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1. Előzmények és célkitűzések 

A termőföldek, felszíni és felszínalatti vízbázisok elszennyeződése különböző 

xenobiotikumokkal napjaink egyik legégetőbb környezetvédelmi problémája. A peszticidek 

széleskörű, sokszor felelőtlen használata következtében az ezen anyagok okozta szennyezés 

különösen nagy területeket érint. 

Az atrazin egy az 50-es években bevezetett triazinvázas herbicid (2-kloro-4-etilamino-6-

izopropilamino-s-triazin). A mezőgazdaság számos ágazatában alkalmazzák szelektív kétszikű 

gyomirtószerként, elsősorban a kukoricatermesztésben és erdőtelepítés során. Használatát az 

Európai Unióban korlátozták, ám a világ többi részén az éves fogyasztás ma is meghaladja a 

40000 tonnát. Az intenzív felhasználás következtében a mezőgazdasági területek talajában, 

talajvízben ill. felszíni vizekben világszerte gyakran kimutatható (Radosevich et al., 1996; Boyd 

et al., 2000). Hazánkban a Duna vizében is egész évben jelen van. Noha emberre közvetlenül 

csak gyengén toxikus, hosszútávon bizonyítottan károsítja az endokrin szerveket, a vesét és a 

tüdőt, valamint feltételezhetően karcinogén hatású. 

Az atrazin féléletideje a talajban általában 50-70 nap. Koncentrációját biotikus és abiotikus 

tényezők együttesen alakítják. A lefolyó csapadékvízzel közvetlenül az élővizekbe kerülhet, ill. 

bemosódhat a talaj mélyebb rétegeibe. Ezen környezetekben a vegyület tartózkodási ideje 

jelentősen nagyobb, akár több éves lehet. Az atrazin – elsősorban a szervesanyag- és 

agyagásvány-tartalom függvényében - adszorbeálódhat a talajszemcsék felszínén, ill. az 

üledékben (Németh-Konda et al., 2002). Ez a folyamat egyrészt csökkenti a biológiai 

hozzáférhetőséget, másrészt elősegíti az anyag felhalmozódását, így a szennyezés akár éveken át 

folyamatosan pótlódik vissza. A korai vizsgálatok az atrazin degradációját is elsősorban 

abiotikus folyamatoknak, pl. fotolitikus ill. agyagásványok által katalizált hidrolízisnek 

tulajdonították. A későbbi kutatások azonban igazolták a mikrobiális lebontás elsődleges 

jelentőségét (Assaf és Turco, 1994). A 80-as évektől kezdve írtak le olyan szervezeteket, 

amelyek képesek voltak az atrazin valamely funkciós csoportjának hidrolízisére. A 90-es évek 

közepén, szinte egyidőben, egymástól függetlenül több kutatócsoport figyelt meg gyors és teljes 

lebontást talajban, és izolált ezzel párhuzamosan atrazin mineralizáló baktériumokat 

(Mandelbaum et al., 1995; Radosevich et al., 1996). A biodegradációban részt vevő szervezetek 

taxonómiailag igen változatosak, többek között különböző Pseudomonas törzsek, ill. a 



Stenotrophomonas, Alcaligenes, Clavibacter, Agrobacterium, Pseudaminobacter, Nocardioides, 

Rhodococcus és Arthrobacter genus tagjai (de Souza et al., 1998; Topp et al., 2001; Rousseaux  

et al., 2001; Struthers et al., 1998). A degradáció végterméke ezek esetében lehet hidroxiatrazin, 

monoalkil-ammelin és –ammelid származékok, cianursav, ill. szervetlen vegyületek (széndioxid 

és ammónia). A legrészletesebben feltárt, és pillanatnyi ismereteink szerint legelterjedtebb 

biodegradációs mechanizmus az elsőként a Pseudomonas ADP törzsben leírt atrazin → 

hidroxiatrazin → etilammelid → cianursav → biuret → karbamid útvonal (Martinez et al., 

2000). Azonosították a folyamatban résztvevő enzimeket és azok génjeit, melyeket később 

számos, mind taxonómiai besorolását, mind földrajzi származását tekintve távol eső 

baktériumban észleltek (Rousseaux et al., 2001).  

Az atrazin biodegradációja során elméletileg a aminoalkil oldalláncok szén- és 

nitrogénatomjai, valamint a heterociklus nitrogénjei hasznosíthatóak a lebontó mikroba 

növekedéséhez (Bichat et al., 1999). A leírt szervezetek többsége az atrazint nitrogénforrásként 

hasznosítja, ám egyes törzsek esetében kizárólagos is szénforrás lehet. A legújabb adatok szerint 

ez utóbbi tulajdonság a bioremediációs felhasználás szempontjából elsődleges jelentőségű, 

elősegíti a talajoltó szervezet túlélését és a biodegradációs aktivitás in vivo kifejtését (Topp et al., 

2001). 

