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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

AHB (aerobic heterotrophic bacteria): aerob, heterotróf baktériumok 

AI (autoinducer): autoindukálószer 

ANOVA (analysis of variance): varianciaanalízis  

ATP: adenozin-trifoszfát 

B%: biokonverziós hatékonyság 

BAS: biostimulációval kombinált bioaugmentáció 

BAS+EOM: biostimulációval kombinált bioaugmentáció és EOM-adagolás 

BS: biostimuláció 

BS+EOM: biostimuláció és EOM-adagolás 

CAT (catalase): kataláz 

CFU (colony forming unit): telepképző egység 

DH: dehidrogenáz 

DMRT (Duncan’s multiple range test): Duncan-féle több tartományú teszt 

EC (electrical conductivity): elektromos vezetőképesség 

EOM (extracellular organic matter): extracelluláris szervesanyag 

FDA: fluoreszcein-diacetát 

FTIR-ATR (attenuated total reflection-Fourier transform infrared spectroscopy): gyengített 

teljes reflexiós Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 

GC (gas chromatograph): gázkromatográf 

GFP (green fluorescent protein): zöld fluoreszcens fehérje 

HKO: használt kenőolaj 

KO: kenőolaj 

LB: lizogén tápközeg 

LMM (lactate minimal medium): laktát-tartalmú minimál tápoldat 

LOI550 (loss on ignition at 550 oC): 550 oC hőmérsékleten mért izzításos tömegveszteség 

LOI950 (loss on ignition at 950 oC): 950 oC hőmérsékleten mért izzításos tömegveszteség 

MBR: membrán bioreaktor 

MCT (mercury-cadmium-telluride) detektor: higany-kadmium-tellúr detektor 

MES/KCl: 2-N-morfolin-etánszulfonsav/kálium-klorid 

MM (minimal medium): minimál tápoldat 

NA (natural attenuation): természetes csillapodás 

NGS (next-generation sequencing): újgenerációs szekvenálási eljárás 
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NPK: szervetlen nitrogén-, foszfor- és káliumforrást tartalmazó keverék 

NS+MM: nem sterilezett, minimál tápoldattal kezelt talajminta 

NS+MM+C: nem sterilezett, minimál tápoldattal kezelt és Rhodococcus qingshengii KAG C 

baktériumtörzzsel leoltott talajminta 

NS+MM+PR4: nem sterilezett, minimál tápoldattal kezelt és Rhodococcus erythropolis PR4 

baktériumtörzzsel leoltott talajminta 

NS+W: nem sterilezett, vízhozzáadással kezelt talajminta 

NS-W: nem sterilezett, kezeletlen talajminta (víz hozzáadása és inokuláció sem történt) 

OTU (operational taxonomic unit): operatív taxonómiai egység 

PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon): policiklusos, aromás szénhidrogén 

PCB (polychlorinated biphenyl): poliklórozott bifenil 

PCoA (principle coordinate analysis): főkoordináta analízis 

PCR (polymerase chain reaction): polimeráz láncreakció 

PI: propídium-jodid 

RA: respirációs aktivitás 

Rpf (Resuscitation promoting factor): újraéledést elősegítő faktor 

rpm (rounds per minute): percenkénti fordulatszám 

SDS-PAGE: nátrium-dodecil-szulfát-poliakrilamid (denaturáló) gélelektroforézis 

SE (standard error): standard hiba 

SOM (soil organic matter): talaj szervesanyag-tartalma 

SP (saturation percentage): telítési százalék 

TCD (thermal conductivity detector): hővezetőképességi detektor 

TEMED: N, N, N’, N’-tetrametil-etiléndiamin 

TPF (triphenyl formazane): trifenil-formazán 

TPH (total petroleum hydrocarbon): összes kőolaj eredetű szénhidrogén 

TTC (2,3,5-triphenyltetrazolium-chloride): 2,3,5-trifenil-tetrazolium-klorid 

VBNC (viable but non-culturable): élő, de nem szaporodóképes 

VM-reagens: vanadát-molibdát-reagens 

WHC (water holding capacity): víztartó képesség  
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1. BEVEZETÉS 

 

A fokozott ipari és mezőgazdasági használat, a véletlen balesetek és az emberi 

gondatlanság során bekövetkező olajszennyezések a mai napig a legfőbb környezetvédelmi 

problémák közé tartoznak, hiszen a kőolajszármazékok súlyos kockázatot jelentenek mind a 

természetes életközösségekre, mind pedig az emberi egészségre nézve. Különösen igaz ez a 

változatos szerkezetű szénhidrogének, illetve adalékanyagok keverékéből álló kenőolajokra, 

amelyekben az üzemidő előrehaladtával feldúsulnak különféle égéstermékek, poliaromás 

vegyületek és nehézfémek. Vizes rendszerekben vagy a talajba szivárogva (és ott a 

talajszemcsékhez kötődve) ezek a komponensek hosszan tartó, továbbá nehezen kezelhető, 

perzisztens szennyezéseket okozhatnak, amelyek komoly kihívást jelentenek mind a környezet, 

mind pedig a benne élő organizmusok számára. A szennyezések közvetlen közelében mégis 

megjelen(het)nek az adott szennyezőanyag jelenlétéhez alkalmazkodó és/vagy azt lebontani 

képes mikrobafajok, amelyek fontos szerepet játszhatnak a közeg biológiai kármentesítésében. 

