor-bél 

panaszok, szem, bőr és nyálkahártya irritáció. Állatkísérletben patkányoknál nagy dózisban 

izomgyengeséget, nehézlégzést, kihűlést, görcsös hányást, majd halált okozott. Az orális LD50 érték 

patkánynál 3090, egérnél 1750, nyúlnál 750 mg kg-1. Krónikus mérgezést követően (napi 20 mg kg-

1) patkányoknál végtagbénulás és tüdőelégtelenség lépett fel, ami végül halálhoz vezetett, de 

károsodott emellett a máj, a vese és az endokrin szervek. Teratogén és mutagén hatás nem volt 

kimutatható, de feltételezett karcinogén. Madarakra és rovarokra nem veszélyes, halakra gyengén 

mérgező, szöveteikben feldúsulhat. Általánosságban bioakkumulációja nem jelentős (EXTOXNET, 

2002). A fenti toxikus koncentrációértékek több nagyságrenddel meghaladják a környezetben 

előforduló mennyiséget. Békák esetében azonban már az ivóvízben engedélyezett 0,1 μg L-1 atrazin 

is jelentős hormonális elváltozásokat, ivarfejlődési és szaporodási zavarokat figyeltek meg. A 

klórtartalmú atrazin származékok (pl. a dezetil- és dezizopropil-atrazin) az eredeti vegyülettel szinte 

megegyező toxicitásúak. 
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A mikrobiotára gyakorolt közvetlen toxikus hatása talajban 70-75 mg kg-1 felett jelentkezik 

(Alexander, 1977, Kecskés, 1977). Emellett azonban befolyásolja a rizoszféra mikrobiális 

közösségének összetételét, valamint a nitrogénfixáció folyamatát (Kecskés, 1973). Ez utóbbira több 

ponton fejti ki hatását: a megváltoztathatja a nitrogénkötő szervezetek növekedését és aktivitását, a 

szimbionta kapcsolat létrejöttét, és a nodulációt (Kecskés, 1976; Bayoumi, 1988, 1991)  

A növények az atrazint mind levélzeten, mind gyökérzeten keresztül felveszik. A 

célnövényekben a víz fotolízisét, és ezen keresztül a fotoszintézist gátolja. A 70-es, 80-as évek óta 

egyre nagyobb számban jelennek meg az atrazinra rezisztens gyomnövények, hazánkban elsősorban 

a szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) és a fehér libaparéj (Chenopodium album) ellenálló 

változata terjedt el. A rezisztencia kialakulásáért a receptor módosulása felelős. 

2.1.4. Az atrazin bemosódása, adszorpciója, és lebontása talajban 

Az atrazinszennyezés mezőgazdasági talajokban, valamint ivóvizet szolgáltató vízbázisokban 

világméretű probléma. Ez irányította a figyelmet a herbicid környezetben való felhalmozódásának, 

ill. lebomlásának vizsgálatára.  

Az atrazin talajban mérhető felezési idejére vonatkozó becslések széles tartományban 

mozognak, a legtöbb szerző 50-70 nap közé teszi. Ez az érték azonban nem az atrazin lebomlására, 

hanem koncentrációjának csökkenésére vonatkozik, amely fizikai, kémiai és biológiai folyamatok 

összességének az eredménye.  

Az anyag egy része talaj legfelső rétegéből (0-5 cm) a csapadék hatására néhány hét alatt 

bemosódik a mélyebb rétegekbe (>15 cm). Ennek mértéke elsősorban a talaj agyagásvány- és 

szerves széntartalmának (ld. talajadszorpció), sebessége pedig a csapadék mennyiségének 

függvénye (Hall et al., 1972). Az ily módon elszivárgott veszteség, amely aztán a környező 

vízfolyásokban jelenik meg, általában 2-3 % (Laabs et al., 2000, Boyd, 2001). Az intenzív művelés 

fokozza az elszivárgást (Hall et al., 1989).  

Jelentős az atrazin adszorpciója a talajszemcsék felszínén, amely csökkenti az atrazin biológiai 

hozzáférhetőségét, és így gátolja a biodegradációt. További jelentősége, hogy mivel a kötődő 

mennyiség egy része nehezen deszorbeálható, így a talajban, ill. vízi környezetekben az üledékben 

felhalmozódva rezervoárt képez, ahonnan a szennyezés folyamatosan visszapótlódik (Németh-

Konda et al, 2002). Az adszorpciós koefficiens (Kd) értékét elsősorban a szervesanyag és az 

agyagásvány tartalom, valamint a pH szabja meg. Ásványi talajokban általában 0,2 és 2 kg-1 között 

van, ám szerves talajokban ennél magasabb (3-4 kg-1) is lehet (Houot et al., 2000). A mélyebb 

talajrétegekben a szerves széntartalom csökkenésével párhuzamosan az atrazin retenciója is 

mérséklődik (3-4 m mélységben Kd <0,1). A fenti két folyamat (bemosódás és adszorpció) együttes 
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eredményeként az atrazin legnagyobb része 10-100cm közötti mélységben található (Shapir és 

Mandelbaum, 1997). 

Az atrazin lebontását a korai vizsgálatok elsődlegesen abiotikus folyamatoknak tulajdonították. 

A feltételezést alátámasztotta, hogy transzformációt tapasztaltak 200 mg kg-1 Na-azid koncentráció 

mellett, és 95 ºC-n is. A degradáció ez esetben a herbicid spontán, fotolitikus vagy humuszanyagok 

által katalizált kémiai transzformációját jelentette hidroxiatrazinná (Harris, 1967, Mersie et al., 

1998). Mivel azonban a dehalogénezett származék biológiai aktivitása jóval kisebb az eredeti 

vegyületénél (gyakorlatilag nem toxikus), a kutatókat kezdetben ez az eredmény kielégítette.  

Az atrazin mikrobiális lebontásának lehetőségét Kaufman és munkatársai már 1970-ben 

felvetették. Különböző szerzők azonban ellentmondásos eredményekre jutottak a talajok 

biodegradációs képességére vonatkozóan. Az erre vonatkozó vizsgálatok közül csak példaként 

kiemelve néhányat: Egy dániai helyszínen egyáltalán nem tapasztaltak lebomlást (Klint et al., 

1993), franciaországi és ohioi mintákban hol pozitív, hol negatív eredményre jutottak (Mirgain et 

al., 1993, McMahon et al., 1992, Radosevich et al., 1996). Egyértelműen sikerült igazolni a 

biodegradációt belgiumi, oklahomai és illinoisi felmérésekben (Vanderheyden et al., 1997; Ames és 

Hoyle, 1999). Ez utóbbinál vizsgálták az abiotikus lebomlás szerepét is, a kontrollként alkalmazott 

steril mintákban azonban az atrazin koncentráció nem csökkent. A degradáció sebességére 

vonatkozó adatok ezen vizsgálatokban is igen változatosak, de a folyamat általában lassú, az atrazin 

felezési ideje meghaladhatja a 200 napot. A degradáció terméke általában dezalkil-, vagy 

hidroxiatrazin. A metabolitok közül az utóbbi erősebben kötődik a talajszemcséken, mint az eredeti 

vegyület, így fokozottan felhalmozódik, míg az előbbiek könnyebben mobilizálhatóak, ezáltal 

potenciális talajvízszennyezők (Houot et al., 2000). Az irreverzibilisen kötött származékok 

keletkezése gyakran megfigyelt zsákutcája az atrazin metabolizmusának (Abdelhafid et al., 2000). 

Néhány évtizedes hiábavaló próbálkozás után a 90-es évek közepén egyszerre több 

kutatócsoport észlelt gyors és teljes atrazin mineralizációt a herbicid hatásának régóta kitett 

mezőgazdasági talajokban (Assaf és Turco, 1994, Radosevich et al., 1996, Arthur et al., 1997, Topp 

et al., 1995). Ez a jelenség arra utal, hogy a talaj mikrobiális közössége a herbiciddel való ismételt 

találkozás során adaptálódik annak lebontására, mint ezt Barriuso és Houot (1996) szabadföldi 

kísérletben ellenőrzött körülmények között is igazolták. 

2.1.5. Az atrazin sorsa vízben és üledékben 

A atrazinnal kapcsolatos kutatások túlnyomó része talaj, és elsősorban felszín közeli talajminták 

elemzésére szorítkozik. Lényegesen csekélyebb a vízi környezetekre vonatkozó irodalom, mivel 

ezek vizsgálata módszertani okokból sokkal körülményesebb. Ennek megfelelően a folyamat 

sebességére vonatkozóan is kevesebb adat található. Üledékben Jones (1982) meglepően gyors 
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lebontást észlelt, mindössze 15-20 napos felezési idővel. Ezzel szemben Konopka és Turco (1991), 

valamint McMahon és munkatársai (1992) vizsgálatában az üledék atrazinbontó kapacitását nem 

sikerült igazolni. Vízben ennél a szerzők túlnyomó része lényegesen lassabb degradációt tapasztalt, 

a herbicid felezési ideje a 200, sőt esetenként a 400 napot is meghaladta (Mersie et al., 1998). 

Papiernik és Spalding (1998) a felszín alatti vizekben gyakran kialakuló oxigénhiányos állapotot 

tanulmányozta. Talajvízben, anaerob körülmények között in situ mikrokozmosz rendszert hoztak 

létre. Az atrazin koncentráció csökkenése azonban 45 nap elteltével sem volt kimutatható, noha 

tenyészetben már igazolták, hogy egyes szervezetek denitrifikáló körülmények között is képesek 

részleges biotranszformációra (Crawford et al., 1998). 

Kolpin és Kalkhoff (1993) egy iowai kis patakban kísérelte meg nyomon követni az atrazin 

koncentrációját. A vízmozgást modellezve azonos víztestet mintáztak a folyásirányba haladva. 

Jelentős koncentrációcsökkenést, valamint a hidroxiatrazin egyidejű megjelenésést mutatták ki. 

Mivel ennek mértéke elsősorban a napsütéses órák számával mutatott korrelációt, a jelenséget 

fotolitikus hidrolízisnek tulajdonították.  

Shati és munkatársai (1996) egy erre a célra konstruált „multi-layer” mintavevővel vizsgálták 

az atrazin lebontását talajvízben. Egy laboratóriumi körülmények között atrazinbontónak bizonyult 

baktérium tenyészetét dialízis gyöngy belsejébe zárva juttatták a vízbe. Ez esetben a biodegradációs 

aktivitást in situ is sikerült kimutatni.  

2.1.6. Az atrazin biodegradációja 

Más triazinok biotranszformációját már a 70-es években leírták, néhány évvel később pedig 

már a mineralizációra képes mikrobáknak is kiterjedt irodalma lett (Cook és Hütter, 1984; Cook, 

1987). Noha a biodegradációs útvonal lépései ugyanazok, amelyek az atrazin lebontásában 

szerepelnek, az elsőként izolált szervezetek triazinbontó enzimeinek az atrazin mégsem volt 

szubsztrátja. Ennek oka feltehetően a többi triazin herbicidnél összetettebb kémiai szerkezet, a 

halogénatom és az aszimmetrikus alkiloldalláncok jelenléte. Noha egyes szerzők már korábban 

feltételezték a mikrobiális degradáció lehetőségét, egyértelműen csak a 80-as években sikerült 

igazolni.  

Az atrazin leggyakoribb, eddig megfigyelt biodegradációs útvonalait az 2. ábra szemlélteti. 

Mint látható, a nyitó lépés a dehalogénezés, vagy az alkil- (egyes esetekben az aminoalkil-) 

oldalláncok hidrolízise. Az atrazinbontó mikrobák túlnyomó része csupán egy lépes végrehajtására 

képes. Dezalkilezést (2B. ábra) katalizálnak különböző Rhodococcus törzsek (Mulbry, 1994, Behki 

et al., 1993), egy Nocardia sp. és Streptomyces izolátum (Giardi et al.,1985; Shelton et al., 1996), 

sőt, egyes farontó gombák is (Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus pulmonaris) (Masaphy et 

al., 1993; Mougin et al., 1994). A deklórozásban (2A. ábra) szintén részt vesznek Rhodococcus-ok 
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(Nagy et al., 1995), ill. Rhizobium és Pseudomonas törzsek (Bouquard et al., 1997). Ezek 

jelentősége annyival nagyobb, hogy - mint azt már korábban jeleztük - a dezalkilezéssel szemben a 

dehalogénezés egyben detoxikálást is jelent, mivel maga a metabolit is lényegesen alacsonyabb 

toxicitású, valamint erősebben kötődik a talajszemcséken, így a biológiai hozzáférhetősége is 

kisebb.  

Előrelépést jelentett a mindkét lépés katalizálására képes szervezetek megjelenése. A Behki és 

Khan (1986) által izolált Pseudomonas törzs, valamint egy közelmúltban leírt Nocardioides sp. 

(Topp et al., 2000) mindkét reakcióhoz szükséges enzimkészlettel rendelkezik (2A. ábra). Shao és 

munkatársai (1995) pedig egy dezalkilező Rhodococcus törzs katabolikus génjeit vitték be egy 

eredetileg dehalogénezésre képes szervezetbe.  

 

 

 

2. ábra Az atrazin jellemző biodegradációs útvonalai az eddig leírt szervezetekben 

A – (1) – Rhodococcus, Rhizobium, és Pseudomonas sp. (1, 2) – Nocardioides sp. 

B – Rhodococcus sp., Klebsiella sp., Nocardia sp., Streptomyces sp., stb. 

C – Pseudomonas ADP törzs lebontási útvonala 
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Környezetvédelmi szempontból azonban valódi megoldást csak a teljes mineralizációra képes 

szervezetek jelentenek. Az atrazin gyors és hatékony biodegradációját a 90-es évek derekán több 

helyszínen észlelték (ld. 2.1.3.). Ezzel párhuzamosan előbb kevert, majd tiszta kultúrában is sikerült 

előállítani a mineralizációért felelős mikroorganizmusokat (Mandelbaum et al., 1993, Radosevich et 

al., 1995). A teljes biodegradációra képes szervezetek közel egyidejű megjelenése különböző 

helyszíneken felveti annak lehetőségét. hogy a katabolikus gének mobilis genetikai elemeken 

helyezkednek el, és így egy helyen kialakulva horizontális transzferrel terjedtek szét. Egyes 

molekuláris biológiai vizsgálatok alátámasztják ezt a feltételezést (de Souza et al. 1998a). 

Atrazin mineralizációt elsőként két Pseudomonas törzs, az ADP és a YAYA6 esetében írtak le 

(Mandelbaum et al., 1995; Yanze-Kontchou és Gschwind, 1994). Ugyancsak teljes degradációt 

figyeltek meg ezt követően az Agrobacterium radiobacter J14a (Struthers et al., 1998), néhány 

Pseudaminobacter izolátum (Topp, 2000) és a pontosan nem azonosított M91-3 törzs 

színtenyészetében (Radosevich et al., 1995). 

Legrészletesebben az L. P. Wackett kutatócsoportja által izolált Pseudomonas ADP törzs 

atrazin lebontási útvonalát tárták fel (2C. ábra). A degradáció első lépése deklórozás 

hidroxiatrazinná, ezt követi az aminoalkil oldalláncok hidrolízise. A korábban megfigyelt két 

lépcsős reakciótól (dezalkilezés + dezaminálás) eltérően a Pseudomonas ADP az etilamino-, majd 

az izopropil-amino-oldalláncot egyben távolítja el. A keletkező cianursavat a gyűrű felnyitását 

követően biureten és karbamidon keresztül széndioxiddá, vízzé és ammóniává bontja (Martinez et 

al., 2001).  

A többi törzs esetében az atrazinbontás pontos mechanizmusa nem ismert. Struthers és 

munkatársai (1998) vizsgálták az Agrobacterium radiobacter J14a törzs metabolizmusát. A 

detektált köztitermékek a hidroxiatrazin, dezetil- és dezizopropil-atrazin volt. Mivel mindhárom 

közvetlenül az atrazinból keletkezik (primer metabolit), ebből a lebontási útvonalra következtetni 

nem lehet. A Pseudaminobacter sp.-ként azonosított izolátumok esetében csupán a hidroxiatrazin 

termelődését észlelték (Topp, 2000a). A nem identifikált, de feltételezések szerint ugyancsak az 

Agrobacterium vagy Xanthobacter rokonsági körbe tartozó M91-3 törzsnél egyáltalán nem sikerült 

metabolitokat detektálni. A végtermék Cl-, CO2, NH4
+, biuret, karbamid és egy azonosítatlan 

vízoldékony anyag volt (Radosevich et al., 1995). A teljes biodegradációt ezekben az esetekben 

radiometriás vizsgálatokkal igazolták. A mineralizációra képes szervezetek gyűrűben 14C izotópot 

hordozó atrazinból 14CO2-t szabadítanak fel.  

Az elmúlt 1-2 évben újabb 4 fajjal bővült az atrazin mineralizálók köre, az Aminobacter 

aminovorans, Arthrobacter crystallopoites, Chelatobacter heintzii és Stenotrophomonas 



- 12 -  

maltophilia fajba sorolt szervezetek esetében a Pseudomonas ADP-vel megegyező degradációs 

mechanizmust feltételeznek (Rousseaux et al., 2001). 

A fenti tanulmányok az atrazin lebontását aerob körülmények között vizsgálták. Van azonban 

adat anaerob biodegradációra vonatkozóan is. Az M91-3 törzs anaerob módon is képes az atrazin 

részleges lebontására, egyelőre még tisztázatlan mechanizmus szerint (Radosevich et al., 1995). 

Elsősorban hidroxiatrazin keletkezése volt detektálható, ezzel párhuzamosan a törzs denitrifikációt 

is végzett (Crawford et al., 1998).  

A xenbiotikumok szolgálhatnak szén-, nitrogén- vagy energiaforrásként a bontó mikrobák 

számára, vagy történhet a biodegradáció kooxidációval, melynek során a mikroorganizmusok nem 

hasznosítják növekedésükhöz a lebontott anyagot. Az atrazin esetében potenciálisan az oldallánc 

szén- és nitrogénatomjai, valamint a heterociklus nitrogénje használható fel. A triazin gyűrűben 

levő szénatomok oxidációs száma +4 (éppúgy, mint a CO2-ban), így azok tovább már nem 

oxidálhatóak, és az asszimilációs folyamatokban sem vesznek részt. Ezt alátámasztja az a 

tapasztalat is, hogy a mineralizáló baktériumok a gyűrűből sztöchiometrikus mennyiségű 

széndioxidot termelnek. Kezdetben a hasznosítás megállapítására csak az szolgált, hogy a kérdéses 

szervezet képes volt-e növekedni atrazinon mint egyedüli szén- és nitrogénforráson. Ennek alapján 

a triazinokat elsősorban lehetséges nitrogénforrásnak tekintették (Cook, 1981), a fenti törzseket is 

túlnyomórészt nitrogén-limitált körülmények között izolálták. A Topp és munkatársai által izolált 

Nocardioides sp., amely az atrazint N-etilammelid végtermékig bontja, képes a lehasított izopropil-

aminon, mint kizárólagos szén- és nitrogénforráson növekedni (Topp et al., 2000b). A 

Pseudomonas YAYA6 törzs ugyancsak hasznosítja egyedüli szénforrásként is. A radiometrián 

alapuló tömegmérleg számítások adtak pontosabb képet az atrazin asszimilációjáról. Az 

Agrobacterium radiobacter J14a az atrazin mineralizációja során az oldalláncok C atomjainak 30 

%-át asszimilálja, míg a heterociklusét (a várakozásoknak megfelelően) szinte egyáltalán nem 

(Struthers et al., 1998). Radosevich és munkatársai (1995) az M91-3 törzset atrazinon, mint 

kizárólagos N-forráson tenyésztve az eredeti radioaktivitás 40-50 %-át nyerték vissza 14CO2 

formájában. Körülbelül 40 % maradt a tápközegben, noha maga az atrazin már nem volt 

kimutatható. Ez valamely vízoldékony metabolit felhalmozódására utal. Mindössze 3 % épült be a 

biomasszába, ami egybevág a megfigyeléssel, hogy a törzs kizárólagos szénforrásként alkalmazott 

atrazin mellett csak korlátozott növekedésre képes. Ammónia csak ez utóbbi esetben termelődött 

(vagyis ha a szén mennyisége volt a limitáló tényező), ami arra utal, hogy intenzív növekedés 

esetén a nitrogén teljes mennyisége asszimilálódik. Kloridion a kísérlet során sztöchiometrikus 

mennyiségben szabadult fel. 
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Ez volt az első vizsgálat, ami felvetette a heterociklusos nitrogén hasznosításának lehetőségét. 

Radiometria segítségével sikerült a feltevést igazolni: a mineralizáló törzsek valóban asszimilálták 

előbb az oldalláncok, majd a heterociklus nitrogén atomjait (Bichat et al., 1999). 

Az atrazint tehát szolgálhat mind nitrogén-, mind szén- ill. energiaforrásként, de van irodalmi 

példa kooxidációban történő lebontásra, az Agrobacterium radiobacter J14a, valamint egy 

Pseudomonas izolátum nyugvó tenyészetben is képes degradálni (Struthers et al., 1998, 

Mandelbaum et al., 1995).  

2.1.7. Az atrazin biodegradációjának biokémiai és genetikai háttere 

Az előzőekben ismertetett atrazinbontó mikroorganizmusokban néhány (de egyre növekvő 

számú) esetben sikerült azonosítani a katabolikus enzimeket, illetve az azokat kódoló géneket is. 

Elsőként Eaton és Karns (1991a és b) írtak le triazin hidrolízisben résztvevő enzimeket. 

Meghatározták a melamin (2,4,6-triamino-s-triazin) teljes metabolizmusát. Két Pseudomonas és egy 

Klebsiella törzsben ammelin és ammelid aminohidroláz (trzB és C), valamint cianursav 

amidohidroláz (trzD) enzimeket, valamint azok génjeit detektáltak. Ezek az enzimek azonban, noha 

az általuk katalizált reakciók szerepelnek az atrazin lebontásában is, nem képesek a többszörösen 

szubsztituált triazinok hasítására. Topp és munkatársai (2000) az általuk izolált Nocardioides sp. 

törzsben egy hidroláz enzimet azonosítottak. Az enzim 52 000Da, monomer vagy dimer felépítésű, 

szubsztrátjai klórozott vagy metiltio-triazinok, amelyeket hidroxi származékká alakít (Mulbry et al., 

2002). Működését Zn, Mg, Cu és Co sók gátolják, EDTA azonban nem. Shao és munkatársai 

(1995b) Rhodococcus corallinusban írt le egy ugyancsak dehalogenáz funkciót végző nagyméretű 

(180 000Da) enzimet, valamint az azt kódoló trzA gént. Ugyanebből a törzsből izoláltak egy 

indukálható amin hidrolázt (Mulbry, 1994). A négy azonos, 54 000 Da-os alegységből álló enzim 

dezaminálja triazinok széles skáláját, köztük a dezalkil-atrazinokat is, így részt vehet a 

metabolizmus köztes lépéseiben. Egyszerű triazinok, mint a cianursav és a melamin indukálják 

működését, míg az atrazin ill. a kobalt-, réz- és cinkszulfát gátolja. Nagy és munkatársai (1995) 

igazolták, hogy egy eredetileg tiokarbamát herbicid bontó Rhodococcus törzs többek között az 

atrazin N-dezalkilezésére is képes. A transzmisszibilis plazmidon elhelyezkedő thcBCD gének egy 

új típusú citokróm P-450-et és annak elektronszállító rendszerét kódolják, termelődésüket az atrazin 

indukálja (Shao és Behki, 1995a, 1996). Ebbe a törzsbe klónozva a trzA gént sikerült létrehozni egy 

olyan rekombináns szervezetet, amely az atrazint deklórozás ⇒ dezalkilezés ⇒ dezaminálás 

lépéseken át cianursavig bontja (Shao és mtsai, 1995b).  

A legtöbb adat molekuláris szinten is a Pseudomonas ADP törzsről van, a mineralizáló törzsek 

közül az egyetlen, amelyben a folyamat biokémiája is ismert. Elsőként az AtzA klorohidroláz 

enzimet azonosították (de Souza et al., 1996). Sikerült meghatározni a kódoló génrégiót is, amely 
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hibridizációs vizsgálatok alapján a talajbaktériumok körében rendkívül elterjedtnek bizonyult (de 

Souza et al., 1995). Kimutatták jelenlétét többek között Alcaligenes, Agrobacterium, Ralstonia és 

Clavibacter törzsekben (de Souza et al., 1998b és c). Ebből jutottak arra következtetésre, hogy a 

hidroxiatrazin termelődése a talajban, amelyet már korábban általánosan megfigyeltek, és kémiai 

transzformációnak tulajdonítottak, valójában mikrobiális tevékenységnek köszönhető. Ennek 

azonban ellentmond az a tény, hogy évtizedeken át sehol nem sikerült dehalogenáz aktivitással 

rendelkező baktériumot izolálni, noha a Pseudomonas ADP törzs kitenyésztése is klasszikus 

dúsításos-tenyésztéses eljárással történt. 

Az atzB és atzC két amidohidroláz enzimet kódol, amelyek az etilamino ill. az izopropilamino 

oldalláncot hasítják. A folyamat a deklórozást követően megy végbe. Az enzimek aminosavsorrend 

alapján egy Rhodococcus klorohidrolázzal, és más hidrolitikus enzimekkel állnak rokonságban 

(Boundy-Mills et al., 1997, Sadowsky, 1998).  

Az AtzD katalizálja a heteroatomos gyűrű hasítását biuretté, amelyet két amidohidroláz, az 

AtzE és F degradál karbamidon keresztül széndioxiddá és ammóniává. 

Valamennyi gén egy konjugatív plazmidon, a pADP-1-en helyezkedik el, amellyel 

transzformálva E. coli-ban is sikerült létrehozni az atrazinbontó fenotípust (de Souza et al., 1998a, 

Martinez et al., 2001). A géncsoportot vagy egyes elemeit a későbbiekben más (mind 

taxonómiailag, mind földrajzilag távol eső) izolátumokban is észlelték, az eddig említetteken túl 

többek között Pseudaminobacter (Topp et al., 2000a), Aminobacter aminovorans, Arthrobacter 

crystallopoites, Chelatobacter heintzii és Stenotrophomonas maltophilia (Rousseaux et al., 2001) 

törzsekben. 

Csekély azonban annak az esélye, hogy atrazin mineralizáló szervezetek garmadája lapult a 

talajban kezdettől fogva, csak a korábbi kutatók egyszerűen elsétáltak mellettük. Valószínűbb, hogy 

a hosszú éveken át atrazin hatásnak kitett talajokban valamilyen katabolikus gén mutációja folytán a 

közelmúltban jöttek létre az atrazin biodegradációjára képes szervezetek, majd ezekből mobilis 

genetikai elemek segítségével terjedt szét a fenotípus a mikrobiális közösség egészében (Martinez et 

al., 2001). A folyamatos xenobiotikum terhelés olyan szelekciós nyomást jelent, amely lehetővé 

teszi a biodegradáló mikroorganizmusok felgyorsult evolúcióját. 

2.1.7. Az atrazin biodegradációját befolyásoló tényezők 

Mint azt az előzőekben részleteztük, az atrazin talajban, ill. vizekben történő spontán 

biodegradációjának lehetőségéről, valamint sebességéről a különböző kutatócsoportok véleménye 

jelentősen eltér. Egyes szerzők, különösen az utóbbi években mezőgazdasági talajokban gyors és 

teljes mineralizációt figyeltek meg, míg más helyszíneken (elsősorban vízben és üledékben) csak 

igen lassú és részleges biodegradáció ment végbe. Méltán vetődik fel az a kérdés, hogy vajon 
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milyen faktorok alakítják az atrazin további sorsát, mi okozza a különböző környezetekben 

tapasztalt jelentős eltérést. 

A legkézenfekvőbb válasz az atrazinbontó szervezetek jelenléte vagy hiánya. Több szerző 

leírta, hogy a talaj mélységével párhuzamosan a mikrobiális csíraszám és a talaj atrazinbontó 

képessége egyaránt csökken (Radosevich, 1996). Shapir és Mandelbaum (1997) tanulmányában a 

honos mikrobiota a felső 25 cm-es rétegben az atrazin 50 %-át elbontotta (noha csak 1 %-át 

mineralizálta), míg ennél mélyebben biodegradáció gyakorlatilag nem történt. A különböző 

mélységből származó talajmintákat atrazinbontó szervezetekkel (a már említett Pseudomonas ADP 

ill. YAYA6 tenyészetével) inokulálva azonban minden esetben jelentős ásványosítást tapasztaltak 

(Wenk et al., 1998). Ugyancsak sikerült fokozni az atrazinbontást dúsító tenyészetben felszaporított 

kevert kultúrával Assaf és Turco (1994) kísérletében. Az atrazinbontó szervezetek számának 

jelentőségére utal az a megfigyelés is, hogy az atrazin hatásának hosszan kitett talajok 

biodegradációs potenciálja egy nagyságrenddel meghaladja a nem adaptált talajokét (Abdelhafid et 

al., 2000). 

Az atrazinbontó csíraszám azonban korántsem az egyetlen limitáló tényező. Mint minden 

mikrobiális tevékenységet, a xenobiotikumok degradációját is meghatározzák a környezet fizikai és 

kémiai paraméterei. Elsősorban a pH és a hőmérséklet hatását vizsgálták. Az atrazinbontó 

szervezetek mezofilnak bizonyultak, aktivitásuk 20-30 ºC között volt a legnagyobb (Mandelbaum et 

al., 1993, Radosevich et al., 1996). A talajokban általánosan jellemző 5,5-8,5 pH tartományon belül 

jelentős eltérést nem tapasztaltak (Mandelbaum et al., 1993). Ennél alacsonyabb pH-n tenyészetben 

általában csökken az aktivitás (de Souza, 1995). Hasonló eredményre jutott Houot és 

kutatócsoportja (2000), akik számos különböző eredetű talajmintát vizsgálva a 6,5-nél kisebb pH-jú 

mintákban az atrazinbontás teljes gátlását tapasztalták. Természetes közegben (talajban) ez 

feltehetően nem csupán a mikroorganizmusok aktivitásának függvénye, hanem közre játszik az 

inhibícióban az atrazin adszorpciója, amely savas közegben sokkal erősebb kötődést jelent, mint 

semleges vagy lúgos kémhatás mellett. Noha van példa atrazin anaerob lebontására, az alacsony 

oxigénkoncentráció is korlátozhatja a biodegradációt (Papiernik és Spalding, 1998). 

Az atrazinbontás esetében legbehatóbban tanulmányozott tényező a különböző kiegészítő szén- 

és nitrogénforrások hatása. Mivel az atrazin többnyire nitrogénforrásként szolgál, általában a 

szervetlen nitrogénvegyületek adagolása a talajban történő mineralizáció mértékét csökkenti 

(Abdelhafid et al., 2000, Entry, 1999). Ez a tény azért különösen jelentős, mert a mezőgazdasági 

talajokban általában nagy mennyiségű szervetlen nitrogénműtrágya maradvány van, amely a 

bioremediáció akadálya lehet (Gebendinger és Radosevich, 1999). Az anoxiás körülmények között 

zajló degradáció kivételt képez, itt a nitrát, mint alternatív elektronakceptor elősegíti az atrazin 

oxidációját. A mineralizáló baktériumok közül a Pseudomonas ADP és az A. radiobacter J14a 
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tiszta tenyészetben való atrazin degradációját nem befolyásolta a szervetlen nitrogénsók addíciója, 

míg az M91-3 izolátumét teljesen gátolta (Bichat et al., 1999). A különbség magyarázata egyszerű: 

az utóbbi esetében az atrazinbontó enzimek indukálhatóak, míg az előbbieknél konstitutívan 

termelődnek. Környezeti mintákban a szerves nitrogénvegyületek esetében is gátló hatást 

tapasztaltak, annál nagyobb mértékűt, minél könnyebben hasznosítható az adott vegyület. 

Leghatékonyabb inhibitornak (a nitrogén csekélyebb hozzáférhetősége ellenére) az atrazin 

metabolikus útvonalának végén levő köztitermékek (pl. biuret) bizonyultak (Abdelhafid et al., 

1998). A kiegészítő szénforrások hatása sem egyértelmű. A könnyen hasznosítható szerves anyagok 

jelenléte általában inkább csökkentette, míg a komplexebbeké (pl. rizsszalma, keményítő) növelte a 

bontás hatásfokát (Alvey és Crowley, 1995). Ugyanakkor az általános mikrobiális aktivitás 

növelése révén egyes esetekben az egyszerű vegyületek, pl. mannit, glükóz vagy citrát adagolása is 

kedvező volt (Abdelhafid et al., 1998, Mandelbaum et al., 1995, Assaf és Turco, 1994b). 