Mint valamennyi mikrobiális tevékenységet, az atrazin biodegradációját is számos 

környezeti tényező befolyásolja. Erre vonatkozóan azonban kevés adat található a 

szakirodalomban. Tenyészetben a legnagyobb aktivitást 20 és 30 ºC között tapasztalták, ennél 

alacsonyabb hőmérsékleten csökkent a lebontás hatékonysága, 15 (ill. más szerzők szerint 7) ºC 

alatt pedig teljesen megszűnt. Az 5,5 és 8,5 közötti pH bizonyult optimálisnak, ez alatt jelentős 

gátló hatást figyeltek meg (Mandelbaum et al., 1995). Talajban a savas kémhatás kedvezőtlen 

hatása még erőteljesebben jelentkezett, 6,5-es pH alatt szinte teljes volt az gátlás (Houot et al., 

2000). Ebben szerepet játszhat az is, hogy ezen körülmények között az atrazin, ill. hidroxilezett 

származékai erősen kötődnek a talajszemcséken. Részletesebb információ áll rendelkezésre a 

kiegészítő szén- és nitrogénforrások hatásairól, noha az eredmények meglehetősen 

ellentmondásosak (Abdelhafid et al., 1998). Egyes szervezetek esetében pl. a szervetlen, ill. 

könnyen bontható nitrogénvegyületek jelenléte a biodegradációt teljesen gátolta, míg másoknál 

nem befolyásolta jelentősen. Talajban a különböző vizsgálatok szintén hasonló különbséget 

figyeltek meg. A komplex szénforrások általában javították a biodegradáció hatásfokát, a 



könnyen hasznosíthatóak közül egyes vegyületek gátló, míg mások (pl. citrát, mannit, glükóz) 

inkább serkentő hatásúak voltak.  

Atrazin szennyezés kezelésére ismertek különféle fizikai-kémiai eljárások (pl. hőkezelés, 

ultraibolya fény, peroxidok és fémoxidok különböző kombinációi). Ezek azonban általában 

költségesek,  nem  zárható  ki  a  toxikus  melléktermékek  keletkezése, és gyakran a folyamat 

végterméke is további ártalmatlanítást igényel. A bioremediáció, amelynek során a 

szennyezőanyag biológiai úton (általában mikrobiális tevékenység révén) kerül lebontásra, így 

mind ökológiai, mind gazdasági szempontból kedvező alternatíva.  

A bioremediáció a szennyezés mértékétől és minőségétől, a szennyezett közeg 

jellemzőitől, a biodegradációban résztvevő mikrobák mennyiségétől függően változatos 

kezeléseket jelenthet (Hurst et al., 1997). Könnyebben bontható anyagok esetén elegendő lehet 

az autochton mikrobiota aktivitásának növelése a környezeti feltételek javítása révén 

(biostimuláció). Ez lehet pl. nitrogén-, foszfor- vagy nyomelempótlás, locsolás, levegőztetés, stb. 

Nagyobb mérvű, vagy ellenállóbb kémiai természetű anyagok esetén szükségessé válhat a 

talajoltás a helyszínről izolált, vagy törzsgyűjteményből származó baktériumkultúrával 

(bioaugmentáció). Ez esetben azonban több probléma merülhet fel: az inokuláló szervezetet 

kiszoríthatja a lokális mikrobiális közösség, potenciálisan patogén vagy genetikailag módosított 

talajoltó baktériumok használata pedig egészségügyi szempontból jelent kockázatot. A 

sejtmentes bioremediációs eljárások (pl. sejtkivonat vagy tisztított katabolikus enzimek) 

kiküszöbölik ezeket a nehézségeket. Újonnan felmerülő lehetőség a horizontális génátvitel 

alkalmazása bioremediációs célokra. Ez a folyamat mai ismereteink szerint a Bacteria és Archea 

doménben egyik elsődleges forrása a genetikai változatosságnak, így a szennyezőanyagokhoz 

való adaptációban, ill. azok eltávolításában természetes körülmények között is jelentős szereppel 

bír. Három fő mechanizmusa ismert: a transzformáció, amely „csupasz” DNS darabok felvételét 

jelenti; a konjugáció, amelynek során a donor szervezetből sejt-sejt kapcsolat révén mobilis 

genetikai elemek jutnak át a recipiensbe; és a transzdukció, ahol a génátvitelt fágok végzik. Több 

vegyület (pl. naftalin, 2,4-D) esetében megfigyelték a katabolikus gének horizontális terjedését 

mind tenyészetben, mind talajban (Herrick et al.). 

Mivel az atrazin lebontásáért felelős gének több szervezetben igazoltan konjugatív 

plazmidon helyezkednek el, felmerül annak lehetősége, hogy ez a régió egy ponton alakult ki az 

elmúlt évtizedekben az atrazinterhelés, mint szelekciós nyomás hatására, és onnan terjedt el a 



fenti mechanizmus szerint. Ez magyarázná egyben az atrazin mineralizációjára képes 

baktériumtörzsek egyidejű megjelenését. 