A kedvezőtlen körülmények gyakran drasztikusan csökkentik a mikroorganizmusok 

aktivitását (beleértve a xenobiotikumok lebontására potenciálisan alkalmas törzsekét is), így a 

sejtek beléphetnek egy élő, de nem szaporodóképes (VBNC) állapotba, ami csak tovább 

nehezíti a kenőlajjal szennyezett területek biológiai kármentesítését. Az újraéledést elősegítő 

faktorok (Rpf) segítségével ez az átmenet azonban visszafordítható és a VBNC sejtek 

újraaktivizálhatók. Mindemellett az Rpf mesterséges adagolása a közeg őshonos 

mikroorganizmusainak, valamint az inokulumként alkalmazott törzseknek a biodegradációs 

hatékonyságát is növelheti egyes szennyezőanyagok esetén. Nem meglepő hát, hogy 

folyamatosan bővül azon tanulmányok köre, amelyek az Rpf fehérje környezeti potenciálját 

kutatják a fenntartható és minél kíméletesebb környezeti kármentesítések fejlesztése érdekében. 

A dolgozatomban a Micrococcus luteus Rpf-tartalmú, extracelluláris szervesanyagának 

(EOM) környezeti alkalmazhatóságát jártam körül, amelyhez egy városi vasúti területről 

származó, használt kenőolajjal szennyezett talaj kármentesítése során vizsgáltam az EOM-

kezelés hatékonyságát a hagyományos bioremediációs eljárásokkal szemben. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. A kőolaj és feldolgozása 

 

A kőolaj (vagy más néven nyersolaj) a föld alá kerülő szervesanyagok termikus 

bomlásából, valamint átalakulásából évmilliók alatt képződő, sötét színű, viszkózus folyadék1. 

Elemi összetételét tekintve átlagosan 83-87% szenet, 10-14% hidrogént, 0,05-6% ként,  

0,1-0,2% nitrogént, 0,05-1,5% oxigént és kevesebb mint 0,1% nehézfémet (pl. nikkelt, 

vanádiumot, rezet vagy vasat) tartalmaz, bár ezek pontos aránya lelőhelyenként változhat2,3.  

A kéntartalmát leginkább elemi kén, szulfidok, merkaptánok és tiofénszármazékok adják, a 

nitrogéntartalma nagyrészt piridinekből, pirrolokból, nitrilekből és karbazolokból származik, 

míg az oxigén előfordulhat alkoholok, éterek, karbonsavak, fenol-vegyületek, ketonok, 

észterek, furánok vagy anhidridek formájában is3,4. A kőolaj szénhidrogén-tartalma alapvetően 

négy nagyobb frakcióba sorolható: (a) alifások (ide tartoznak a lineáris, elágazó láncú és 

ciklikus szénhidrogének), (b) aromások (magába foglalva a mono- és poliaromás vegyületeket), 

(c) gyanták (poláris tulajdonságú, olajban oldott, amorf szilárdanyagok) és (d) aszfaltének  

(a nyersolajban kolloidként diszpergált, nagy molekulatömegű, komplex vegyületek)2,5. 

Kitermelés után a kőolajat finomítókban dolgozzák fel, ahol (a megfelelő víz-, só- és 

homokmentesítést követően) a nyersolajat különböző párlatokra választják szét a forráspontjuk 

alapján. A motorhajtóanyag frakciókat (könnyű és nehéz benzinek, kerozin, gázolaj) 

atmoszférikus desztillációval állítják elő. A folyamat fenéktermékeként keletkező pakura 

légköri nyomáson már nem frakcionálható tovább, így gőzsugár-szivattyúk segítségével 

előállított alacsony (2-4 kPa) nyomáson, ún. vákuumdesztillációval kezelik. Az eljárás 

fejterméke újra a gázolaj, oldalpárlatai a kenőolaj előfrakciók (alapolajok) és nehéz fűtőolajok, 

fenékterméke pedig a gudron, amelyből aztán bitument állítanak elő6. 

 

2.1.1. A friss és használt kenőolajok 

 

A kenőolajok (KO-ok) elsődleges funkciója, hogy a mozgó gépalkatrészek felszínén 

védőbevonatot képezve csökkentsék a súrlódásból eredő – és a motor hatékonyságát rontó – 

erőket (ezáltal mérsékelve az energiafogyasztást is), a kopást és a hőtermelődést, illetve óvják 

azokat a korróziótól7. A KO-okat hagyományosan kőolajból állítják elő: 80-90%-ban 

alapolajokat tartalmaznak, további 10-20%-ban pedig kémiai adalékanyagokat és egyéb 

komponenseket8. Az adalékanyagok mennyiségétől és típusától függően 

(pl. súrlódásmódosítók, antioxidánsok, habzásgátlók, rozsdagátlók, detergensek, kopásgátlók, 
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folyáspont-csökkentők, stb.) a késztermék tulajdonságai a felhasználási igényekhez szabhatók9. 