2.1.9. Atrazin szennyezett vizek és talajok kezelése 

Az atrazin vizes oldatból való eltávolítására kémiai oxidáción alapuló módszereket dolgoztak 

ki. A legegyszerűbb eljárás az ozonizáció, léteznek azonban hatékonyabb kombinációk is, amelyek 

az ultraibolya sugárzás, az ózon és hidrogénperoxid oxidatív hatását egyesítik. Különböző fémsók 

alkalmazásával tovább gyorsítható a folyamat. A TiO2, a Fenton-reagens (Fe(III)/H2O2) és a Mn(II) 

sók, valamint kis koncentrációban a humuszanyagok egyaránt elősegítik a rendkívül reaktív OH· 

gyök keletkezését és ezáltal az oxidációt (Gallard és de Laat, 2000). Ez utóbbi különösen jelentős, 

hiszen a humuszanyagok mind a felszíni, mind a felszín alatti vizekben jelen vannak, és így 

hozzájárulhatnak az atrazin természetes körülmények való lebomlásához. Nagyobb koncentrációban 

azonban már ellentétes hatást fejtenek ki (Ma és Graham, 1999). Ezek a módszerek, különösen az 

összetettebb megoldások azonban rendkívül költségesek, rutineljárásként nem alkalmazhatóak. A 

felhasznált fémsók okozta szennyezés pedig egy környezetvédelmi probléma megoldása közben egy 

újabbat generál. 

Történt kísérlet biotikus és abiotikus tényezőket egyesítő technológia kidolgozására, amelynél 

az atrazin lebontását Klebsiella tenyészet és ózon segítségével valósítják meg (Hapeman, 1995). 

A legígéretesebbnek pillanatnyilag mind gazdasági, mind ökológiai szempontból a 

biodegradációs folyamatokat felhasználó módszerek mutatkoznak. Ezek fejlesztése azonban az 

atrazin esetében jelenleg még kísérleti stádiumban van, gyakorlati felhasználásra nem került (ld. 

2.2.2.). 
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2.2. A bioremediáció 

2.2.1. Általános vonatkozások 

A bioremediáció a szennyezőanyagok biológiai (általában mikrobiális) lebontását jelenti 

kevésbé komplex szerves vegyületekké, optimális esetben szervetlen végtermékekké (pl. 

széndioxid, ammónia, metán) és biomasszává. Környezetbarát, kis költségigényű alternatívát jelent 

a xenobiotikumokkal szennyezett talajok és élővizek tisztításában korábban általánosan alkalmazott 

kémiai-fizikai módszerek kiváltására (Bouwer et al., 1994, Hurst et al., 1997). Legkézenfekvőbb 

felhasználása a biológiailag könnyen bontható (pl. gázolaj) szennyezések kezelése, de ma már jó 

eredmények vannak a rezisztens és rekalcitrant anyagok esetében is. Jelentős előnye, hogy nem 

igényel drága és önmagukban is környezeti rizikófaktort jelentő vegyszereket, valamint az esetek 

többségében in situ, a szennyezés helyszínén végezhető, nem szükséges soktonnányi föld 

megmozgatása, elszállítása.  

A bioremediáció lényege, hogy a kezelés révén természetes mikrobiális (vagy speciális 

esetekben egyéb biológiai, pl. növény) degradációs ill. akkumulációs folyamatokat segítünk elő és 

erősítünk fel. A beavatkozás mértéke számos faktor függvénye: a szennyezés foka, a xenobiotikum 

kémiai természete, biológiai aktivitása és bonthatósága, a talaj fizikai, kémiai biológiai jellemzői.  

A legegyszerűbb megoldás (jól bontható anyagok, kis mértékű szennyezés esetében) az 

autochton mikrobiota biodegradációs kapacitásának aktiválása a kedvező növekedési feltételek 

megteremtésével (biostimuláció). A tápelemek optimális aránya (az általános képlet szerint 

C:N:P:K:S= 100:10:4:1:1) elsődleges jelentőségű. A szénforrás mennyisége általában kielégítő, de 

nem minden esetben hozzáférhető a mikroorganizmusok számára, a nehezen bontható anyagok csak 

igen korlátozott növekedést tesznek lehetővé. A csíraszám és az általános mikrobiális aktivitás 

növelését célozza a különböző kiegészítő szénforrások alkalmazása. Ez a céltól, valamint a 

szennyezés jellegétől függően lehet egyszerű, mint pl. a glükóz, szukróz, mannóz, vagy komplex 

(szalmatörmelék, keményítő, érett komposzt). Rezisztens vagy rekalcitrant anyagok esetében 

inkább az utóbbi hatékony, mivel a nagyon könnyen hasznosítható szénforráson hirtelen felnövekvő 

közösség a szubsztrát kimerülése után összeomlik, mielőtt a szennyező bontása megkezdődött 

volna. A nitrogén illetve a foszfor mennyisége a gyakori limitáló tényező, ez a probléma azonban a 

megfelelő műtrágya vagy szerves trágya adagolásával könnyen orvosolható. Intenzíven művelt 

területek esetén a nyomelemek pótlása is szükségessé válhat (Takács, 1990). 

A pH optimalizálása elsősorban a mikrobiális aktivitás során termelődő szerves savak 

ellensúlyozását jelenti, amely a gyakorlatban többnyire meszezéssel történik. A biodegradáció 

számára általában kedvező, a környezeténél magasabb hőmérséklet a komposztáláshoz hasonlóan 

talajprizmák kialakításával hozható létre (Benedek, 1996).  
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 A bakteriális növekedéséhez emellett elengedhetetlen a megfelelő nedvességtartalom 

kialakítása pl. locsolás révén. Mivel a bioremediációs célokra felhasznált mikroorganizmusok, ill. 

biodegradációs folyamatok általában aerob körülményeket igényelnek, a talaj, vagy a víztest 

keverésével, levegőztetésével érhető el az optimális O2 tartalom. Ezek a kezelések rendkívül 

gazdaságosak, nem környezetkárosítóak, a rizikófaktor minimális. Noha minden beavatkozásnál 

fennáll a veszély, hogy a bolygatás elősegíti a szennyeződés szétterjedését (pl. az anyag 

volatilizációját, vagy bemosódását a mélyebb talajrétegekbe), megfelelő technológia segítségével az 

kiküszöbölhető.  

Amennyiben az endogén mikrobiota nem, vagy nem elég hatékonyan képes a szennyező 

lebontására, szükséges lehet a terület beoltása degradáló szervezetek mesterségesen felszaporított 

tenyészetével. Az inokulum lehet a helyszínről származó mintából dúsító tápközegben kitenyésztett 

kevert, vagy színtenyészet, vagy törzsgyűjteményből származó xenobiotikum bontó kultúra (Assaf 

és Turco, 1994, Wenk, 1998). Allochton mikroorganizmusok előnye, hogy választható nagy 

biodegradációs aktivitással rendelkező törzs, vagy azok optimális arányú keveréke. Molekuláris 

biológiai módszerek segítségével megnövelt katabolikus kapacitással rendelkező, genetikailag 

módosított szervezetek is. Ám ezek többnyire nem kellően kompetitívek a honos mikrobiotával 

szemben. A visszanyerési kísérletek azt mutatják, hogy a bevitt csíraszám rövid idő alatt lecsökken, 

aktivitásuk visszaszorul. Az autochton törzsek ilyen szempontból valamivel sikeresebbek, mivel 

eredendően a helyszín ökológiai körülményeihez adaptálódtak, ám dominanciájukat gyakran ezek 

sem tudják fenntartani, xenobiotikum bontó kapacitásuk pedig általában alacsonyabb. 

Az inokulum túlélése elősegíthető további mesterséges beavatkozásokkal. Mivel a törzs 

fenntartása, tenyésztése laboratóriumi körülmények között zajlik, a pontos ökológiai igényei 

feltérképezhetőek, és így célzottan igazíthatóak a növekedési paraméterek optimalizációjára 

irányuló, fent részletezett eljárások. Megoldást jelenthet a többszörös inokuláció, így a csökkenő 

csíraszám folyamatosan pótolható. A kompetíció mértékét csökkenti, ha a baktériumtenyészetet 

valamilyen felülethez kötve, pl. polimergyöngyök belsejébe zárva juttatjuk a környezetbe. Ez a 

módszer elsősorban vizes közegben alkalmazható, mivel az így létrehozott rendszerek diszperziója 

nehézkesebb, valamint szabad víz szükséges ahhoz, hogy a szubsztrát a lebontó szervezetekhez 

jusson. (Ez utóbbi alól kivételt képeznek az exoenzimeket kiválasztó baktériumok.) Talajban 

természetes „hordozófelületet” jelent a növények gyökérzete. A rhizoplán-rhizoszféra baktériumok 

felhasználása a bioremediációban több szempontból előnyös. A növényzet bizonyítottan stabilizálja 

a mikrobiális közösséget, javítja a biodegradáló szervezetek túlélését, valamint a gyökérextrudátum 

révén serkenti az aktivitást. A talaj megkötése pedig gátolja a szennyezés szétterjedését a szálló 

porral vagy csapadékvízzel. Talajlakó állatok külső vagy belső testfelületeiken ugyancsak 

hordozhatnak xenobiotikum metabolizáló baktériumokat. Kimutatták például, hogy a trágyagiliszta 
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(Eisenia fetida) petéhez kötődő Ralstonia eutropha szervezetek részt vesznek a 2,4-

diklorofenoxiecetsav herbicid lebontásában. Mind a túlélési rátájuk, mind aktivitásuk nagyobb volt 

a szabadon élőknél. A kikelő földigiliszták pedig szerepet játszanak a biodegradáló mikrobák 

szétterjesztésében és bejuttatásában a mélyebb talajrétegekbe (Daane és Häggblom, 1999).  

A mikrobiális oltás azonban felvet újabb ökológiai, közegészségügyi és - különösen a 

genetikailag módosított szervezetek (GMO) estében – etikai problémákat. A xenobiotikumbontó 

szervezetek között, épp flexibilis metabolizmusuk miatt, ami ezt lehetővé teszi, sok a potenciális 

patogén szervezet (pl. különböző Pseudomonas fajok). A GMO törzsek kellő odafigyelés mellett jól 

kézben tarthatóak. Alkalmazhatóak például olyan auxotróf vagy hőszenzitív szervezetek, amelyek 

mesterségesen fenntartott körülményeket, speciális kiegészítő tápanyagot, vagy szűk 

hőmérséklettartományt igényelnek, és így a kezelést követően nem életképesek a talajban. Ennek 

dacára a genetikailag módosított szervezetekkel szemben nagy a társadalmi ellenérzés (Droge, 

1998).  

Az inokulációt tennék szükségtelené azok a jelenleg fejlesztés, laboratóriumi tesztelés alatt 

eljárások, amelyek nem a biodegradáló mikrobát, hanem közvetlenül a katabolikus enzimet, vagy az 

azt kódoló gént hordozó mobilis genetikai elemet használják fel bioremediációs célokra. 

Az enzimatikus tisztítás legegyszerűbb módja a mechanikusan feltárt tenyészet alkalmazása. 

Mivel élő sejteket nem tartalmaz, kisebb az egészségügyi kockázat, előállítása pedig egyszerű. A 

talaj komplex közegében azonban humuszanyagok, ill. az agyagásványok megkötik és ezáltal 

inaktiválhatják az enzimeket, valamint problematikus a működésükhöz szükséges körülmények 

(ionerő, pH) biztosítása. Ezért az enzimek is elsősorban hordozófelülethez kötve, pl. 

polimergyöngybe zárva hasznosíthatóak bioremediációs célokra (Fan és Krishnamurthy, 1995). 

A katabolikus gének potenciális alkalmazása a horizontális géntranszfer jelenségén alapul (ld. 

2.3.), vagyis azt feltételezi, hogy a baktériumok képesek felvenni és expresszálni a közege juttatott 

DNS-t, ill. a mobilis genetikai elemeken (pl. plazmidon) kódolt biodegradációs gének átadódhatnak 

(akár eltérő fajokhoz tartozó) mikroorganizmusok között (de Lorenzo, 1994). Laboratóriumi 

körülmények között, tenyészetben sikerült ezt igazolni, ám a környezetben számos tényező 

hátráltatja, nem steril közegben általában az átadódás nem elég gyakori esemény, ill. a megszerzett 

gének nem fejeződnek ki a befogadó szervezetben. A feltételezések szerint metabolikus aktivitás 

elterjedésének módja egy adott mikrobiális közösségben természetes körülmények között is a gének 

laterális átadódása, így van rá remény, hogy a módszer további fejlesztések után hatékony 

bioremediációs eszköz lehet (Herrick et al., 1997, Peters et al., 1997). 
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2.2.2. Az atrazin szennyezés bioremediációja 

Az atrazin bioremediációjára a fent ismertetett valamennyi módszerrel történt kísérlet, amelyek 

laboratóriumi körülmények között több-kevesebb sikerrel jártak. Az eljárásokat azonban a 

gyakorlatban csak néhány estben tesztelték, kevés irodalmi adat áll rendelkezésre az atrazin 

természetben való mikrobiális bioremediációjára vonatkozóan. Ellentmondásosak a kísérleti 

eredmények az egyes törzsek hatékonyságát, valamint a biodegradáció hatékonyságát befolyásoló 

különböző tényezők relatív jelentőségét illetőn.  

Mandelbaum és munkatársai (1993) talaj mikrokozmoszban vizsgálták az atrazin lebontását 

különböző beavatkozás mellett. A kezdeti jelentéktelen biodegradációt már a talaj nedvesítése is 

szignifikánsan javította. A talajmintákhoz ezután kiegészítő szénforrásként Na-citrátot adagoltak, 

valamint inokulálták az általuk izolált atrazin mineralizáló Pseudomonas törzzsel. 

Legeredményesebb a két kezelés kombinációja volt, de a várakozásokkal szemben a tápanyagpótlás 

önmagában a talajoltásnál hatékonyabbnak bizonyult. Ebben az esetben tehát a korlátozó tényezőt 

elsődlegesen a hasznosítható szénforrás hiánya jelentette. 

A legtöbb vizsgálatban a biodegradáló szervezetek mennyisége volt a meghatározó. 

Valamennyi leírt atrazinbontó baktériumot, szín- és kevert tenyészetet tesztelték mesterségesen 

szennyezett talaj- vagy iszapminták tisztítására. 

Assaf és Turco (1994) dúsító táplevesben felszaporított endogén eredetű kevert tenyészettel 

oltva talajmintában jelentősen felgyorsult biodegradációt tapasztalt, az atrazin 30 nap alatt eltűnt a 

mintából. Hasonló eredményeket kapott Alvey és Crowley (1996). Míg az autochton mikrobiota 

kezeletlen talajban a herbicidnek csak töredékét mineralizálta (2,4 %), három, atrazin szennyezett 

talajból származó törzs elegyével inokulálva ez az arány 84 %-ra nőtt. 

Az atrazin mineralizáló szervezetek közül az Agrobacterium radiobacter J14a csak abban az 

esetben növelte az atrazin biodegradációját (2-5x mértékben), ha az inokulált talaj eredeti 

atrazinbontó populációja csekély volt. Ellenkező esetben csupán a kezdeti lag fázist csökkentette 

(Struthers et al., 1998). 

Mindkét vizsgált Pseudomonas törzs lényegesen hatékonyabbnak bizonyult. Az ADP törzs 

esetében a mineralizáció mértéke 1 %-ról 90-100 %-ra nőtt az inokulációt követően (Saphir és 

Mandelbaum, 1997). A törzs aktivitását sem a kiegészítő szén- vagy nitrogénforrás, sem a magas 

szervez széntartalomból eredő adszorpció nem befolyásolta (Bichat et al., 1999).  

Talajoltás a YAYA6 törzzsel ugyancsak gyors és teljes mineralizációt eredményezett (Wenk, 

1998). Kiegészítő kezelésként a nedvesítés volt hatékony. Külön említést érdemel, hogy a törzs 240 

nap elteltével is aktív volt a talajban, az atrazin jelenlététől függetlenül. 

Topp (2001) a fentiekkel ellentmondó eredményekre jutott. Három atrazinbontó szervezet, a 

mineralizáló Pseudomonas ADP és Pseudaminobacter sp., valamint az izopropil-amino-oldalláncot 
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hidrolizáló Nocardoides sp. talajban való biodegradációs kapacitását és túlélését vetette össze. 

Vizsgálatai szerint csupán a Pseudaminobacter sp. maradt életképes és növelte érdemben a 

degradációt. Feltételezések szerint a jelenség ez utóbbi törzs azon tulajdonságának köszönhető, 

hogy az atrazint szénforrásként is képes hasznosítani. 

2.2.3. A bioremediáció monitorozásának módszerei 

A biodegradáció folyamatának nyomon követése a talajban, üledékben, vagy természetes 

vizekben a bioremediáció problémakörének egyik legintenzívebben fejlesztett, módszertanilag 

legszerteágazóbb, de a mai napig sem teljesen megoldott kérdése (Sayler, 1995). Laboratóriumi 

körülmények között a reakciót többnyire zárt, viszonylag kicsi térfogatban (max. néhány 10L), 

teljesen homogén közegben tanulmányozzák. Így akár kémiai, akár mikrobiológiai megközelítést 

alkalmazunk, sem a mintavétel, sem maga az analitikai lépés, sem az eredmények interpretálása 

nem jelent gondot. 

A természetes rendszerek azonban az általunk vizsgálható mérettartományban nem tekinthetőek 

zártnak. Az érdeklődésre számottartó terület kölcsönhatásban áll környezetével, része a természetes 

anyagáramlásnak. Így a xenobiotikum szennyezések esetében gyakran az sem állapítható meg 

egyértelműen, hogy a vegyület degradálódott, avagy elszivárgás, volatilizáció, hígulás okozza a 

koncentráció csökkenését. A folyamat időbeli lefutásával foglalkozó irodalomban ezért sokszor 

nem lebomlási, hanem a közeg adott rétegére (pl. a talaj vagy víztest felszíni 10-15cm-ére) 

vonatkoztatott disszipációs felezési értékeket találunk.  

Ugyancsak megnehezíti az elemzést a természetes rendszerek heterogenitása. Állóvizeknél a 

függőleges rétegzettség mentén, folyóvizekben a part közelében és a sodorvonalban változó 

aerációs és kémiai paraméterekkel jellemezhető, eltérő anyaggazdálkodású környezeteket találunk. 

A probléma feloldását általában a többpontos mintavétel jelenti, amelyet egyenként vagy elegyítve 

ún. kompozit mintaként analizálnak. Folyóvizekben a víztest mozgását áramlásdinamikai modellek 

segítségével számítják ki, így megoldható egy adott víztérfogat időbeli követése és többszöri 

mintázása (Kolpin és Kalkhoff, 1993). Talajvíz in situ analízisére Shati és munkatársai (1996) 

fejlesztettek ki egy dialízis cellával felszerelt mintavevő berendezést, amely egyben membránba 

zárt baktériumot is tartalmaz, így a bioremediáció az adott ponton in vivo követhető. 

A talajban fokozottan jelentkezik a heterogenitás problémája, mivel itt nem csak egymástól 

néhány méterre, de akár egy talajszemcsén belül is elérő adottságú környezeteket találunk. 

Ezenkívül a xenobiotikumok, valamint a mikrobák interakciója a talajmátrixszal csökkenti a 

szennyezőanyag kinyerhető mennyiségét, ill. a kitenyészthető csíraszámot (Mersie et al., 1998).  
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Kémiai elemzés 

A fent vázolt nehézségek ellenére a xenobiotikum és metabolitjai koncentrációjának meghatározása 

változatlanul az egyik legelterjedtebb módszer a bioremediáció monitorozására (Layton et al., 

1994). Az alkalmazott technikák a vizsgált anyag kémiai természetétől függően felölelik az 

analitikai kémia teljes eszköztárát. A hagyományosan választott papír- és vékonyréteg 

kromatográfiát (PC, ill. TLC) mára szinte teljesen kiszorította a nagyobb felbontású, jobban 

standardizálható és reprodukálhatóbb gázkromatográfia (GC) és nagy hatékonyságú folyadék 

kromatográfia (HPLC). Legkorszerűbbek a tömegspektrometriával (MS) kombinált módszerek 

(GC-MS, ill. HPLC-MS), amelyek ismeretlen szerkezetű új metabolitok kimutatására is alkalmasak. 

Mint arra már utaltunk, a xenobiotikumok jelentős része, így például az atrazin is, adszorbeálódik a 

talajkolloidok felszínén, emiatt a visszanyerés mindössze 5-30 %. Az ebből eredő hiba 

kiküszöbölésére a talajt adalékolják ismert mennyiségű, a vizsgált vegyülethez hasonló adszorpciós 

tulajdonságú anyaggal, majd ennek visszanyerésével korrigálják az analitra mért koncentrációt. 

Mikrobiális aktivitás mérésén alapuló módszerek 

A mikrobiális aktivitás detektálása többnyire laboratóriumi körülmények között, biométer 

palackban vagy mikrokozmosz kísérletben történik. Az eljárás lényege, hogy a szennyezett 

területről származó mintát a természeteshez hasonló körülmények között tartva hosszabb időn át 

rendszeresen vizsgálják, majd a kapott eredményeket extrapolálva következtetnek a helyszínen 

zajló folyamatra. A biométer palackban a minta mikrobiótája által termelt CO2 mérhető, amely 

arányos az aerob mikrobiális aktivitással. Amennyiben ennek mértéke a szennyezett mintában 

megemelkedik a kontrollhoz képest, az biodegradációs aktivitásra utal. A mintát 14C izotóp jelzett 

xenobiotikummal adalékolva a felfogott 14CO2 közvetlenül a lebontó tevékenységről ad 

információt. A módszer kiegészíthető a metabolitok analízisével, biomassza produkció mérésével. 

Alkalmas továbbá kiegészítő tápanyag (szén-, nitrogén- vagy foszforforrás, nyomelemek és 

vitaminok) hatásának elemzésére. A megnövelt biológiai aktivitást a CO2 produkció 

megemelkedése jelzi. Hátránya, hogy nem tisztázott, mennyire vágnak egybe a laboratóriumi és a 

szabadföldi biodegradáció eredményei, és nem ad információt a lebontásban részt vevő 

szervezetekre vonatkozóan.  

Az in situ mikrobiális aktivitás becslése többnyire közvetett módszerekkel történik. Vizsgálható 

a xenobiotikum bontó szervezetek csíraszámának alakulása speciális tenyésztéses eljárásokkal, 

bakteriális fehérje stb. produkció, vizes közegben a folyamat elektronakceptorától függően az oldott 

oxigén, nitrát vagy szulfát fogyása, stb. (Wrenn és Venosa, 1996). 

Közvetlenül a biodegradációs aktivitást jelzi a xenobiotikum bontó enzimek jelenléte. A 

mintából teljes fehérjetartalmat izolálva kétdimenziós gélelektroforézissel, HPLC-vel kimutathatóak 
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a már ismert katabolikus enzimek. Az utóbbi módszer kvantitatív mérésre is alkalmas. Új enzimek a 

teljes fehérje méretszerinti frakcionálásával, majd azok in vitro enzimaktivitásának mérésével 

detektálhatók. 

A katabolikus gének jelenléte és mennyisége ugyancsak jelzi a közeg biodegradációs 

potenciálját. Ismert xenobiotikum bontó génekre tervezhető specifikus primer, így azok a mintából 

kinyert teljes DNS-ből polimeráz láncreakció (polimerase chain reaction, PCR) segítségével 

felszaporíthatók (Erb és Wagner-Döbbler, 1993, Joshi és Walia, 1996). Megfelelő kísérleti felállás 

esetén a módszer kvantitatívvá tehető (kvantitatív PCR) (Mesarch et al., 2000). 

Talajoltó szervezetek in situ kimutatása  

Allochton mikroorganizmusok bioremediációs felhasználása esetén elsődleges fontosságú a 

szervezetek túlélésének és in situ aktivitásának detektálása (van Elsas et al., 1998). Klasszikusan 

visszatenyésztéssel történik, az adott baktériumcsoportra specifikus tápközegen. Nehézsége, hogy a 

tenyésztési módszerek nem kellően szeletívek, és nem különíthető el a talaj endogén mikrobiótája 

az oltó szervezettől (Mesarch és Nies, 1997). Genetikailag módosított, pl. antibiotikum rezisztencia 

gént hordozó inokulum esetében a visszanyerés egyszerű és specifikus, de ezen szervezetek 

alkalmazása ökológiai és egészségügyi szempontból meggondolandó.  

A molekuláris módszerek előnye, hogy a detektálás fajspecifikussá tehető (Wand et al., 1997). 

A 16S rDNS nukleotid szekvenciája adott fajra, variábilis szakaszai adott törzsre jellemzőek. Az 

erre tervezett primerrel az érdeklődésre számot tartó fragmentum PCR technikával felszaporítható. 

Fluoreszcensen jelzett primer használatával in situ PCR-rel a szervezet a mintában pontosan 

lokalizálható. Megfelelő kalibrációval a módszer kvantitatívvá is tehető (Lee et al., 1996). 

Hátránya, hogy aprólékos optimalizációt igényel, negatív eredménynél nem dönthető el 

egyértelműen, hogy valamilyen anyag (pl. huminsavak, reziduális fehérje) gátolja a reakciót, vagy a 

vizsgált mikroorganizmus csakugyan nincs jelen a mintában. 

Ugyancsak a 16S rDNS régióra készíthető fluoreszcensen jelzett homológ oligonukleotid próba, 

amely a keresett szervezet DNS-ével in situ hibridizáltatható. Megfelelő mikroszkópos detektálás 

esetén ez a módszer akár egyes baktériumsejtek elhelyezkedésének meghatározására is alkalmas. 

Mivel a jelintenzitás arányos a csíraszámmal, kvantitatív becslésre is felhasználható (Amman, 

1995). 

A legtöbb baktériumcsoport sejtfala tartalmaz az adott nemzetségre vagy fajra specifikusan 

jellemző összetevőt (pl. különleges zsírsavak, kinonok, fehérjék), ún. kemotaxonómiai markert 

(White et al., 1998). Ezek az anyag kémiai természetétől függően választott mintaelőkészítési 

módszerrel kinyerhetőek a közegből, majd minőségileg és mennyiségileg analizálhatóak, általában 

GC, vagy HPLC segítségével. 
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2.2.4. Mikrobiális diverzitás vizsgálata 

Adott mikrokörnyezetben a fizikai, kémiai és biológiai paraméterek függvényében a 

mikrobiális közösség egyensúlyban van, összetétele viszonylag stabil. Minden külső beavatkozás, 

pl. aeráció, a tápanyagellátottság megváltozása felborítja a kialakult dominancia viszonyokat, az 

addig uralkodó fajok háttérbe szorulnak, helyüket az új feltételeket jobban toleráló szervezetek 

foglalják el. Ez megfigyelhető xenobiotikum szennyezés esetén, elszaporodhatnak a szennyező 

anyagot bontó vagy toleráló mikroorganizmusok, a másodlagos hatások (pl. C-N arány 

megváltozása) a közösség egészére kihatással van (White et al., 1998, Frostegård et al., 1996).  

A klasszikus, tenyésztéses módszerekkel a mikrobiotának csupán egy töredéke izolálható. 

Mivel minden tápközeg valamilyen mértékig szelektív, a kapott eredmény nagymértékben függ a 

választott tenyésztési körülményektől. Mivel a fajok telepmorfológia és más, egyszerű fenotipikai 

bélyegek alapján nem különíthetőek el, a változatosság felméréséhez további hosszadalmas és 

munkaigényes identifikáció szükséges. A tenyésztéses eljárás torzítása miatt mennyiségi viszonyok 

becslésére csak fenntartásokkal alkalmazható. 

A molekuláris vizsgálati módszerek konkrét fajösszetétel meghatározására nem vagy csak 

korlátozottan alkalmasak. Mivel a baktériumok tenyésztésre egyáltalán nem kerülnek, 

tulajdonságaikról, anyagcseréjükről, ökológiai szerepükről sem ad felvilágosítást. Nagyon hatékony 

módszer azonban a teljes bakteriális diverzitás gyors, egyszerű, és jól standardizálható és 

összehasonlító elemzésére. 

Az egyik legegyszerűbb megoldás a minta teljes zsírsav GC vagy HPLC analízise. Egy 

baktérium kultúra sejtfal zsírsav összetétele standard tenyésztési körülmények mellett akár faji 

szintű identifikációt is lehetővé tesz. A közösségi spektrumban a relatíve kis felbontás miatt fajok 

nem azonosíthatóak, viszont információt ad a nagyobb baktériumcsoportok mennyiségi viszonyairól 

(Guckert et al., 1985), így alkalmas a diverzitás változásainak követésére (Stephen et al., 1999a, 

MacNaughton et al., 1999). 

A szintén fajspecifikus 16S rDNS ugyancsak alkalmas diverzitás becslésre. A minta totál DNS-

éből PCR technikával felszaporítható a kívánt szakasz. Különböző restrikciós endonukleázokkal 

hasítva, majd agaróz gélen megfuttatva a közösségre jellemző sávmintázatot kapunk. Egy nehézfém 

(réz) szennyezés esetében igazolták, hogy a mintázat szoros összefüggésben volt a szennyezőanyag 

koncentrációjával. Így ez a módszer bizonyítottan alkalmas a bioremediáció folyamatának 

követésére (Smit et al., 1997). Még nagyobb felbontást tesz lehetővé a denaturáló gradiens 

gélelektroforézis. Az amplifikált 16S rDNS keveréket denaturáló gradiens gélen futtatva a DNS 

darabok G és C nukleotid tartalmuk függvényében válnak szét. Így optimális esetben egy sáv egy 

fajnak felel meg. A mintázat tehát alkalmas a fajszintű diverzitás becslésére (Muyzer et al., 1993). 

A sávintenzitás alapján dominancia viszonyokra is következtethetünk, illetve a különálló sávokat a 
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gélből kivágva nukleotid sorrendjüket meghatározhatjuk, ami a faji identifikációt is lehetővé teszi. 

Ez a módszer hatékonynak bizonyult a diverzitás bioremediáció során bekövetkező változásának 

nyomon követésére valós és kísérleti szennyezések esetében egyaránt (MacNaughton et al., 1999, 

Stephen et al., 1999a), valamint talajoltó szervezetek detektálására is (Stephen et al., 1999b), mivel 

a törzsből származó 16S rDNS szakaszt a közösségi minta mellett futtatva azonosítható a kívánt 

sáv. 

2.3. A horizontális génátvitel 

A genetikai anyag laterális vándorlása különböző fajok között spontán előforduló, természetes 

folyamat az élővilágban (Coughter, 1989). A baktériumok és archeák körében, ahol a reprodukciós 

rekombináció nem lehetséges, elsőleges szerepe van a genetikai változatosság fenntartásában 

(Christensen et al., 1998), de előfordul magasabbrendű szervezetek között is. Mi több, megfigyeltek 

olyan eseteket, amikor a gének átadása nem csupán eltérő fajok, hanem filogenetikailag sokkal 

távolabb álló csoportok (pl. archeák és baktériumok, vagy baktériumok és magasabbrendű 

növények) között megy végbe. A jelenleg elfogadott elmélet szerint az új genotípusok megjelenése 

prokarióta genomban elsősorban horizontális géntranszfer következménye, és csak másodlagos a 

mutációk szerepe (van der Meer, 1998, Poelarends et al., 2000). A DNS három különböző 

mechanizmussal juthat be a baktériumsejtbe. A legáltalánosabb a transzformáció, amelynek során a 

sejt környezetéből vesz fel csupasz, általában rövid kétszálú DNS darabokat, tekintet nélkül azok 

eredetére (Lorenz, 1994). A konjugáció során mobilis genetikai elemek, konjugatív plazmidok vagy 

transzpozonok átvitele történik (Ravatn et al., 1998, Nielsen et al., 1994). Ez a folyamat sejt-sejt 

kontaktust igényel a donor és a recipiens között, de végbemehet nem rokon baktériumok, vagy akár 

prokarióta és eukarióta sejt között is, és lehetőség van hosszabb nukleinsav szakaszok átadására. A 

transzdukció során a transzfert fágok végzik, vagyis az átvihető DNS mérete a vírus fejének 

nagyságától függ. A potenciális donort és recipienst a fág gazdaspecificitása határozza meg, a 

sejteknek azonos fágfelismerő, ill. -kötő hellyel kell rendelkezniük. Így ez a mechanizmus 

elsősorban közel rokon baktériumok között jellemző (Jiang, 1998). 

A horizontális géntranszfer esemény sokkal gyakoribb, mint ahány szervezet valóban módosul, 

mivel az így felvett genetikai anyag jelentős részét lebontják a sejt endonukleázai. A megmaradt 

hányad integrálódhat a recipiens sejt genomjába, amennyiben hordoz azzal homológ nukleinsav 

szakaszokat, és így a sejtvonalban tovább örökíthető. Kifejeződni azonban csak akkor tud, ha a 

befogadó sejt transzkripciós és transzlációs rendszere képes felismerni, ezért ritkább a 

működőképes génátvitel a filogenetikailag távolabb álló csoportok között. 

Egy génen belüli kisméretű inszerciók ún. mozaik allélt hozhatnak létre, ilyet figyeltek meg pl. 