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 folyami üledékben történő lebontás nyomon követése atrazinnal 

mesterségesen szennyezett laboratóriumi mikrokozmoszban történt; a talajminták egy 

atrazinterhelésnek évtizedeken keresztül kitett területről származtak. A részletes célkitűzés az 

alábbi pontokat tartalmazta: 

• A szennyezés természetes körülmények között végbemenő lebomlásának vizsgálata a 

talajban. A keletkező, ill. felhalmozódó metabolitok azonosítása, és összevetése a korábban 

leírtakkal.  

• Az atrazin mikrobiológiai hatásainak, az atrazinbontó és teljes csíraszám változásának 

felmérése a talajmintákban. A szennyezés mértékének és a mikrobiális diverzitás 

összefüggésének vizsgálata. 

• 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 közösségre gyakorolt hatásának felmérése (a teljes csíraszám, 

valamint az atrazinbontók számának és diverzitásának változása). 

• Atrazinbontó szervezetek izolálása a talajból és az üledékből. A törzsek jellemzése és 

azonosítása. 

• Az izolátumok tápanyag-preferenciájának, atrazinon való biomassza produkciójának 

vizsgálata. 

• Az izolált törzsek atrazinbontó mechanizmusának, a metabolitok és a lebontási útvonal 

meghatározása, a sebesség meghatározó lépések felmérése.  

• A fenti eredmények alapján olyan szervezetek kiválasztása, amelyek kellően hatékonyak 

ahhoz, hogy felhasználhatóak legyenek atrazinszennyezés ártalmatlanítására. 



• Az atrazinbontó törzsek növekedésének, a biodegradációs aktivitás optimális ökológiai 

paramétereinek meghatározása. A kiegészítő tápanyagok (szén- és nitrogénforrások) 

hatásának vizsgálata. 

• Az atrazinbontás hátterében álló gének vizsgálata. A korábban leírt atrazin katabolikus gének 

kimutatása az izolált atrazinbontó szervezetekben. 

• A horizontális génátvitel lehetőségének vizsgálata az üledékben. Antibiotikum rezisztencia 

terjedésének felmérése a rezisztencia gént plazmidon hordozó donor szervezet segítségével. 

A rezisztenssé vált recipiens szervezetek kimutatása, izolálása és jellemzése. Az eredmények 

alapján a génátvitel feltételeinek vizsgálata, ill. annak felmérése, hogy ezek mennyire 

alkalmazhatóak a katabolikus gének átvitelére. 

 

2. Anyagok és módszerek 

2.1.Talajminták vétele és jellemzése 

A mintavételezés a Vas megyei Ják község határában, egy korábban növényvédőszer 

raktárként és elosztóhelyként használt kúria területén történt, 7 random módon kiválasztott 

ponton, a talaj felső, 10-15 centiméteres rétegéből. 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 szén- és nitrogéntartalmát tömény kénsavas kálium-dikromáttal, ill. 

kénsavval és hidrogénperoxiddal oxidáltuk, majd a reakció eredményét spektrofotometriásan 

határoztuk meg. A talajmintákban a szennyezőanyagok jelenlétét aceton-hexán eleggyel végzett 

oldószeres extrakciót követően reverz fázisú HPLC-MS elemzéssel határoztuk meg. A 

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

húspepton (teljes tenyészthető csíraszám), ill. atrazin-mannóz táplevesben (atrazinbontó 

csíraszám) (Hurst et al., 1997).  

2.2. Modellrendszer létrehozása 

A Kisoroszi I. parti szűrésű kút területén, a víz alatti kavicsüledékből 6 db 70-80 cm hosszúságú, 

10 cm átmérőjű magmintát vettünk. Ezek (PVC csövekben elhelyezve) képezték a laboratóriumi 

modellrendszer központi részét. A modell táplálása natív dunavízzel történt, a vízmozgást 

perisztaltikus pumpa tartotta fenn. 



2. 3. A vízminták vétele és jellemzése 

A vízminták az üledékoszlopok oldalán kialakított mintavevő nyílásokból és a 

végkifolyókból származtak, ill. analizáltuk a befolyó (tehát a natív dunai) vizet is. Az ivóvíz-

minőség szempontjából jelentős ionok (ammónia, nitrit, nitrát, foszfát) koncentrációját 

spektrofotometriásan, a pH-t és a vezetőképességet speciális mérőelektródokkal határoztuk meg. 

A teljes tenyészthető csíraszám becslése a vízminták esetében is MPN módszerrel történt, 

húspepton táplevesben. 

2.4. Atrazin degradációja a talajban 

A talajban zajló atrazinbontást nem állt módunkban részletesen nyomon követni, a 

biodegradációs folyamatra mintákban észlelt metabolitok alapján következtettünk. A 

reziduális atrazin és a bomlástermékek és meghatározása oldószeres extrakcióval (aceton-

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

2.5. Atrazin degradációja az üledékben 

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

közelében fekvő parti szűrésű kutak vizében szilárd fázisú extrakcióval történő előkészítés után 

RP-HPLC-MS–sel határoztuk meg. Akut atrazinszennyezést modelleztünk az 5. üledékoszlopon. 

