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Bevezetés, a téma jelentősége

▪ fosszilis energiahordozók iránti igény  környezetszennyezés

▪ BTEX vegyületek: leggyakoribb szennyezők közé tartoznak

▪ kis koncentrációban is toxikusak, a benzol bizonyítottan rákkeltő

▪ bioremediációs eljárások  mikrobák alkalmazása

benzol      toluol      etilbenzol                   orto-xilol      meta-xilol     para-xilol



Miért a mikroaerob viszonyok közötti lebontást vizsgáljuk?

▪ szignifikáns mértékű lebontás 
általában a szennyezési csóva 
szélein tapasztalható

▪ az aromás szénhidrogének 
lebontása aerob úton megy végbe a 
leggyorsabban, illetve legteljesebb 
(benzol, xilolok anaerob 
közegekben perzisztálnak)

▪ felszín alatti közegekben az oxigén 
hozzáférhetősége mindig limitált
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Aromás szénhidrogének mikroaerob lebontása

▪ az I.2.C alcsaládba tartozó katekol 2,3-dioxigenáz (C23O) 
enzimeket kódoló gének rendkívül nagy diverzitással (Béta-
proteobaktériumok) vannak jelen hasonló környezetekben

▪ megnövekedett oxigén affinitással rendelkezhetnek, 
feltételezhetően fontos szerepük van a BTEX vegyületek 
mikroaerob körülmények közötti lebontásában

Az aromás gyűrű hasítása mikroaerob körülmények között:



Problémafelvetés

▪ az I.2.C alcsaládba tartozó katekol 2,3-dioxigenáz gének általában 
nagy diverzitással vannak jelen szennyezett felszín alatti 
közegekben – De!

▪ Az egyes genotípusok konkrétan mely BTEX-vegyületek 
lebontásához köthetőek?

▪ Milyen fajok kódolják őket?

▪ Melyek köthetőek egyértelműen a BTEX-vegyületek mikroaerob 
lebontásához?



Vizsgálati terület

▪ Közép-magyarországi, alifás és monoaromás (BTEX) 
szénhidrogénekkel szennyezett kárhely

▪ 2011 óta „pump-and-treat” eljárással kezelt terület

▪ kitermelő kút rozsdamentes acél felületéről származó biofilm
minta (2017. május)

▪ oxigénlimitált körülmények

▪ I.2.C-típusú C23O gének nagy diverzitása – de sokuk nem 
köthető ismert baktériumhoz



A kísérlet beállítása

▪ 45 mL mesterséges talajvíz 
médium

▪ 5 mL biofilmet tartalmazó 
talajvízminta

▪ aerob dúsítók: oldott 
oxigénkoncentráció 6-8 mg/l 
körül

▪ mikroaerob dúsítók: oldott 
oxigénkoncentráció 0-0,5 mg/l 
körül

▪ kizárólagos szénforrás:   benzol
vagy toluol (1mM)

▪ átoltás: hetente, 5 héten keresztül



Módszerek

▪ a baktérium közösségek feltárása Illumina MiSeq újgenerációs 

szekvenáló berendezéssel (16S rDNS amplikon szekvenálással) 

történt

▪ az I.2.C alcsaládba tartozó C23O funkciógének diverzitásának 

feltárására klónkönyvtárakat hoztunk létre

▪ a benzol és a toluol fogyását a gáztérből GC-MS technikával 

mértük

▪ a végponti mintákból baktérium törzseket izoláltunk



Kiindulási minta baktérium közössége

▪ Sulfuritalea nemzetség (10%)

1 faj – S. hydrogenivorans, 
legközelebbi rokon (94,7%):
Georgfuchsia toluolica, szigorúan 
anaerob, toluol-lebontó baktérium

▪ Azoarcus nemzetség (7%) 

tagjait gyakran izolálják 
szénhidrogénnel szennyezett 
területekről, többségük denitrifikáló, 
toluolbontó baktérium

▪ Zoogloea nemzetség (3%)

biofilm képző tulajdonságokkal 
rendelkeznek, feltehetően fontos 
szerepük van a szénhidrogének 
lebontásában
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A mikrokozmoszok 16S rDNS T-RFLP-n alapuló hasonlósági fája

 mikroaerob, benzol

 mikroaerob, toluol

 aerob, toluol
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Benzol-lebontó aerob dúsítók baktérium közössége

▪ Hydrogenophaga nemzetség (47%)

ismertek a benzol aerob lebontásában 
résztvevő tagjai

▪ Malikia nemzetség (33%) 

gyakran mutatják ki szénhidrogénekkel 
szennyezett területekről, feltehetően 
szerepet játszik a benzol aerob 
lebontásában 

 egy Malikia spinosa-hoz közeli 
(99,93%) rokon törzset izolálni is sikerült
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Toluol-lebontó aerob dúsítók baktérium közössége

▪ Pseudomonas nemzetség (66%) 

számos tagja jól ismert aerob toluol-
lebontó baktérium

▪ Flavobacterium nemzetség (9%)

szénhidrogének aerob bontására 
képes tagjai régóta ismertek

▪ Hydrogenophaga (10%) és Malikia
(7%) nemzetségek
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Benzol-lebontó mikroaerob dúsítók baktérium közössége

▪ Pseudomonas nemzetség (99%)

a dúsítókat domináló Pseudomonas
sp. egyetlen filotípushoz köthető

▪ a dúsítókban szemmel láthatóan 
alacsony volt a biomassza mennyisége
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Toluol-lebontó mikroaerob dúsítók baktérium közössége

▪ Pseudomonas nemzetség (81%)

a dúsítókat domináló Pseudomonas
sp. egyetlen filotípushoz köthető

▪ A Simplicispira (8%) és 
Herminiimonas (5%) nemzetségek

szerepük a mikroaerob toluol 
lebontásban ez idáig ismeretlen
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I.2.C alcsaládba tartozó C23O gének hasonlósági fája

Mikroaerob dúsítók:

▪ ismeretlen, kitenyésztett 

baktériumhoz nem köthető 

I.2.C-típusú C23O gén 

szekvenciák

Aerob dúsítók:

▪ Malikia nemzetséghez 

köthető I.2.C-típusú C23O 

gén szekvenciák



Következtetések

▪ a toluol biodegradációja mikroaerob körülmények között is 
végbemegy, míg a benzol mikroaerob lebontása kérdéses

▪ a Pseudomonas nemzetség legtöbb tagja az aerob körülményeket 
preferálja, azonban egy adott filotípus úgy tűnik, hogy a 
mikroaerob viszonyokhoz adaptálódott (P. veronii rokonsági köre)

▪ az I.2.C típusú C23O gén megléte nem köthető egyértelműen a 
BTEX-vegyületek hipoxikus körülmények közötti lebontásához –
pl. Malikia spp.



Köszönöm a figyelmet!