2,4-D bontó szervezetek esetében (Fulthrope et al., 1995). Több, funkcionális egységet képező gén 
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(pl. egy sokgénes plazmid) beépülése ugyancsak lehetséges. A nagyméretű, összefüggő inszerciók 

(ún. genetikai szigetek) felvétele az egyik leggyorsabb módja a változó környezethez való 

adaptációnak. Ismeretesek pl. az Enterobacteriaceae körében ún. patogenitási szigetek, de kódolhat 

ilyen régió teljes szintetikus vagy katabolikus útvonalakat. A horizontális géntranszfer eredetű 

gének detektálhatóak a genomban eltérő kodon használat, ill. GC tartalom alapján, vagy 

filogenetikai elemzéssel (mivel az idegen génszakasz egészen más fajokkal való rokonságot mutat, 

mint a genom többi része). 

A horizontális géntranszfert legrészletesebben antibiotikum géneknél vizsgálták, elsősorban 

metodikai okokból, mivel ezeket a legkönnyebb nyomon követni. Mára azonban kiterjedt irodalma 

van a katabolikus gének laterális terjedésének is. Megfigyelték többek között naftalin, 

klorokatechin, diklórpropán, valamint a 2,4-diklorofenoxicetsav (2,4-D) herbicid 

biodegradációjában résztvevő enzimek átvitelét (Stuart-Keil et al., 1998, Herrick et al., 1997, 

Tiirola et al., 2002). Azonban a transzfer akkor igazán hatékony, ha mind a donor, mind a recipiens 

nagy számban van jelen. A természetes mátrixok (pl. a talaj) is gátolják a folyamatot, így pl. a 2,4-D 

katabolikus enzimei esetében a konjugációs ráta steril talajban 2, nem sterilben pedig 3 

nagyságrenddel alacsonyabb volt, mint folyadékkultúrában (Neilson et al., 1994). 

A laterális génátvitel optimális körülményeiről ellentmondóak a vélemények. Egyes szerzők 

szerint azonos a talajbaktériumok növekedésének legkedvezőbb feltételeivel (hőmérséklet, pH és 

tápanyagtartalom), míg mások épp az extrém hatások (pl. hősokk, higanyszennyezés) indukciós 

szerepét hangsúlyozzák (Neilson et al., 1994). Abban azonban minden szerző egyetért, hogy a 

szelekciós nyomás elsődleges fontosságú. Vagyis abban az esetben fog idegen fajoktól származó 

genetikai anyag fennmaradni és továbbörökítődni, ha a géntranszfer következtében módosuló 

fenotípus előnyös valamely környezeti tényezőhöz való adaptációban. Ilyenek például az 

antibiotikum rezisztencia, vagy xenobiotikum szennyezett területen a katabolikus géncsoportok is 

(Wiener, 1998). A transzfer szempontjából az előbbiek kedvezőbb helyzetben vannak, mivel 

általában kisméretű és nagy kópiaszámú plazmidon kódoltak, míg az utóbbiak plazmidja lényegesen 

nagyobb, és egy sejtben csak 1-3 példánya van jelen (Ravatn et al., 1998). 

Mivel a működőképes gének átvitelének leghatékonyabb módja a konjugáció, amely sejt-sejt 

kontaktust igényel, mindazon helyek, ahol nagyszámú baktérium van jelen, elősegítik a folyamatot. 

Ilyen „forró zóna” (hot-spot) a talajban a talajlakó élőlények külső és belső testfelszíne. Kimutatták 

a horizontális géntranszfer fokozott gyakoriságát rizoplán, filloplán és rizoszféra társulásokban, 

valamint földigiliszta bélcsatornájában (Kidambi et al., 1996, Daane et al., 1996). 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. Talajminták 

3.1.1. Mintavétel 

A mintavételezés a vas megyei Ják község határában, egy felújításra váró kúriához tartozó 

területen történt. Az épületegyüttes korábban a helyi TSZ tulajdonában állt, maga a kúria 

növényvédőszer raktárként és elosztóhelyként működött az 50-as évek közepétől egészen a TSZ 

felbomlásáig. Egyéb gyomirtó szerek mellett nagy mennyiségű atrazint is tároltak itt. Az óvatlan 

kezelés következtében a terület nagy része súlyosan szennyeződött különböző herbicidekkel, a 

talajtakaró növényzet még több mint 10 évvel a raktározás megszűnése után sem összefüggő. A 

raktárhoz további kiszolgáló egységek – gépraktár, műhely, benzinkút – kapcsolódtak, ezek 

körzetében gázolaj szennyeződésre utaló nyomok is felfedezhetők. A mintavételre 2001. májusában 

került sor, amihez random módon hét, a raktár közelében lévő pontot választottunk ki (T1- T7, ld. 

3. ábra). 

 

3. ábra A mintavételi helyszín. A számok a mintavételi pontokat jelzik. 

 

A mintavételhez a felszínt megtisztítottuk, majd a talaj felső 10-15 centiméteres rétegéből steril 

spatula segítségével kb. 0,5 kg mennyiséget mértünk be steril, zárható, műanyag dobozokba. A 

mintákat feldolgozásig (max. 1 hónap) 4°C-on tároltuk. A különböző vizsgálatokhoz szükséges 

anyagmennyiségek kivétele a mintatároló dobozokból steril körülmények között zajlott.  

Kúria

Műhely

Raktár

Üzemanyag töltő
állomás

1

2

3
4

5

6

7



- 28 -  

3.1.2. A talajminták jellemzése 

A szemcseméret eloszlásának meghatározásához a talajmintákat homogenizáltuk, majd 2 mm-

es szitán átszitáltuk. A 2 mm alatti frakciókat további szitálással, majd ülepítéssel választottuk szét 

(Stefanovits et al., 1999).  

A minták teljes szerves széntartalmát tömény kénsavas kálium-dikromáttal oxidáltuk, majd a 

keletkezett Cr3+ ionok mennyiségét határoztuk meg spektrofotometriásan. A szerves N-tartalmat 

Kjehldahl szerint tömény kénsavval és hidrogénperoxiddal oxidáltuk, majd a reakció eredményét 

Nessler reagens hozzáadása mellett spektrofotometriásan vizsgáltuk, és ebből számítottuk a 

kiinduló értéket (HACH, 1993). A kémhatást 1:5 vizes diszperzióban HACH (Loveland, USA) 

gyártmányú kombinált pH elektróddal (38400 00 sz. modell) határoztuk meg. 

A talajmintákban az atrazin koncentrációját, valamint az egyéb szennyezőanyagok jelenlétét 

aceton-hexán eleggyel végzett oldószeres extrakciót követően reverz fázisú HPLC-MS elemzéssel 

határoztuk meg (ld. 3.13.). 

A tenyészthető csíraszám becslése határhígításos (Most Probable Number, MPN) eljárással 

történt. A mintákból 1 g-t mértünk be 99 mL steril desztillált vízbe. 5 perc ultrahangos rázatás után 

10 tagú, 10-szeres hígítási sort készítettünk, majd ezek 0,5 mL-es részleteivel 4,5 mL táplevest 

inokuláltunk, 5 párhuzamos alkalmazásával. A módszer xenobiotikum-bontó szervezetek célzott 

kimutatására is alkalmas (Wrenn és Venosa, 1996). Húspepton táplevest alkalmaztunk az teljes 

tenyészthető csíraszám, 100 mg L-1 atrazint tartalmazó atrazin-mannóz (AM) táplevest az 

atrazinbontó szervezetek mennyiségének megállapításához. Mivel az atrazin alacsony 

vízoldhatósága (33 mg L-1) miatt ez utóbbi enyhén zavaros, a bakteriális növekedés jelzésére 

rezazurin redoxindikátort használtuk 10-3g L-1 végkoncentrációban. Növekedés hatására a 

tápoldatban bekövetkező redoxpotenciál-változás miatt a rezazurin kezdetben kék színe 

halványpirosba csap át. (A tápközegek összetételét ld. 3.12.) Az eredményt 1 hetes, 28 °C-on, 

rázógépben történő inkubálást követően olvastuk le, majd a csíraszámot McCardy-féle MPN-

táblázatok segítségével becsültük.  

3.2. A víz- és üledékminták 

3.2.1. Mintavétel az üledékből 

A kisoroszi víztermelő telep a Szentendrei-sziget északi felén található kutakból áll. A 

víztermelés szempontjából kedvező fekvése és korszerű kialakítása miatt a Vízművek egyik 

legnagyobb kapacitású és legjobb minőségű vizet szolgáltató egysége. Mintavételi helyünket a telep 

területén, az ún. Kisoroszi I. számú kút közvetlen szűrőterületén jelöltük ki (4. ábra). Egy, az ELTE 
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Mikrobiológiai Tanszéken korábban lefolytatott kísérletsorozat alkalmával már történtek 

mintavételek ezen a területen (Zalmum, 1997). A mintavétel 1997. júniusában egy speciálisan erre a 

célra tervezett mintavevő berendezéssel történt. Ennek során a partvonaltól 3-4 méter távolságban a 

víz alatti görgetett kavics aljzatba lefúrva 6 db 70-80cm hosszúságú, 10cm átmérőjű magmintát (S1-

S6) vettünk, amelyeket még a helyszínen a laboratóriumi modellrendszerhez tartozó PVC csövekbe 

csúsztattunk, és így szállítottuk a modell üzemelési helyére, az ELTE Mikrobiológiai Tanszékére.  

 

4. ábra Az üledék mintavétel helyszíne 

3.2.2. A laboratóriumi modellrendszer  

A berendezést a természetes középhőmérsékletnek megfelelő egyenletes 10-12°C 

hőmérsékleten üzemeltettük. A modell központi részét a mintákat (S1-S6) tartalmazó, függőleges 

helyzetbe állított 6 db 105 mm belső átmérőjű PVC műanyag cső alkotta (5. ábra). A csövek oldalán 

Kisoroszi 1. 
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egyenletes elosztásban 5 db mintavételt lehetővé tevő elzárható oldalkifolyót alakítottunk ki. A 

csövek aljához szűrővel ellátott nyíláson keresztül 20 mm átmérőjű PVC szifoncsövek 

csatlakoznak. A magmintákat tartalmazó csöveket felülről folyamatosan Budapest északi részéről 

származó, felhasználásig hűtőszekrényben tárolt dunavízzel áramoltattuk át, a víz szintjét mindig az 

üledék minták felett 15-20 cm-rel tartva. Az üledékbe szivárgó víz gravitációs úton halad keresztül 

az oszlopokon, melyek aljából a hidrosztatikai nyomás hatására a szifoncsövekbe kerül. Az ezekben 

kialakuló víztérből egy perisztaltikus pumpa szívóereje segítségével 2 mm belső átmérőjű rugalmas 

falú szilikoncsöveken keresztül történik a kifolyó víz elvezetése, melyet műanyag palackokban 

gyűjtünk össze. Ez a rendszer egyesíti a laboratóriumi és in situ mikrokozmosz előnyeit. Szinte 

bolygatatlan rétegzettségű dunai kavicsüledéket tartalmaz, táplálása dunavízzel történik, így 

működése jól közelíti a természetes viszonyokat. Ugyanakkor kialakítása lehetővé teszi az üledék 

belsejében zajló folyamatok nyomon követését, amire in situ gyakorlatilag nincs lehetőség. 

 

 

 

5. ábra A laboratóriumi modellrendszer sematikus rajza.  

A-víztartály, b-szabályozható befolyó, c-víz szintje az üledék felett, D- oldalkifolyók, e-üledékoszlop, f-

perisztaltikus pumpa, g-kifolyó mintagyűjtő 

 

3.2.3. A vízminták 

Az alábbi vizsgáltatok során felhasznált vízminták a modellrendszer oldalsó és végkifolyójából 

származtak, valamint minden esetben analizáltuk a befolyó (tehát a natív dunai) vizet is. 
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Vízkémiai paraméterek 

A vízminták ivóvíz-minőség szempontjából jelentős ionjainak koncentrációját, valamint pH-ját 

és vezetőképességét határoztuk meg. 

A vízminták vezetőképességének meghatározásához egy HACH (Loveland, USA) gyártmányú 

mérőelektródot használtunk (44 600 sz. modell). A kémhatás mérése ugyanezen cég kombinált 

elektródos pH mérőjével történt (38400 00 sz. modell). A minták nitrát-, nitrit-, ammónia- és 

foszfáttartalmát egy HACH DR 2000 típusú spektrofotométer alkalmazásával határoztuk meg, az 

alábbi, gyártó által specifikált módszerek felhasználásával (HACH, 1993). 

 NO3
- (mg L-1): kadmium redukciós módszer (8171. sz. módszer). 

 NO2
- (mg L-1): diazotálás módszere (8507. sz. módszer) 

 NH4
+ (mg L-1): Nessler módszere (8038. sz. módszer) 

 oldott PO4
3- (mg L-1): Molibdátos-aszkorbinsavas meghatározás (8048. sz. módszer) 

Csíraszámbecslés 

 A tenyészthető csíraszám becslése a vízminták esetében is MPN módszerrel történt. A 

mintákból alapos vortexelését követően (amelynek célja az esetleges baktérium-aggregátumok 

diszpergálása) 15 tagú, 10-szeres hígítási sort készítettünk, majd ezek 0,5 mL-es részleteivel 4,5 mL 

táplevest inokuláltunk, 5 párhuzamos alkalmazásával. Húspepton táplevest (ld. 3.12.) alkalmaztunk 

a teljes tenyészthető csíraszám meghatározására. A növekedést 24, 48 és 168 óra elteltével 

detektáltuk, majd a kapott adatokat a McCardy-féle MPN táblázatok segítségével korrigáltuk. 

3.3. Az atrazin lebontása a környezetben 

3.3.1. Atrazin degradációja a talajban 

A talajminták származási helyén in situ zajló atrazinbontást nem állt módunkban részletesen 

nyomon követni, mert a hosszabb időszakban való többszöri mintavétel nem volt megoldható. Így 

az ott zajló biodegradációs folyamatra csak a mintákban detektált metabolitok alapján 

következtettünk. A bomlástermékek és a reziduális atrazin meghatározása oldószeres extrakcióval 

(aceton-hexán elegyben) és RP-HPLC/MS analízissel történt. 

3.3.2. Atrazin degradációja az üledékben 

Az atrazin szennyezés sorsát az üledékben több fázisban vizsgáltuk. Elsőként meghatároztuk az 

atrazin és metabolitjai háttérkoncentrációját a Dunában, valamint a mintavételi hely közelében 

fekvő parti szűrésű kutak vizében. A vízmintákat szilárd fázisú extrakciós (SPE) patronokkal 

extraháltuk, majd HPLC-MS segítségével elemeztük.  
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Ezt követően nagyobb atrazin terhelés hatásait tanulmányoztuk a laboratóriumi 

modellrendszerben, egyszeri, majd folyamatos mesterséges szennyezés mellett. Az egyszeri, 

lökésszerű atrazinterheléssel egy olyan környezeti katasztrófát, pl. szállítás során történő 

vegyszerömlést modelleztünk, amelynek során hirtelen nagy mennyiségű anyag kerül a Duna 

vizébe, majd onnan az üledékbe. Egy ilyen jellegű szennyeződés hatásának, valamint nagy dózisú 

atrazin sorsának vizsgálatához az S5 üledékoszlopra 450 μg atrazint vittünk fel 10 mL desztillált 

vízben oldva az üledékoszlop felszínére. A kifolyó vizet a felvitel pillanatától 300 mL-es 

frakciónként felfogtuk, majd RP-HPLC/MS segítségével atrazinra és metabolitjaira analizáltuk. 

Mivel ez a mérés a nagy frakciók miatt a vizsgált anyag megjelenésének kezdeti időszakáról nem 

adott elegendő információt, az atrazin koncentráció háttérszintre csökkenését követően 

megismételtük a méréssorozatot 2 mL 80 μg atrazint tartalmazó oldat felvitelével. A jobb felbontás 

eléréséhez ezúttal a kifolyó vízből 100 mL-es frakciókat szedtünk. 

A folyamatos atrazin terhelés egy hosszabb távú, állandó, de alacsonyabb koncentrációjú 

atrazinszennyezést modellezését, valamint az üledék mikrobiótájának atrazinhoz való adaptációját 

célozta meg. A hatás elemzésére a laboratóriumi modellben az S5 üledékoszlopot 5 hónapon át 100 

ppb hozzáadott atrazint tartalmazó dunavízzel áramoltattuk át. Az oszlop kifolyó vizéből hetente 

egyszer 500 mL-es mintát vettünk, és ennek atrazin koncentrációját vizsgáljuk. Az atrazin terhelés 

okozta bakteriális csíraszám változást MPN módszerrel húspepton táplevesben (ld. 3.12.) 

vizsgáltuk. Mivel az atrazinbontók csíraszámának mérése a talajmintáknál leírt módon, specifikus 

MPN módszerrel nem adott értékelhető eredményt (valószínűleg a kis sejtszám következtében), 

ezek mennyiségét atrazin-ammónia (összetételt ld. 3.12.) szintetikus szilárd táptagaron becsültük. 

Ez utóbbihoz a hígítatlan és 10x-esére hígított vízminták 100 μL-es részleteit szélesztettük a 

táplemezekre, 3 párhuzamos alkalmazásával, majd 1 hetes, 28 ºC-os inkubációt követően leolvastuk 

a telepszámot. Mivel csak két hígítást vizsgáltunk, az így kapott eredmények az atrazinbontó 

csíraszámra csak közelítő értéket adnak. 

3.4. Atrazinbontó szervezetek izolálása 

3.4.1. Atrazinbontó szervezetek izolálása talajból 

Atrazinbontó talajbaktériumok izolálása atrazint egyedüli szén- ill. nitrogénforrásként 

tartalmazó AA és AM dúsító táplevest és szilárd táptalajt használtunk (összetételt ld. 3.12). A 

talajmintákból 1-1g-ot helyeztünk 50 mL, 600 mg L-1atrazint tartalmazó AA és AM táplevesekbe, 

majd 1 hétig 28°C-on rázatva inkubáltuk. Ezt követően ezek 2 mL-es részletét 50 mL friss 

táplevesekbe vittük át. Az eljárást még kétszer ismételtük, majd a harmadik inkubációt követően a 

dúsító tenyészetek 0,5 mL-éből steril vízzel 5 tagú hígítási sort készítettünk, majd 100 μL-ét 
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szélesztettük 600 mg L-1 atrazint tartalmazó AA és AM tápagar lemezekre. 1 hetes 28°C-os 

inkubációt követően az egymástól jól elkülönülő, 2 mm-nél nagyobb átmérőjű telepeket izoláltuk, 

majd ezeket többször átoltással tisztítottuk. Az izolált törzsek közül 25 bizonyult tartósan 

fenntarthatónak, így a további vizsgálatok során ezekkel dolgoztunk. A törzsfenntartás ugyancsak 

AA és AM tápagar lemezeken történt. 

3.4.2. Atrazinbontó szervezetek izolálása a vízmintákból 

A laboratóriumi modellrendszerből atrazinbontó szervezeteket mesterséges adaptáció, 5 

hónapos folyamatos atrazin terhelés után izoláltunk. A kitenyésztéshez atrazint egyedüli 

szénforrásként tartalmazó atrazin-ammónia lemezeket használtunk (összetételt ld. a 3.12. pont), 

amelyre dunavízből, az atrazinnal átáramoltatott (S5) üledékoszlop vég- és oldalkifolyóiból, 

valamint a többi oszlop kifolyójából származó hígítatlan és tízszeresre hígított vízmintából 100 μL-t 

szélesztettünk. A telepeket ez esetben is egy hetes inkubáció után izoláltuk, majd többszöri 

átoltással tiszta tenyészeteket nyertünk. Így összesen 17, atrazinon, mint egyedüli szénforráson 

fenntartható törzset kaptunk 

3.5. Az atrazinbontó törzsek morfológiai és biokémiai jellemzése 

Szabad szemmel, illetve kis nagyítású sztereomikroszkóppal vizsgáltuk az alábbi 

telepmorfológiai bélyegeket: a telep alakja, színe, mérete, felülete, átlátszósága, állaga. 

Fáziskontraszt fénymikroszkóp segítségével megfigyeltük a baktérium tulajdonságait: a sejtek 

alakját, méretét, esetleges összekapcsolódásukat (láncok, fonalak, sejtaggregátumok jelenléte), 

spóra - és metakromatikus granulum képzésüket, valamint mozgásképességüket. Sejtfalszerkezetük 

vizsgálatához elvégeztük a klasszikus Gram-tesztet, illetve az ún. japán Gram-tesztet. Az endospóra 

képzés kimutatására Schaeffer-Fulton-féle spórafestést alkalmaztunk (a tesztek leírását ld. az M2 

mellékletben). Az izolált törzsekkel mindegyikével elvégeztük a klasszikus biokémiai tesztek közül 

elvégeztük a kataláz, a Kovács-féle oxidáz, és a Hugh-Leifson-féle oxidatív-fermentatív 

glükózhasznosítási próbát. 

3.6. Az atrazinbontó szervezetek szénforrás-hasznosítás spektruma 

A BIOLOG rendszer Gram pozitív és Gram negatív szervezetek jellemzését teszi lehetővé 95 

különböző szénforrás hasznosítása alapján. A hozzá kapcsolódó számítógépes adatbázis 

segítségével akár faji szintű identifikációra is alkalmas. A 96 lyukú mikrotiter lemez cellái egy-egy 

szénforrást és redox indikátort tartalmaznak. A Gram pozitív és a Gram negatív szervezetek 

vizsgálatára különböző lemezek szolgálnak. A vizsgálat során a rendszerhez tartozó speciális 
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táptalajon (BUGM) növesztett 24 órás tenyészetek sejtjeiből fiziológiás sóoldatban szuszpenziót 

készítünk, majd ebből 0,15 mL-nyi mennyiségeket a cellákba pipettázunk. A beoltott lemezeket 

28oC-os termosztátban inkubáljuk, majd 4 ill. 24 óra elteltével leolvassuk az eredményeket. Az 

adott vegyület hasznosítását jelentő pozitív reakciót az indikátor piros színváltozása jelzi.  

3.7. Az atrazinbontó szervezetek azonosítása 16S rDNS szekvencia alapján 

Az atrazinbontó baktériumok identifikációja a pillanatnyilag legkorszerűbbnek és 

megbízhatóbbnak tartott molekuláris biológiai módszer, a 16S riboszómális RNS cDNS-ének 

fajspecifikus szakaszának szekvencia-meghatározásával történt. Ehhez szükséges a bakteriális 

sejtek feltárása, a teljes genomiális DNS kinyerése és tisztítása. A kívánt szakasz polimeráz 

láncrekció (PCR) segítségével szaporítható fel a szekvenáláshoz szükséges mennyiségűre. A 

bázissorrend analízise Sanger-féle stopukleotid módszeren alapul. Ennek során a polimeráz reakciót 

különböző lánchosszúságnál fluorescensen jelzett didezoxi nukleotidok megállítják. A kapott DNS-

darabokat kapilláris elektroforézissel választjuk el, majd a fluoreszcens jelet detektáljuk, ez adja 

meg a nukleotidsorrendet. Az alábbiakban részletezzük az eljárás pontos kivitelezését. Mivel a 

módszer számtalan különféle bonyolult összetételű reagenst használ, ezek receptúráját a jobb 

áttekinthetőség végett a M3 mellékletben közöljük. 

3.7.1. A sejtek feltárása  

A baktériumsejtek feltárása enzimatikus reakcióval történt. Steril 1,5 mL-es Eppendorf-

csövekbe 400 μL lízispuffert pipettázunk, majd ebben kacsnyi mennyiségű, 24-168 órás tiszta 

tenyészetből származó baktériumtömeget szuszpendáltunk. 10 μL lizozimot adtunk hozzá, majd 

vortexelés után 37°C-os vízfürdőben 30 percig inkubáltuk. Ezt követően minden mintához 20 μL 

proteináz K-t és 10 μL SDS-t adtunk, alaposan összerázva homogenizáltuk, és ezt 60°C-os 

vízfürdőben további 30 percig inkubáltuk.  

3.7.2. A teljes genomi DNS izolálása (fenol-kloroformos extrakció) 

Az előző lépés során nyert lizátumhoz 400 μL fenolt adtunk, majd az elegyedés elősegítésére 

erőteljesen vortexeltük. Az oldószeres és vizes fázis szétválasztása 4°C-on, 10 perces 14000g-s 

centrifugálással történt. A felülúszót (a DNS-t tartalmazó vizes fázist) óvatosan új, steril Eppendorf-

csövekbe vittük át, majd a fenol nyomok eltávolítására egyenlő mennyiségű kloroform (kb. 400 μL) 

hozzáadásával extraháltuk, vortexeltük, majd a csöveket ismét 4°C-on 14000g-vel 10 percig 

centrifugáltuk. A centrifugálást követően 300-400 μL felülúszót óvatosan új csövekbe vittünk át. Az 

így kapott oldat már mentes a sejttörmeléktől, lipidektől, és nem vagy csak nyomokban tartalmaz 
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fehérje komponenseket. A PCR reakciót azonban mikromennyiségű szennyezés is zavarhatja, ezért 

további tisztítási lépés beiktatása szükséges. 

3.7.3. A DNS tisztítása 

A kivont DNS-t Prep-A-Gene DNS tisztító kittel tisztítottuk meg, gyártó utasításai szerint. A 

folyamat lényege, hogy egy szilikát alapú mátrix specifikusan megköti a DNS-t, így amellől az 

esetleges szennyező anyagok eltávolíthatók. A fenol-kloroformos extrakcióból származó oldathoz 1 

mL kötő puffert (binding buffer, BB) és 10 μL mátrixot adtunk. Óvatos keverést követően 15 percig 

szobahőmérsékleten inkubáltuk, ezalatt a DNS a mátrixon adszorbeálódott. A mátrixot 1,5 perc, 

14000g centrifugálással ülepítettük, a felülúszót dekantáltuk. A kötődés újabb 500 μL BB 

hozzáadásával erősítettük, majd a mátrixot 2 x 750 μL mosó pufferrel (wash buffer, WB) öblítettük. 

Az egyes lépések között a mintát minden alkalommal 1,5 percig centrifugáltuk 14000g-vel, majd a 

felülúszót elöntöttük. A utolsó mosás után a puffer maradványait pipettával eltávolítottuk, majd a 

mátrixhoz 50 μL HPLC minőségű, steril desztillált vizet adunk. A DNS elúciója 15 perces 

inkubációval történt 37°C-on. A mátrixot 3 perces, 14000g centrifugálással kiülepítettük, majd a 

DNS-t tartalmazó felülúszót steril Eppendorf-csőbe vittük át. Az így megtisztított DNS-t további 

felhasználásig -20°C-on tároltuk.  

3.7.4. A DNS amplifikáció 

PCR segítségével lehetőség nyílik egy néhány 100 vagy akár 4-5000 bázispárból álló DNS 

szakasz specifikusan felszaporítására. A reakciót 0,2 mL-es PCR-csövekben végeztük. Az egyes 

csövek az alábbi reakcióelegyet tartalmazták (végtérfogat 50 μl): 

 5 μL 10x-es töménységű Mg-mentes PCR reakció puffer 

 10 μL dNTP (dezoxinukleotid-trifoszfát) keverék (1 mM) 

 3 μL MgCl2 (25 mM) 

 0,5 μL-0,5 μL 27f (forward) és 1525r (reverse) univerzális Eubacteria primer (0,2 μg/μL) 

 2 μL DNS templát 

 0,4 μLTaq polimeráz 

 28,6 μL steril desztillált víz  

A negatív kontroll DNS-t nem tartalmazott. Az optimális polimeráz aktivitás érdekében ún. hot 

start eljárást alkalmaztunk, vagyis a Taq polimerázt csak az első denaturáció után adtuk hozzá 

reakcióelegyhez. Így az enzim nem veszít aktivitásából a hosszas, magas hőmérsékletű kezelés 

során.  

A teljes hőprofil: 
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 98 ºC, 5 perc ⇒ denaturáció 

 94 ºC, 10 mp ⇒ 0,4 μL Taq polimeráz hozzáadása a reakcióelegyhez 

 52 ºC, 30 mp ⇒ anelláció  

 72 ºC, 60 mp ⇒  lánchosszabbítás   ismétlés 30 cikluson át 

 94 ºC, 30 mp ⇒  denaturáció  

 72 ºC, 10 perc ⇒  lánchosszabbítás 

 4 ºC ⇒ lehűtés és tárolás 

3.7.5. A DNS és a PCR termék detektálása 

A DNS detektálása rutinszerűen horizontális gélelektroforézissel történik. Az elektromos 

mezőben vándorló nukleinsav darabok méret alapján választódnak el. A kapott sávok etídium-

bromid segítségével detektálhatók, melynek a DNS-sel alkotott komplexe UV hatására fényt bocsát 

ki. Az elektroforézishez 1 %-os agaróz gélt készítettünk. Az elegyet az agaróz teljes oldódásáig 

forraltuk, majd kb. 50 ºC-ra hűtöttük. Kiöntés előtt 5 μL etídium-bromid oldatot adtunk hozzá. A 

gél teljes dermedése után 5 μL DNS mintát összekevertünk 3 μL agaróz gél töltőpufferrel, majd a 

gél zsebeibe pipettáztuk. A DNS méretének megállapításához a minta mellett 2 μL molekulasúly 

markert futtatunk. Az elektroforézist 100V feszültséggel 15 percig végeztük TBE pufferben. Az 

etídium-bromiddal jelzett DNS jelenlétét áteső UV fényben detektáltuk. 

3.7.6. Restrikciós analízis 

Az azonos izolátumok kiszűrése céljából a amplifikált DNS mintákat restrikciós analízisnek 

(Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis, ARDRA) vetettük alá. Az eljárás lényege, hogy a 

felszaporított 16S rDNS-t viszonylag gyakran hasító restrikciós enzimekkel emésztjük. Mivel ezek 

hasítási helye szekvencia specifikus, a különböző fajoknál várhatóan eltérő számú és méretű 

fragmentumot kapunk. A ma általánosan elfogadott konszenzus alapján két törzset akkor tekintünk 

azonosnak, ha két különböző enzimmel kapott hasítási képük megegyezik. A mintákat Taq I és 

Hin6 I enzimmel emésztettük. A reakcióelegyek összetétele (végtérfogat 25μL): 

A Taq I enzim esetében 

2,5 μL Taq I reakció puffer 

0,3 μL Taq I enzim 

14,2 μL steril desztillált H2O 

8 μL DNS templát (PCR termék) 

A Hin6 I enzim esetében 

2,5 μL Y+/Tango reakció puffer 

0,3 μL Hin6 I enzim 

14,2 μLsteril desztillált H2O 

8 μL DNS templát (PCR termék) 

Az elegyet 0,5 mL-es tesztcsövekbe mértük be, majd óvatosan összekevertük, és az enzimek 

optimális működési hőmérsékletén (a TaqI esetében 65 ºC, a Hin6 I enzimnél 37 ºC) inkubáltuk 3 
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órán keresztül. Ezután a minta 10 μL-es részletét összekevertük 4 μL töltőpufferrel, majd 1,5 %-os 

agaróz gélben (1,5 g agaróz, 10 mL 10x-es töménységű TBE puffer, 90 mL bidesztillált víz, 5 μL 

etídium-bromid) futtattuk 80 V-tal 70 percig. A fragmentumok méretének leolvasásához a minták 

mellett 2 μL molekulasúly markert is futtatunk. A kialakuló sávmintázat UV fény alatt válik 

láthatóvá. Az eredményeket hőfotóval dokumentáltuk. A mintázat alapján a törzseket ARDRA-

csoportokba soroltuk, amelyekből egy-egy reprezentatív mintát szekvenáltunk. 

3.7.7. A bázissorend meghatározása 

A reprezentatív törzsek 16s rDNS nukleotid sorrendjének vizsgálatát a „jelölt terminátorú 

ciklikus szekvenálás” módszerrel végeztük, a fragmentumok elválasztása és a szekvencia leolvasása 

ABI Prism készülékkel (Applied Biosystems) történt. A módszer gyakorlatilag Sanger stop-

nukleotid módszerének módosított változata. A reakció során a primertől kiindulva DNS polimeráz 

építi be a nukleotidokat a bázispárosodás szabályai szerint. A reakcióelegyben didezoxi-nukleotidok 

is vannak, melyek terminálják a reakciót, így különböző hosszúságú DNS szakaszok keletkeznek. A 

négyféle didezoxi-nukleotidot más-más fluoreszcens festékkel jelölték, ezért mindegyik 

fragmentumhoz rendelhető egy a négyféle fluoreszcens jel közül. A készülékben zajló kapilláris 

elektroforézis után kialakuló méretbeli sorrend megfelel a bázissorrendnek, mely a fluoreszcens 

detektor segítségével egyszerűen leolvasható. 

A minták előkészítése a ciklikus szekvenáló reakcióhoz 

A szekvenáló reakcióhoz tökéletesen tiszta amplifikált DNS-re van szükség, amely nem 

tartalmazhat dNTP, primer vagy egyéb DNS maradványokat. Így az előző PCR reakció során kapott 

terméket utólagosan tisztítani kellett. A tisztítást itt is Prep-A-Gene DNS tisztító Kit-tel végeztük 

(ld. 3.7.3.). 

Ciklikus szekvenáló reakció  

A reakcióhoz a BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit-et használtuk. A kit 

reakcióelegye tartalmazza a normál dNTP-ket és a jelölt ddNTP-ket, valamint az AmpliTaq® DNS 

polimeráz FS enzimet. A végső reakcióelegy az alábbi összetevői (20 μL végtérfogat):  

 2 μL szekvenáló elegy (Terminator Ready Reaction Mix) 

 3 μL szekvenáló puffer  

 1 μL 63f (forward) primer  

 8 μL desztillált H2O 

 6 μL tisztított PCR termék. 