Az első kísérletben 450 μg, a másodikban 80 μg atrazint vittünk fel 10, ill. 2 mL vízben oldva. A 

kifolyó vizet (300 mL ill. 100 mL-es frakciókban) RP-HPLC/MS segítségével analizáltuk 

atrazinra és metabolitjaira. Krónikus atrazinszennyezés vizsgálatához az oszlopot 5 hónapon át 

100 μgL-1 atrazint tartalmazó vízzel áramoltattuk át. A megjelenő metabolitokat RP-HPLC-MS 

segítségével mutattuk ki. Az atrazinterhelés okozta bakteriális csíraszámváltozást MPN 

módszerrel húspepton táplevesben vizsgáltuk. Az atrazinbontók csíraszámát atrazin-ammónia 

tápagarra való szélesztéssel becsültük. 

2.6. Atrazinbontó szervezetek izolálása  

Atrazinbontó talajbaktériumok izolálása atrazint egyedüli szén-, ill. nitrogénforrásként 

tartalmazó AA és AM táplevesben való dúsítást követően azonos összetételű szilárd táptalajra 

való szélesztéssel történt. Az üledékben élő szervezetek vizsgálatához a modellrendszerből 

származó vízmintákat közvetlenül szélesztettük a tápagar lemezekre. Egy hét után izoláltuk a jól 

növő telepeket.  



2.7. Az atrazinbontó törzsek jellemzése 

A telepmorfológiai bélyegeket szabad szemmel, ill. kis nagyítású sztereomikroszkóppal 

vizsgáltuk, a baktérium tulajdonságait fáziskontraszt fénymikroszkóp segítségével figyeltük meg. 

Sejtfalszerkezetük vizsgálata elvégeztük a klasszikus és japán Gram-teszttel. Az 

endospóraképzés megállapítására Schaeffer-Fulton-féle spórafestést alkalmaztunk. A klasszikus 

biokémiai tesztek közül a kataláz, a Kovács-féle oxidáz, és a Hugh-Leifson-féle oxidatív-

fermentatív glükózhasznosítási próbát végeztük el. Az üledékbaktériumok esetében felvettük a 

szénforrás hasznosítási spektrumot a BIOLOG rendszer segítségével (Gerhard et al., 1994) 

2.8. Az atrazinbontó szervezetek azonosítása 16S rDNS szekvenciahasonlóság alapján 

A baktériumsejtek feltárása enzimatikus reakcióval történt, lizozim, proteináz K és SDS 

hozzáadásával. A genomiális DNS-t fenol-kloroformos extrakcióval izoláltuk, majd a szilika 

mátrix alapú kit (Prep-A-Gene) segítségével tisztítottuk. A fajspecifikus 16S rDNS szakaszt 

polimeráz láncreakcióval (PCR) szaporítottuk fel, univerzális Eubacteria primerek 

alkalmazásával. A DNS-t és a PCR-terméket egyaránt 1 %-os agaróz gélben való futtatás után  

etidídium-bromidos festéssel detektáltuk. Az azonos izolátumok kiszűrése ARDRA módszerrel 

(amplifikált riboszómális dns restrikciós analízis) történt. A PCR-terméket TaqI. és Hin6 I. 

restrikció enzimmel hasítottuk, majd a fragmenteket 1,5 % agaróz gélben elektroforézissel 

választottuk el. Az azonos mintázatot adó izolátumokat egy ARDRA-csoportba soroltuk 

(Stackebrandt és Goodfellow, 1991). A csoportok 1-1 képviselőjében a 16S rDNS első 500 bp-

jának nukleotidsorrendjét (a PCR-termék etanol precipitációs tisztítása után) fluorescensen jelölt 

terminátorú ciklikus szekvenáló reakcióval határoztuk meg, a szekvencia leolvasása ABI Prism 

300 készülékkel történt. Az azonosításhoz az internetes adatbázisban meglevő szekvenciákkal 

való homológiát a BLAST illesztőprogram segítségével állapítottuk meg.  

2.9. A törzsek atrazin hasznosítása és biomassza-produkciója C és N-limitált körülmények 

között 

Az izolátumok tápanyag preferenciáját atrazint C-, ill. N-forrásként tartalmazó tápagar 

lemezre oltottuk, majd a növekedés mértékét vizuálisan becsültük. A biomassza-produkció 

méréséhez azonos összetételű táplevest inokuláltunk a vizsgált szervezetekkel, majd a nettó 

nedves sejttömeget mértük.  



2.10. Atrazin bontása folyadékkultúrában 

Az előző pontban leírt módon atrazin-ammónia, ill. atrazin mannóz táplevest oltottunk be a 

vizsgált törzsekkel. A tenyészeteket 2 hétig rázatva növesztettük, majd a sejtek részleges, 

ultrahangos feltárása után a felülúszó 1 mL-es részletét SPE patronnal extraháltuk, majd normál 

fázisú HPLC-vel analizáltuk atrazinra és metabolitjaira. 