A leggyakoribb felhasználási területek, vagyis a belsőégésű motorok, sebességváltók, 

kompresszorok, turbinák vagy hidraulikus rendszerek mellett számos egyéb szektor is alkalmaz 

olyan KO-okat, amelyek speciális összetételt igényelnek. Ez az oka annak, hogy jelenleg 

nagyjából 5000 és 10000 közé tehető a kereskedelmi forgalomban kapható termékek száma10. 

Bár az összes ásványolaj-termelésnek az elenyészőnek tűnő 1%-a fordítódik csupán a 

KO-ok gyártására11, világszinten mégis 35,6 millió tonna KO fogyott a 2015-ös adatok szerint. 

Ennek egyharmadát Észak-Amerika és Nyugat-Európa együttesen használta fel, miközben az 

ázsiai és csendes-óceáni régió fogyasztása közel kétszerese volt az észak-amerikainak10. 

A KO-ok öt nagyobb csoportba oszthatók: (a) járműolajok, (b) ipari olajok, (c) zsírok, 

(d) fémmegmunkáló folyadékok és (e) technológiai olajok. A megtermelt KO-ok 56%-a 

járműolajként hasznosul, például hajtóműolajként, sebességváltó folyadékként vagy 

motorolajként. A KO-ok mindössze 26%-át alkalmazzák csak ipari olajként, és a fennmaradó 

részen osztozik a többi csoport10. 

A KO-ok még az egyszerű használat során is számos fizikai és kémiai változást 

szenvednek el. A motor működésekor fellépő hőmérsékleti és nyomásviszonyok hatására a 

motorolajokban felhalmozódnak az olyan károsanyagok, mint a különböző égéstermékek (por 

és korom), a nehézfémek, valamint a poliklórozott és poliaromás szénhidrogének (PCB- és 

PAH-vegyületek)12. A használt kenőolajban (HKO) akkumulálódott toxikus anyagok pontos 

mennyisége és aránya azonban nagyban függ a gyártás során használt alapolajok összetételétől, 

azok feldolgozásának technológiájától, az adalékanyagok típusától, a KO felhasználásának 

módjától és az üzemidőtől is13. 

2015-ben az európai országok által felhasznált 6,8 millió tonna KO-nak több a mint fele 

végezte hulladékként a használat után8. Habár ezen hulladék olajoknak 49%-a összegyűjthető 

lenne, mégis mindössze 28%-uk kerül ténylegesen begyűjtésre és ártalmatlanításra14. Párolgás, 

szivárgás, használat vagy nem megfelelő tárolás következtében a HKO-ok kb. 40-50%-a 

közvetlenül szennyezi a környezetet, amely az emberi egészségre gyakorolt káros hatásain túl 

a természetes életközösségeket is veszélyezteti10,15,16. A kibocsátott mennyiségek mellett ez is 

jól szemlélteti, hogy miért tekintik a HKO-at a kontinens legjelentősebb veszélyes 

hulladékának13,17. 

 

 

 



6 
 

2.1.2. A kenőolaj ártalmas komponensei és a szennyezés kockázatai 

 

Alapvetően magas szénatomszámú szénhidrogének keverékei, éppen ezért a KO-ok már 

önmagukban is kockázatot jelentenek a természetes környezetre és az emberre.  

Az olajszennyezés egyrészt akadályozza az oxigén vízfelszínen keresztül történő bejutását a 

vízi ökoszisztémákba, másrészt a talajba szivárogva eltömi a pórusokat, és hozzátapad a 

talajszemcsékhez. Gáz- és vízzáró rétegként gátolja a levegőzést, a víz és a nutriensek 

eloszlását, végső soron pedig súlyos károkat okoz a szárazföldi ökoszisztémák működésében16. 

Perzisztens mivoltuk révén, a petrogén szénhidrogének (beleértve az alifás, PCB- és 

PAH-vegyületeket is) hosszantartó szennyezést okozhatnak a környezetben, 

akkumulálódhatnak a táplálékláncon keresztül, így ártalmasak a vadvilágra és az emberre is18. 

Az alifás szénhidrogének például már kis koncentrációban károsíthatják a központi 

idegrendszert, szédülést, fejfájást, fáradtságot, végtagi zsibbadást, remegést, átmeneti 

végtagbénulást, a szervezetbe nagyobb mennyiségben bejutva pedig eszméletvesztést is 

okozhatnak18. A klórtartalmú szénhidrogéneket előszeretettel alkalmazzák az iparban, mivel 

növelik a fémmegmunkáló, hidraulikus, szigetelő vagy hőátadó folyadékok kémiai stabilitását 

és tűzálló képességét. Habár a perzisztens PCB-szennyezések fő okát, vagyis a 

transzformátorolajok gyártását és használatát a 80-as évekre a legtöbb országban betiltották, a 

HKO-okból a mai napig kimutatható a jelenlétük13. A KO-ok poliaromás szénhidrogénjei 

származhatnak az alapolajokból, a finomítás során el nem távolított maradék mennyiségből és 

az üzemanyagok termikus konverziójából a motortérben. Emellett azonban adalékanyagként is 

keverhetnek PAH-vegyületeket a KO-okhoz a használat során keletkező, robbanásveszélyes 

gőzök elnyelésére, valamint – az oxidációgátló képessége révén – az élettartam növelésére 

(pl. transzformátorolaj)13. A természetbe kerülve és ott a vízzel elegyedve, a PAH-ok 

beszivároghatnak a talajba, rontják annak minőségét és termőképességét, ezáltal hosszú időre 

alkalmatlanná teszik azt a mezőgazdasági művelésre. A PAH-vegyületek már kis 

koncentrációban is toxikusak, karcinogén és mutagén hatásúak lehetnek18. 