A szekvencia reakcióhoz a következő hőprofilt alkalmaztuk:  

 96 ºC, 10 mp ⇒ denaturáció 
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 50 ºC, 5 mp ⇒ anelláció  28 ciklus 

 60 ºC, 4min ⇒ elongáció 

A szekvenáló reakció termékének tisztítása 

A reakciót követően eltávolítottuk a beépületlen jelölt dideoxi-nukleotidokat, hogy 

fluoreszcenciájuk később ne jelentkezzen zajként a szekvencia elemzése alatt. 2 μL Na-acetátot (pH 

4,6) és 50 μL 95 %-os etanolt mértünk be 0,8 mL-es reakciócsövekbe, majd hozzápipettáztuk a 

szekvencia reakció termékét. Vortexeltük, majd 15 percen keresztül szobahőmérsékleten 

precipitáltattuk. 20 percig centrifugáltuk 14000g-n, majd óvatosan leszívtuk a felülúszót. A 

csapadékhoz hozzámértünk 250 μL 70 %-os etanolt, vortexeltük és újabb 5 percig centrifugáltuk 

(14000g). A felülúszót ismét óvatosan leszívtuk pipettával, majd a csapadékot vákuumcentrifugával 

beszárítottuk. A beszárított DNS csapadékot a gyártó által szolgáltatott reagensben (Templat 

Suppression Reagent) vettük fel, majd 3 percen keresztül 98 ºC-n denaturáltuk. Centrifugáltuk, 

majd átmértük a kapilláris eletroforézis szeptumos mintatartó csöveibe. A bázissorrend leolvasását 

ABI Prism 310 (Applied Biosystems) kapilláris elektroforézis elven működő szekvencia analizátor 

segítségével végeztük. 

Számítógépes adatfeldolgozás 

A szekvenálás során kapott kromatogram a 16S rDNS molekula első, körülbelül ötszáz 

nukleotidjának sorrendjéről nyújt információt. Ez a szakasz számos variábilis régiót tartalmaz, így 

kellő alapot ad a filogenetikai analízishez, valamint egyike a gén leggyakrabban szekvenált 

régióinak, így széles körű adatbázis épült rá. A filogenetikai analízis első lépéseként a DNS 

szekvenciát a Chromas program segítségével RNS szekvenciává konvertáltuk, majd a National 

Institute for Health BLAST illesztőprogramjával homológ szekvenciákat kerestünk a program 

internetes adatbázisában (BLAST, 2002). Ezzel képet kaptunk a vizsgált törzsek 16S rRNS 

nukleotidsorrendjével jó egyezést mutató fajok taxonómiai hovatartozásáról, ami 99 % feletti 

szekvencia homológia esetén faji, illetve 95 % felett nemzetség szintű identifikálást tett lehetővé. 

3.8. Az atrazin lebontása tenyészetben 

3.8.1. Atrazin hasznosítása C és N-limitált körülmények között 

A korábban leírt atrazinbontó szervezetek túlnyomó része az atrazinon mint kizárólagos 

nitrogénforráson növekszik, bár egyes törzsek az alkil oldalláncok szénatomjait is hasznosítják. 

Annak megállapítására, hogy az általunk izolált törzsek mely csoportba tartoznak, a vizsgált 

izolátumokat olyan tápagarra oltottuk, amely atrazint tartalmaz egyedüli C-, ill. N-forrásként (AA 
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és AM, összetételt ld. 3.12.). A növekedés mértékét vizuálisan becsültük. Ugyancsak szolgáltatott 

ilyen irányú információt az atrazinbontás mikrotiter lemezen történő vizsgálata (3.8.4.), és az 

optimális növekedési feltételek meghatározása (3.9.). 

3.8.2. Biomassza produkció 

A mikroorganizmusok nehezen bontható anyagokon általában csak korlátozott növekedésre 

képesek. A biomassza mennyisége összefüggésben lehet a xenobiotikum degradáció mértékével, 

amennyiben az adott szervezet hasznosítja a vizsgált anyagot. Kooxidációval történő lebontás 

azonban nyugvó tenyészetben is végbemehet. Az atrazinon mint kizárólagos szén-, ill. 

nitrogénforráson adott idő alatt termelt biomassza mennyiségének vizsgálatához az atrazintartalmú 

lemezeken fenntartott törzsek egy oltókacsnyi tenyészetével 5 mL húspepton táplevest inokuláltunk, 

majd 28°C-on egy éjszakán át rázatva szaporítottuk. A kapott folyadékkultúrákat egységesen 

OD600=1 sejtsűrűségre állítottuk be, majd ebből 0,5 mL-t vittünk át 200 mL 100 mg L-1 atrazin 

koncentrációjú, 10-3 g L-1 végkoncentrációban rezazurin indikátort tartalmazó AA vagy AM 

táplevesbe (összetételt ld. 3.12.), a törzs tápanyag preferenciájától függően, majd a mintákat 1 hétig 

28°C-on rázattuk. Ezután a levesek 100 cm3-t 6000 g-vel 6-7 percig centrifugáltuk, majd lemértük a 

pellet tömegét, melyből levontuk az inokulálatlan minta (negatív kontroll) esetében kapott értéket. 

Ez utóbbi a táplevesből kicsapódott sók és a fel nem oldódott atrazin mennyiségét adja meg. 

3.8.3. Atrazin bontása folyadékkultúrában 

Az előző pontban leírt módon 100 μg L-1 atrazin AA ill. AM táplevest inokuláltunk a vizsgált 

törzsekkel. A tenyészeteket 2 hétig 28 ºC-n rázatva növesztettük. Ezután a sejteket 30 perc 

ultrahangos kezeléssel részlegesen feltártuk, majd 10000g-vel 10 percig centrifugáltuk, hogy 

eltávolítsuk a sejttörmeléket. Az így kapott mintát szilárd fázisú extrakciós (SPE) patronnal 

extraháltuk, majd normál fázisú HPLC-vel analizáltuk atrazinra és metabolitjaira. 

3.8.4. Atrazinbontás vizsgálata mikromódszerekkel 

Az előző pontban leírt eljárás kivitelezése idő- és anyagigényes, ezen kívül a folyamat időbeli 

lefutásáról nem ad felvilágosítást, mivel a közbenső, teljesen steril mintavétel nehezen oldható meg. 

Ezért dolgoztunk ki egy mikrotiter lemezen történő tenyésztésen alapuló módszert, amely jobban is 

standardizálható, mint a hagyományos módszerek. 

24 lyukú (4 sorszor 6 oszlop) mikrotiter lemezt alkalmaztunk. Ennek soraiba különbözőképpen 

módosított AA táplevesből (ld. 3.12.) steril körülmények között 1,5-1,5 mL-t pipettáztunk. (6. ábra).  
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C-forrás  K A12 A13 A13P A14 A23 

N-forrás  K A12 A13 A13P A14 A23 

C-forrás  A40S A51 A71 A140 D4 D24 

N-forrás A40S A51 A71 A140 D4 D24 

6. ábra Kísérleti elrendezés a mikrotiter lemezen a biodegradációs metabolitok meghatározásához 

 

Az 1. és 3. sor az atrazint kizárólagos szénforrásként tartalmazta, ammónium-foszfát kiegészítő 

nitrogénforrás mellett, a 2. és 4. egyedüli nitrogénforrásként, glükóz kiegészítő szénforrás 

alkalmazásával. Ezt követően a vizsgált törzsek 24 órás tenyészetéből fiziológiás sóoldatban 

szuszpenziót készítettünk, és ennek 0,2-0,2 mL-ével oltottuk be a cellákat, két párhuzamosban. A 

lemezt 28 ºC-on rázatva inkubáltuk, majd két hét elteltével a cellák tartalmát leszívtuk és Eppendorf 

csövekbe vittük át. A sejteket 10 perc ultrahangos kezeléssel részlegesen felnyitottuk, majd a 

sejttörmeléket 10 perc, 4000 g centrifugálással eltávolítottuk. A mintákat normál fázisú HPLC-vel 

analizáltuk.  

3.8.5. Atrazin metabolikus útvonal feltérképezése 

A fenti módszer kis módosítással alkalmas egyes törzsek pontos metabolizmusának, a 

degradáció időbeli lefutásának elemzésére is. Ez esetben a 24 lyukú lemez 1. (kontroll) sora 

szénforrásként 1 g L-1glükózt, nitrogénforrásként 2 g L-1 tartalmazott (7. ábra). A 2. sorban a 

glükózt helyettesítettük 1 g L-1 atrazinnal (egyedüli szénforrás), a 3.-ban az ammónium-foszfátot 

(egyedüli nitrogénforrás), a 4.-ben mindkettőt (egyedüli szén- és nitrogénforrás).  

A lemez valamennyi celláját a vizsgált törzzsel inokuláltuk, majd 6 héten át hetente egy oszlop 

tartalmát eltávolítottuk, és a mintákat az előző pontban (3.8.4). leírtakkal megegyező módon 

feldolgoztuk és elemeztük. Ily módon történt a leghatékonyabbnak bizonyult törzs (D24) lebontási 

útvonalának feltérképezése. 

 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 

Kontroll        

C-forrás        

N-forrás        

C- ésN-
forrás 

      

7. ábra Kísérleti elrendezés a mikrotiter lemezen biodegradációs útvonal meghatározásához 



- 41 -  

3.9. Az atrazin bontását befolyásoló tényezők 

Laboratóriumi körülmények között fenntartott xenobiotikum bontó mikroorganizmusok sikeres 

bioremediációs felhasználásához ismerni kell a szervezet optimális növekedési feltételeit. Ezek 

közül gyakorlati szempontból legfontosabb a pH, a hőmérséklet, valamint a kiegészítő tápanyagok 

hatásának elemzése.  

Az általunk izolált törzsek ökológiai igényeit a 3.8.4. pontban ismertetett módszerhez hasonlóan 

mikrotiter lemezen analizáltuk. A kidolgozott technika előnye, hogy idő- és anyagigénye rendkívül 

csekély, kiértékelése a BIOLOG rendszerhez is használt mikrotiter leolvasó segítségével gyors és 

egyszerű, valamint lehetővé teszi 12 törzs egyidejű vizsgálatát. A törzseket az üledékből származó 

izolátumok közül választottuk, mivel a folyadékkultúrában való tenyésztés ezeknél modellezi 

jobban a természetes viszonyokat. A talajbaktériumok esetében a talaj szerves és szervetlen kolloid 

rendszere nagymértékben befolyásolja a xenobiotikum degradáció feltételeit.  

A kísérlet kivitelezése minden esetben azonos módon történt. 96 lyukú mikrotiter lemez 

celláiba 200 μL (a vizsgálat tárgyától függő összetételű) táplevest pipettáztunk. A törzseket 

táplemezen 24h-t növesztettük, majd fiziológiás sóoldatban szuszpendáltuk. A cellákhoz 50-50 μL 

baktériumszuszpenziót adtunk, majd a lemezeket (a hőmérsékleti hatás elemzésének kivételével) 28 

ºC-on inkubáltuk. Minden esetben két párhuzamost vizsgáltunk. A mikrobiális növekedést a 

táptalajban levő redoxindikátor színváltozása jelzi, amelyet spektrofotometriásan, 96 csatornás 

spektrofotométer (mikrotiter leolvasó) berendezés segítségével detektáltunk, 405, 450 és 600 nm-

en. A leolvasás kezdetben 12, majd 24 óránként történt, míg változás már nem volt észlelhető.  

A vizsgálathoz a fenntartó tápközeg különböző változatait használtuk. Mindegyik tartalmazta 

ugyanazt a sóelegyet, foszfátpuffert, rezazurin indikátort, valamint 500 μg L-1  koncentrációban 

atrazint. A kiegészitő tápelemek hatásának felméréséhez mannitot vagy glükózt, mint szénforrást, 

illetve ammónium-szulfátot vagy nátrium-nitrátot, mint nitrogénforrást tartalmaztak. A kiindulási 

pH (irodalmi adatok alapján) 7,2 volt, az inkubáció 28 ºC-on történt. Ezen vizsgálatok eredménye 

alapján a továbbiakban nitrogénlimitált körülményeket alkalmaztunk, glükóz adagolás mellett. Az 

optimális kémhatás vizsgálatához KOH segítségével a pH-t egy tizedes pontossággal 3 és 10 között 

egész értékekre állítottuk be. Az atrazinon való növekedés hőmérséklet függését 4, 12, 28, 37, 42 és 

50 ºC-on vizsgáltuk. Ugyanezeken a lemezeken tanulmányoztuk a kiegészítő tápelemek hatását, a 

cellák felében a tápközeget vitamin törzsoldattal egészítettük ki. A törzsoldat összetétele: 5 mg 

tiamin-hidroklorid, 2 mg biotin, 2 mg folsav, 10 mg nikotinamid, 10 mg piridoxin hidroklorid, 1 L 

desztillált víz. Az oldatot szűréssel sterilizáltuk, majd ennek 20 mL-ét adtuk 1 L tápleveshez. 
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3.10. Az atrazin katabolikus gének vizsgálata 

A korábban leírt atrazinbontó gének közül szakirodalmi adatok szerint a Pseudomonas ADP-

ben leírt atzA, atzB és atzC bizonyultak. Mivel ezt számos, taxonómiailag változatos szervezetben 

izolálták, feltételezhető volt, hogy az általunk vizsgált izolátumok is tartalmazzák. A kimutatáshoz 

az irodalomban leírt, és sikeresnek bizonyult PCR módszer alkalmaztuk (de Souza et al., 1998c, 

Rousseaux et al., 2001). Vizsgálat tárgyául az atzA-t és atzB-t választottuk. Az atzA által kódolt 

enzim a klórt hidrolizálja, amely a környezeti mintákban leggyakrabban észlelt reakció, és a 

törzseink tenyészetében is megfigyelhető. Az AtzB az etilamin csoportot távolítja el, és specifikus a 

Pseudomonas ADP lebontási útvonalára. A törzsekből az előzőekben részletezett módon DNS-t 

izoláltunk (3.7.1-3.7.3). Ezt követően az alábbi PCR-t végeztük el, az atzA és atzB génekre 

specifikus primerek segítségével.  

A reakcióelegy összetétele: 

 5 μL 10x-es töménységű Mg-mentes PCR reakció puffer 

 10 μL dNTP (dezoxinukleotid-trifoszfát) keverék (1mM) 

 3 μL MgCl2 (25mM) 

 0,5 μL - 0,5 μL specifikus forward és reverz primer (0,2 μg/μL) 

 2 μL DNS templát 

 0,6 μLTaq polimeráz 

 28,4 μL steril desztillált víz 

 

Az alkalmazott hőprofil több lépcsős volt, amelynek során az anellációs hőmérséklet 60 és 55 ºC 

között változott. Ez a technika (touchdown PCR) teszi lehetővé a legnagyobb mértékű felszaporítást 

olyan esetekben, ahol az optimális reakciókörülmények nem ismertek 

A teljes hőprofil: 

1. denaturáció 

 98 ºC, 5 perc 

 94 ºC, 10 mp (0,4 μL Taq polimeráz hozzáadása a reakcióelegyhez) 

2. „touchdown” szakasz, az anellációs(tapadási) hőmérséklet optimalizációja 

 60 ºC, 30 mp 

 72 ºC, 60 mp  ismétlés 5 cikluson át, a tapadási hőmérséklet 

 94 ºC, 30 mp  mindig eggyel csökken (56 ºC-ig) 
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3. felszaporítási szakasz 

 55 ºC, 30 mp 

 72 ºC, 60 mp  26 ciklus 

 94 ºC, 30 mp  

 72 ºC, 10 perc 

 4 ºC  

Az alkalmazott primerek nukleotid sorrendje: 

atzA F: 5'CCATGTGAACCAGATCCT3' atzA R: 5'TGAAGCGTCCACATTACC3' 

atzB F: 5'GTTGAGGTGGTGAACTG3' atzB R: 5'AGACTCGACGAAGGTT3' 

A termék detektálása a korábban leírttal megegyező módón történt (ld. 3.7.5). 

3.11. A talajmikrobiota biodiverzitásának elemzése 

A talajbaktériumok sokfélesége, a mikrobiális közösség összetétele fontos mutatója a talaj 

ökológiai állapotának. A xenobiotikum szennyezés kibillenti a mikrobiótát eredeti állapotából, a 

bolygatatlan talajban domináns szervezetek visszaszorulnak, s helyüket a szennyeződést jobban 

toleráló szervezetek foglalják el. Kimutatták, hogy azonos eredetű minták esetén szoros összefüggés 

van a mikrobiális diverzitás, valamint a szennyezés mértéke között, így jó markere lehet a 

bioremediáció folyamatának. A klasszikus, tenyésztéses eljárásokkal csupán a talajbaktériumok 

töredékét tudjuk detektálni, s azok izolálása, azonosítása idő-és munkaigényes folyamat. A jelen 

munkában is alkalmazott molekuláris módszerek a konkrét szervezetek faji szintű meghatározására 

nem, vagy csak korlátozottan alkalmasak, de lehetővé teszik a baktériumközösság diverzitásának 

gyors és jól standardizálható vizsgálatát, a talajminták összevetését. Két különböző felbontású 

technikát használtunk, a kivitelezés menetét az alábbiakban részletezzük. A reagensek összetételét a 

jobb áttekinthetőség végett a M3 mellékletben közöljük. 

3.11.1. A talaj teljes DNS tartalmának kinyerése 

Fast DNA Kit alkalmazásával  

A DNS extrahálásához a Kithez tartozó, speciális drágakő-mátrixot és kerámia gömböt már 

tartalmazó, csavaros Eppendorf-csőbe helyeztünk 100 mg (előzőleg dörzsmozsárban homogenizált) 

talajmintát, 1 mL CLS-TC oldatot, valamint 25 mg PVPP-t, majd 2 percig sejtmalomban rázattuk. 

A csöveket ezt követően 5 percig centrifugáltuk 4°C-on 14000 g-vel, majd 600 μL felülúszót 

vittünk át újabb Eppendorf-csövekbe. A csövekhez 600 μL kötő mátrixot mértünk, a mintákat 

óvatosan összeráztuk, majd 5 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk. Centrifugálás (1 perc, 

14000g), majd a felülúszó elöntése után a pelletet 500 μL SEWS-M oldatban reszuszpendáltuk. 
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Újabb centrifugálás (1 perc, 14000g), majd a felülúszó elöntése után a csöveket ismét centrifugában 

lepörgettük, és a maradék felülúszót pipettával leszívtuk. A pellethez – a DNS-t eluálandó – 100 μL 

DES-t adtunk, és óvatos összerázás után a mintákat 3 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk. A 

mintákat 14000g-n 1 percig centrifugáltuk, majd a felülúszót óvatosan steril Eppendorf-csőbe 

szívtuk át. A mintákat további felhasználásig –20°C-on tároltuk.  

Üveggyöngyös (glass-bead) módszer 

A technika alkalmazásakor a baktériumsejtek feltárását kombinált enzimatikus és fizikai 

módszerrel végezzük (Amman et al., 1995). A talajmintából 0,5 g-ot dörzsmozsárban 

homogenizáltunk, majd a sejtmalom steril csövébe helyeztük. 1g steril üveggyöngyöt, 650 μL lízis 

puffert és 30 μL proteináz-K oldatot mértünk hozzá, majd az üveggyöngyös homogenizátorban 2 

percig rázattuk. A cső falára tapadt homogenizátumot 600 μL lízis pufferrel lemostuk, majd steril 

Eppendorf-csőbe mértük. A mintákhoz 25 μL SDS oldatot adtunk, és 65 ºC-on 45 percig 

inkubáltuk. A szilárd fázist centrifugával ülepítettük (14000g, 2 perc), majd kb. 500 μL felülúszót új 

Eppendorf-csőbe vittünk át. A mintákat 400 μL tris/ETDA telített fenol hozzáadásával extraháltuk, 

vortexeltük, majd a fázisokat centrifugálással szétválasztottuk (10 perc, 14000g). A felülúszó vizes 

fázist ismét új Eppendorf-csövekbe vittük át, majd 400 μL kloroformot adtunk hozzá, vortexeltük és 

centrifugáltuk (10 percig 14000 g). A felülúszókból 400 μL-t mértünk át új Eppendorf-csövekbe, 

majd a DNS-t a 3.7. pontban leírtak alapján Prep-A-Gene kittel tisztítottuk. A kinyert DNS 

detektálása mindkét esetben a tenyészetből izolált DNS-sel megegyező módon történt (3.7.5.). 

3.11.2. A bakteriális DNS felszaporítása 

Mivel a kapott minta eukarióta és prokarióta genomot egyaránt tartalmaz, szükséges a 

bakteriális DNS célzott amplifikációja PCR technikával. Célszerű ez esetben is a 16S rDNS 

szakaszt használni, mivel ez kizárólag prokariótákban fordul elő, és fajspecifikus lévén ez 

szolgáltatja a legtöbb információt a mikrobiális diverzitásra vonatkozóan.  

A közösségi ARDRA vizsgálathoz az amplifikáció az egyedi törzseknél leírt módon történt 

(ld.3.7.) 

A denaturáló gradiens gélelektroforézisnél is hasonló az eljárás, ám van két jelentős eltérés. A 

reakcióhoz egy speciális primerpárt alkalmaztunk, a GC 63f és 338r-t. A forward (f) primer, és 

ennek következtében a felszaporított DNS darabok egy identikus, G és C nukleotiból álló „farkat”, 

ún. GC clampet viselnek, ez rögzíti majd futtatáskor a fragmenst a gél megfelelő részén. Mivel az 

amplifikált szakasz ebben az esetben rövidebb, a hőprogramban extenzió időtartamát a 

ciklusonkénti 1 percről 30 mp-ra csökkentettük. Egyebekben mind a reakcióelegy összetétele, mind 
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a hőprogram megegyezik a 3.7. pontban leírtakkal. A PCR termék detektálása is azonos módon 

történt (3.7.5.). 

3.11.3. Közösségi ARDRA analízis 

Mint azt az ARDRA módszer törzsredukciós alkalmazásánál részleteztük, a 16S rDNS 

restrikciós emésztése két különböző endonukleázzal adott fajra jellemző mintázatot eredményez. 

Így egy bakteriális közösségből származó amplifikált DNS minta hasítási képe alkalmas a diverzitás 

jellemzésére, különböző talajminták összevetésére. 

A restrikciós emésztés kivitelezése, az alkalmazott enzimek és reagensek, valamint a 

reakcióelegyek összetétele megegyezik az egyedi ARDRA-val (3.7.6. pont). A hasítási 

fragmenseket azonban a jobb felbontás érdekében 2 %-os agaróz gélben, 50V, 3 órás 

elektroforézissel választottuk el. A sávmintázatot UV alatt detektáltuk, és hőképen rögzítettük. 

3.11.4. Denaturáló gradiens gélelktroforézis (DGGE) 

A DGGE az előző módszernél nagyobb felbontást tesz lehetővé, mivel ennek során a DNS 

fragmensek nem csak méret, GC tartalom alapján válnak szét. Így a futási távolság a 

nukleotidsorrend függvénye, az egyes sávokhoz egy szekvencia, tehát optimális esetben egy faj 

rendelhető. Az elektroforézis poliakrilamid gélen történik, ami az agaróz gélnél már önmagában 

jobb szétválást tesz lehetővé. 

A futtatáshoz 8 % akrilamid koncentrációjú gélt használtunk, 40 és 70 % közötti denaturáló 

gradienssel. A denaturáló ágens urea és formamid volt. A gél összemérése 6 és 10 % akrilamid, 0 és 

100 % denaturálószer koncentrációjú törzsoldatokból történt az alábbiak szerint. 

 

1. táblázat A DGGE gél összetétele 

 40 % denaturáció 70 % denaturáció 

Törzsoldatok 6 % akrilamid 10 % akrilamid 6 % akrilamid 10 % akrilamid 

0 % denaturáció 3,6 mL 3,6 mL 1,8 mL 1,8 mL 

100 % denaturáció 2,4 mL 2,4 mL 4,2 mL 4,2 mL 

 

A végtérfogat mindkét esetben 12 mL volt, a polimerizáció indítása reakciónként 50 μL 

ammónium perszulfát oldat (APS) és 10 μL TEMED hozzáadásával történt. Speciális gélöntő 

pumpa segítségével a két elegy fokozatos keverésével egyenletesen növekvő denaturálószer 

koncentrációjú (40-70 %) vertikális gélt öntöttünk két tiszta, zsírmentes üveglap között. A tetejére 8 

mL 0 % denaturálószer tartalmú 8 % poliakrilamid gélt (4 mL 6 %-os és 4 mL 10 %-os törzsoldat, 

35 μL APS és 8 μL TEMED iniciátor) rétegeztünk, hogy a DNS fragmensek szétválása már a 
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denaturáció előtt megkezdődhessen. 6 óra dermedés után a gélt az üveglapokkal együtt a BioRad 

(USA) gyártmányú PROTEAN vertikális gélelektroforézis rendszerbe helyeztük. A futtatandó 

PCR-termék 45 μL-éhez 9 μL 6-szoros töménységű töltőpuffert adtunk, majd a talajminták 

esetében a teljes mennyiséget a gél zsebeibe töltöttük. Párhuzamosan futtattuk az atrazinbontó 

törzsek megfelelő amplifikált DNS fragmensét annak felmérésére, hogy mennyire hangsúlyos ezek 

jelenléte a közösségben. Ez utóbbi mintákból 15 μL-t vittünk fel a gélre. A gélelektroforézist 65 ºC-

n, 30V feszültséggel, 16 órán át végeztük. 

A futtatást követően a DNS darabok megjelenítésére a gélt 30 percig etídium-bromid oldatba 

helyeztük, majd 10 percig desztillált vízben színtelenítettük a hátteret. A detektálás UV fény alatt, 

LCD kamerával történt. 

3.12. Horizontális géntranszfer elemzése az üledékben 

Az elemzés célja annak felmérése volt, hogy a mobilis genetikai elemeken kódolt katabolikus 

plazmid milyen sebességgel terjed szét az üledékben, és így lehet-e szerepe a bioremediációban. A 

laterális géntranszfer modellezésére azonban a könnyebb kezelhetőség és detektálás miatt első 

lépében plazmidon antibiotikum rezisztencia gént hordozó Escherichia coli törzzsel történt. 

3.12.1. Endogén antibiotikum rezisztens szervezetek az üledékben 

Az előkísérletben a koliformok háttérértékét és ezen belül az antibiotikum rezisztens 

szervezetek arányát térképeztük fel, hogy a későbbiekben ne befolyásolja az eredményeket. Ez 

egyben az optimális antibiotikum kiválasztására is szolgált. 

A S4 üledékoszlop 2., 3., 4. és 5. oldalkifolyójából, valamint a végkifolyóból 10 mL vízmintát 

vettünk, majd steril víz felhasználásával 7 tagú hígítási sort készítetünk. A minták 100 μL-es 

részletét koliform differenciáló táptalajra (ENDO tápagar,összetételét ld. 3.12) szélesztettük 3 

párhuzamosban, majd 48 órán át 37 ºC-n inkubáltuk. A hígítatlan mintából, valamint a 10-1 és 10-2 

hígítású tagból egyben antibiotikum tartalmú lemezekre is szélesztettünk 100-100 μL-t, ugyancsak 

3 párhuzamosban. Ez utóbbi vizsgálathoz ampicillin (Amp, 100 μg L-1), kanamicin (Km, 20 μg L-1) 

és tetraciklin (Tet, 40 μg L-1) tartalmú ENDO tápagart használtunk. Mivel leghatékonyabbnak a 

tetraciklin bizonyult, a további kísérletek során ezt alkalmaztuk. Az optimális koncentráció 

meghatározásához 20, 30, 40, 50 és 60 μg L-1 koncentrációjú lemezekre oltottuk a későbbiekben 

során donor szervezetként szolgáló Escherichia coli XL1Blue törzset. Az törzs sejttranszformációs 

kísérletekben használatos, kék-fehér szelekcióra alkalmas sejtvonal, ami plazmidján tetraciklinr gént 

hordoz. Az általa tökéletesen tolerált (tehát semmiféle növekedés csökkenést nem okozó) 

legnagyobb koncentrációt, 40 μg L-1 választottuk a további vizsgálatokhoz. 
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3.12.2. Horizontális génátvitel 

Az XL1Blue törzs kacsnyi mennyiségével 5 mL LB táplevest inokuláltunk, majd 37 ºC-n egy 

éjszakán át rázatva felnövesztettük. A kapott OD600≈1,5 folyadékkultúra teljes mennyiségét fevittük 

a S4 üledékoszlopra. Mintavételezés a 2.,3.,4. és 5. oldalkifolyóból, valamint a végkifolyóból 

történt az inokulálást megelőzően, (-1. mintavétel), majd közvetlenül azt követően (0.), és ettől 

kezdve 24h-ként egy héten át (1.-7.). Ezután folyamatosan inokuláltuk az üledékoszlopot hetenként 

kétszer 1 mL 24 órás tenyészettel, a viszonylag állandó donor csíraszám fenntartására, vízmintát 

heti egy alkalommal vettünk. 

3.12.3. A minták feldolgozása  

A géntranszfer detektálása 3 különböző megközelítéssel történt. A vízmintákból 100 μL-t 

szélesztettünk 40 μg L-1 tetraciklin tartalmú ENDO ill. LB tápagarra, majd 28 ºC-n 48 óráig 

inkubáltuk. Így a tetraciklin rezisztens szervezetek közvetlenül észlelhetőek. Az LB lemezeken 

megjelenő telepeket ENDO agarra is átoltottuk a koliform és nem koliform izolátumok 

megkülönböztetésére. A különálló, tiszta telepekből DNS-izoláltunk, majd a 16S rDNS-t PCR 

technikával felszaporítottuk, és ARDRA segítségével vizsgáltuk a faji sokféleségüket (ld. 3.7.6). 

A vízminták 1 mL-es részletét 5 mL, 40 μg L-1 tetraciklint tartalmazó LB levesbe pipettáztuk, 

majd ugyancsak 28 ºC-n 48 óráig növesztettük. Ezt követően a tenyészetből 2 x 1,5 mL-t 6000g-vel 

5 percig centrifugáltuk, majd a felülúszót elöntöttük. Ahol szemmel látható pelletet kaptunk, 400 

μL lízis pufferben (ld. M3 melléklet) a 3.7.2 pontban leírt módon DNS-t izoláltunk. A 16S rDNS 

szakaszt PCR-rel felszaporítottuk, és közösségi ARDRA segítségével tanulmányoztuk (ld. 3.11.3.). 

A minták mellett minden esetben az eredeti XL1 Blue törzsből nyert PCR terméket is megfuttatuk. 

3.13. Táptalajok és tenyésztési körülmények 

A vizsgálatok során az alábbi tápközegeket alkalmaztuk: 

Húspepton tápagar: húskivonat 3 g, pepton 5 g, agar 15 g, desztillált víz 1L. pH ~ 7 

Húspepton tápleves: húskivonat 3 g, pepton 5 g, NaCl 5 g, desztillált víz 1L. pH ~ 7 

Atrazin-ammónia (AA) tápagar: K2HPO4 0,8 g, KH2PO4 0,2 g, NaCl 0,2 g, CaCl2×2 H2O 0,1 g, 

MgSO4 0,2 g, Na-citrát×2 H2O 0,1g ZnSO4×7 H2O 0,03 g, FeSO4×7 H2O 0,01 g, CuSO4×25 H2O 

0,02 g, MnCl2×4 H2O 0,015 g, H3BO3 0,015 g, Na2MoO4×2 H2O 0,01 g, atrazin 0,6 g, (NH4)2SO4 

0,6 g, agar 18 g, desztillált víz 1L. pH ~ 7 

Atrazin-ammónia (AA) tápleves: a fentivel megegyező összetétel, annyi módosítással, hogy agar 

nem tartalmaz, és az atrazin koncentrációja 100 mg L-1 
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Atrazin-mannóz (AM) tápagar: K2HPO4 0,8 g, KH2PO4 0,2 g, NaCl 0,2 g, CaCl2×2 H2O 0,1 g, 

MgSO4 0,2 g, Na-citrát×2 H2O 0,1g ZnSO4×7 H2O 0,03 g, FeSO4×7 H2O 0,01 g, CuSO4×5 H2O 

0,02 g, MnCl2×4 H2O 0,015 g, H3BO3 0,015 g, Na2MoO4×2 H2O 0,01 g, atrazin 0,6 g, mannóz 1 g, 

agar 18 g, desztillált víz 1L. pH ~ 7 

Atrazin-mannóz (AM) tápleves: a fentivel megegyező összetétel, annyi módosítással, hogy agar nem 

tartalmaz, és az atrazin koncentrációja 100 mg L -1. 

ENDO tápagar: bázikus fukszin 0,4 g, laktóz 13 g, K2HPO4 3,5 g, pepton 10 g, Na2SO3 2,5 g, agar 

18 g, desztillált víz 1L, pH ~ 7. 