2.11. Atrazinbontás vizsgálata mikromódszerekkel 

Mikrotiter lemezen történő tenyésztésen alapuló módszert, dolgoztunk ki az atrazinbontás 

vizsgálatára, amely gazdaságosabb, és jobban standardizálható, mint a hagyományos módszerek. 

24 lyukú mikrotiter lemez soraiba atrazint szén- vagy nitrogénforrásként tartalmazó táplevest 

pipettáztunk, majd beoltottuk a vizsgált törzsekkel. A mintákat az előző pontban leírtakkal 

azonos módon elemeztük.  

2.12. Atrazin metabolikus útvonal feltérképezése 

A fenti módszer alkalmas egyes törzsek pontos metabolizmusának, a degradáció időbeli 

lefutásának elemzésére is. Ehhez valamennyi cellát ugyanazzal a szervezettel oltottuk, hetenként 

egy oszlop tartalmát vizsgáltuk meg, így a folyamatot 6 héten át részletesen követhettük. 2.13. 

Az atrazin bontását befolyásoló tényezők vizsgálata 

Az izolált törzsek ökológiai igényeit a fentiekhez hasonlóan mikrotiter lemezen elemeztük. 

A 96 lyukú mikrotiter lemez celláiba a vizsgálat tárgyától függő összetételű táplevest 

pipettáztunk, majd baktériumszuszpenzióval oltottuk. A mikrobiális növekedést rezazurin 

redoxindikátor mellett spektrofotometriásan, 96 csatornás leolvasó berendezés segítségével 

határoztuk meg, 405, 590 és 630 nm-en. A vizsgálathoz a fenntartó tápközeg különböző 

változatait használtuk. Mindegyik tartalmazta ugyanazt a sóelegyet, foszfátpuffert, rezazurin 

indikátort, valamint atrazint. A kiegészítő tápelemek hatásának felméréséhez mannitot vagy 

glükózt, mint szénforrást, illetve ammónium-szulfátot vagy nátrium-nitrátot mint nitrogénforrást, 

és esetenként vitamin törzsoldatot tartalmaztak. Vizsgáltuk továbbá az atrazinon való növekedés 

hőmérséklet- és pH-függését (4, 12, 28, 37, 42 és 50°C-on, ill. 3 és 10 közötti egész pH 

értékeken). 

2.14. Az atrazin katabolikus gének vizsgálata 

A korábban leírt atrazinbontó gének közül a Pseudomonas ADP-ben leírt atzA és atzB 

jelenlétét vizsgáltuk PCR segítségével. A reakcióhoz a szakirodalmi adatok alapján tervezett 



specifikus primert használtunk. Az alkalmazott hőprogram ún. „touch-down” (azaz ciklusonként 

változtatott anellációs hőmérsékletű profil volt). A PCR termékét 1 % gélben való elektroforézis 

után etídium-bromidos festéssel detektáltuk. 

2.15. A talajmikrobiota biodiverzitásának elemzése 

A molekuláris szintű diverzitást vizsgáltuk két (eltérő felbontású) módszer segítségével. A 

talajminták teljes DNS tartalmát izoláltuk Fast-DNA kit, ill. üveggyöngyös technika 

segítségével, majd szilikamátrixon tisztítottuk (Prep-A-Gene). A bakteriális 16S rDNS szakaszt 

PCR-rel szaporítottuk fel. A közösségi ARDRA vizsgálathoz univerzális Eubacteria primereket 

alkalmaztunk, majd a PCR terméket Taq I. és Hin6 I. enzimmel emésztettük. A keletkező 

fragmenseket 2 %-os gélben elektroforézissel választottuk el, a mintázatot etídium-bromidos 

festéssel, UV alatt detektáltuk (Stackebrandt és Goodfellow, 1991). A denaturáló gradiens 

gélelktroforézishez (DGGE) a PCR reakciót specifikus GC (vagyis nagy GC tartalmú „farkot” 

viselő) primerrel végeztük (Hurst et al., 1997). A futtatáshoz 8 % akrilamid koncentrációjú gélt 

használtunk, 40 és 70 % közötti denaturáló gradienssel. A denaturáló ágens urea és formamid 

volt. A futtatást követően a DNS darabok megjelenítésére a gélt etídium-bromiddal festettük, 

detektálás UV fény alatt, LCD kamerával történt. 

2.16 Horizontális génátvitel elemzése az üledékben 

A horizontális génterjedés vizsgálatához első lépésben meghatároztuk az endogén koliform 

és antibiotikum rezisztens szervezetek mennyiségét módosítatlan és antibiotikumot (Amp, Tet, 

Km) tartalmazó ENDO agarra való szélesztéssel. Ezután a donor szervezetként használt, 

plazmidon tetraciklin rezisztencia gént hordozó Escherichia coli törzset felvittük a 4. 

üledékoszlopra, majd az oldalkifolyók és a végkifolyó vizét vizsgáltuk. A recipiens, szerzett 

rezisztenciával rendelkező szervezeteket a Tet tartalmú ENDO és LB agaron való tenyésztéssel 

izoláltuk. A rezisztens közösség megjelenését és változását LB+Tet levesben való felszaporítás 

után a talajmintáknál leírt módon közösségi ARDRA-val vizsgáltuk (Clerc és Simonet, 1998). 