Már a KO-ok gyártásához felhasznált adalékanyagok is tartalmazhatnak nehézfém-

vegyületeket, a motor fémalkatrészeinek kopásával azonban további, jelentős mennyiségű 

fémrészecske és elemi állapotú fém (pl. króm, ólom, vas, cink és szilícium) kerül a motorolajba. 

Ezek nagy koncentrációban a környezetbe kerülve anyagcsere és növekedési problémákat 

okoznak a legtöbb növényben, rajtuk keresztül pedig bejutnak a táplálékláncba is13,19. 

A HKO-okban előforduló egyéb szennyezőanyagok lehetnek (a) a tökéletlen égés során 

keletkező korom és szén; (b) iszapok, lakkok és az oxidációból, nitrálásból, szulfonálásból, 
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illetve egyéb nem kívánatos reakciókból származó, maró hatású szerves savak; (c) kenőolajba 

beoldódó, el nem égett üzemanyag maradékok; (d) porok; (e) a HKO helytelen kezeléséből 

származó oldószerek, fagyállók, hűtőfolyadékok, fékfolyadékok, stb.; (f) maradék 

adalékanyagok és (g) egyéb törmelékek13. 

A friss és használt KO-ok tehát kémiailag meglehetősen heterogén és toxikus anyagok, 

így ezek ártalmatlanítása, és felügyelet nélküli kihelyezése komoly gondokat okozhat a 

levegőben, a vízben és a talajban egyaránt. 

 

2.1.3. Olajszennyezés a talajban 

 

Bár az emisszió mértékét nehéz pontosan meghatározni, egyes becslések szerint évente 

közel 600 ezer tonnára tehető a természetes olajrezervoárokból (pl. tektonikus aktivitás 

eredményeképpen) a környezetbe szivárgó petrogén vegyületek mennyisége20. Az Amerikai 

Tudományos Akadémia (NAS) Nemzeti Kutatási Tanácsának (NRC) egy 2002-es jelentése 

szerint ezek a természetes szivárgások felelősek a tengeri olajszennyezések 46 százalékáért. 

További 37%-ot tesznek ki a szárazföldi források, 12% eredeztethető a véletlen balesetekből és 

mindössze 3% az olajkitermeléssel járó emberi tevékenységekből4. A szárazföldi szennyezések 

esetében azonban ez fordítva igaz: a finomítókból, töltőállomásokból, üzemi területekről, 

lerakókból, szerelőműhelyekből vagy épp a szállítás során nagyságrendekkel több olaj szivárog 

el a talajba, mint amennyi a katasztrófák során ömlik ki21. A használt olajok leginkább a 

járművek motorjaiból és alkatrészeiből kicsorogva, a hulladék olajok pedig kezeletlenül a 

csatornába és a felszínre engedve kerülhetnek a talajba13. A szennyeződés magas kockázata 

miatt különösen veszélyeztetettek azok a területek, amelyeken, illetve amelyeknek a közvetlen 

közelében járműforgalom vagy a gépjárművek karbantartási műveletei zajlanak22. 

A környezeti károk felmérése és az azt követő kármentesítési folyamat tervezése 

szempontjából elengedhetetlen a szennyezést okozó olaj típusának és a szennyezés mértékének 

ismerete, illetve a tovaterjedés kockázatának becslése18. Már röviddel a kiömlés után számos 

olyan fizikai, kémiai vagy – épp a talaj mikroorganizmusaival interakcióba lépve – biológiai 

behatás éri az olajat (pl. párolgás, diszperzió, oldódás, emulzifikáció, fotooxidáció, 

biodegradáció, stb.), amelyek során annak összetétele jelentősen megváltozik1.  

A talajszennyezők további sorsát pedig a talaj tulajdonságai (pl. szemcseméret, porozitás, 

szervesanyag-tartalom, redox állapot, stb.), a szénhidrogének fizikai-kémiai sajátosságai  

(pl. vízoldhatóság, forráspont, stb.) és a környezeti körülmények befolyásolják18. 
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A talajfelszínre ömlött olaj szétterülése és az ott kialakuló olajfilm vastagsága egyaránt 

függ az olaj mennyiségétől, viszkozitásától és a környezeti hőmérséklettől18. Az illékony 

komponensek elpárolognak, egy másik részük a napfény hatására oxidálódik, a szénhidrogének 

döntő többsége azonban beszivárog a talaj telítetlen fázisába, majd onnan gravitációs és 

kapilláris erők révén áramlik tovább a mélyebb rétegekbe4,23. Mobilitásukat jelentősen 

befolyásolja a talajszerkezet: a homokos talajok áteresztőképessége például magas, míg az 

agyagos talajoké rendkívül alacsony. Ez utóbbi esetében erősen gátolt lehet a víz, az oxigén és 

a tápanyagok – ezáltal a szénhidrogének – transzportja is24. A telített zónát elérve, a víznél 