LB tápagar: bacto-trypton 10 g, élesztőkivonat 5 g, NaCl 10 g, agar 15 g, desztillált víz 1 L, pH ~ 7. 

LB+tetraciklin tápagar: összetétele ld. LB agar, emellett 40 μg L-1 tetraciklint tartalmazott. 

LB tápleves: bacto-trypton 10 g, élesztőkivonat 5 g, NaCl 10 g, desztillált víz 1 L, pH ~ 7 

LB+tetraciklin tápleves: összetétele ld. LB tápleves, emellett 40 μg L-1 tetraciklint tartalmazott. 

3.14. Analitikai módszerek 

3.14.1. Mintaelőkészítés 

A természetes vízminták extrakciója SPE-vel (szilárd fázisú extrakció) történt. 1L mintához 

100mM ammónium-szulfátot és 10 mL metanolt adtunk. A pH-t cseppenként adagolt tömény 

ammóniával 7,0-ra állítottuk. Az extrakcióhoz 1 g / 6 mL oktadecil szilika töltetű SPE patronokat 

használtunk (IST, Hengoed, UK), amelyet előzetesen 10 mL diklórmetánnal mostunk és25 mL 

metanollal kondicionáltunk. A patronon 1L mintát áramoltattuk át 50 mL/perc sebességgel, majd 

nitrogénáramban szárítottuk, és 10 mL 1:1 diklórmetán : metanol eleggyel eluáltuk. A kapott 

oldatot vízmentes ammónium szulfáttal szárítottuk, majd Kuderna-Danish evaporátorral 0,1 mL-re 

koncentráltuk, és ezt injektáltuk a HPLC oszlopra. A vízminták elemzése tömegspektometriával 

csatolt reverz fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (RP-HPLC/MS) történt. 

A bakteriális folyadékkultúrát ultrahangos vízfürdőben 30 percig rázatva a sejteket részlegesen 

felnyitottuk, majd a sejttörmeléket 8000g-vel 1 perces centrifugálással ülepítettük. A felülúszó 1 

mL-ét a fent leírt módon SPE patronnal extraháltuk. Az extraktumot normál fázisú HPLC/MS 

módszerrel elemeztük. 

A talajminták szennyezőanyag tartalmát oldószeres extrakcióval nyertük ki, aceton/hexán 1:1 

arányú elegyében, ultrahangos vízfürdőben.. 1g talajmintát eldörzsöltünk 1g vízmentes Na2SO4-tal, 

majd hozzáadtunk 10 mL oldószert, majd 30 perc rázatás után leszűrtük, és a szűrletet 100 μL-re 

bepároltuk. A kapott mintát a vízmintákéval azonos módon, RP-HPLC/MS-sel vizsgáltuk. 
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3.14.2. HPLC körülmények 

A méréseket Perkin-Elmer 200 Micro LC rendszeren, Perkin-Elmer 240 UV detektorral és 

Perkin-Elmer Sciex API 200 MS/MS rendszerrel végeztük. Az RP-HPLC módszernél 100mm x 

2,1mm Hypersil ODS 5 μm oszlop (Hewlett-Packard, USA) használtunk gradiens elúcióval, 0,1 M 

ammónium-acetát/acetonitril eluenssel. A tömegspektrometriás ionizáció elektrospray pozitív 

üzemmódban (ES+) történt, a forrás hőmérséklet 150 ºC, az orifice feszültség 46V volt. A NP-

HPLC-MS esetében 250mm x 4.6mm LiChrocart HPLC oszlopot használtunk LiChrosorb Diol 100 

5 μ töltettel, gradiens elúcióval. Az eluens hexán-diklórmetán 1:2 / metanol-víz 5:1 elegy volt. A 

tömegspektrometriás ionizációs technika ebben az esetben atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció 

volt pozitív ion módban (APCI+), a forrás hőmérséklete 300 ºC, az orifice feszültség pedig 46V. 

Azért volt szükség két különböző analitikai módszer kidolgozására, mert a természetes víz- és 

talajminták, ill. a baktériumtenyészet elemzése teljesen más analitikai megközelítést igényel. A 

előbbiek estében elsősorban az atrazin és primer metabolitjai nyomnyi mennyiségeinek 

detektálására van szükség, mivel a lebontási útvonal későbbi termékei már más forrásból is 

származhatnak. Erre alkalmas a kérdéses vegyületekre nagyon érzékeny, már néhány ng L-1-nyi 

anyagot kimutató RP-HPLC/MS módszer. 

Baktériumkultúra vizsgálata esetén a nanogramm szintű érzékenység nem elsődleges 

követelmény, hiszen itt a metabolitok jóval nagyobb koncentrációban (μg L-1-mg L-1) vannak jelen. 

Ez esetben a problémát valamennyi lehetséges termék elválasztása jelenti, mivel ezek mind 

hidrofób, mind sav-bázis tulajdonságukat tekintve rendkívül változatosak (az atrazin pl. erősen 

bázikus, míg a cianursav enyhén savas karakterű). Az alkalmazott NP-HPLC/MS módszerrel az 

atrazintól a karbamidig az összes metabolit egy lépésben elválasztható és meghatározható. A 

lebontási termékek szerkezetvizsgálata MS-MS fragmentációval történt. 

3.15. Az adatok feldolgozása 

A numerikus adatok feldolgozása és értékelése az Origin számítógépes program segítségével 

történt, amely mind grafikus feldolgozásra, mind statisztikai kiértékelésre alkalmas. Párhuzamos 

adatok esetén átlagot és szórás számoltunk. A talajjellemzők esetében Pearson-féle korrellációs 

együtthatót határoztunk meg. Az ökológiai paraméterek vizsgálatának kiértékelése kétváltozós 

variancia-analízissel történt.  
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

4.1. A talajminták jellemzése 

4.1.1. A talajminták érzékszervi vizsgálata 

A terület általánosan jellemző talajtípusa barna erdőtalaj. A sorozatos bolygatás miatt azonban a 

talaj inhomogén, különböző rétegek keverednek. A mintavétel során törkedtünk az érzékszervi 

vizsgálat során észlelhető paraméterek alapján minél változatosabb minták gyűjtésére. 

T1: A mintavételi pont növényekkel gyengén borított. A minta színe világosbarna, tapintásra finom, 

mintavételkor nedves, szárazon porlik. 

T2: A pont kopár. A minta szürkés szinű, tapintása durva, kemény rögökbe áll össze, sok kavicsot 

tartalmaz, erőteljes gázolaj szaga van. 

T3: Növényzettel gyengén borított, a talaj szürkés színű, nagyon köves, rögökbe tapad, enyhén 

nedves. 

T4: Növényzet van, a minta nedves, szárazon, világosbarna színű, kis rögökbe tapad, nehezen 

diszpergálható. Erősen kavicsos. 

T5: Kopár pont, a talaj nagy, sárgásbarna rögökbe tapad, nehéz porítani. Intenzív benzol szagú. 

T6: Sok törmeléket tartalmaz (kő, tégla), de a talaj maga morzsalékos, sötétbarna színű, enyhén 

nedves. 

T7:Nagyon köves, kopár, a talaj sötétszürke színű, porlik. 

4.1.2. A talajminták fizikai, kémiai és mikrobiológiai paraméterei 

Vizsgáltuk a talajminták szemcseméret eloszlását, tápanyag tartalmát, valamint kémhatását. A 

kapott eredményeket a 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat A talajminták főbb fizikai és kémiai jellemzői 

Szemcseméret eloszlás (%)  

Minta Homok Lösz  Agyag 

Szerves C 

(g kg-1) 

Szerves N 

(g kg-1) 

C/N pH 

T1 24 64 12 18,7 3,6 5,2 6,8 

T2 66 28 6 32,3 2,5 12,9 6,6 

T3 50 39 11 62,0 5,9 10,5 6,8 

T4 48 36 16 23,3 3,1 7,5 6,7 

T5 55 32 13 18,8 2,5 7,5 6,4 

T6 46 37 17 60,8 8,3 7,2 6,5 

T7 86 12 2 46,8 4,6 10,1 6,8 
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Szemcseméret alapján a minták meglepően változatosnak bizonyultak, annak ellenére, hogy 

egymástól mindössze 50-100 m-re helyezkedtek el. A szervesanyag tartalomban és a C/N arányban 

is nagy a szórás, általában az optimálisnál nagyobb a nitrogén mennyisége, vélhetően a 

szennyezésnek köszönhetően. A pH, a tájegységre és talajtípusra jellemző módon minden minta 

esetében enyhén savasnak bizonyult. A helyszínt hosszú, helyenként méteres mélységű árkok és 

kisebb buckák tagolják, feltehetően többször végezek nagyobb földmunkát, elképzelhető, hogy a 

terület föld lerakására is szolgált. Ez magyarázhatja a minták változatosságát. A T6 minta a 

leginkább bolygatatlan termőtalaj jellegű, bár abban is sok a törmelék.  

A teljes tenyészthető bakteriális csíraszám tág határok (105-109) között mozgott, ezen belül az 

atrazinbontók száma 104-106 volt (3. táblázat), a legnagyobb értékeket a T4 és a T6 mintában 

mértük. Valamennyi minta tartalmazott kimutatható mennyiségű atrazint, bár nem azonos 

mennyiségben. Az T1 minta szennyezőanyag tartalma 1ppb alatt volt, ami nem haladja meg 

jelentősen a mezőgazdasági talajokban általánosan mérhető koncentrációt. A T4 és T6 mintában 

azonban jelentős, ennél két nagyságrenddel magasabb értéket mértünk. Mivel a a vizsgált területen 

a mintavételt megelőző 10 év során újabb szennyezés nem történt, ez igen magas kiindulási 

koncentrációra utal, valamint viszonylag lassú biodegradációt feltételez (ld. 4.4. fejezet). Az atrazin 

mellett a nagyobb koncentrációt tartalmazó mintákban a hidroxiatrazin és az etilammelid metabolit 

is kimutatható volt, illetve számos egyéb szennyezőanyagot észleltünk, amelyek közül az 

alkalmazott analitikai módszerrel csak a gázolaj volt egyértelműen azonosítható. Feltehetően a 

minták nem csak atrazin, hanem más növényvédőszer maradványait is tartalmazzák, ám ezt 

közelebbről nem vizsgáltuk. 

 

3. táblázat A talajmintákban bakteriális csíraszáma, valamint az egyes mintákban észlelt szennyezőanyagok. 

Szennyezőanyagok Csíraszám Minta 

atrazinkoncentráció (ppb) egyéb anyagok teljes atrazinbontó

T1 0,78 gázolaj 2,5×105 2,5×104 

T2 12,4 hidroxiatrazin 1,7×107 3,5×104 

T3 1,18  2,0×106 3,0×104 

T4 86,2 etilammelid, hidroxiatrazin 2,0×106 1,7×106 

T5 2,07 gázolaj 3,0×105 9,5×104 

T6 41,5 etilammelid, hidroxiatrazin 5,0×109 3,0×106 

T7 0,46  3,5×105 3,5×104 
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A talajjellemzők korrelációs vizsgálata (4. táblázat) alapján a teljes bakteriális csíraszám 

elsősorban a talaj paramétereinek (főként a szerves nitrogéntartalom, r=0,818) függvénye, a 

xenobiotkumbontók száma a szennyezők mennyiségével mutat összefüggést (r=0,736). 

4. táblázat A talajjellemzők korrelációs összefüggései 

 Szerves C Szerves N C/N pH Atrazin-

koncentráció 

Teljes 

csíraszám 

Atrazinbontó 

csíraszám 

Szerves C  0,862 0,358 0,143 -0,096 0,541 0,328 
Szerves N   -0,128 0,260 0,072 0,818 0,628 
C/N    0,076 -0,230 -0,253 -0,352 
pH     -0,009 0,634 0,404 
Atrazinkoncentráció      0,283 0,736 
Teljes csíraszám       0,854 

 

4.2. A vízminták 

4.2.1. A laboratóriumi modellrendszer 

A dunai kavicságyból származó natív üledékmintát tartalmazó modellrendszert hoztunk létre a 

természetes kavicsüledékben zajló szűrési folyamatok tanulmányozására, különös tekintettel a 

xenobiotikumok sorsára. A modellrendszert első lépésként vízkémiai és mikrobiológiai paraméterek 

változásának nyomon követésével jellemeztük. Ez egyben annak ellenőrzésére is szolgált, hogy a 

rendszer valóban jól reprezentálja a természetes körülmények között megfigyelt filtrációs 

folyamatot. 

4.2.2. Vízkémiai paraméterek. 

Az üledékoszlopok oldal- és végkifolyóiból havonta egyszer vettünk mintát, majd az ökológiai 

és vízminőségi szempontból elsődleges jelentőségű ionok koncentrációját (ammónia, nitrit, nitrát és 

foszfát), valamint a pH-t és a vezetőképességet vizsgáltuk. A kapott adatokat a dunavíz és a parti 

szűrésű kutak helyszínen mért azonos paramétereivel vetettük össze (Zalmum, 1997). Az in situ 

vizsgálatok során azonban technikai okokból csak a kiindulási- és végállapot tanulmányozása 

lehetséges, a kavicságy különböző rétegeiből való mintavétel nem oldható meg úgy, hogy azok 

megőrizzék eredeti kémiai jellemzőiket. A modellrendszer segítségével azonban az üledék 

belsejében uralkodó folyamatokról is nyerhetünk információt az oldalkifolyókból származó 

vízminták elemzése révén. 



- 54 -  

A befolyó (tehát lényegében natív dunavíz) és az üledékoszlop teljes hosszán átszűrt kifolyó 

minta közötti eltéréseket öt adatsorral szemlélteti a 5. táblázat. Mivel a további mintavételek 

eredményei a fentiekhez képest új információt nem szolgáltatnak, ezek bemutatásától eltekintünk. 

Az üledékoszlop belsejében történő változásokat az 6. táblázat mutatja. A nagy mintaszám és a 

viszonylag homogén eredmények miatt ez esetben is elegendő két adatsor közlése. 

A nitrit és ammónia koncentráció a szűrés során jelentősen (átlagosan egy nagyságrenddel) 

csökkent, ami egybevág a parti szűrésű kutak vizének elemzése során tapasztaltakkal. Amint az az 

6. táblázatban megfigyelhető, a legnagyobb eltérést a befolyó víz és az első mintavevőhely között 

észleltük. 

 

5. táblázat Vízkémiai paraméterek változása az üledékmintán történő filtráció során  

A kifolyó vízre megadott értékek a 6 üledékoszlopon kapott eredmények átlagát és szórását mutatják [átlag 

(SD)]. n.a. – nincs adat 

  Nitrit 
(mg L-1) 

Nitrát 
(mg L-1) 

Ammónia 
(mg L-1) 

Foszfát 
(mg L-1) 

pH Vezetőképesség 
(mS) 

július befoly
ó 

0,096 4,4 0,32 0,20 n. a. 0,350 

 kifolyó 0,011 
(0,004) 

6,65 (0,78) 0,11 (0,03) 0,19 n. a. 0,371 (0,009) 

auguszt
us 

befoly
ó 

0,116 4,4 0,27 n. a. 8,18 0,420 

 kifolyó 0,012 
(0,005) 

4,4 (0,4) 0,08 (0,01) n. a. 8,06 
(0,04) 

0,418 (0,005) 

október befoly
ó 

0,080 6,6 0,20 0,16 8,16 0,440 

 kifolyó 0,024 (0,01) 4,7 (0,4) 0,02 (0,01) 0,13 (0,01) 8,20 
(0,08) 

0,442 (0,004) 

decemb
er 

befoly
ó 

0,106 5,3 0,22 0,22 n. a. 0,480 

 kifolyó 0,011 
(0,006) 

5,4 (0,6) 0,05 (0,02) 0,28 (0,09) n. a. 0,488 (0,004) 

március befoly
ó 

0,086 8,8 0,20 0,07 8,03 0,450 

 kifolyó 0,016 
(0,005) 

8,6 (0,6) 0,02 (0,013) 0,19 (0,03) 7,9 (0,1) 0,460 (0,01) 

 

A koncentráció változása elsősorban az üledékben zajló nitrifikációs folyamatoknak 

tulajdonítható, amelyet obligát aerob szevezetek végeznek, így nem meglepő, hogy aktivitásuk a 

legfelső, legjobb oxigén- és tápanyagellátottságú rétegben a legjelentősebb. Egy másik vizsgálat 



- 55 -  

során sikerült is igazolni nitrifikáló szervezetek (Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp.) jelenlétét 

(Székely, 2001). A nitrát mennyisége nem változott jelentősen egyik irányba sem, jelentős mértékű 

denitrifikáció elsősorban a kavicságy mélyebb, anaerob részeiben várható. Az eredeti (befolyó) 

koncentráció azonban a dunavízben általában mért értéknél (20-30 mg L-1) lényegesen alacsonyabb 

volt. A különbözet feltehetően a szállítás és tárolás során kiülepedett lebegőanyag felületéhez 

kötődött. 

 

6. táblázat Vízkémiai paraméterek változása az üledékoszlop egyes rétegeiben. 

 
Nitrit (mg 

L-1) 
Nitrát (mg 

L-1) 
Ammónia (mg 

L-1) 
Foszfát (mg 

L-1) pH 
Vezetőképesség 

(mS) 
augusztus 
befolyó 0,116 4,8 0,27 n. a. 8,18 0,42 
1. 
oldalkifolyó 0,023 4,0 0,07 n. a. 8,05 0,42 
2. 
oldalkifolyó 0,017 4,0 0,05 n. a. 8,04 0,42 
3. 
oldalkifolyó 0,026 4,4 0,09 n. a. 8,03 0,42 
kifolyó 0,013 4,8 0,20 n. a. 8,11 0,41 
január 
befolyó 0,80 6,6 0,25 0,29 8,03 0,45 
1. 
oldalkifolyó 0,030 5,3 0,06 0,25 7,71 0,45 
3. 
oldalkifolyó 0,050 6,6 0,06 0,23 7,86 0,44 
kifolyó 0,017 6,2 0,02 0,25 8,09 0,47 
 

A szervetlen nitrogénformák aránya alapján megállapítható, hogy a modellrendszerben az aerob 

folyamatok dominanciája jellemző. Az oldott oxigén közvetlen meghatározására technikai okokból 

nem volt lehetőség, a mintavétel során a kifolyó víz óhatatlanul telítődött (a lassú vízáramlás miatt a 

mintavevő nyílásokból csak csepeg a víz, a vizsgálandó mennyiség 20-30 perc alatt gyűlik össze). 

Az esetenként megfigyelt nitrát vesztés azonban valószínűsíti anaerob mikrokörnyezetek 

kialakulását. A vezetőképesség a modell létrehozását követő első vizsgálatnál (július) jelentősen 

megemelkedett, feltehetően az üledék bolygatása miatt kimosódott anyagok következtében. Ezt 

követően azonban a vezetőképesség gyakorlatilag állandó volt. A pH az üledékoszlopok belsejében 

(amint a parti szűrésű kutakban is tapasztalták) a dunavízénél valamivel kevésbé lúgos volt. 

4.2.3. Bakteriális csíraszám 

Az üledékoszlopok végkifolyóinak valamint a befolyó dunavíznek MPN módszerrel 

meghatározott tenyészthető csíraszámát mutatja a 7. táblázat. A dunavíz teljes csíraszáma a filtráció 



- 56 -  

során legalább két nagyságrenddel csökkent 102-103 nagyságrendig, ami nagyjából megfelel a parti 

szűrésű kútban tapasztaltnak. Megjegyzendő, hogy a kiindulási csíraszám alacsonyabb volt a 

Dunában általában mért értéknél, ami feltehetően (a nitrát koncentrációnál már említett módon) 

lebegő anyag, és ezzel együtt a felszínéhez kötődő szervezetek kiülepedésének következménye.  

A fenti eredmények összegzéseképpen megállapíthatjuk, hogy a modellrendszerben tapasztalt 

változások jó egyezést mutatnak a kavicságyban zajló szűrési folyamatok eredményével. A modell 

mikrobiális közösségének összetételére irányuló vizsgálat eredményei szerint, amelyre - mivel nem 

kapcsolódik szorosan a dolgozat témájához - itt most részletesen nem térünk ki, a tenyészthető 

baktériumok faji hovatartozása és mennyiségi eloszlása megfelel a természetes üledékben 

megfigyeltnek. Így a modellrendszerben nyert további eredmények véleményünk szerint 

extrapolálhatóak a kavicsüledékben zajló filtrációs folyamatokra 

 

7. táblázat A bakteriális csíraszám az üledékben (n.a. - nincs adat) 

Teljes csíraszám, TKE/ mL  
Oszlopok 1. mérés 2. mérés 

befolyó 2,5×105 1,5×105 

S1 1,1×103 2,5×103 

S2 n. a. 2,5×103 

S3 1,1×103 8,0×102 

S4 n. a. 4,5×102 

S5 1,7×103 8,0×102 

S6 1,2×103 1,4×103 

 

4.3. Atrazin lebontása az üledékben 

4.3.1. Atrazin és metabolitjai a Duna vizében 

A Duna vizében az atrazin jelenléte egész évben kimutatható. Metabolitjai közül kizárólag a 

hidroxiatrazin detektálható, amely a szakirodalmi megfigyelések szerint víztestben túlnyomó részt 

fotolítikus hidrolízis eredménye (Kolpin és Kalkhoff, 1993). Ugyanakkor a parti szűrésű kutakban a 

köztitermékek jóval szélesebb spektrumát, elsősorban dezalkil- és hidroxidezalkil származékokat 

észleltünk. Az alkilláncok hidrolízise a szakirodalom szerint egyértelműen mikrobiális 

tevékenységre utal (Kauffmann és Kearney, 1970). A filtráció során az atrazin és hidroxiatrazin 

mennyisége jelentősen, a kumulativ triazin mennyiség kismértékben csökkent (ld. 8. táblázat). 
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Mivel a heteroatomos gyűrű felnyitása során képződő karbamid és a biuret környezeti mintában 

számos más forrásból is származhat, így csupán a metabolitok jelenléte alapján a mineralizáció nem 

igazolható. A triazin veszteség másik oka az üledékszemcséken való adszorpció lehet. Mint azt 

Németh-Konda és munkatársai (2002) megfigyelték, a talajszemcséken (annak szervesanyag- és 

agyagásvány tartalmától függően) jelentős mennyiségű atrazin adszorbeálódhat (akár 1-2 mg kg-1), 

és ennek egy része (kb. 0,2 mg kg-1) nem deszorbeálható. Noha az általunk vizsgált, kavicsos-

homokos üledékre vonatkozóan ilyen jellegű adat nincsen, elképzelhető kismértékű felhalmozódás 

az üledékben. 

8. táblázat Az atrazin és primer metabolitjainak koncentrációja a Dunában és a parti szűrésű kutakban 

Koncentráció (μg L-1)   
Vegyület Duna kútvíz 

Atrazin 0,40 0,05 

Hidroxiatrazin 0,35 0,2 

Dezizopropil-atrazin - 0,07 

Dezetil-atrazin - 0,18 

Etil-ammelin - 0,08 

Izopropil-ammelin - 0,04 

Összes triazin 0,75 0,63 
 

4.3.2. Atrazin és metabolitjai a modellrendszerben 

Akut (lökésszerű) terhelés hatása 

Környezeti katasztrófák, balesetek következtében gyakran nagy mennyiségű xenobiotikum 

kerül egyszerre a természetes vizekbe. Elég utalni pl. az elmúlt két évben történt tiszai 

ciánszennyezési katasztrófára, és annak tragikus hatásaira. Egy ilyen jellegű, egyszeri, nagy 

mértékű atrazinszennyezést modelleztünk mesterségesen.  

Elsőként 450 μg atrazint vittünk fel az S5 üledékoszlopra. A kifolyó vízben mért kumulatív 

atrazin mennyiséget a 8A. ábra mutatja.  
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8. ábra Kumulatív atrazinmennyiség a szűrt (kifolyó) vízben egyszeri atrazin felvitelt követően. 

(A – felvitt mennyiség 450 μg, B – felvitt mennyiség 80 μg) 

 

Már az első 600 mL-es frakcióban jelentős mennyiségű (150 μg) atrazint detektáltunk, ez az a 

rész, amely gyakorlatilag retenció nélkül áthaladt az üledékoszlopon. Ezt követően az egyes 

frakciók koncentrációja a 3. napig (1800 mL) állandó maradt, majd fokozatosan csökkenve 

visszatért az eredeti háttérértékre. A kumulatív görbe ennek megfelelően lineárisan növekedett, 

majd telítési görbe alakban kb. 425 μg értékhez tartott. Atrazin metabolitokat nem detektáltunk. A 

vizsgálatot megismételtük 80 μg atrazinnal és nagyobb felbontással (100 mL-es frakciók) (8B. 

ábra). Ez esetben az atrazin nagyobb latenciával jelent meg a kifolyó vízben, először a 6. 

frakcióban, az első 600 mL-ben összesen 2 μg, amely arányosan is egy nagyságrenddel kisebb, mint 

amit az előző alkalommal tapasztaltunk. A görbe lineáris szakasza is hosszabb volt (kb. 2100 mL-

ig), végül összesen 60 μL-t nyertünk vissza. Bomlástermékeket ezúttal sem észleltünk. 

A két vizsgálat összevetése alapján rövid távon az adszorpciós folyamatok elsődleges 

jelentősége valószínűsíthető. A felvitt atrazin jelentős része néhány napos retencióval haladt át az 

üledékoszlopon, ami egyértelműen jelzi, hogy valamilyen kölcsönhatásba lépett az 

üledékszemcsékkel, esetleg az azokat borító biofilmmel. Nagyobb mennyiség esetén az atrazin egy 

része a víz átfolyásával egyidőben megjelent a kifolyóban. Ez feltehetően már meghaladta a 

kavicsüledék atrazin megkötő kapacitását. Mivel az üledékoszlop tömege kb. 15 kg, ez nagyjából 

20 μg kg-1 adszorpcióját jelentené. Ez az érték kisebb, mint a talajban tapasztalt, de ez 

magyarázható az üledék csekélyebb agyagásvány és szervesanyag tartalmával. Az általunk 

megfigyelt néhány napos visszatartás a modell és a kavicságy dimenzióit figyelembe véve a 

valóságban néhány hét lehet. A vissza nem nyerhető anyag a felvitt mennyiségtől függetlenül kb. 

azonos, 20-25 μg volt, ami 1,3-1,7 μg kg-1-nak felel meg, ez feltehetően a talajban is megfigyelt, 
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nem deszorbeálható mennyiség (Németh-Konda L. et al., 2002). A megfigyeléseket alátámasztja, 

hogy a Duna és a parti szűrésű kút vízének összehasonlítása során is kismértékű triazin vesztést 

tapasztaltunk. Elméletileg fennáll a „hiányzó” atrazin teljes mineralizációjának lehetősége, de ez 

esetben várhatóan a modellben legalább átmenetileg észleltünk volna köztitermékeket. Jelentős 

mértékű degradáció semmiképpen nem tapasztalható. 

Folyamatos atrazin terhelés 

Az S5 üledékoszlopot folyamatos, mesterséges szennyezéssel adaptáltuk az atrazinhoz. A 

befolyó víz atrazin koncentrációja 100 μg L-1 volt. A kifolyó víz már ennek csupán 10 %-át 

tartalmazta 5 hónap után, emellett ugyancsak 10 % volt kimutatható hidroxiatrazin formájában. Ez a 

metabolit az irodalmi adatok szerint is a leggyakrabban megfigyelt lebontási termék vizes 

környezetekben (Lerch et al., 1995; Mersie et al., 1998). A hidroxiatrazin keletkezését egyes 

szerzők fotolítikus transzformációnak tulajdonítják (Kolpin és Kalkhoff, 1996), mivel azonban az 

általunk vizsgált laboratóriumi modell teljes sötétségben működött, a belsejét pedig egyáltalán nem 

érhette fény, esetünkben ez nem valószínű. Így a lebomlás feltételezhetően mikrobiális aktivitásnak 

tulajdonítható. A parti szűrésű kút vizének és a laboratóriumi mikrokozmosz kifolyójának 

elemzésekor kapott eredmények azonban ellentmondóak. Az előbbinél a dezalkilezett származékok 

voltak túlsúlyban, amelyeket a modellben egyáltalán nem észleltünk. Az ellentmondás feloldására 

két lehetséges magyarázat kínálkozik. (i) Az atrazinbontó szervezetek egyenetlenül helyezkednek el 

az üledékben, így a felső rétegekben csupán a dehalogénezés lépése megy végbe, a dezalkilezés a 

mélyebb rétegekben folyik. (ii) Az atrazinhoz adaptált közösségben a degradáció sebesség 

meghatározó lépése a hidroziatrazin bomlása. Így ez halmozódik fel, míg a további metabolitok 

teljesen degradálódnak. Az első feltevésnek ellentmond az a tény, hogy pillanatnyi ismereteink 

szerint az atrazin degradációja elsősorban aerob folyamat, így inkább a felsőbb rétegekben 

valószínű. Emellett ez az atrazin eltűnésére sem ad magyarázatot, hiszen mint azt az előző vizsgálat 

igazolta, ilyen mennyiség adszorpciója nem valószínű. Ezen negatív érvek mellett a második 

hipotézist támasztja alá az a megfigyelés, hogy a modellből izolált atrazinbontó szervezetek 

mindegyike képes volt a klór és legalább az egyik alkillánc eltávolítására. 

Az atrazin hatása az üledékoszlop mikrobiális közösségre 

Öt hónapos adaptációt követően megvizsgáltuk a mikrobiológiai paraméterek változását az 

atrazinnal kezelt, S5 üledékoszlopban. A többi oszlop kontrollként szolgált. Mivel az alacsony 

csíraszám miatt az atrazinbontókra az MPN nem adott értékelhető eredményt, az atrazin 

hasznosítók számát atrazint kizárólagos szénforrásként tartalmazó lemezre történő szélesztés 

alapján becsültük. A kapott értékeket a 9. táblázat tartalmazza.  
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9. táblázat A bakteriális csíraszám változása hosszútávú atrazinszennyezést követően 

Oszlopok Teljes csíraszám 
(TKE mL-1)  

Atrazinbontók 
csíraszáma (TKEmL-1) 

befolyó 3×104 4×102 

S1 3,5×102 3×101 

S2 1,3×102 7×101 

S4 7×101 2×101 

S5 3,5×102 1×103 
 

Megjegyzendő, hogy mivel a két adatsort eltérő módszerrel kaptuk (MPN ill. lemezen való 

tenyésztés), nincs mód az atrazinbontók arányának pontos meghatározására, illetve ez indokolja, 

hogy ezek száma esetenként megközelíti vagy meghaladja az összcsíraszámot. Az atrazinbontók 

számának meghatározásakor alkalmazott eljárás csak durva becslésre alkalmas. Emellett a teljes 

tenyészthető csíraszám meghatározásához használt tápleves is szelektív valamelyest, bár a 

baktériumfajok széles skálája képes növekedni rajta. Jelenlegi ismereteink szerint valamennyi 

tenyésztésen alapuló csíraszám meghatározási eljárás 2-3 nagyságrenddel alábecsli a valós 

értékeket. Ám párhuzamos minták esetén összehasonlító vizsgálatra természetesen alkalmas. 

Az atrazinnal való folyamatos terhelés nem volt értékelhető hatással a tenyészthető 

baktériumok mennyiségére. Az atrazin hasznosítók csíraszáma azonban egyértelműen növekedett, 

átlagosan egy nagyságrenddel volt magasabb, mint a többi üledékoszlopon. Még jelentősebb volt az 

eltérés az atrazinbontók telepmorfológiai diverzitását illetően, míg a kontroll minták esetében 

mindössze 1-2 típust lehetett megfigyelni, az atrazinnal átáramoltatott oszlopról származó mintában 

12-féle telep volt elkülöníthető. 

4.4. Az atrazin lebontása talajban 

A talajminták esetében nem volt mód a degradáció nyomonkövetésére többszöri 

mintavételezéssel, mivel a szennyezés 10 éve megszűnt. Ennek dacára az atrazin (egyes mintákban 

nagy mennyiségben) kimutatható volt, ami a talaj korlátozott biodegradációs kapacitására utal. 

Mivel az atrazinbontó mikrobiális közösség jelenlétét igazoltuk, valamint szerves szén és nitrogén 

is hozzáférhető volt, legvalószínűbb limitáló tényező a talaj pH-ja. Houot és munkatársai (2002) 

különböző talajok atrazinbontó aktivitásának összevetése során 6,5 vagy annál kisebb pH-nál erősen 

csökkent lebontást tapasztaltak. Az enyhén savas kémhatás talajban a feltételezések szerint nem a 

mikrobiális aktivitás gátlása révén hat, hanem az atrazin talajadszorpcióját fokozza, és a biológiai 

hozzáférhetőséget csökkenti. 
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Mindazonáltal egyértelműen biodegradációra utal az atrazinbontók igen magas száma a 

talajmintákban, valamint az atrazinmetabolitok jelenléte az eredeti vegyülettel összemérhető 

mennyiségben. A köztitermékek közül hidroxiatrazin és etilammelid volt kimutatható (3. tábázat). 