2.17. Analitikai módszerek 

A vízminták előkészítése oktadecil-szilika töltetű szilárd fázisú extrakciós (SPE) patronnal 

történt. A talajminták szennyezőanyag tartalmát aceton-hexán eleggyel nyertük ki. A bakteriális 

folyadékkultúra elemzésekor a sejteket ultrahangos rázatással felnyitottuk, majd a sejttörmeléket 

centrifugálással ülepítettük, a felülúszót SPE patronnal extraháltuk. A környezeti mintákat egy 



erre a célra kifejlesztett reverz fázisú HPLC-MS módszerrel elemeztük, amelynek kimutatási 

határa atrazinra és elsődleges metabolitjaira rendkívül alacsony. A mikrobiális lebontás 

vizsgálatához normál fázisú HPLC-MS módszert alkalmaztunk, amely kevésbé érzékeny, 

azonban alkalmas az atrazin valamennyi bomlástermékének egy lépésben történő kimutatására. 

3. Eredmények és értékelésük 

3.1. Talajminták jellemzése 

A terület általános talajtípusa barna erdőtalaj. A minták mind textúra, mind szervesanyag-

tartalom szempontjából változatosak, feltehetően a talaj ismételt bolygatása következtében. A 

minták többségében a C:N arány a nitrogéntöbblet irányába tolódott el. A pH minden esetben 

enyhén savasnak bizonyult. Az atrazinkoncentráció 0,7-86 μg kg-1 között volt, emellett a minták 

gázolajat és egyéb szennyezőket is tartalmaztak. A teljes csíraszám 105-109, az atrazinbontó 

szervezetek száma 103-106 nagyságrendben mozgott. Az előbbi a szervesanyag- (elsősorban a 

nitrogén-) tartalommal, az utóbbi a szennyezés mértékével mutatott összefüggést. 

3. 2. A vízminták jellemzése 

A vízminták kémiai paramétereiből a szűrés hatékonyságára következtethetünk. Az oszlopon 

való áthaladás során a nitrit és az ammónia mennyisége jelentősen csökkent, a nitráté csak 

kismértékben változott, ami az aerob folyamatok dominanciájára utal az üledékoszlopban. 

A foszfátkoncentráció és a vezetőképesség állandó volt, a pH az oszlop belsejében a 

dunavízénél kevésbé lúgosnak bizonyult. Az adatok összességében egybevágnak egy korábbi in 

situ vizsgálat eredményeivel (Zalmum, 1997) 

3.3. Atrazin degradációja a talajban 

A szennyezés megszűnése után 10 évvel egyes mintákban még mindig jelentős mennyiségű 

atrazint észleltünk, amely részben igen nagy kiindulási koncentrációra, részben kis hatékonyságú 

degradációra utal. Ez utóbbi (mivel atrazinbontó szervezetek nagy számban voltak jelen) 

feltehetően a talaj savas pH-jának következménye. A nagyobb mennyiségben felhalmozódó 

metabolit a hidroxiatrazin és az etilammelid volt.  

3.4. Atrazin degradációja az üledékben 

A Duna vizében atrazin és hidroxiatrazin (összesen 0,75 μgL-1), a parti szűrésű kutakban 

elsősorban ezek monodezalkil-származékai (összesen 0,63 μgL-1), voltak kimutathatóak. A 



modellrendszerben egyszeri terhelést követően elsősorban adszorpciós folyamatok voltak 

megfigyelhetőek, 20-25 μg a terhelés mértékétől függetlenül nem volt visszanyerhető. Ez a 

talajnál lényegesen alacsonyabb adszorpciós képességet jelent. A tartózkodási idő néhány nap 

volt, ami a természetes üledékben feltehetően néhány hétnek felel meg. Folyamatos terhelést 

követően az atrazin kb. 90 %-ban lebomlott, stabil metabolit a hidroxiatrazin volt, ami egybevág 

a vízi környezetben végzett korábbi vizsgálatok eredményével (Lerch et al., 1995). A szennyezés 

következtében a teljes csíraszám nem változott, az atrazinbontók mennyisége és morfológiai 

diverzitása azonban jelentősen növekedett. 

3.5. Az atrazinbontó törzsek izolálása és jellemzése 

Talajból 25, az üledékből 17 fenntartható törzset kaptunk. Az előbbiek kivétel nélkül Gram-

negatív, mozgó, spórát nem képző, oxidáz és kataláz pozitív, pálca alakú szervezetek. Az 

üledékbaktériumok nagyobb változatosságot mutatnak, körükben nagyobb Gram-pozitív és a 

pleomorf szervezetek aránya. Szénforrás hasznosítás szempontjából is változatosak, a mindegyik 

által elfogadott anyagok általában egyszerű cukrok, míg azok metilészterein, ill. néhány más 

vegyületen egyik sem növekedett. 