kisebb sűrűségű olajkomponensek oldalirányban, a talajvíz tükrén terjednek tovább, miközben 

egy részük a talajmátrix pórusaiban rekedve vagy a talajszemcséken adszorbeálódva képez 

immobilis globulusokat23. Az itt kialakuló adszorpciós-deszorpciós viszonyokat a talaj 

kémhatása, redoxi-reakciói, a szervesanyagok és a szervetlen kationok alakítják. Ugyan a 

talajszemcsék hidrofób felszínén és a talaj szervesanyag-tartalmában (SOM) megkötődött 

szénhidrogének (illetve azok nehézfémtartalmának) toxicitása idővel mérséklődhet, vagyis a 

szennyezés „elöregszik”, ez a korlátozott hozzáférhetőség végső soron az olaj mikrobiális 

degradációjára nézve hátrányos lehet18,23,25–27. 

Mivel egyes élőlények is állítanak elő szénhidrogén jellegű vegyületeket (pl. viaszok, 

zsírok és olajok), így – bár nagyon alacsony koncentrációban, de – természetes forrásból 

úgyszintén kerülnek szénhidrogének a környezetbe. Többek között ennek is köszönhető, hogy 

minden mikrobiális populációban találhatunk olajbontó törzseket attól függetlenül, hogy az 

adott közeget korábban érte-e antropogén eredetű szennyezés vagy sem. Habár a 

kőolajszármazékokat szén- és energiaforrásként hasznosítani képes mikroorganizmusok relatív 

gyakorisága meglehetősen alacsony (rendszerint 1% alatti), amennyiben a szénhidrogének 

koncentrációja drasztikusan megnő, úgy – a megfelelő körülmények között – az olajbontó 

mikrobák is gyorsan feldúsulhatnak20. A hidrofób jellegű, szerves szennyezőanyagok biológiai 

hasznosulása és hozzáférhetősége alapján megkülönböztethetünk (a) könnyen hozzáférhető, 

(b) lebontható és eltávolítható, (c) bontásnak ellenálló és (d) nem hozzáférhető frakciókat. Ezek 

arányát befolyásolhatják a SOM mellett az oxidatív körülmények, a talajmikrobióta összetétele, 

a szennyező vegyületen található funkciós csoportok típusai és mennyisége, ezek 

elrendeződése, az aromás gyűrűk száma vagy az alkil-lánc elágazódása is25,28. A környezetbe 

kerülő szénhidrogének kémiai szempontból meglehetősen inhomogén keverékek, amelyek 

közül a nyílt (és nem túlságosan hosszú) láncú n-alkánokat képesek a leggyorsabban és a 

leghatékonyabban lebontani az arra alkalmas mikroorganizmusok. Ezeket követik az elágazó 

láncú alkánok, a kevés aromás gyűrűt tartalmazó szénhidrogének és a cikloalkánok. A nagy 
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molekulatömegű vegyületek (mint például a több aromás gyűrűt is tartalmazó PAH-ok) 

általában ellenállók vagy csak nehezen távolíthatók el biológiai úton, így hosszantartó 

szennyezést okozhatnak5,29. 

A kőolaj és származékai gyakran citotoxikusak és károsítják a sejtmembránt, így egy 

olajszennyezés esetén – a megváltozott körülményekhez adaptálódni képes lebontó 

mikroszervezetek elszaporodása mellett – ezek a hatások szintén hozzájárulnak a talaj 

biodiverzitásának csökkenéséhez30. A szennyezés azonban a talajban élő makroflórát és -faunát 

is jelentősen befolyásolja. A megváltozott permeabilitáson és talajvízáramláson felül, a magok 

és a föld alatti növényi részek felszínén képződő szénhidrogénréteg tovább akadályozza a víz 

és az ásványi sók felvételét, rajtuk keresztül pedig a csírázást, valamint a már kihajtott növények 

fejlődését is. A felboruló anyagcsere klorofill- és tápanyaghiányt idézhet elő, amely egyrészt 

csökkenti a növények ellenállóképességét a betegségekkel és a kártevőkkel szemben, másrészt 

a klorózis és nekrózis következtében egyaránt deformálódnak a gyökerek, a levelek és a 

virágok4,31. A kukorica és a búza csírázási rátája például közel 50%-ra esik vissza, ha az olaj 

mennyisége eléri a 3% (m m-1)-ot a talajban. A földigiliszták többsége 7 napon belül elpusztul 

már 2% (m m-1) szénhidrogén-tartalom mellett is, míg a magasabb rendű állatokban mérgező 

hatások egész sorát (pl. hemo-, geno-, cito- és neuro-, immuno-, nefro-, hepato- és 

kardiotoxicitást vagy karcino-, muta- és teratogenitást), de súlyos esetben halált is okozhatnak 

a petrogén vegyületek4,32. 

Az olajszennyezett közeg fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai drasztikusan 

megváltoznak, ami beláthatatlan következményekkel járhat mind a talajfunkciókra, mind a 

későbbi talajhasználatra nézve13. Mindezt szem előtt tartva, alapvető fontosságú a megfelelő 

kármentesítési eljárás kiválasztása. 

 

2.2. A szennyezett közeg kármentesítése 

 

A remediációs technológiák legfőbb célja a szennyezett természeti közeget ért károk 

elhárítása a környezetszennyező anyag(ok) eltávolítása vagy ártalmatlanítása révén.  