A hidroxiatrazin keletkezésében lehet szerepe abiotikus transzformációnak, noha az újabb kutatások 

egyöntetűen a mikrobiális eredet elsődleges szerepét hangsúlyozzák (de Souza et al., 1995). 

Felhalmozódása megfelel a várt eredménynek, mivel ez a vegyület az atrazinnál is erősebben 

kötődik (különösen savas pH-n) a talajszemcsékhez, valamint általában a legnehezebben bontható, 

és így legnagyobb mennyiségben felhalmozódó bomlástermék. Az etilammelid (mint általában a 

dezalkil származékok) kétségtelenül biodegradációból származik. Kiemelt jelentősége ezen 

túlmenően, hogy a korábbi kutatások során legrészletesebben vizsgált lebontási útvonal 

köztiterméke (Boundy-Mills et al., 1997), amelyet később számos, különböző területekről 

származó, és változatos faji hovatartozású törzsben detektáltak (Roussseaux et al., 2001, Topp et al., 

2000a). Ezen metabolitok feltehetően a többi mintában is jelen voltak, ám mivel mennyiségük a 

tapasztalataink szerint arányos a reziduális atrazinéval, a koncentráció a kimutatási határ alatt 

maradt. Nem zárható ki további köztitermékek jelenléte sem, mivel az egyéb szennyezők, 

különösen a gázolaj eredetű szénhidrogének nagy koncentrációja megnehezítette a detektálást.  

4.5. Az atrazinbontó szervezetek jellemzése és azonosítása 

4.5.1. A talajmintából származó izolátumok 

Morfológiai és biokémiai jellemzés 

A talajmintákból 25 fenntartható törzset izoláltunk atrazinon, mint egyedüli szén- ill. 

nitrogénforráson. Ezek, noha telepmorfológiájuk változatos volt, sejtmorfológia ill. az alapvető 

biokémiai reakciók alapján meglepően egységesnek bizonyultak (10. táblázat). Valamennyi 

izolátum Gram negatív, motilis, oxidáz és kataláz pozitív, spórát nem képző, pálca alakú szervezet. 

A Gram negatív baktériumok túlsúlyát több tényező is magyarázhatja. A xenobiotikum bontók 

körében általában nagyobb arányban vannak jelen Gram negatív szervezetek. MacNaughton és 

munkatársai (1999) szénhidrogén szennyezés esetében talajmintában az egész közösség Gram 

negatív irányú eltolódását figyeltek meg, bár peszticidekre vonatkozóan nincs ilyen adat. Emellett a 

tenyésztési körülmények szintén magyarázhatják, miért mérjük nagyobb számban a Gram negatív 

telepeket, pl. a táptalaj citráttartalma elsősorban ezeknek kedvez. Mivel az atrazin lebontása 

általában aerob folyamat, valamint a törzseket a talaj legfelső rétegéből izoláltuk, az (obligát) aerob 

anyagcserére utaló oxidáz és kataláz aktivitás általános megnyilvánulása sem meglepő. 
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Identifikáció  

Mivel a törzsek fenotipikai bélyegek alapján nagyon hasonlónak bizonyultak, ezért az 

azonosítást megelőző csoportosításuk 16S rDNS restrikciós hasítási (ARDRA) mintázat alapján 

történt. A Hin6 I., ill. TaqI. endonukleázzal való emésztést követően a fragmenseket agaróz gélen 

választottuk el, a futtatás eredményét a 9. ábra mutatja.  

A 

 

B  

9. ábra A talajbaktériumok amplifikált 16 S rDNS-ének restrikciós hasítási képe Hin6 I. és Taq I. 
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A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében néhány törzs mintáját újra megfuttatuk (B. kép). A 

két restrikciós enzimmel azonos mintázatot adó törzseket egyezményesen azonosnak tekintettük. Az 

így kapott ARDRA csoportokból egy-egy törzs részleges (kb. 500 bp-nyi) 16S rDNS szekvenciáját 

határoztuk meg, majd ezt vetettük össze az internetes adatbázisban (GeneBank, 2002) található, 

korábban azonosított szekvenciákkal. A jelenleg érvényben levő konszenzus szerint általában 99 %-

nál nagyobb homológia esetén állapíthatunk meg faj szintű, 95 % felett nemzetség szintű egyezést. 

A kapott ARDRA csoportokat és azok azonosítását tartalmazza a 11. táblázat. 

A törzseket egy kivétellel sikerült legalább nemzetség szinten azonosítani. A fenotipikai 

hasonlóságot az identifikáció alátámasztotta, az AAD4 törzs kivételével valamennyi izolátum a 

Proteobacteria törzsbe tartozik (Holt et al., 1989). Ezen belül is a γ altörzs túlsúlya jellemző, 

amelyet a törzsek 80 %-át (10 ARDRA csoportban) öleli fel.  

 

11. táblázat A talajból izolált szervezetek ARDRA csoportosítása és azonosítása 

ARDRA csoport Törzsek Szekvenált törzs Identifikáció 

I. AAD8 AAD8 Achromobacter xylosoxidans  

II. AMD1 AMD1 Rhizobium radiobacter 

III. AAD4 AAD4 Cytophaga-Flexibacter csoport 

IV. AAT6; AMT8, 12 AMT8 Pseudomonas fluorescens 

V. AAD1, 3, 10; AMT1, 5 AAD10 Pseudomonas putida 

VI. AAT9 AAT9 Pseudomonas syringae 

VII. AMT4,6,11 AMT6 Pseudomonas sp. 

VIII. AMD4,5 AMD5 Pseudomonas sp. 

IX. AMT9 AMT9 Pseudomonas sp. 

X. AAT8 AAT8 Pseudomonas sp. 
XI. AAD2 AAD2 Sphingomonas sp. 

XII. AAT1, 2 AAT1 Stenotrophomonas maltophilia 

XIII. AAD6 AAD6 Stenotrophomonas minatitlanensis

XIV. AMD7 AMD7 Stenotrophomonas sp. 

XV. AAD7 AAD7 Variovorax paradoxus 

 

A legnagyobb számban Pseudomonas nemzetség képviselői vannak jelen (7 ARDRA csoport, 

16 törzs). Megjegyzendő, hogy a VII.-X. csoport Pseudomonas sp. törzsei nem azonosak, 

különböző pontosan nem azonosított fajokkal mutattak rokonságot, ill. a homológia mértéke nem 

tett lehetővé pontosabb besorolást. A Stenotrophomonas nemzetségt 4 izolátum képviselte. Emellett 

két α (Achromobacter xylosoxidans, Sphingomonas sp.) és két β (Rhizobium radiobacter, 
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Variovorax paradoxus) altagozatba tartozó baktériumot azonosítottunk. A nem azonosított törzs 92 

%-os egyezést mutatott egy Cytophaga-Flexibacter rokonsági körbe sorolt, csak szekvenciából 

ismert, ki nem tenyésztett szervezettel, így ez vélhetően még korábban le nem írt, új faj, esetleg új 

genusz, amelynek további vizsgálata taxonómiai szempontból is érdekes. 

4.5.2. Az üledékből származó izolátumok 

Morfológiai és biokémiai jellemzés 

Az üledékből származó szervezetek morfológiájuk és anyagcseréjük tekintetében jóval 

változatosabbak (12. táblázat). A talajmintákkal ellentétben a Gram pozitív szervezetek 

dominálnak, a 17 fenntartható törzs közül 13 tartozik közéjük. Alakjukat tekintve a pleomorf ill. 

kokkobacillus képző baktériumok vannak többségben, és csekélyebb az oxidáz aktivitást mutató 

törzsek aránya. Ez utóbbit magyarázza az, hogy az üledék belsejében lényegesen kisebb az oldott 

oxigén koncentráció, mint a talaj felszíni rétegében. A többi jellemző esetében nehezebben 

indokolható az eltérés az üledék- és talajmintákból izolált törzsek között. A Gram pozitív, pleomorf 

korineform baktériumok (amelyek jelenlétét a későbbi azonosítás is igazolta) elsődleges jelentőségű 

biofilm alkotó szervezetek a vízi környezetekben, különösen az üledékben, és xenobiotikum bontó 

kapacitásuk is ismert, így dominanciájuk nem meglepő (Balows et al., 1992). Ám emellett várható 

lett volna a Pseudomonas rokonsági körbe tartozó baktériumok nagyobb arányú megjelenése, mivel 

ezek ugyancsak rendkívül nagy számban képviseltetnek vízi élőhelyeken (korábbi, az üledék 

mikrobiális közösségére vonatkozó vizsgálataink során a modellrendszerből izoláltuk a nemzetség 

számos képviselőjét), és a nehezen bontható anyagok degradációjával egyik leggyakrabban 

összefüggésbe hozott csoport (Wackett, 1999). Mivel az üledékminták esetében az izolálás más 

táptalajon történt, elképzelhető, hogy annak valamely komponense volt szelektív hatású a Gram 

pozitív szervezetekre. 
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Identifikáció 

Az üledékből izolált szervezetek azonosítása a 13. táblázatban látható. Ezen törzsek esetében a 

fenotipikai sokféleség és a kis törzsszám miatt nem végeztünk ARDRA csoportosítást. Azonban a 

talajbaktériumoknál tapasztaltnál sokkal nagyobb volt a valamilyen okból nem azonosítható 

szervetek aránya. Ezek esetében vagy a DNS kinyerés vagy az amplifikáció nem volt sikeres. Gram 

pozitív, különösen korineform szervezetek esetében előfordul, hogy a sejtfal nehezen nyitható az 

általánosan használt enzimatikus módon. Néhány izolátumnál a szekvencia nem volt értékelhető. 

Ezek közül több szervezet esetében a BIOLOG gyorsidentifikációs teszt, amelyet a szénforrás 

hasznosítási spektrum felvételére alkalmaztunk, lehetővé tette az azonososítást. A 13. táblázatban 

ezért az identifikáció módját is feltüntettük.  

 

13. táblázat Az üledékből izolált szervezetek azonosítása 

Törzs Azonosítás Azonosítás módja

D4 Deinococcus sp. 16 S rDNS 

A10 nem azonosítható - 

A12 Rhodococcus fascians BIOLOG 

A13 Rhodococcus fascians BIOLOG 

A13P nem azonosítható korineform - 

A14 Rhodococcus fascians BIOLOG 

A23 Microbacterium sp. 16 S rDNS 

D24 Delftia acidovorans 16 S rDNS 

D29 Pseudomonas sp. 16 S rDNS 

A40S Aeromicrobium sp. 16 S rDNS 

A51 Bacillus sp. 16 S rDNS 

A62 Corynebacterium sp. BIOLOG 

A71 Micrococcus luteus 16 S rDNS 

A100 Rhodococcus fascians BIOLOG 

A101 Xanthomonas sp. BIOLOG 

A120 nem azonosítható - 

A140 nem azonosítható - 
 

A 13 azonosított szervezet között az Actinomycetales rend képviselői vannak jelen legnagyobb 

számban (9 törzs), ezen belül a különböző Rhodococcus fajok dominálnak (4 izolátum), noha 

fölényük korántsem hangsúlyos, mint a talajminták esetében a Pseudomonas genuszé. A Gram 
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negatívok között két γ (Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.) és egy β (Delftia acidovorans) 

proteobacterium van. 

4.5.3. Az azonosított törzsek taxonómiai besorolásának áttekintése 

Mivel a bakteriális taxonómiában mind a faj-, ill. nemzetségnevek, mind a rokonsági viszonyok 

az azonosítási módszerek fejlődésével évről évre változnak, az alábbiakban összefoglaljuk az 

azonosított szervezetek jelenlegi és korábbi elnevezését, és helyét a filogenetikai törzsfában. 

 

14A. táblázat Az azonosított törzsek rendszertana. Gram-pozitív szervezetek. 

 ID: rendszertani azonosítószám 

Faj (nemzetség) neve Szinoním elnevezések Taxonómiai besorolás 

Gram-pozitív szervezetek 
Aeromicrobium (Miller 
et al., 1991)  
ID: 2040 

 Bacteria; Actinobacteria; 
Actinobacteridae; 
Actinomycetales; 
Propionibacterineae; 
Nocardioidaceae 

Bacillus (Cohn, 1872) 
ID: 1386 

 Bacteria; Firmicutes; 
Bacillales; Bacillaceae 

Corynebacterium 
(Lehmann és Neumann, 
1896) 
ID: 1716 

Caseobacter Bacteria; Actinobacteria; 
Actinobacteridae; 
Actinomycetales; 
Corynebacterineae; 
Corynebacteriaceae 

Deinococcus (Brooks 
and Murray 1981 emend. 
Rainey et al. 1997) 
ID: 1298 

Deinobacter Bacteria; Deinococcus-
Thermus; Deinococci; 
Deinococcales; 
Deinococcaceae 

Microbacterium (Orla-
Jensen 1919, emend. 
Takeuchi and Hatano) 
ID: 33882 

Aureobacterium, Aureibacterium Bacteria; Actinobacteria; 
Actinobacteridae; 
Actinomycetales; 
Micrococcineae; 
Microbacteriaceae 

Micrococcus luteus 
(Schroeter 1872) 
ID: 1270 

Sarcina lutea, Bacteridium luteum, 
Micrococcus lysodeikticus, 
Micrococcus flavus 

Bacteria; Actinobacteria; 
Actinobacteridae; 
Actinomycetales; 
Micrococcineae; 
Micrococcaceae 

Rhodococcus fascians 
(Tilford 1936, 
Goodfellow 1984) 
ID: 1828 

Rhodococcus luteus, Corynebacterium 
fascians, Phytomonas fascians, 
Bacterium fascians, Pseudobacterium 
fasciens, Mycobacterium luteum, 
Rhodococcus luteus 

Bacteria; Actinobacteria; 
Actinobacteridae; 
Actinomycetales; 
Corynebacterineae; 
Nocardiaceae 
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14B. táblázat Az azonosított törzsek rendszertana. Gram-negatív szervezetek. 

Faj (nemzetség) neve Szinoním elnevezések Taxonómiai besorolás 

Gram-negatív szervezetek 
Achromobacter 
xylosoxidans subsp. 
xylosoxidans (Yabuuchi 
& Yano 1981) ID:515 

Alcaligenes xylosoxidans subsp. 
xylosoxidans, Alcaligenes denitrificans 
subsp. xylosoxydans, Alcaligenes 
xylosoxidans subsp. xylosoxidans, 
Alcaligenes denitrificans xylosoxydans, 
Alcaligenes xylosoxydans xylosoxydans

Bacteria; Proteobacteria; 
Betaproteobacteria; 
Alcaligenaceae 

Rhizobium radiobacter 
(Beijerinck and van 
Delden 1902) 
ID: 358 

Agrobacterium tumefaciens, 
Agrobacterium radiobacter, Bacillus 
radiobacter, Bacterium radiobacter, 
Achromobacter radiobacter, 
Alcaligenes radiobacter, Pseudomonas 
radiobacter, Bacterium tumefaciens, 
Pseudomonas tumefaciens, 
Phytomonas tumefaciens, Polymonas 
tumefaciens,  

Bacteria; Proteobacteria; 
Alphaproteobacteria; 
Rhizobiales; 
Rhizobiaceae 

Cytophaga 
(Winogradsky 1929) 
ID: 978 

Promyxobacterium Bacteria; Bacteroidetes; 
Sphingobacteria; 
Sphingobacteriales; 
Flexibacteraceae 

Delftia acidovorans (den 
Dooren de Jong 1926 és 
Tamaoka et al. 1987) 
ID: 80866 

Comamonas acidovorans, 
Pseudomonas acidovorans, 
Pseudomonas indoloxidans, 
Pseudomonas desmolytica 

Bacteria; Proteobacteria; 
Betaproteobacteria; 
Comamonadaceae 

Pseudomonas 
fluorescens (Migula 
1895) 
ID: 294 11 

Bacillus fluorescens liquefaciens, 
Bacillus fluorescens, Bacterium 
fluorescens, Liquidomonas fluorescens 

Bacteria; Proteobacteria; 
Gammaproteobacteria; 
Pseudomonadaceae; 
Pseudomonas 

Pseudomonas putida 
(Trevisan 1889) 
ID: 303 

Ps. arvilla, Ps. ovalis, Arthrobacter 
siderocapsulatus, Bacillus fluorescens 
putidus, Bacillus putidus, Ps. 
eisenbergii, Ps. convexa, Ps. incognita, 
Ps. ovalis, Ps. rugosa, Ps. striata 

Bacteria; Proteobacteria; 
Gammaproteobacteria; 
Pseudomonadaceae 

Pseudomonas syringae 
(van Hall, 1902) 
ID: 317 

 Bacteria; Proteobacteria; 
Gammaproteobacteria; 
Pseudomonadaceae 

Sphingomonas 
(Yabuuchi et al. 1990) 
ID: 13687 

Rhizomonas Bacteria; Proteobacteria; 
Alphaproteobacteria; 
Sphingomonadales; 
Sphingomonadaceae 
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Stenotrophomonas 
maltophilia (Hugh 1981) 
ID: 40324 

Pseudomonas betle, Pseudomonas 
maltophilia, Xanthomonas maltophilia, 
Pseudomonas beteli 
 

Bacteria; Proteobacteria; 
Gammaproteobacteria; 
Xanthomonadaceae; 

Stenotrophomonas 
minatitlanensis  
ID: 128785 

még nem elfogadott fajnév Bacteria; Proteobacteria; 
Gammaproteobacteria; 
Xanthomonadaceae 

Variovorax paradoxus 
ID: 34073 

Alcaligenes paradoxus Bacteria; Proteobacteria; 
Betaproteobacteria; 
Comamonadaceae 

Xanthomonas 
campestris (Pammel 
1895) 
ID: 339 
 

Achromobacter lunatus, Bacillus 
campestris, Pseudomonas campestris, 
Bacterium campestre, Phytomonas 
campestris Xanthomonas campestris 
var. aberrans, Xanthomonas 
campestris var. armoraceae 

Bacteria; Proteobacteria; 
Gammaproteobacteria; 
Xanthomonadaceae 

 

4.5.4. Az azonosított törzsek rokonsági körének biodegradációs vonatkozásai 

A talajból és az üledékből izolált szervezetek, túl azon, hogy a talaj ill. a vizes élőhelyek 

jellegzetes mikroorganizmusai, többnyire olyan taxonokba tartoznak, amelyeket korábban már 

összefüggésbe hoztak nehezen bontható anyagok degradációjával.  

A Pseudomonas nemzetség, amelybe az általunk vizsgált törzsek közel fele tartozik, a 

xenobiotikum bontó izolátumok között a leggyakrabban felbukkanó csoport. Hatékony 

biodegradációs aktivitásukat elsősorban rendkívül rugalmas anyagcseréjüknek köszönhetik, szinte 

minden herbicid lebontásában részt vesznek. Az eddig izolált atrazinbontó, ill. -mineralizáló 

szervezetek között is több ide tartozót találunk, pl. a Pseudomonas sp. ADP vagy a YAYA6 törzs 

(Behki és Kahn, 1986, Mandelbaum és Wackett, 1995, Yantze-Kontchou és Gschwind, 1994). A 

faji szinten azonosított Pseudomonas putida (AAD1, AAD3, AAD5; AMT1 és AMT5 törzs) és P. 

fluorescens (AAT6, AMT8 és AMT12 törzs) törzsei számos herbicidet (fluometuron, metolaklór, 

propanil, trifluralin, 2,4-D, cianazin, stb.) képesek metabolizálni (Zablotovich et al., 2001). Ezek 

közül a cianazin ugyancsak triazin herbicid, a 2,4-D (2,4-dikloro-fenoxiecetsav) pedig az atrazinhoz 

hasonlóan aromás gyűrűhöz kapcsolódó klór atomot tartalmaz. Ezen kívül P. fluorescens esetében 

leírták pl. a diklofop-metil mineralizációt (Smith-Greeier és Adkins, 1996), P. putida fajnál pedig a 

bromoxynil herbicidek hasznosítását (Vokounova et al., 1992).  

A Stenotrophomonas törzsek (AAT1 és 2, AAD6, AMD7) közül a faji szinten is azonosított S. 

maltophilia fajt szintén leírták különböző herbicidek degradációjával kapcsolatosan. A 

közelmúltban atrazinbontó S. maltophilia-t izoláltak egy franciaországi talajmintából (Rousseaux et 

al., 2001). Emellett képes metabolizálni fenoxi-alkánsavak széles skáláját (Mai et al., 2001), és 

találtak dicamba (Durham és Stewart, 2001), diuron (el-Deeb et al., 2000), és glifoszát (Heitkamp et 
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al., 1992) herbicidek, továbbá pentaklór-fenol fungicid (Lee et al., 1998) biodegradációjára képes 

törzseket is. A S. minatitlanensis a közelmúltban leírt, még hivatalosan nem elfogadott faj, 

xenobiotikum bontó aktivitása egyelőre nem ismert.  

A Xanthomonas nemzetség tagjait elsősorban alifás és aromás szénhidrogénekkel szennyezett 

területekről izoláltak (Wilson et al., 1999), valamint leírták karbazin és parathion-xilol peszticid 

formula degradációját (Shotbolt-Brown et al., 1996, Munnecke és Hsieh, 1975).  

A Sphingomonas nemzetségbe (AAD2 törzs) tartozó törzset atrazinazin bontással kapcsolatban 

törzset korábban nem írtak le, ám hatékonyan képesek degradálni alkil- és halogénszubsztituált 

policiklusos aromás vegyületeket (Shi et al., 2001). Emellett számos herbicid, pl. propaklór és 

egyéb acetanilidek (Villareal et al., 1991), és a pentaklór-fenol fungicid (Ederer et al., 1997) 

lebontásában is résztvesznek.  

A Delftia acidovorans esetében atrazinbontó törzset még korábban nem találtak, ám más 

herbicidek degradációját kimutatták. Az azonosítás során az általunk vizsgált törzzsel legnagyobb 

mértékben homológ szervezetet 2,4-D bontással kapcsolatban írták le. 

Az Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens) (AMD7 törzs) faj leginkább növény 

patogénként ismert, ám más Rhizobium, ill. Agrobacterium törzsekkel kapcsolatosan említik 

különböző xenobiotikumok (metil-szulfát, EDTA) biodegradációját. Ismert Rhizobium sp. 

atrazinbontó, és Agrobacterium radiobacterként azonosított atrazin mineralizáló szervezet 

(Struthers et al., 1998), egy másik törzse a bromoxynilt hasznosítja. 

Az Achromobacter xylosoxidans (AAD8 törzs) és a Variovorax paradoxus (AAD7 törzs) fajt 

említik 2,4-D és más fenoxi-alkánsav herbicidek bontásával kapcsolatban (Vedler et al., 2000). A 

rokonsági körbe tartozó Alcaligenes nemzetség több törzsénél atrazinbontást is vizsgáltak (de Souza 

et al., 1998). 

A Cytophaga-Flexibacter csoportnak főleg a biomakromolekulák lebontásában van szerepe. 

Xenobiotikum degradáló képességüket főleg klórozott fenolvegyületeknél (Mannisto et al., 2001), 

valamint szénhidrogének esetében mutatták ki. (Abed et al., 2002). 

A Rhodococcus nemzetség különböző törzsei mind az atrazin (Shao és Behki, 1995, Nagy et al., 

1995), mind más triazin vázas herbicidek biodegradációja esetében a leggyakrabban említett 

szervezetek közé tartoznak (Fournier et al, 2002). Egyéb halogénezett peszticidek (pl. diklórpropén, 

bromoxinil) lebontását ugyancsak kimutatták (Ou et al, 2001, Wackett, 2002). 

Aeromicrobium törzset korábban nem vizsgáltak xenobiotikum degradációval kapcsolatosan, 

ám a közel rokon Nocardioides nemzetségba tartozó atrazinbontó szervezeteket már izoláltak 

(Topp, 2000b). 

Corynebacterium törzsnél korábban is leírták különböző (alifás és aromás) klórozott vegyületek 

(Wackett, 2001), valamint etoxi-fenol lebontását (Kawahara et al, 1999). 
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Emellett az utóbbi 4 csoport rokonsági körébe tartozó Arthrobacter fajok számtalan (elsősorban 

aromás) xenobiotikum (pl ftalát, klórfenol, PCB) biodegradációjában részt vesznek (Eaton, 2001), 

Gilbert és Crowley, 1997, Kramer és Kory, 1992). A közelmúltban atrazinbontó törzset is izoláltak 

(Rousseaux, 2001). 

Xenobiotikum bontó Deinococcus törzset korábban nem izoláltak. 

Összegezve a fentieket, szinte valamennyi izolátum korábban leírt atrazin- vagy egyéb 

herbicidbontó törzsekkel mutat rokonságot. A törzsek taxonómiai hovatartozása nem csupán 

elméleti jelentőségű, az identifikáció befolyásolja az esetleges bioremediációs alkalmazhatóságot is. 

Pseudomonas syringae és Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens) törzseink esetében a 

fitopatogenitás kizáró tényező lehet, míg egyes Pseudomonas fajoknál, a Stenotrophomonas 

maltophiliánál és az Achromobacternél figyelembe kell venni a humán egészségügyi 

vonatkozásokat. 

4.6. Az atrazinbontó szervezetek szénforráshasznosítási spektruma 

A BIOLOG vizsgálatból rendelkezésre álló szénforráshasznosítási adatok alapján összevetettük 

az egyes törzsek metabolikus spektrumát. Ez részben kimutatja, hogy valamely vegyület 

hasznosításának képessége mutat-e összefüggést az atrazinbontó fenotípussal, ill. az információ 

segítségünkre van az optimális kiegészítő szénforrás megválasztásában a további vizsgálatok során. 

A törzsek szénforrás hasznosítási spektrumát tartalmazó táblázatot annak terjedelme miatt az 

M4 mellékletben mutatjuk be. A legtöbb szervezet által felhasznált vegyületek különböző cukrok 

voltak (α-D-glükóz, D-frutóz, szukróz, maltóz), valamint a mannit és a metil-piroszőlősav. Ezzel 

szemben mindössze egy, vagy egy törzs sem növekedett az alábbi szénforrásokon: α-ciklodextrin, 

D-galakturonsav, α-laktóz, laktulóz, α-metil-D-galaktozid, β-metil-D-galaktozid, α-metil-D-

mannozid, tejsavamid, sztahióz, p-hidroxi-fenil-acetát, 2,3-butándiol. 

Goux és munkatársai (1998) vizsgálták atrazinbontó közösségek kollektív szénforrás 

hasznosítását. A baktériumközösség egésze természetesen a vegyületek szélesebb skáláján képes 

növekedni (24 anyagot hasznosított valamennyi általuk vizsgált társulás, és csupán 4 volt, amelyet 

egy sem). Ennek dacára volt hasonlóság az eredmények között, a törzseink által preferált 

vegyületek a közösségi elemzés alapján is jól hasznosíthatónak bizonyultak, noha azok emellett pl. 

aminosavak széles skáláját is elfogadták szénforrásként. Azon anyagok közül, amelyen nem volt 

növekedés, a 2,3-butándiol volt közös a két vizsgálatban. A glükózt és szukrózt több szerző is 

sikerrel alkalmazta kiegészítő szénforrásként atrazinbontó szervezetek izolálásához (Mandelbaum et 

al., 1993, Radosevich et al., 1995).  
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4.7. Az atrazin biodegradációja baktérium színtenyészetben 

4.7.1. Növekedés atrazinon szén- ill. nitrogénlimitált körülmények között 

A talajból és üledékből izoltált szervezetek növekedését vizsgáltuk atrazinon, mint kizárólagos 

szén- ill. nitrogénforráson. A törzseket AA (kiegészítő nitrogénforrás: ammónium-szulfát) ill. AM 

(kiegészítő szénforrás: mannóz) lemezekre oltottuk, majd egy hét után leolvastuk a növekedés 

mértékét. A kapott eredményeket a 15. táblázat tartalmazza.  

 

 

15. táblázat A törzsek növekedése atrazinon, mint kizárólagos szén- (AA) ill. nitrogénforráson (AM) 

Növekedés Növekedés  
Törzs AA AM 

 
Törzs AA AM 

AAD1 +++ +++ AMT8 + +++ 

AAD2 +++ +++ AMT9 ++ +++ 

AAD3 ++ +++ AMT11 + +++ 

AAD4 +++ +++ AMT12 ++ +++ 

AAD6 + +++ D4 + + 

AAD7 + +++ A10 + ++ 

AAD8 ++ + A12 ++ +++ 

AAD10 ++ + A13 ++ +++ 

AAT1 ++ +++ A13P + ++ 

AAT2 ++ +++ A14 ++ +++ 

AAT6 + +++ A23 ++ +++ 

AAT8 + +++ D24 +++ +++ 

AAT9 + +++ D29 ++ + 

AMD1 + +++ A40S + +++ 

AMD4 ++ +++ A51 + + 

AMD5 + +++ A62 + + 

AMD7 +++ +++ A71 ++ ++ 

AMT1 ++ +++ A100 ++ +++ 

AMT4 + +++ A101 ++ ++ 

AMT5 ++ +++ A120 + + 

AMT6 + +++ A140 + + 
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Az atrazin degradációja során elméletileg az alkiloldalláncok szén- és nitrogén, valamint a 

heteroatomos gyűrű nitrogén atomjai használhatóak fel (Bichat et al., 1999). A triazinokat korábban 

elsősorban mint potenciális nitrogénforrást tartották számon, a legtöbb eddig leírt atrazinbontó 

szervezetet is nitrogén limitált körülmények között izolálták (Mandelbaum et al., 1995, Radosevich 

et al, 1995, Rousseaux et al., 2001). Noha az általunk használt módszer csak közelítő becslést ad az 

atrazin hasznosításáról, annyi megállapítható, hogy az általunk vizsgált törzsek túlnyomó része is 

intenzívebb növekedést mutatott azokban az esetekben, ahol atrazin mint kizárólagos nitrogénforrás 

állt rendelkezésre. Kismértékű eltérést tapasztaltunk az eredetileg AA, ill. AM tápközegen izolált és 

fenntartott szervezetek esetében. A nitrogén limitált körülmények között kitenyésztett szervezetek 

(AMD és AMT jelű törzsek) egyértelműen jobban növekedtek atrazinon és mannózon (AM 

táplemez), kivéve az AMD7-et, amely egyformán hasznosította mindkét tápközeget. Az atrazinon 

mint egyedüli szénforráson izolált talajbaktériumok (AAD és AAT jelűek) között több volt a 

mindkét táptalajon azonos és általában igen erőteljes növekedést mutató törzs (AAD1, AAD2, 

AAD4), illetve két izolátum AA-n tenyészett jobban (AAD8 és AAD10). Az üledékből származó 

törzsek esetében azonban, noha ezeket kivétel nélkül atrazint szénforrásként tartalmazó tápközegen 

izoláltuk, csupán egy bizonyult jobban (D29), és egy azonosan (D24) hasznosítónak szén limitált 

körülmények között. Megvizsgálva ezen szervezetek taxonómiai hovatartozását azt tapasztaljuk, 

hogy a szénforrásként felkínált atrazint preferáló törzsek között két Pseudomonas és egy 

Achromobacter fajt találunk, míg az azonos növekedést mutatók között van egy további 

Pseudomonas és egy-egy Stenotrophomonas, Delftia és Sphingomonas törzs, valamint a nem 

azonosított CFB (Cytophaga-Flexibacter) szervezet esetében is ezt tapasztaltuk. Ez részben 

egybevág a korábbi megfigyelésekkel, az eddig leírt atrazinbontók közül ugyanis két Pseudomonas 

és egy Nocardioides sp. esetében észlelték az atrazin szénforrásként történő felhasználását (Behki 

és Kahn, 1986, Yantze-Kontchou és Gschwind, 1994, Topp et al., 2000b). Az utóbbival rokon 

Aeromicrobium izolátum (A40S) esetében azonban C-forrásként felkínált atrazinon lényegesen 

csekélyebb volt a növekedés. 

Egyes szerzők kiegészítő (különösen szervetlen) nitrogénforrás hozzáadása esetén a 

biodegradációs aktivitás teljes vagy részleges gátlását tapasztalták, amelyet az indukálható 

degradáló enzimek negatív szabályozásának tulajdonítottak (Bichat et al., 1999). Az általunk 

vizsgált szervezeteknél teljes inhibiciót sehol sem tapasztaltunk, azonban többnél volt jelentős 

eltérés a növekedés intenzitásában (AAD6, 7, AAT6, 8, 9, AMD1, 5, AMT4, 6, 8, 11, A40S). Ezek 

túlnyomórészt különféle Pseudomonas törzsek, ami egybevág a korábbi megfigyelésekkel. A leírt 

atrazinbontó Pseudomonasok legnagyobb részénél (bár a Pseudomonas ADP kivételt jelent) esetén 

a katabolikus enzimek indukálhatónak, s a szervetlen nitrogén vegyületek gátló hatást fejtenek ki. 
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4.7.2. Biomassza produkció 

A biomassza produkció és a mikrobiális anyagcsere intenzitásának összefüggését vizsgáltuk 

folyadékkultúrában atrazinon, mint kizárólagos szén, ill. nitrogénforráson. A kísérlethez olyan 

törzseket választottunk, amelyek szilárd táptalajon az adott körülmények között jó növekedést 

mutattak. Az aktivitásra vonatkozóan a táptalaj rezazurin tartalmának színváltozása ad információt, 

míg a keletkezett biomasszát a nedves sejttömeg alapján becsültük. Negatív kontrollként nem 

inokulált táplevest alkalmaztunk. Ennek színe a várakozásnak megfelelően változatlan (kék) 

maradt, a centrifugálás után kapott üledék (amelyet a fel nem oldódott atrazin és az autoklávozás 

során kicsapódott sók alkotnak) tömege 70 mg volt. A többi mintánál kapott tömeget ezzel 

korrigáltuk, majd ezt tüntettük fel a 10. ábrán.  