3.6. Az atrazinbontó szervezetek azonosítása 

A talajból izolált szervezetek 16 ARDRA csoportba voltak besorolhatóak. Egy kivétellel 

valamennyi törzs a Proteobacteria csoportba tartozik, 16 közülük Pseudomonas, emellett 4 

Stenotrophomonas, valamint Achromobacter, Sphingomonas, Rhizobium és Variovorax fajokat 

azonosítottunk (Balows et al., 1992). A nem azonosított törzs a Cytophaga-Flexibacter csoport 

tagja. Az üledékbaktériumoknál a kisebb törzsszám, és a nagy morfológiai változatosság miatt 

ARDRA csoportosítást nem végeztünk. 4 törzs nem volt azonosítható. A 13 azonosított szervezet 

között az Actinomycetales rend képviselői vannak jelen legnagyobb számban (8 törzs), ezen 

belül a különböző Rhodococcus fajok dominálnak (4 izolátum), noha fölényük hangsúlyos, mint 

a talajminták esetében a Pseudomonas genusé. Emellett egy Deinococcus és egy Bacillus törzset 

azonosítottunk. A Gram-negatívok szintén proteobaktériumok (Pseudomonas sp., Xanthomonas 

sp., Delftia acidovorans). A kapott genusok túlnyomó részét már vizsgálták xenobiotikum 

lebontással kapcsolatosan, bár atrazin degradációját csak egy részüknél írták le korábban. 



3.7. A törzsek atrazin hasznosítása és biomassza produkciója C és N-limitált körülmények 

között 

A törzsek túlnyomó része erőteljesebben növekedett atrazinon nitrogén limitált körülmények 

között, függetlenül attól, hogy eredetileg milyen tápközegen tenyésztek ki. Kivételnek csupán két 

Pseudomonas és egy Achromobacter törzs bizonyult. Más Pseudomonas törzsek esetében 

azonban a nitrogénvegyületek jelenléte jelentős gátló hatást eredményezett. A biomassza-

produkció táplevesben sem a tápagaron való növekedéssel, sem a redoxindikátorral jelzett 

mikrobiális aktivitással nem mutatott szoros összefüggést, bár a legnagyobb és legkisebb 

értékeket valamennyi jellemző alapján ugyanazon törzseknél észleltük. A legnagyobb 

sejttömeget produkáló izolátumok között egy Pseudomonas, egy Stenotrophomonas és egy 

Rhizobium törzs volt. 

3.8. Atrazin biodegradációs útvonala a vizsgált törzsekben 

11 törzs esetében sikerült meghatározni a lebontási útvonalat. Egy esetben (a Bacillus törzsnél) 

csak hidroxiatrazin volt kimutatható. Az Actinomycetales rendbe tartozó szervezetek zöme és két 

nem azonosított törzs első lépésként ugyancsak hidroxiatrazint termel, majd az alkil 

oldalláncokat hidrolizálja, a végtermék ammelin, ammelid vagy cianursav. Két törzs emellett az 

atrazin közvetlen dezalkilezésére is képes. A Deinococcus sp. törzs ugyancsak katalizálja mind a 

klór, mind az alkilláncok eltávolítását, ám csak monoalkil-ammelin végtermékig. A 

Pseudomonas ADP-ben leírt biodegradációs útvonalat, amely pillanatnyi ismereteink szerint a 

legelterjedtebb mechanizmus, egyetlen törzsnél sem észleltük. Gyűrűfelnyílásra utaló 

metabolitokat csak a Delftia acidovorans tenyészetében mutattunk ki, ezt vizsgáltuk az 

alábbiakban. 

3.9. Atrazin részletes metabolikus útvonala a D. acidovorans D24 törzsben 

Hat héten át követtük nyomon az atrazin degradációját a D. acidovorans tenyészetében. 

Ezalatt kb. 60 % bomlott el, amelyből 20 % volt egyéb triazinok formájában kimutatható. 

Elsőként a hidroxiatrazin jelent meg, ezt alkil- majd aminohidrolitikus lépések követték. A 

cianursav heteroatomos gyűrűjének felnyílására a biuret és karbamid termelődése utal. A 

felhalmozódó metabolit a hidroxiatrazin, az etilammelin, és a cianursav, vagyis ezek bontása a 

sebesség meghatározó lépés. 



3.10. Az atrazin bontását befolyásoló tényezők vizsgálata 

Valamennyi vizsgált törzs jobban növekedett atrazint nitrogénforrásként tartalmazó 

levesben, kiegészítő szénforrásként a glükózt preferálták. Optimális hőmérsékletnek a 20-40 ˚C 

tartomány bizonyult, bár néhány törzs még 50 ˚C felett is nagy aktivitást mutatott. A savas 

kémhatás erősen gátolta a szaporodást, az optimum többnyire pH=8 volt. A lúgos irányba való 

eltolódást jobban tolerálták. Vitamin kiegészítés minden esetben gyorsította a szaporodást, és 

egyben hatására a hőmérsékleti optimum a magasabb értékek felé tolódott el. 