A kármentesítés elvégezhető helyben (in situ) vagy a szennyezett földtani közeg kitermelését 

követően (ex situ). Ez utóbbi esetben a kezelés történhet on-site eljárásként a helyszínen vagy 

pedig off-site módon, amennyiben a kitermelt közeg elszállításra kerül a kezelés helyszínére4. 

Egy adott terület egyedi tulajdonságainak (talajparaméterek, talajvíz áramlási viszonyai, 

szennyezőanyag tulajdonságai, stb.) feltérképezése elengedhetetlen a legalkalmasabb 

remediációs eljárás kiválasztásához, hiszen annak sikere gyakran múlik azon, hogy a tervezés 
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során mennyire tudjuk a kármentesítési tervet és a rendszer működését az így nyert 

információkhoz igazítani. Amennyiben van rá mód, érdemes a kiválasztott módszer 

hatékonyságát laboratóriumi léptékben is felmérni a terepi alkalmazás előtt4,33. 

 

2.2.1. Hagyományos remediációs eljárások 

 

Az olajszennyezett talajok megtisztítására számos olyan hagyományos remediációs 

eljárás áll rendelkezésre, amelyek jellemzően fizikai és/vagy kémiai módszereken alapulnak. 

A legegyszerűbb módszer a szennyezés elszigetelése, amelynek során valamilyen fizikai 

akadály kiépítésével korlátozzák annak tovább terjedését. Ez valójában még nem jelent igazi 

ártalmatlanítást, hiszen a közeget további kezelésnek kell alávetni4. Hasonló célt szolgál az 

immobilizálás is. Itt a különféle adalékanyagok (pl. cement, agyag, zeolit, diammónium-

foszfát, stb.) adagolásának hatására lejátszódó szorpciós, illetve csapadék- és 

komplexképződési folyamatok során csökken a szennyezőanyagok (főleg a nagy 

molekulatömegű, fémtartalmú vegyületek) hozzáférhetősége, oldhatósága és mobilitása.  

A módszer hátránya, hogy a talajban természetesen jelenlévő fémek körfolyamatait is 

akadályozhatja4. Az illékony szerves szennyezők gőzzel vagy vízzel, a kevésbé volatilis 

komponensek pedig oldószeres extrakcióval nyerhetők ki a talajból. Az így keletkező 

szennyezett gőzt vagy mosófolyadékot azonban további tisztítási lépéseknek kell alávetni4,33. 

Az elektrokinetikus remediáció alacsony intenzitású egyenáram segítségével választja el a 

szennyezést a szennyezett közegtől, míg a többi elektromos kezelés, illetve az elektromágneses 

és akusztikus technikák (pl. az elektromos ellenállást, rádió frekvenciát, mikrohullámot és 

ultrahangot kihasználva) hőfejlesztés és/vagy rezgés révén növelik a szennyező komponensek 

mobilitását és deszorpcióját a talajmátrixból33. Az olyan termikus módszerek, mint az égetés 

(oxidatív) és a pirolízis (anoxikus) a szennyezőanyag hevítésén alapulnak, míg a vitrifikáció 

során a szennyezés nagyobb része a még magasabb hőmérsékleten (1600-2000 oC) 

megsemmisül, a maradék pedig csapdázódik az üvegszerű, inert anyaggá olvadó talajban.  

A fotokatalízis során fém- és átmeneti fém-oxidokból (TiO2, SnO2, ZnO, CeO2) álló 

nanokompozitokkal segítik a szennyezőanyagok fény hatására történő oxidációját és 

lebomlását4. A szennyezett földtani közeg kémiai oxidációs kezeléséhez erős oxidálószereket 

(pl. permanganátot, hidroxil- és szulfát-gyököket, ózont, nátrium-perszulfátot, Fe2+ iont, 

nanovasat, hidrogén-peroxidot vagy oxigént) alkalmaznak. Az oxidáció roncsolja vagy teljesen 

elbontja a szennyezést, miközben – a melléktermékek mellett – végtermékként szén-dioxid, víz 

és szervetlen sók keletkeznek. A folyamat hatékonyságát jelentősen csökkentheti a talaj 
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alacsony porozitása, enyhén lúgos pH-ja, valamint az oxidálószerek magas reakciókészsége a 

természetes talajkomponensekkel szemben (pl. SOM- és oldott fémtartalom)4,33. A kémiai 

oxidáció során jelentős hő keletkezhet, amelyet nehéz kontrollálni, és ez a talaj élővilágára 

(edafon) is hatással lehet. Az így kezelt talajok alkalmatlanná válhatnak a későbbiekben a 

növényi vegetáció fenntartására. Az oxidáció ráadásul mozgósítja a talaj tápanyagait (szén, 

nitrogén és foszfor), ami egyrészt megnövelheti a kezelési költségeket, másrészt az így 

képződő, vízoldékony szerves vegyületeket az olajbontó mikroorganizmusok jobban 

preferálják szénforrásként, mint a szénhidrogéneket. Ennélfogva jelentősen elhúzódhat az 

esetlegesen ráépülő biológiai kármentesítés33. 