 

 

 

AAD1 AAD2 AAD3 AAD4 AAD6 AAD7 AAD8 AAD10 AMD1 AMD4 AMD50

100

200

300

400

500

600

178

280

550

42

160

250267283

125

271

113

Bi
om

as
sz

a 
(m

g/
10

0m
l)

Törzsek



- 76 -  

10. ábra Biomassza produkció atrazin tartalmú táplevesben. Az oszlop színe a rezazurin indikátor 

színvátozását, magassága a biomassza nettó tömegét mutatja. 

 

 

Nem tapasztaltunk színváltozást 3 törzs (AMT4, 8, és 9) esetében, noha a táplemezen 

intenzíven növekedtek (ld.13. táblázat), és a kiülepedett anyag sem volt lényegesen több mint a 

kontroll esetében. (Ezen törzseket a grafikonon nem ábrázoltuk.) A negatív eredmény oka lehetett a 

kisebb atrazin koncentráció (noha általában a tápanyagok folyadékkultúrában jobban 

hozzáférhetőek), vagy a tápleves és a tápagar eltérő tenyésztési paraméterei (pl. O2 parciális 

nyomása, felületi feszültség), esetleg más gátló tényező, amely szilárd táptalajon nem fejti ki 

hatását. Nehezen bontható anyagok esetében ez a jelenség gyakran megfigyelhető. 

Több esetben (AAD1, 3, 8, 10; AAT6, 8; AMT5, 11, 12) a kísérlet végén lilás színt 

tapasztaltunk, a kapott biomassza értékek a 1 mg mL-1 átlag körül mozogtak, vagyis mindkét 

jellemző alapján közepes aktivitást mutattak. A tápagaron és a táplevesben történő szaporodás 

között ezen törzsek esetében nem volt egyértelmű korreláció. A fennmaradó törzsek sejtömege – 

összhangban a tápagaron tapasztalt növekedési rátával - volt a legmagasabb, habár nagy szórást 

tapasztaltunk. A kísérlet végére kialakuló színt befolyásolhatták a törzsek által esetlegesen a 

táplevesbe elválasztott, neutrálistól eltérő kémhatású vegyületek is. Ez magyarázatot adhat a törzsek 

egy részénél a jelentős biomassza produkció ellenére jelentkező lilás színre. A bakteriális aktivitás, 

ill. a keletkező sejttömeg között tehát a vizsgált törzsek esetében nem szoros az összefüggés, bár a 

legnagyobb, ill. a legkisebb intenzitást mindkét jellemző alapján ugyanazon szervezeteknél 
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észleltük. A törzsek taxonómiai besorolása és a megfigyelt aktivitás között sem volt egyértelmű a 

kapcsolat. A Ps. fluorescensként azonosított IV. ARDRA csoport 3 törzse (AAT6; AMT8 és 12) 

közül egynél elhanyagolható, kettőnél közepes szaporodást tapasztaltunk. Ugyanígy széles 

tartományban szórt a VII. csoportba tartozó (Pseudomonas sp.) 3 törzs sejttömeg értéke. Az V., 

VIII: és XII. csoportnál ellenben az együvé tartozó törzsek hasonló aktivitást mutattak. A 

legnagyobb sejttömeget produkáló izolátumok között (AMD1, 7; AAT9, AMT6) két Pseudomonas, 

egy Stenotrophomonas és egy Rhizobium törzs van. Mivel ezeknél a mikrobiális aktivitás is nagy 

volt, alkalmasak lehetnek további bioremediációs kísérletekben való felhasználásra. 

4.7.3. Az atrazin degradációja baktérium színtenyészetben 

A szakirodalmi adatok azt bizonyítják, hogy különböző fajok, sőt törzsek esetében az atrazin 

biodegradációja több különböző útvonalon, eltérő köztes és végső metabolitok keletkezése mellett 

mehet végbe. Az atrazin triazin vázas bomlástermékeinek kémiai szerkezetét a 11. ábra összegzi.  

 

 

11. ábra Az atrazin triazin vázas metabolitjainak kémiai szerkezete 

 

A vizsgálatok során különböző módszerekkel 11 törzs esetében sikerült azonosítani a 

degradáció során keletkező atrazin metabolitokat, amelyből egyben követeztethetünk a lebontási 

útvonalra is. Ezt foglalja össze a 16. táblázat.  

16. táblázat A folyadékkultúrában detektált atrazin metabolitok 

Vegyület R1 R2 R3

Atrazin Cl izopropilamin etilamin

Hydroxi-atrazin OH izopropilamin etilamin

Dezetil-atrazin Cl izopropilamin NH2

Dezizopropil-atrazin Cl NH2 etilamin

Etilammelin
(dezizopropil-hidroxiatrazin)

OH NH2 etilamin

Izopropil-ammelin
(dezetil-hidroxiatrazin)

OH izopropilamin NH2

Etilammelid OH OH etilamin

Izopropil-ammelid OH izopropilamin OH

Ammelin OH NH2 NH2

Ammelid OH OH NH2

Cianursav OH OH OH
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Rhodococcus sp. A12 - - + + + + - - - 
Rhodococcus sp. A13 + - + + + + + - - 
A13P (nem azonosított) - - + + + - + + - 
Rhodococcus sp. A14 - - + + + + + - - 
Microbacterium sp. A23 - - + - - + + - - 
Aeromicrobium sp. A40S  + - + + + + + - - 
Bacillus sp. A51 - - + - - - - - - 
Micrococcus luteus A71 - - + + - + + - - 
A140 (nem azonosított) - - + - + + + - - 
Deinococcus sp. D4 + + + + + - - - - 
Delftia acidovorans D24 - - + + + + + + + 

 

Az általunk izolált törzsek esetében is változatos metabolizmust tapasztaltunk. Az atrazin 

degradációját minden esetben sikerült igazolni. Az A51 (Bacillus sp.) tenyészetében csak 

hidroxiatrazint detektáltunk. Ez a vegyület nyomnyi mennyiségben (kevesebb, mint 0,1 %) a 

kontroll mintában is jelen volt, a vizsgálatokhoz használt atrazin tartalmazta, mint az atrazin 

előállítás során megmaradó szennyezőanyagot. Az A51 ennél nagyobb mennyiséget tartalmazott 

vélhetően a klór lehasítására képes, ez azonban nem teszi lehetővé, hogy szaporodásához 

hasznosítsa. Feltehetően a sorozatos átoltás következtében elveszítette biodegradációs útvonal 

további lépéseihez szükséges géneket, a későbbiekben már nem is volt fenntartható atrazin tartalmú 

tápközegben. 

A vizsgált izolátumok jelentős hányadát különböző Actinomycetales rendbe tartozó szervezetek 

alkotják. Ezek, valamint a két nem azonosított (ám morfológia alapján feltehetően ide tartozó) törzs 

esetében (kis eltérésekkel) hasonló mechanizmust tapasztaltunk.  

Hat baktérium (A12, A13P, A14, A23, A71, A140) tenyészetében hidroxiatrazint, valamint 

ennek dezalkil származékait detektáltuk, különböző kombinációban. A végső bomlástermék 

általában ammelid, az A12 törzsnél ammelin, míg az A13P-nél cianursav volt. Ez alapján a fenti 

szervezetekre az alábbi reakcióséma valószínűsíthető (12. ábra). Az egyes köztitermékek jelenléte 

ezen belül feltehetően annak függvénye, hogy az adott törzs esetében melyek a sebesség 

meghatározó lépések. A nehezebben bontható metabolitok feldúsulnak, míg a könnyen 

degradálhatóak eltűnnek a közegből. Egyszeri mintavételezés esetén, ahogy jelen esetben történt, 
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csak az előbbiek detektálhatóak, részletesebb információt a folyamat időbeli követése szolgáltat (ld. 

4.6.4. alfejezet).  

Ezen törzsek rokonsági köréből korábban különböző Rhodococcus törzsek esetében írtak le 

atrazindegradációt, ám azok többnyire csak egy biotranszformációs lépés, a klór vagy az alkil 

oldalláncok hidrolízisét katalizálták, hidroxiatrazin vagy monodezalkil atrazin végtermékig (Nagy 

et al., 1995, Shao et al., 1995). A szintén Actinomycetales (a Micrococcus luteus A71 izolátummal 

közel rokon) Arthrobacter crystallopoietes ugyancsak cianursavig bont, a köztes lépéseket a 

Pseudomonas ADP-vel megegyező enzimekkel, feltételezhetően azonos útvonalon bontja. 

Az A13 (Rhodococcus sp.), ill. az A40S (Aeromicrobium sp.) metabolizmusa annyiban tér el a 

többi általunk vizsgált Actinomycetalesektől, hogy a fenti metabolitok mellett dezizopropil-atrazin 

is keletkezett. A fenti adatok alapján azonban nem állapítható meg egyértelműen, hogy ezen törzsek 

lebontási útvonalának a dezalkilezés vagy a dehalogénezés az indító lépése. Az Aeromicrobiummal 

közel rokon Nocardioides sp. esetében is izopropil vesztést figyeltek meg, ám ebben az esetben az 

aminoalkil csoport eltávolítása egy lépésben történt (hidroxiatrazinból), etilammelid, mint végső 

bomlástermék keletkezése mellett.  
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12. ábra Az atrazin feltételezett lebontási útvonala az A12, A13P, A14, A23, A71 és A140 törzsben. 

  A13P, A14, A23, A71 és A140 törzsnél    csak az A13P törzsnél 

 

A D4 (Deinococcus sp.) biodegradációs útvonala emlékeztet leginkább a korábban 

Rhodococcus fajoknál megfigyeltre, noha taxonómiailag azoktól távol eső csoportba tartozik. De ez 

az izolátum is hidrolizálja az alkilcsoportokat és a klórt egyaránt, míg a leírt Rhodococcus törzsek 

esetében ezt csak egy mesterségesen előállított rekombinánssal sikerült elérni. A D4 metabolizmusa 

során az dezalkilezés és dahalogénezés lépései feltehetően párhuzamosan mennek végbe (13. ábra). 

 

atrazin 

hidroxiatrazin 

etilammelin izopropil-ammelin 

ammelin 

ammelid 

cianursav 



- 81 -  

 

13. ábra Atrazin feltételezett lebontási útvonala a D4 (Deinococcus sp.) törzsnél 

 

Az eddig leírt metabolikus útvonalak közül a Pseudomonas ADP törzzsé a legpontosabban 

feltárt. Mint azt az Irodalmi áttekintés fejezetben részleteztük, első lépésben hidroxiatrazin 

keletkezik, majd ezt követi az aminoalkil oldalláncok hidrolízise (etilammelid és cianursav 

metaboliton át), majd a gyűrű felnyitása. Jellegzetes reakcióit, valamint az azokat katalizáló 

enzimeket, és a kódóló génrégiókat utóbb számos más törzsben is feltárták, pillanatnyi ismereteink 

szerint az egyik legelterjedtebb mechanizmus. Izolátumaink között azonban egyelőre egynél sem 

detektáluk az alkil- és aminocsoport együttes hidrolízisét, amely az útvonal karakterisztikus lépése. 

A vizsgált törzsek közül a gyűrű felnyitása során keletkező biuret metabolitot csupán egy 

esetben, a D24 (Delftia acidovorans) tenyészetében észleltünk. Mivel szaporodási ráta alapján is 

hatékony atrazinbontónak bizonyult, ezt választottuk a metabolizmus részletes időbeli elemzésének 

tárgyául. 
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4.7.4. Atrazin degradációja a Delftia acidovorans D24 törzsben 

Az atrazin és lebomlási termékeinek koncentrációváltozását 6 héten át követtük nyomon a D24 

törzs tenyészetében, heti egyszeri mintavételezés mellett. A biodegradáció abban az esetben 

bizonyult leghatékonyabbnak, amikor a kizárólagos szén-és nitrogénforrás is az atrazin volt. A mért 

koncentráció értékeket a jobb átekinthetőség végett az eredeti atrazin %-ára átszámítva tüntettük fel 

az idő függvényében a 14. ábrán.  

 
14. ábra Az atrazin és metabolitjai mennyiségének változása a D24 törzs tenyészetében a kísérlet során. 

(Az idő függvényében mért változást (Y) az eredeti atrazin koncentráció százalékában fejeztük ki.) 

 

Az egyes metabolitok megjelenési sorrendje alapján következtettünk a metabolikus útvonalra. 

A mennyiségileg jelentős triazin vázas metabolit a hidroxiatrazin, az etilammelin és a cianursav 

volt. Az előző mérésnek megfelelően (ld. 16. táblázat) izopropil-ammelin, ammelin és ammelid is 

kimutatható volt, de lényegesen kisebb koncentrációban.  

Az atrazin mennyisége már az első héten észlelhetően csökkent. Az elsőként megjelenő 

metabolit a hidroxiatrazin volt, tehát a metabolikus útvonal nyitó lépése ebben az esetben is a klór 

lehasítása (14. és 15. ábra). Ennek koncentrációja a 4. hétig nőtt, ezt követően már kb. állandó volt, 

vagyis a keletkezés és fogyás egyensúlyba került. Ezt követően etilammelin keletkezését 

detektáltuk, amely a hidroxiatrazin dezizopropil származéka. A cianursav a 3. héttől volt 

kimutatható, a köztes termékek (ammelin, ill. ammelid, ld. 15. ábra) alacsony koncentrációja arra 
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utal, hogy a dezaminálási lépések viszonylag gyorsan lezajlanak, így ezek a metabolitok nem 

halmozódnak fel. A gyűrű felnyitására az ugyancsak 3. héttől észlelhető, nagy mennyiségű 

karbamid jelenléte utal. (Mivel ebben a kísérletben nitrogénmentes szintetikus táptalajt 

alkalmaztunk, a karbamid egyértelműen atrazin eredetű.) 

A teljes triazin koncentráció ezzel párhuzamosan csökkenni kezdett, majd 4. héttől kis 

mértékben, a 6. héten pedig jelentősen fogyott az összesített atrazin eredetű szénmennyiség is. A 

különbözet beépülhetett a bakteriális biomasszába, vagy CO2 formájában szabadult fel. A két 

folyamat relatív jelentősége 14C izotóp jelzett atrazinnal végzett radiometriás megoszlás vizsgálat 

hiányában nem határozható meg. Azonban mivel atrazin volt az egyetlen felkínált szénforrás, és 

látható (bár pontosan nem meghatározott mértékű) szaporodást tapasztaltunk, feltételezhető, hogy 

részben asszimilálódott. 

 
 

15. ábra Az atrazin metabolius útvonala a Delftia acidovorans D24 törzsben. (A zárójellel jelölt 

metabolitok nem voltak nagyobb mennyiségben kimutatnatóak a tenyészetben.) 
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Összegzésképpen megállapítható, hogy a D. acidovorans D24 törzs az eddig leírt mineralizáló 

szervezetektől eltérő útvonalon metabolizálja az atrazint (15. ábra). A 6 hetes vizsgált 

időintervallumban a kiindulási atrazin mennyiség több mint 60 %-a bomlott le, és ebből csupán 20 

%-nyi volt detektálható egyéb triazin származék formájában. 

4. 8. Az atrazin biodegradációjának optimális környezeti feltételei 

Az atrazinbontó szervezetek optimális növekedési ill. biodegradációs környezeti feltételeit az 

üledékből izolált szervezeteken vizsgáltuk, mivel ezek esetében korábban erre vonatkozó vizsgálat 

nem történt, míg a talajbaktériumokra a szakirodalomban találunk hasonló adatokat (Radosevich et 

al., 1995, Houot et al., 2001). A három hullámhosszon mért extinkció értékekből a rezazurin oxidált 

és redukált formájának koncentrációját számítottuk. A redukált forma koncentrációja fordítottan 

arányos a bakteriális növekedéssel. Így a koncentráció csökkenésének időfüggését ábrázoltuk, majd 

erre exponenciális görbét illesztettünk (y = a (1-eb+cx)). A görbék lefutását maximális növekedéssel 

(y0-y∞), valamint a legmeredekebb szakasz regressziójával jellemeztük. 

4.8.1. Kiegészítő tápelemek hatása 

A szakirodalmi adatok, valamint a szénforrás hasznosítási teszt (ld. 4.6.) alapján kiegészítő 

szénforrásnak glükózt és mannitot, nitrogénforrásnak ammónium szulfátot és kálium nitrátot 

választottunk. A tápagaron való tenyésztés eredményével (ld. 4.7.1.) egybehangzóan valamennyi 

vizsgált törzs jobban szaporodott, ha az atrazint nitrogénforrásként kínáltuk fel. Ez egyben megfelel 

a szakirodalomban leírt tapasztalatoknak (Mandelbaum et al., 1993, Struthers et al., 1998). 

Mindazonáltal nem észleltünk teljes inhibíciót a szervetlen nitrogénforrások adagolása esetén, amit 

számos korábban leírt atrazinbontó szervezet esetében megfigyeltek (Gebedinger és Radosevich, 

1999). Ennek azért van különleges jelentősége, mert az atrazin szennyezés gyakran párosul 

műtrágya felhalmozódással, vagyis nagy szervetlen nitrogénkoncentrációval. A vitamin elegy 

adagolása minden esetben serkentette a szaporodást, ezenkívül befolyásolta annak 

hőmérsékletfüggését (4.8.3.). 

4.8.2. Kémhatás 

A vizsgált törzsek szaporodása igen jelentős pH-függést mutatott, mind a szaporodási görbe 

meredeksége, mind a maximum értéke változott a kémhatással. Az utóbbit ábrázoltuk a pH 

függvényében a 16. ábrán. Legkedvezőbbnek a semleges – enyhén lúgos tartomány bizonyult. A 

legnagyobb aktivitást 8-as pH-n tapasztaltuk, ami figyelembe véve, hogy ez a Dunában általában 

mérhető érték, üledékbaktériumoknál nem meglepő (17. táblázat).  
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16. ábra A törzsek maximális szaporodása különböző kémhatás mellett 

 

A savas kémhatás (pH=6 alatt) szinte teljesen gátolta a növekedést. Ez egybevág a korábbi, 

talajbaktériumokra vonatkozó megfigyelésekkel. Radosevich és munkatársai az általuk talajból 

izolált atrazinbontó törzset folyadékkultúrában tenyésztve a talajokban általánosan jellemző 5,5-8,5 

pH tartományon belül jelentős eltérést nem tapasztaltak.  

 

17. táblázat A vizsgált törzsek optimális és tolerált pH-tartománya 

Törzsek Tolerált tartomány Optimum 

A10 5-10 9 

A13 6-10 8 

A13P 5-9 8 

A14 6-10 8 

A23 7-10 7 

A40S 5-10 8 

A51 7-8 7 

A71 7-10 8 

A100 8-10 8 

A101 6-10 9 

A120 5-10 9 

A140 5-10 9 

D4 7-10 8 

D24 6-10 9 
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Ennél savasabb kémhatás már tenyészetben gátolta a növekedést (de Souza et al., 1995). 

Talajban az atrazin degradációja már 6,5-es pH–nál is erősen csökkent (Houot et al. 2001). A savas 

kémhatás okozta gátlás egyben magyarázatot jelent arra, hogy miért mértünk a talajmintákban nagy 

mennyiségű maradék atrazint 10 évvel a szennyezőforrás felszámolása után. Megjegyzendő, hogy 

talajban a savas közeg feltehetően nem csak az atrazinbontó szervezetek aktivitását csökkenti, 

hanem az atrazin, ill. metabolitjai erősebb talajadszorpció révén a biológiai hozzáférhetőséget is. 

Az általunk izolált törzsek közül az A10, A13P, A120 és A140 mutatott aktivitást pH=5-nél, és 

erőteljes szaporodást pH=6-nál. Így savas környezetekben (amilyen az jelen dolgozatban vizsgált 

terület talaja) elsősorban ezek lehetnek potenciális talajoltó szervezetek atrazinszennyezés 

bioremediációja esetén. A lúgos kémhatást az általunk vizsgált törzsek jobban tolerálják, ebben 

szerepe lehet az atrazin erősen bázikus karakterének, ill. elképzelhető, hogy esetleges savas 

anyagcseretermékek a teszt kis térfogatában erőteljesen befolyásolják az eredeti pH-t. 

Illusztrációképpen a 17. ábrán bemutatjuk az A71 törzs szaporodási görbéit különböző kémhatású 

tápközegekben. 

17. ábra A Micrococcus luteus A71 törzs szaporodása különböző pH-n. Az ábrán a rezazurin 

redoxindikátor redukált formájának fogyását tüntettük fel, amely fordítottan arányos a mikrobiális 

aktivitással 

4.8.2. Hőmérséklet 

A hőmérséklet a kémhatásnál lényegesen kisebb mértékben befolyásolta a vizsgált törzsek 

szaporodását. Az izolátumok többségénél valamelyes növekedést a teljes vizsgált 
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hőmérséklettartományban észleltük. A 12 és 55 ºC maximumérték alig változott, elsősorban az 

egyes hőmérsékleten felvett szaporodási görbék meredekségében, valamint a lag fázisban volt 

eltérés. Míg magasabb hőmérsékleteken a lag fázis nem volt kimutatható (vagyis feltehetően 18 

óránál rövidebb volt, mivel ekkor történt az első mérés), 4 °C-on 22-26 óra után indult meg a 

szaporodás. Ennek megfelelően alacsony hőmérsékleten a maximumértéket a görbe 67 óra után érte 

el, míg magasabb hőmérsékleten ez a periódus 26-44 órára csökkent (18A. ábra) 

 

18. ábra A Micrococcus luteus A71 törzs szaporodása különböző hőmérsékleteken. A – vitaminok 

nélkül, B – vitaminokkal. Az ábrán a rezazurin redoxindikátor redukált formájának fogyását tüntettük fel, 

amely fordítottan arányos a mikrobiális aktivitással. 
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Valamennyi jellemző összevetése alapján a szervezetek többsége mezofilnak bizonyult, 

aktivitásuk általában 20-42 °C között volt a legnagyobb. Ez egybevág a talajból izolált atrazinbontó 

szervezeteknél tapasztaltakkal, ahol a 20-30 °C tartományt találták optimálisnak (Radosevich et al., 

1995, de Souza et al., 1995). A 19A. ábrán a szaporodási görbék meredekségének 

hőmérsékletfüggését mutatjuk be, az egyes törzsek számára kedvező tartományt, valamint az 

optimumértékeket a 18. táblázat tartalmazza. 

Az A71 és az A100 kiugróan nagy aktivitást mutatott magas hőmérsékleten is (55 ºC), ami 

termofil karakterre utal. Alacsony hőmérsékleten (4 és 12 °C-n) az A13, A14, A140 és D24 törzs 

szaporodott a legintenzívebben, így ezek feltehetően az őszi-téli időszakban is aktívak, aminek a 

bioremediációs felhasználás szempontjából jelentősége lehet. 
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A 

B 

19. ábra A szaporodási göbék meredeksége különböző hőmérsékleteken. A - vitamin nélkül, B -

vitaminnal 

 

Érdemes megjegyezni, hogy a vitaminok hozzáadása (túl azon, hogy általánosan fokozta a 

szaporodást) egyben a szaporodás hőmérsékletfüggését is módosította. Tovább csökkent a 

különbség az egyes hőmérsékleteken észlelt aktivitás között (19B. ábra) az optimumot pedig a 

magasabb értékek irányába tolta el (18. táblázat). Ez felveti annak lehetőségét, hogy a magas 

hőmérséklet nem közvetlenül akadályozta a törzsek aktivitását, hanem a hirtelen meginduló 

szaporodás következtében valamely esszenciális vitamin hiánya lépett fel, és ez okozta a 

szaporodási görbe korai letörését.  

 

18. táblázat Az atrazinbontó szervezetek optimális hőmérséklet tartománya vitamin kiegészítés mellett és 

anélkül 
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Tolerált tartomány 
(°C) 

Optimum 
(°C) 

Tolerált tartomány 
(°C) 

Optimum 
(°C) 

A10 20-55 28 4-55 42 

A13 4-55 28 4-55 42 

A13P 28-55 28 4-55 42 

A14 4-55 28 4-55 37 

A23 20-37 28 12-42 37 

A40S 12-55 28 4-42 37 

A51 20-55 28 28-42 42 

A71 20-55 28 20-55 42 

A100 12-55 28 4-55 37 

A101 12-55 28 4-55 28 

A120 20-37 28 4-55 37 

A140 4-55 28 4-55 37 

D4 20-55 42 20-55 42 

D24 4-55 28 4-55 42 
 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az atrazin degradációja szempontjából a 

legkedvezőbb körülményeket az enyhén savas kémhatású, alacsony nitrogéntartalmú közeg, és 20-

40 °C közötti hőmérséklet jelenti. Mivel a törzsek között jelentős eltérések mutatkoztak, célravezető 

volna a talajbaktériumok esetében ugyancsak elvégezni a vizsgálatot. 
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4.9. Atrazin katabolikus gének vizsgálata 

Az eddig leírt atrazin katabolikus gének közül azok bizonyultak a legelterjedtebbnek, amelyeket 

először a Mandelbaum és munkatársai (1995) által izolált Pseudomonas ADP törzsben írtak le 

(Martinez et al., 2001). Ezeket később kimutatták más, taxonómiailag változatos, és földrajzi 

származásukat tekintve is sokféle baktériumban (Bouquard et al., 1997, Topp, 2000a, Martinez, 

2001). Így célszerű volt megvizsgálni, hogy az általunk izolált szervezetek valamelyike hordozza-e 

a leírt enzimek génjével homológ szekvenciát. Az atzA és atzB gén kimutatását tűztük ki célul, ezek 

esetében volt hozzáférhető a szekvenciainformáció, amely a primerek konstruálásához szükséges. 

Az atzA egy dehalogenáz enzimet kódol, amely a leggyakrabban megfigyelt biotranszformációs 

reakció az atrazinbontók körében. s amelyre az általunk vizsgált izolátumok többsége is képes. Az 

atzB az etilamin oldallánc hidrolízisét végző amidohidroláz génje. Az utóbbit detektálták 

Clavibacter, Chelatobacter, Aminobacter, Stenotrophomonas, Arthrobacter és Pseudaminobacter 

izolátumokban, az atzA-t emellett Alcaligenes, Ralstonia és Agrobacterium törzsekben is 

azonosították (de Souza et al., 1995 és 1998a, Rousseaux et al., 2001, Topp et al., 2000a) 

Mivel a klór hidrolízise számos lebontási útvonal közös (nyitó) lépése, várhatóan a gén is 

gyakran homológ. Vizsgálataink során azonban az atzA kimutatása az ismételt optimalizációs 

kísérletek ellenére sem volt eredményes, noha a törzseink között a fent fersorolt szervezettekel 

közel rokon csoportok is vannak. Így pl. a Gram negatívak közül számos Pseudomonas izolátum, 

Alcaligenesszel rokon fajok (AAD7 és 8), Rhizobium (AMD1) és Stenotrophomonas (AAT1 és 2, 

AAD6) törzsek vannak, a Gram pozitívak zöme a szintén Actinomycetales Arhtrobacter 

nemzetségszal rokon. Ez arra utal, hogy a kérdéses reakciót az általunk vizsgált baktériumokban 

egyéb dehalogenáz katalizálja. Egyértelműen azonban nem zárható ki az atzA gén jelenléte, mivel 

fennáll annak a lehetősége, hogy kisebb eltérések miatt (pl. a templát DNS GC tartalma, a 

felhasznált reagensek különbözősége) nem volt sikeres a PCR. A negatív eredmény megerősítése 

Southern (DNS-DNS) hibridizációval volna lehetséges. 

Az atzB egy konkrét lebontási útvonalra jellemző reakciót végző enzimet kódol. Ennek dacára 

feltételeztük, hogy kimutatható a vizsgált törzsekben, nem csupán azért, mert a korábbi 

vizsgálatokban elterjedttnek bizonyult, hanem mert az AtzB enzim terméke, az etilammelid a 

talajmintákban kimutatható volt. 3 törzsnél kaptunk PCR terméket, amely igazolja a kérdéses gén 

jelenlétét a vizsgált izolátumokban (20. ábra). Pozitív eredményt a (a fenti megfontolások alapján a 

várakozásnak megfelelően) Pseudomonas sp. AMT9 és AMT11, valamint a Stenotrophomonas 

minatlantiensis AAT2 törzsek mutattak. Ezek esetében még nem sikerült azonosítani a 

biodegradációs útvonalat, ám az várhatóan a Pseudomonas ADP-hez lesz hasonló. A törzsek a 

molekuláris diverzitás vizsgálat alapján domináns elemi a talajminták közösségének. Érdemes még 
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megemlíteni, hogy a fenti szervezetekkel egy ARDRA csoportokba sorolt törzseknél nem észleltük 

az atzB gént, így ez a genotípus nem faj- hanem törzsspecifikus, ami (feltehetően mobilis genetikai 

elemen kódolt génekről lévén szó) szintén megfelel a várakozásoknak. Természetesen fennáll a 

lehetősége, hogy az utóbbi törzsek a fenntartás során vesztették el a kérdéses gént.  

 

 

 

 

20. ábra Az atzB gén kimutatás 

 

 

A talajmintákból izolált teljes DNS-ből ugyancsak megkíséreltük a fenti gének kimutatását. 

Különösen a T4 és a T6 mintában vártunk pozitív eredményt, mivel ezekben mind a hidroxiatrazin, 

mind az etilammelid nagy mennyiségben kimutatható volt. Ám egyetlen esetben sem kaptunk PCR 

terméket. A környezeti minták vizsgálata során lényegesen több gátló tényező léphet fel, mint az 

egyedi törzsek esetében, valamint az egyes gének kópiaszáma is alacsonyabb, így elképzelhető, 

hogy a további optimalizációt követően itt is sikerülni fog igazolni a gének jelenlétét. 

4.10. A talajmikrobiota diverzitásának elemzése 

Mindkét alkalmazott technika a molekuláris szintű diverzitás leírására alkalmas. A talaj teljes 

DNS tartalmát extraháltuk, majd a Bacteria-specifikus 16S rDNS régiót szaporítottuk fel, és ennek 

sokféleségét jellemeztük. 
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4.10.1. Közösségi ARDRA 

Az amplifikált DNS-t kétféle restrikciós endonukleázzal emésztettük, majd a fragmenseket 

agaróz gélen választottuk el. Az így kapott mintázat jellemzi a talajminta baktériumközösségét, bár 

az azt alkotó szervezetekről faji szintű információt nem szolgáltat. 

A 7 vizsgált talajminta Hin6 I. és Taq I. restrikciós enzimmel kapott hasítási képét mutatja a 21. 

ábra.  

   Hin6 I.      Taq I. 

 M        T1    T2    T3    T4   T5     T6    T7             T1    T2    T3    T4   T5   T6   T7 

 

21. ábra A talajminták közösségi ARDRA mintázata Hin6 I. és Taq I. restrikciós enzimmel való hasítást 

követően. T1-7 talajminták, M – marker 

 

A domináns sávok valamennyi mintában megegyeztek, eltérés csupán a jelintenzitásban volt. A 

Hin6 I. hasítással kapott másodlagos fragmensek között tapasztaltunk kisebb eltéréseket. Mivel 

valamennyi minta tartalmaz herbicid maradványokat, noha eltérő koncentrációban, ez magyarázza a 

kapott mintázat hasonlóságát. Ez esetben nem megállapítható, hogy van-e közvetlen összefüggés az 

atrazinbontók megnövekedett mennyisége és a legintenzívebb sávok között. 

4.10.2. Denaturáló gradiens gélelektroforézis 

A DGGE a fenti módszernél lényegesen nagyobb felbontást tesz lehetővé. A fragmensek 

elválasztása ez esetben nem méret, hanem szekvencia (GC-tartalom) alapján történik, így a futtatás 

során kapott sávok fajspecifikusak. Így nem csupán a baktériumközösségre jellemző mintázat 

értékelhető, hanem egyben a domináns fajokról is információt nyerhetünk. 
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A talajmintákból származó amplifikált DNS mellett 8 kiválasztott atrazinbontó izolátum 

mintáját is megfuttattuk, így meghatározható az adott törzsek jelentősége a közösségen belül (22. 

ábra). 

 

                      T1    T2    T3     T4   T5     T6  T7        Törzsek 

 
 

22. ábra A talajminták és kiemelt atrazinbontó izolátumok denaturáló-gradiens gélelektroforetikus képe. 