3.11. Az atrazin katabolikus gének vizsgálata 

A vizsgált gének közül az atzA-t nem sikerült kimutatni, noha az általa kódolt AtzA enzim 

egy dehalogenáz reakciót katalizál, amelyre összes eddig vizsgált izolátumunk képes, és terméke, 

a hidroxiatrazin mind a víz-, mind a talajmintákban kimutatható. Ezzel szemben az atzB-re, 

amelynek enzimje lényegesen specifikusabb reakciót végez 3 (2 Pseudomonas és egy 

Stenotrophomonas) törzs esetében pozitív eredményt kaptunk. Ezek esetében nem vizsgáltuk 

még a biodegradációs útvonalat, de az várhatóan a Pseudomonas ADP-hez hasonló lesz. A 

talajból izolált DNS mintából nem sikerült egyik gént sem kimutatni, noha a detektált 

metabolitok alapján feltehetően jelen vannak a mintában. 

3.12. A talajmikrobiota biodiverzitásának elemzése 

A kisebb felbontást jelentő közösségi ARDRA alapján csupán intenzitásbeli eltéréseket 

tapasztaltunk, ami arra utal, hogy a terület változatos fizikai-kémiai tulajdonságai dacára a 

mikrobiális közösség összetétele viszonylag homogén, csupán a dominanciaviszonyokban van 

eltérés. A denaturáló gradiens gélelektroforézis részletesebb képet adott. A domináns szervezetek 

(amelyek a futási távolság alapján azonosak a tenyésztéssel izolált atrazinbontó szervezetekkel) 

sávjai olyan intenzívek, hogy mellette a többi sáv nehezen kivehető. Az eredmény alátámasztja a 

csíraszám becslés során tapasztalt jelenséget, hogy az atrazinbontók egyes minták esetében 

domináns szervezetnek bizonyultak. Ennek oka feltehetően a hosszú és nagymértékű 

atrazinszennyezés. 

3.13. Horizontális génátvitel elemzése az üledékben 

Az üledékoszlop endogén mikrobiotája tetraciklin rezisztens szervezeteket kimutatható 

számban nem tartalmazott. A donor sejttel való egyszeri inokuláció után nem jelentek meg új 

rezisztens szervezetek, és néhány nap után már az eredeti törzs sem volt kitenyészthető. Állandó, 



viszonylag magas donorsejt biztosítása mellett azonban az antibiotikum rezisztencia horizontális 

terjedését mind tenyésztéssel, mind molekuláris diverzitás vizsgálattal igazoltuk. Így lehetőség 

nyílik atrazin katabolikus gének hasonló mechanizmus szerint való szétterjedésére. 

4. A doktori munka új tudományos eredményei 

• A doktori munka során összevetettem az atrazinszennyezés 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 genusba (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 genusba (16 Pseudomonas, 5 

Stenotrophomonas és 1 Rhizobium faj), melyek közül Stenotrophomonas törzset 2001-ben 

írtak le először atrazindegradációval kapcsolatosan. Három törzs új az atrazinbontók körében 

(Achromobacter, Sphingomonas és Variovorax genus). 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 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 20 és 42 ºC 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. 

• Emellett 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.  

5. Következtetések és javaslatok 

A fenti eredményeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az atrazin bontása kellő 

adaptáció (hosszabb távú atrazinszennyezés) után mind az üledékben, mind talajban megindul, 

az endogén mikrobiota részvételével. Ezek között észlelhetően megnövekszik a degradációban 

részt vevő szervezetek aránya, valamint diverzitása. A felhalmozódó metabolit az általunk 

vizsgált körülmények között leggyakrabban a hidroxiatrazin (amely gyakorlatilag nem toxikus), 

ám ennek mennyisége is jelentősen alacsonyabb az eredeti koncentrációnál. 

Az atrazin degradációja szempontjából a 20-40 ºC közötti hőmérséklet, valamint a 8-as pH 

bizonyult a legkedvezőbbnek. Így in situ bioremediáció esetén savanyú talajokban (amilyen az 



általunk vizsgált helyszíné is) szükséges lehet a kémhatás optimalizációja pl. meszezés révén. A 

hőmérséklet emelése (pl. a komposztáláshoz hasonlóan takarással vagy talajprizma 

létrehozásával) ugyancsak elősegítheti a lebontást. 

A korábban megfigyelthez hasonlóan mi is azt tapasztaltuk, hogy szervetlen 

nitrogénvegyületek (pl. műtrágyamaradványok) lassítják az atrazinbontó szervezetek növekedést, 

noha nem volt teljes gátlás. 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 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 atrazinbontó 

közösség hatékonyabb degradációt tesz lehetővé. Egy ilyen kevert kultúra létrehozása és 

tesztelése ugyancsak szerepel a további terveink között. 

A dunai üledékben sikerült igazolni antibiotikum rezisztencia gének horizontális terjedését. 

Noha egyelőre nem volt egyértelműen eldönthető, hogy a vizsgált törzsekben az atrazin 

katabolikus gének plazmidon vagy genomban kódoltak, ám a szakirodalmi adatok alapján 

feltehető, hogy legalább néhány esetben mobilizálhatóak. 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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