A HKO-ok nem illékonyak és más szénhidrogénekhez képest a biodegradációjuk is 

nehézkesebb34. Éppen ezért az általuk okozott szennyezések ártalmatlanítására még 

napjainkban is gyakran részesítik előnyben a fizikai-kémiai eljárásokat – annak ellenére, hogy 

ezek a módszerek sokszor költségesek és visszafordíthatatlan károkat okoznak a 

talajszerkezetben. 

 

2.2.2. Bioremediáció 

 

A hagyományos remediációs eljárásokkal szemben költséghatékony, környezetbarát és 

fenntartható alternatívát jelentenek a biológiai módszerek. A bioremediáció magába foglal 

minden olyan kármentesítési eljárást, amelyek során különféle biológiai szervezetek 

(baktériumok, gombák vagy magasabb rendű élőlények) természetes szennyezőanyag-lebontó 

képességét használják fel a szennyező komponensek eltávolítására és ártalmatlanítására, így a 

környezetszennyezés mérséklődik vagy megszűnik. Segítségükkel a szénhidrogének például 

egyszerűbb, kevésbé toxikus vegyületekké alakíthatók: teljes mineralizáció esetén a végtermék 

mindössze szén-dioxid, víz, illetve a mikrobiális biomassza4,33,35. 

A megfelelő körülmények között akár külső beavatkozás nélkül, természetes lebontási 

folyamatok eredményeként is csökkenhet a szennyezőanyag koncentrációja. Amennyiben ezt a 

szennyezett közeg bennszülött mikroorganizmusainak katabolikus aktivitása okozza, úgy a 

jelenséget természetes csillapodásnak (vagy passzív bioremediációnak) nevezzük (1. ábra)36. 

Mivel a mikrobiális degradációhoz számos feltétel egyidejű teljesülése szükséges  

(az adott szennyezőanyag lebontására alkalmas enzimkészlet; a megfelelő pH, nedvesség- és 

oxigéntartalom, egyéb tápanyagkomponensek jelenléte, hőmérséklet, stb.), így a bioremediáció 

sokszor esetlegesebb és időigényesebb, mint a fizikokémiai kármentesítési módszerek.  

A környezeti körülmények optimalizálásával azonban jelentősen növelhető a technológia 
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hatékonysága és sebessége is36. Erre az egyik legkézenfekvőbb lehetőséget a biostimuláció 

biztosítja, amely a limitáló nutriensek (pl. lassan felszabaduló tápsók, terminális 

elektronakceptorok, biofelületaktív anyagok és biopolimerek) adagolását jelenti annak 

érdekében, hogy ezzel serkentsék a szennyezett közeg endogén mikrobiótájának szaporodását 

és természetes lebontó folyamatait (1. ábra)33. Ez azért is különösen fontos, mert egy 

jelentősebb szénhidrogén-szennyezés nagy mennyiségű szénforrást jelenthet a 

mikroorganizmusok számára, így annak felhasználása gyorsan kimerítheti a rendelkezésre álló 

szervetlen tápanyagforrásokat. A szennyezettség csökkentésének szempontjából tehát célszerű 

a biodegradációhoz optimális C/N/P aránynak megfelelő nitrogént és foszfort visszajuttatni a 

talajba. Már kismértékű foszforhiány is jelentős mennyiségű maradék szénhidrogént 

eredményezhet a kármentesítés során, miközben a nitrogén adagolása önmagában jellemzően 

kevés hatással van az olaj mikrobiális lebontására20,37. Amíg a szénhidrogének teljes 

mineralizációjának eléréséhez általánosságban a C/N/P=100/10/(1-5) arányt tanácsolják38,39, 

addig a HKO-ok biodegradációjához a C/N/P=500/10/1 arány bizonyult a legmegfelelőbbnek 

Lee és munkatársainak 2007-es tanulmánya alapján40. 

 

 

1. ábra. A mikrobiális remediáció fő irányvonalai. A szennyezett közeg endogén mikrobiótájának 

katabolikus aktivitása beavatkozás nélkül is csökkentheti a szennyezőanyag koncentrációját (természetes 

csillapodás vagy passzív bioremediáció). A hatékonyabb kármentesítés érdekében limitáló nutriensek, 

segédanyagok adagolásával serkenthetők a szennyezett közeg bennszülött mikroorganizmusai 

(biostimuláció), vagy inokulumként felszaporítva kijuttathatók a mikrobiális lebontók a szennyezett közegbe 

(bioaugmentáció). 
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A biostimuláció hatékonysága fokozható felületaktív anyagok hozzáadásával. Ezek olyan 

amfifil molekulák, amelyek egyszerre rendelkeznek egy hidrofil fejrésszel és egy hidrofób 

farokrésszel, így micellákat képezve segítik a vízzel nem elegyedő anyagok szolubilizálását, 

ennek eredményeképpen pedig javul a szénhidrogének biológiai hozzáférhetősége20,33. Számos 

mikroba nemzetség tagjai (pl. Acinetobacter, Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas, Candida, 

Enterobacter, Oceanobacillus, Rhodococcus, Serratia és Stenotrophomonas) saját maguk is 

képesek ún. biofelületaktív anyagokat előállítani41. Ezek egyrészt kevésbé toxikusak és 

könnyen lebomlanak biológiai úton, másrészt az olaj diszperziója mellett növelhetik a 

sejtfelszín hidrofobicitását is, ezáltal a sejt képes közvetlen kapcsolatba kerülni a hidrofób 

szubsztráttal33. 