T1-7 – talajminták, AAD1-AMT1 - izolátumok 

 

A domináns sávok ebben az esetben is megegyeztek valamennyi talajminta esetében. A sávok 

között azonban nagyobb volt a változatosság. Jól látható, hogy a sávok sűrűsödése ugyanabba a 

tartományba esik, mint ahol az izolátumok jellemző fragmensei futnak. Ez tehát megerősíti, hogy a 

hosszútávú, intenzív xenobiotikum szennyezés során a közösségben előtérbe kerülnek (jelen 

esetben uralkodóvá válnak) a szennyezőanyag degradációjára képes (vagy legalábbis azzal rokon) 

szervezetek. 
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4. 11. Horizontális géntranszfer elemzése a dunai üledékben 

4.11.1. Endogén antibiotikum rezisztens szervezetek az üledékben 

A horizontális géntranszfer vizsgálatához szükséges a közegben eredendően jelenlevő 

antibiotikum rezisztens szervezetek kimutatása, mivel ezek meghamisíthatják a későbbi 

eredményeket. A meghatározást coliform differenciáló táptalajon végeztük, mivel donor 

szervezetként E. coli törzs állt rendelkezésre. A vizsgálat tárgyát képező S4 üledékoszlop 2., 3., 4. 

és 5. oldalkifolyójából és végkifolyójából származó vízminták, valamint a befolyó (duna-) víz 

ENDO agaron tenyészthető csíraszámát, valamint a kanamycin, tetraciklin és ampicillin rezisztens 

szervezetek mennyiségét a 19. táblázat összegzi. 

 

19. táblázat Tenyészthető csíraszám ENDO agaron, antibiotikum nélkül és 3 különböző antibiotikum mellett 

Csíraszám (CFUmL-1)  
Minta ENDO agaron Coliform ENDO+Amp ENDO+Km ENDO+Tet 

Duna 2,5×105 200 17 10 0 

2. oldalkifolyó 4×104 0 42 150 0 

3. oldalkifolyó 2,5×103 40 70 210 0 

4. oldalkifolyó 3×104 10 22 500 0 

5. oldalkifolyó 8×102 60 4 100 0 

kifolyó 2×104 0 0 0 0 
 

Az ENDO agaron tenyészthető csíraszám csak a Duna vizében haladta meg a 105-t, a szűrt 

vízben 104 nagyságrendben vagy az alatt volt. Ezen belül a befolyó vízben a coliform szervezetek 

száma 200 körül volt, míg a többi minta esetében néhány 10 telepet észleltünk, vagy egyáltalán nem 

volt kimutatható. Antibiotikum tartalmú lemezeken minden esetben jelentősen csökkent a 

telepszám, és a megjelentek között is nagy volt a gombák aránya. A tetraciklin gátolta legnagyobb 

mértékben az endogén mikrobiota növekedését, így ezt választottuk a további vizsgálatokhoz. Az 

optimális koncentráció meghatározásához a donor E. coli XL1 Blue tetraciklin rezisztens törzs 24 

órás folyadéktenyészetét szélesztettük különböző tetraciklin koncentrációjú lemezekre (0-70 μg L-

1). Habár a tetraciklin rezisztens XL1 Blue a forgalmazó specifikációja szerint 12,5 μg L-1 

antibiotikumot tolerál, a vizsgálat során még 40 μg L-1 koncentrációnál is a kontrollal megegyező 

mértékű növekedést tapasztaltunk. E fölött már csökkent a telepszám, de még 70 μg L-1-nél is volt 

észlelhető növekedés. A fentiek alapján a továbbiakban 40 μg L-1 tetraciklin koncentrációval 

dolgoztunk. 
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4.11.2. Horizontális géntranszfer kimutatása 

Az első inokuláció 5 mL 24 h, LB táplevesben felszaporított E. coli XL1 Blue tenyészettel 

történt. Ezt követően egy hétig detektáltuk tetraciklin rezisztens szervezetek megjelenését az 

üledékoszlopról származó vízmintákban. A kapott eredményeket a 20. táblázat összegzi. 

 

20. táblázat Tetraciklin rezisztens szervezetek jelenléte a kifolyó vízmintákban az első inokulációt követően 

Telepszám tetraciklin tartalmú 
táplemezen 

(coliform/összes) 

Szaporodás tetraciklin 
tartalmú táplevesben 

Minta származása Minta származása 

 
 
 
Mintavétel 
időpontja  
(az inokulációtól) 

2. 3. 4. 5. K 2. 3. 4. 5. K 

Előtte 0 0 0 0 0 - - - - - 

1h 49/49 15/15 0 0 0 + + + + + 

12h 4/4 37/37 5/5 74/74 31/31 + + + + + 

24h 0 0 0 0 50/51 + + + + + 

36h 0 0 0 0 20/20 + + + + + 

48h 0 0 0 0 0 + + + + + 

3 nap 0 0 0 0 0 + + + + + 

4 nap 0 0 0 0 0 - - - + + 

5 nap 0 0 0 0 0 - - - - - 

6 nap 0 0 0 0 0 - - - - - 

7 nap 0 0 0 0 0 - - - - - 
 

A két alkalmazott detektálási módszer közül folyadékkultúrában való tenyésztés bizonyult 

érzékenyebbnek, a donor szervezet napokkal tovább volt kimutatható, mint a lemezre történő 

szélesztés esetében. Az utóbbi módszer ellenben rendelkezik azzal az előnnyel, hogy a kitenyésztett 

telepek közvetlenül elkülöníthetőek telepmorfológia alapján, ill. ENDO tápagaron 

megkülönböztethetőek a coliform és nem coliform szervezetek. Ezen vizsgálat esetén morfológiai 

szempontból homogénnek, és egy-két telep kivételével egyöntetűen coliformnak bizonyultak, 

feltételezhető, hogy elsősorban a donor szervezetet izoláltuk vissza.  

Ennek megerősítéséül a folyadékkultúrából minden minta esetében teljes genomi DNS-t 

izoláltunk, majd abból a fajspecifikus 16S rDNS kb. 500 bp-nyi szakaszát PCR-rel felszaporítottuk. 

Ezt kétféle restrikciós enzimmel hasítottuk, majd a donor törzs mintájával együtt megfuttatva az 

ARDRA mintázatot vizsgáltuk (23. ábra). Az E. coli XL1 Blue törzsre jellemző sávokon kívül új 

mintázatot nem észleltünk. Ez alátámasztja a tápagaron való tenyésztéskor tapasztalt eredményre 
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alapozott feltevést, vagyis ezen mintákban az inokuláló szervezeten kívül valóban nem volt jelen 

más tetraciklin rezisztens szervezet jelentős mennyiségben. 
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23. ábra Az első E. coli XL1 Blue inokulációt követően gyűjtött vízmintákból tenyésztett 

folyadékkultúrák ARDRA mintázata. A minták jelölése: az inokulációtól eltelt idő/mintavételi hely (az S4 

üledékoszlop 2., 3., 4., 5. oldalkifolyója, K – végkifolyó) 

 

A fentiek alapján az is megállapítható volt, hogy egyszeri inokuláció esetén néhány nap alatt a 

donor szervezet kitenyészthető mennyisége a kimutatási határ alá csökken, 5 nap után már a 

folyadékkultúrában sem volt észlelhető szaporodás. Mivel irodalmi adatok szerint a donor törzs 

nagy csíraszáma elengedhetetlen a sikeres géntranszferhez, ezt követően 3 naponként folyamatosan 

inokuláltuk az S4 üledékoszlopot. 

A mintavétel a továbbiakban 2, 4 majd 7 naponként történt. A minták feldolgozása során a 

fentivel megegyező módon párhuzamosan alkalmaztuk a kétféle megközelítést a tetraciklin 

rezisztens szervezetek kimutatására. Mivel azonban az ENDO agar a kitenyésztés céljára túl 

szelektívnek bizonyult, a szélesztést LB+tetraciklin agarra végeztük, majd innen vittük át ENDO 

lemezre a coliform és nem coliform szervezetek elkülönítése céljából. A tápagar lemezeken 
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ingadozó számban észleltünk telepeket, míg a folyadékkultúrában többnyire volt szaporodás. A 

nagy mintaszám miatt (és mivel a további adatsorok a bemutatotthoz képest nem hordoznak többlet 

információt) csak néhány kiemelt példát mutat a 21. táblázat. 

 

21. táblázat Tetraciklin rezisztens szervezetek jelenléte a kifolyó vízmintákban az első inokulációt követően 

(n.m. – nem történt mintavétel) 

Telepszám tetraciklin tartalmú 
táplemezen (coliform/összes) 

Szaporodás tetraciklin 
tartalmú táplevesben 

Minta származása Minta származása 

 
 
 
Mintavétel  2. 3. 4. 5. K 2. 3. 4. 5. K 

11. 24/24 3/3 0 9/9 8/8 + + + + + 

15. 12/12 7/7 9/9 14/14 1/1 + + + + + 

17. 32/32 0 4/4 21/22 1/1 + + + + + 

19. 84/87 64/69 31/37 8/8 20/20 + + + + + 

24. n. m. n. m. 26/42 16/26 18/32 n. m. n.m. + + + 
 

 

A nem koliform szervezetek nagyobb számban a 19. mintavétel során jelentek meg először. A 

24. mintavétel alkalmával pedig morfológiailag is jól elkülöníthető telepeket észleltünk. Összesen 

10 törzset izoláltunk, amelyek közül csak kettő bizonyult koliformnak. Mivel mind az inokulum és 

a befolyó víz is azonos volt a korábbiakkal, különböző tetraciklin rezisztens szervezetek 

megjelenése egyértelműen a horizontális géntranszfernek tulajdonítható. A folyadékkultúrák 

elemzése alátámasztotta a fenti megfigyeléseket. Míg a korábbi minták ARDRA mintázata 

megfelelt a donor E. coli törzsének, a 19. mintában két, a 24.-ben pedig 4 új sávot találtunk (24. 

ábra). A recipiens törzsek azonosítása még folyamatban van, ám az megállapítható, hogy Gram-

negatív és Gram-pozitív szervezetek egyaránt vannak közöttük.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a dunai üledékben természetes körülmények között 

végbemegy a mobilis genetikai elemek horizontális terjedése. A kísérlet folyamán a továbbiakban 

feltehetően a recipiens szervezetek száma és taxonómiai diverzitása egyaránt növekedni fog. 

Egyben lehetőség nyílhat arra, hogy hasonló mechanizmus szerint xenobiotikum bontó gének 

terjedjenek el, elősegítve ezzel a szennyező anyagok degradációját. 
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24. ábra Az első E. coli XL1 Blue inokulációt követően gyűjtött vízmintákból felszaporított 

folyadékkultúrák ARDRA mintázata. A minták jelölése: az inokulációtól eltelt idő/mintavételi hely (2., 3., 4., 

5. oldalkifolyó, K – végkifolyó) 
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4.12. A doktori munka új tudományos eredményei 

• A doktori munka során összevetettem az atrazin szennyezés hatását talajban és üledékben. 

Megállapítottam, hogy a teljes bakteriális csíraszámot nem befolyásolta, ezzel szemben hatással 

volt a specifikus xenobiotikum bontó csíraszámra, valamint azok morfológiai diverzitására. 

Talajminták esetében az atrazinbontók dominanciáját a közösségben DGGE segítségével 

molekuláris szinten is igazoltam. 

• A talajban történő biodegradáció vizsgálata során egy olyan metabolitot (etil-ammelidet) 

mutattam ki, amelyet korábban csak baktériumkultúrában észleltek. 

• Elsőként vizsgáltam atrazin degradációját a dunai üledékben. Folyami kavicságyban zajló 

lebontásra vonatkozóan világszerte is nagyon kevés adat van, és a jelen dolgozat eredményeivel 

ellentétben többnyire nem sikerült érdemi biodegradációt kimutatni. Megerősítettem, hogy vizes 

környezetekben a hidroxiatrazin a felhalmozódó metabolit. 

• Az atrazin talajban megfigyelt irreverzibilis adszorpcióját üledékben is kimutattam, ennek 

mértéke azonban alatta maradt a talajban észleltnek, feltehetően a kisebb agyagásvány- és 

szervesanyag tartalom következtében. 

• Elsőként izoláltam folyami üledékből atrazinbontó törzseket, szám szerint 17-et. Ezek között 5 

tartozik olyan genuszba (4 Rhodococcus és egy Pseudomonas törzs), amelyet leírtak korábban 

atrazinbontással kapcsolatosan, azonban 6 új biodegradáló szervezet (Aeromicrobium, 

Micrococcus, Microbacterium, Deinococcus, Delftia, Xanthomonas fajok).  

• Hazai talajból korábban csak kevert atrazinbontó tenyészetet írtak le. Az általam izolált 25 tiszta 

törzs közül 21 tartozik már ismert atrazinbontó nemzetségbe (16 Psudomonas, 5 

Stenotrophomonas és 1 Rhizobium faj), melyek közül Stenotrophomonas törzset 2001-ben írtak 

le először atrazindegradációval kapcsolatosan. 3 törzs új az atrazinbontók körében 

(Achromobacter, Sphingomonas és Variovorax nemzetség). Mivel ezen környezeteket 

részletesen vizsgálták, itt kisebb a taxonómiailag új törzsek aránya, de figyelembe véve az 

ismert atrazinbontó taxonok csekély számát, így is jelentős. 

• 11 szervezet esetében sikerült feltárni a legvalószínűbb biodegradációs útvonalat. Egy ezek 

közül csupán a klórt távolítja el, a többség cianursavig vagy annak mono- és diamin 

származékaiig bontja az atrazint. Egy törzsnél (Delftia acidovorans D24) sikerült igazolni a 

heteroatomos gyűrű felnyitását is, amelyet feltételezhetően teljes mineralizáció követ. Ebben az 

esetben a biodegradáció időbeli lefutását is vizsgáltuk. Összesen 4 kisebb-nagyobb eltéréseket 

mutató lebontási sémát határoztam meg, amelyek nem azonosak egyetlen korábban részletesen 
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leírt útvonallal sem. A vizsgált Rhodococcus törzsek a korábban leírtaknál tovább bontják az 

atrazint. 

• 3 törzsnél (két Pseudomonas sp. és egy Stenotrophomonas maltophilia izolátum) esetében 

igazoltam a Pseudomonas ADP atzB (amidohidroláz enzimet kódoló) génjének jelenlétét.  

• Az üledékből származó szervezetek esetében elsőként határoztam meg a növekedés ill. 

atrazinbontás optimális környezeti feltételeit, erre vonatkozó vizsgálat korábban csak 

talajbaktériumok esetén történt. Valamennyi vizsgált izolátum jobban növekedett egyedüli 

nitrogénforrásként felkínált atrazinon. Legnagyobb aktivitást 28 és 42ºC között, gyengén lúgos 

közegben (pH=8) tapasztaltam. Az eredmények jó egyezést mutatnak a talajbaktériumoknál 

tapasztaltakkal. Megerősítettem, hogy 6 alatti pH értékeknél jelentősen csökken az atrazinbontó 

szervezetek növekedése és hatékonysága. 

• Elsőként sikerült igazolni antibiotikum gének horizontális géntranszferrel történő terjedését a 

dunai üledékben. A folyamat detektálható mértékben csak kellően nagy donor sejt koncentráció 

mellett megy végbe.  
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

Az eredményeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy kellő adaptáció (hosszabb távú atrazin 

szennyezés) után - az endogén mikrobiota részvételével - az atrazin bontása mind az üledékben, 

mind talajban megindul. Ezek között észlelhetően megnövekszik a degradációban részt vevő 

szervezetek aránya, valamint diverzitása. A felhalmozódó metabolit az általunk vizsgált 

körülmények között leggyakrabban a hidroxiatrazin, valamint a talajban etilammelid (amelyek 

gyakorlatilag nem toxikusak), ám ezek mennyisége is jelentősen alacsonyabb az eredeti 

koncentrációnál. Ez azt mutatja, hogy régebbi szennyezések esetén elegendő lehet a autochton 

szervezetek atrazinbontó akivitásának serkentése.  

Vizsgálataink szerint az atrazin degradációja szempontjából a 20-42 ºC közötti hőmérséklet 

bizonyult a legkedvezőbbnek. A hőmérséklet emelése így a nyári időszakot leszámítva szükéges 

lehet, megvalósítása a komposztáláshoz hasonló módon talajprizmák létrehozásával lehetséges. 

Az optimális kémhatás a legtöbb vizsgált atrazinbontó szervezet számára az enyhén lúgos 

(pH=8-9) tartomány. Mint azt a talajminták esetében is tapasztaltuk,  már az egész gyengén savas 

pH is jelentős gátló hatást jelentett, ennek eredményeképpen a vizsgált terület talajában még 10 

évvel a szennyezőforrás megszűnése után is nagy atrazinkoncentrációt mértünk. A pH 

optimalizációja a savas kémhatású környezetekben (pl. meszezés révén) elsődleges lehet a 

bioremediáció elősegítésében.    

A biostimuláció másik célravezető módja különböző kiegészítő tápanyagok adagolása lehet. A 

korábban megfigyelthez hasonlóan mi is azt tapasztaltuk, hogy szervetlen nitrogénvegyületek (pl. 

műtrágya maradványok) lassítják az atrazinbontó szervezetek növekedést, noha a gátlás nem volt 

teljes. Így a szénforrás adagolása kettős célt szolgál: egyrészt elősegíti a nitrogénlimitált 

körülmények létrehozását, másrészt az anyagcsere általános fokozása révén a biodegradációs 

aktivitást is növeli. Az egyszerű szénforrások közül vizsgálataink szerint a glükóz bizonyult a 

leghatékonyabbnak. További célunk ezen kezelések hatásának vizsgálata talaj mikrokozmoszban. 

Az eddig megvizsgált törzsek közül egyedül a Delftia acidovorans D24 bizonyult képesnek a 

mineralizációra, így ez alkalmas lehet a bioremediáció során történő felhasználásra talajoltó 

szervezetként. Ezen kívül a nagy aktivitású Stenotrophomonas sp. AAT9 és Pseudomonas sp. 

AMT6 lehetnek ígéretes jelöltek. Az atrazinon legnagyobb tömegű biomasszát termelő szervezetek, 

az Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens) AMD1 és Pseudomonas syringae AMD7 

esetében a fitopatogenitás megfontolandóvá teszi az alkalmazást. Feltehetően a legcélszerűbb egy 

kevert talajoltó anyag létrehozása, amely minél változatosabb biodegradációs mechanizmusú 

törzseket tartalmaz (Gram negatív és pozitív szervezeteket egyaránt), mivel egy komplex 
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atrazinbontó közösség hatékonyabb degradációt tesz lehetővé. Egy ilyen kevert kultúra létrehozása 

és tesztelése ugyancsak szerepel a további terveink között.  

Akár tiszta, akár kevert kultúrák felhasználása esetén előnyös lehet egy növény-mikroba 

rendszer létrehozása, magoltás vagy csíranövény oltása révén. Ez szakirodalmi adatok szerint javítja 

az inokuláló baktériumok túlélését, és fokozza az in situ biodegradációs aktivitást, tehát 

hatékonyabb bioremediációt tesz lehetővé az erősen szennyezett területeken. Emellett megoldást 

jelenthet olyan esetekben, ahol az első tenyészidőszakban alkalmazott atrazin maradványa a 

talajban akadályozza a másodvetés kifejlődését. Oltott vetőmag vagy palánta alkalmazása esetén a 

mikroba partner megvédi a növényt a fitotoxikus hatástól.  

Korábban leírt atrazin katabolikus géneket csupán 3 törzs esetében azonosíttunk. Így a 

biodegradáció hátterében álló enzimek és gének felderítése még további vizsgálatokat igényel, 

részben más már leírt enzimek génjeinek keresésével, részben új enzimek azonosításával. 

   A dunai üledékben sikerült igazolni antibiotikum rezisztencia gének horizontális terjedését. 

Noha egyelőre nem volt egyértelműen eldönthető, hogy a vizsgált törzsekben az atrazin katabolikus 

gének genomban vagy plazmidon kódoltak-e, ám a szakirodalmi adatok alapján feltehető, hogy 

legalább néhány esetben mobilizálhatóak. Ez különösen azon szervezetek esetében valószínűsíthető, 

ahol korábban leírt géneket azonosítottunk. Így lehetőség nyílik a továbbiakban a katabolikus gének 

horizontális terjedésének vizsgálatára. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A termőföldek, felszíni és felszínalatti vízbázisok elszennyezése különböző xenobiotikumokkal 

napjaink egyik legégetőbb környezetvédelmi problémája. Különösen nagy területeket érint a 

peszicidek okozta szennyezés. Az atrazin, amely a mezőgazdaság számos ágazatában elterjedten 

alkalmazott triazin herbicid, világszerte kimutatható talajban, talajvízben és felszíni vizekben, 

gyakran az egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációban. Szakirodalmi adatok szerint a 

talajfelszínen néhány hét vagy hónap alatt lebomlik, de a mélyebb rétegekben ill. vízi 

környezetekben akár több éves tartózkodási időt tapasztaltak. 

Jelen munka során az atrazin biodegradációját a herbicid hatásának hosszú időn át kitett 

talajban, mesterségesen szennyezett üledékben és a két közegből izolált baktériumok tenyészetében 

vizsgáltuk. A vizsgálatokhoz a klasszikus és a molekuláris mikrobiológia, valamint a műszeres 

analítika korszerű módszereit egyaránt alkalmaztuk. Az üledékben egyszeri szennyezés esetén 

elsősorban adszorpciós folyamatok jellemzőek, ám folyamatos terhelés mellett megindul az atrazin 

degradációja. A stabil metabolit a hidroxiatrazin volt. Talajban ugyancsak észleltünk 

biodegradációra utaló atrazinmetabolitokat, hidroxiatrazint, valamint etil-ammelidet. Mindkét 

esetben jelentősen növekedett az atrazinbontó szervezetek csíraszáma, valamint morfológiai 

diverzitása, a teljes bakteriális csíraszámot azonban a szennyezés nem befolyásolta. A 

talajmintákban ezt a molekuláris diverzitásvizsgálat is alátámasztotta. A talajmintákból 25, az 

üledékből 17 atrazinbontó szervezetet izoláltunk. Túlnyomó részük a Proteobacteria ill. az 

Actinobacteria ágazatba tartozik. A törzsek között több olyan fajhoz tartozó izolátum van, amelyet 

nem írtak le korábban atrazinbontással kapcsolatban. 11 törzs esetében sikerült azonosítani a 

metabolikus útvonalat, amely többnyire eltér az eddig leírtaktól, mineralizációra azonban az eddig 

vizsgáltak közül csak a Delftia acidovorans D24 törzs képes. Korábban leírt atrazinbontó gének 

jelenlétét 3 esetben igazoltuk, a többi törzs feltehetően még azonosítatlan enzimkészletet használ. 

Az atrazinbontás szempontjából a 20-40 ºC hőmérséklet, és a 8-as pH bizonyult optimálisnak. 

Nitrogénlimitált körülmények között a legtöbb törzs esetében nagyobb biodegradációs aktivitást 

tapasztaltunk. A könnyen hasznosítható kiegészítő szénforrások, ill. a vitaminok ugyancsak 

fokozták a növekedést. Igazoltuk a dunai üledékben antibiotikum rezisztencia gének horizontális 

átadódását különböző mikrobafajok között. Így feltételezhető, hogy a katabolikus gének hasonló 

módon ugyancsak terjedhetnek laterálisan. A folyamat a donorsejtek viszonylag nagy és állandó 

koncentrációját igényli. A fenti eredmények alapján arra következtethetünk, hogy a természetes 

atrazindegradáció felgyorsítására az atrazinszennyezett talajok és üledékek kezelésére egyaránt 

alkalmas bioremediációs technika dolgozható ki. Az izolátumok közül a legnagyobb biodegradációs 

aktivitású törzsek potenciális talajoltó szervezetek lehetnek.  
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SUMMARY 

 
Xenobiotic pollution of agricultural soils, surface and subsurface water resources is one of the 

most urgent problems of environmental protection. Pollution by various pesticides involves 

especially extensive areas. The triazine herbicide atrazine, used intensely in various fields of 

agriculture is often detected worldwide in soils, groundwater and surface waters, often above EPA 

limits. According to literature data, atrazine is degraded within several weeks or months in surface 

soil, though in subsurface soil and aquifers its half-life might exceed 1 year.  

In the present work, biodegradation of atrazine was studied in a soil of long atrazine history, in 

artificially polluted river sediment, and adapted bacterial cultures isolated from the above 

environments. Up-to-date methodology of classic and molecular microbiology and analytical 

chemistry was used. In river sediment, dominant process was adsorption after a single load of 

atrazine. However, continuous pollution by the compound lead to enhanced biodegradation, with 

hydroxiatrazine as a stable metabolite. Atrazine metabolites hydroxiatrazine and ethylammelide 

(suggesting biodegradation) were also detected in soil samples. In both environments, viable cell 

count and morphological diversity of atrazine degrading microbes was increased, though pollution 

did not affect directly the total viable count. Molecular diversity assessments of soil samples also 

supported the above findings. 17 atrazine degrading strains were isolated from sediment, and 25 

from the soil samples. Most isolates belonged to the divisions Proteobacteria and Actinobacteria. 

Several of the strains are representatives of species or genera formerly not associated with atrazine 

degradation. Metabolic pathway was identified in 11 strains. Most of them degraded atrazine by 

previously not detected mechanisms, though only the strain Delftia acidovorans D24 was capable of 

ring cleavage and mineralization. Previously described atrazine catabolic genes were only detected 

in two Pseudomonas and a Stenotrophomonas strain. Further isolates therefore presumably degrade 

by novel enzymes. Temperature of 20 to 40 ºC and slightly alkaline pH (pH=8) were found to be 

optimal conditions for atrazine degradation. Nitrogen limited circumstances, amendment of easily 

degradable carbon sources and vitamins enhanced biodegradative activity. Horizontal transfer of 

antibiotic resistance genes among different bacterial species was confirmed in Danube sediment. 

Presumably, lateral transfer of catabolic genes by similar mechanism is also possible. The process 

requires relatively high, stable concentration of donor cells.  

Based on the above findings, it is possible to develop a complete bioremediation technology 

suitable for the purification of both atrazine polluted soil and sediment. Isolates of the highest 

biodegradative capacity are potential inocula for agricultural and bioremediation tasks. 
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M2. A baktériumtörzsek jellemzése során alkalmazott tesztek leírása 

 

Gram-festés  

A törzsek 24 órás tenyészeteiből zsírtalanított tárgylemez felületén kenetet készítettünk. Miután 

a kenet teljesen megszáradt, gázégő lángja feletti óvatos melegítéssel rögzítettük a sejteket a 

lemezen. Ezt követően a preparátumokat a következő kezelésnek vetettük alá: 

 1 perc festés kristályibolya festék 1 %-os vizes oldatával 

  öblítés desztillált vízzel 

 1 perc áztatás Lugol-oldatban 

 színtelenítés etanollal 

 öblítés desztillált vízzel 

 1 perc festés szafranin festék 1 %-os vizes oldatával (kontraszt festés) 

 öblítés desztillált vízzel 

 száradás szobalevegőn 

A megfestett készítményeket 100x immerziós nagyítással fénymikroszkóppal vizsgálva a 

kristályibolya színét mutató Gram pozitív sejtek és a kontrasztfesték színét mutató Gram negatív 

sejtek elkülöníthetők.  

 

Japán Gram próba  

24 órás tenyészetekből oltókaccsal kivett sejttömegekhez kis részletekben 40 %-os KOH oldat 

egy cseppjét keverjük. Az erős lúg hatására Gram negatív sejtfallal rendelkező szervezetek sejtjei 

lizálnak, sejtjeikből szabad szemmel vagy kis nagyítás alatt látható vékony szál húzható. 

 

Schaeffer-Fulton-féle spórafestést  

A törzsek 4-5 napos tenyészeteiből zsírtalanított tárgylemez felületén kenetet készítettünk. A 

kenetet gázégő lángja felett óvatosan rögzítettük, majd a preparátumokat a következő kezeléseknek 

vetettük alá: 

 10 perc agresszív, gőzöléses festés malachitzöld festék 1 %-os vizes oldatával 

 öblítés desztillált vízzel 

 fél perc kontrasztfestés szafranin festék 1 %-os vizes oldatával 

 öblítés desztillált vízzel 

 szárítás szobalevegőn 
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A megfestett készítményeket 100-szoros immerziós nagyítással fénymikroszkóppal vizsgálva a 

zöld endospórát tartalmazó sejtek a szafranin kontrasztfestés színét adó (piros) vegetatív sejtektől 

elkülöníthetők.  

Kataláz teszt 

A törzsek 24 órás tenyészeteinek felszínére 3 % -os H2O2 oldatot cseppentünk. Az aktív kataláz 

enzimmel rendelkező szervezetek esetében az azonnal megjelenő O2 buborékok mutatják ennek 

működését. 

 

Oxidáz teszt 

A 24 órás tenyészetből platinakaccsal kivett sejttömegeket szűrőpapír felszínén p-amino-

dimetil-anilinoxalát 1 %-os vizes oldatának egy cseppjével összekeverjük. A pozitív eredményt a 

másodperceken belül megjelenő sötétpiros szín mutatja. 

Hugh-Leifson-féle oxidatív-fermentatív glükózhasznosítási próba  

A teszt törzsek aerob és anaerob körülmények közti savképzés mellett történő glükóz 

felhasználásának kimutatására szolgál.  

A teszthez törzsenként 4db 5 mL táptalajt tartalmazó kémcsövet használunk fel, melyek közül 

kettőnél a táptalaj felszínét parafinolaj ráöntésével a levegőtől elzárjuk. A törzsek 24 órás 

tenyészeteiből oltókaccsal kivett sejttömeggel beoltott kémcsövekben 28 oC-on történő 24-48 órás 

inkubáció után az indikátor sárga színváltozása jelzi a savtermelést. A parafinnal lezárt táptalaj a 

fermentatív, a nyitott az oxidatív glükózbontást jelzi. 
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M3. A molekuláris biológiai vizgálatok során használt oldatok összetétele 

A DNS izolálás során felhasznált anyagok, oldatok 

Lízispuffer    

NaCl (Merck) 150 mM 

EDTA (dinátrium só) (Gibco) 10 mM 

pH 8,0 

Lizozim (lízispufferben oldva)  10 mg mL-1 

Proteináz K (Sigma)  15 mg mL-1 

Na-dodecil-szulfát (SDS) (Gibco)   25 % (w/v) 

Fenol (Sigma), Tris-EDTA telített    

Kloroform (Sigma)    

Prep-A-Gene kötőpuffer     

Tris-HCl, pH 8,0  50 mM 

EDTA (dinátrium só) (Gibco)  

Na-perklorát (Sigma) 

 

 

10

6

mM 

M 

Prep-A-Gene mosópuffer    

Tris-HCl, pH 7,5  20 mM 

EDTA (dinátrium só) (Gibco) 

NaCl (Merck) 

 

 

2

800

mM 

mM 

 (A mosópuffert használat előtt 1:1 arányben absz. etanollal (Reanal) elegyítettük.) 

 

Prep-A-Gene mátrix (Bio-Rad) 

HPLC víz 

A lízispuffert, a kötő-, és mosópuffert 121 ºC-on, 20 percig autoklávban sterilizáltuk. 

 

Az agaróz gélelektroforézis során felhasznált anyagok, oldatok 

TBE futtatópuffer (10X)    

Tris-bázis  107,8 g L-1 

Bórsav (Gibco)  55,0 g L-1 

EDTA (dinátrium só) (Gibco)  7,4 g L-1 

 pH 8,3; 121 ºC-on, 20 percig autoklávozva 

Töltőpuffer (Maniatis és mtsai, 1982)   

Brómfenolkék (Sigma)  0,25 mM 
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Glicerin (Reanal)  30 % (v/v) 

Agaróz (Gibco)   

Etidium-bromid (Sigma)  15,0 mg mL-1 

DNS markerek 

EcoRI-HindIII Marker, III (Fermentas) 

 

0,5

 

mg DNS mL-1 

pUC Mix Marker, VIII (Fermentas)  0,5 mg DNS mL-1 

 

 

A PCR során felhasznált anyagok, oldatok 

PCR puffer 10X (Geron) 

dNTP        1 mM minden deoxinukleotidra 

primerek 27f (5’GAGTTTGATCCTGGCTCAG3’)  0,2 μg μL-1 

  1525r (5’AGAAAGGAGGTGATCCAGCC3’) 0,2 μg μL-1 

glicerin (Reanal) 121 ºC-on, 20 percig autoklávozva 

Taq polimeráz  5 U μL-1 

HPLC víz 

 

A szekvenciameghatározás során felhasznált anyagok, oldatok 

BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems) 

  Amplitaq DNS polimeráz FS termostabil pirofoszfatázzal 

  Tris-HCl puffer, pH 9,0 

  dNTP (dATP, dCTP, dITP, dUTP), láncterminátor dideoxinukleotidok 

Hígítópuffer Tris-HCl, 400 mM  

  MgCl2 (Geron), 10 mM 

Primer 531r (5’G(T/A)ATTACCGCGGC(T/G)GCTG3’)  0,25 ng μL-1 

HPLC víz 

Etanol, 95 % (Reanal) 

Etanol, 70 % (Reanal) 

Nátrium acetát, 3 M, pH 4,6; 121 ºC-on, 20 percig autoklávozva 
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M4. Az atrazinbontó üledékbaktériumok szénforrás-hasznosítási spektruma 

 