A bennszülött mikrobióta lokális stimulálásán túl a mikrobiális bioremediáció másik fő 

irányvonala a bioaugmentáció, amelynek során az allokton (exogén) vagy autochton (endogén) 

lebontó mikroorganizmusokat felszaporítva juttatják a tisztítandó közegbe (1. ábra)4.  

A könnyebb kezelhetőség miatt a leggyakrabban baktériumokat alkalmaznak inokulumként 

vagy biopreparátumként, de gombafajok szintén felhasználhatók a célra18. Mivel nem létezik 

olyan baktériumtörzs, amelyik rendelkezne az olajszennyezések minden egyes komponensének 

elbontására elegendő metabolikus kapacitással, ezért a kutatások egyre inkább a több törzs 

keverékéből álló konzorciumok remediációs potenciáljára fókuszálnak33. A bioaugmentációra 

döntően nagyon specifikus szennyeződések és környezeti feltételek esetén van szükség, illetve 

ha a szennyezőanyag nagyon nagy koncentrációban van jelen20. Tekintve, hogy a bioremediáció 

sikere egyaránt függ a környezeti paraméterektől (pl. a talaj nedvességtartalmától, tápanyag- és 

oxigénellátottságától, kémhatásától, porozitásától, sótartamától, redox körülményeitől, stb.), 

valamint a szennyezőanyagok lebontására képes mikroorganizmusok jelenlététől, így az 

inokulumként kijuttatott törzsek túlélése és megfelelő aktivitása kritikus fontosságú a 

bioaugmentáció esetében35,42. A gyakorlatban éppen ebből fakadhat a módszer hátránya: a 

kiválasztott allokton mikróbák ugyanis nem feltétlenül tudnak elszaporodni a remediálni kívánt 

talajban. Ez egyrészt visszavezethető arra, hogy az előkísérletek rendszerint kontrollált, 

laboratóriumi körülmények között zajlanak, másrészt az exogén és bennszülött törzsek között 

felléphetnek antagonista interakciók is. Az utóbbi hatás kiküszöbölését segítheti az egyre 

inkább elterjedő, ún. autochton bioaugmentáció, amelynek során a szennyezett közeg endogén 

mikrobiális populációjából izolált lebontó törzse(ke)t – a laboratóriumi felszaporítást követően 

– visszajuttatják a származási hely(ük)re20. Habár a bioaugmentáció továbbra is egy rendkívül 

ígéretes kármentesítési technikának számít, a közelmúltban több tanulmány is vitatta a módszer 

előnyeit, kapacitását és gazdaságosságát20,43–48. 
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A bioaugmentáció lényege tehát szintén a nagy mennyiségű mikrobiális biomassza 

fenntartása, amely jelentős hatással van mind a környezeti rehabilitáció hatékonyságára, mind 

pedig annak költségeire49,50. Ennek ellenére mégis hiányoznak az inokuláció mértékére 

vonatkozó egységes útmutatások. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének 

(USEPA) ajánlása alapján a talajok bioremediációjának megvalósításához már a grammonkénti 

103 db-os telepképző sejtszám (CFU) is elegendő lehet 51. A gyakorlatban alkalmazott inokulum 

méretek azonban meglehetősen változatosak, és túlnyomórészt a 105 CFU g-1 mennyiségben 

leoltott sejttől egészen 108 CFU g-1 sejtmennyiségig terjednek44,45,47,51–57. Az általános 

vélekedés szerint a több sejt hatékonyabb biodegradációt jelent. A nagyobb inokulum méret 

előállítása azonban számottevően megnövelheti a bioaugmentáció költségeit, míg az exogén 

törzsek adaptációját és szaporodását könnyen hátráltathatja, ha kisebb méretű inokulumban 

juttatjuk ki a célterületre49. 

Napjainkra számos további biológiai kármentesítési technológia áll rendelkezésre a 

szennyezett közegek tisztítására, amelyek a biostimuláció és bioaugmentáció bevonásával vagy 

azok kihagyásával is kivitelezhetők. A bioventilláció során például oxigén beinjektálásával 

serkentik a biodegradációt. A szennyezett talaj tisztítása történhet bioreaktorokban vagy 

halmokba rendezett bioágyakban, valamint az agrotechnikai módszereken alapuló 

talajműveléses kezeléssel. Szintén a biológiai módszerek közé soroljuk a férgek és növények 

segítségével végzett vermi- és fitoremediációt, továbbá ide tartozik a komposztálás is4,33,36. 

 

2.2.2.1. A szénhidrogének mikrobiális lebontása 

 

Annak ellenére, hogy a szénhidrogének viszonylag stabil vegyületek, szén- és 

energiaforrásként szolgálhatnak azon mikroorganizmusok számára, amelyek aktiválni tudják a 

szénhidrogén-molekulát58. Habár az egysejtű és a fonalas gombák között is akadnak olyanok 

(pl. a különféle Amorphoteca, Neosartorya, Talaromyces, Graphium, Candida, Aspergillus, 

Cephalosporium, Pencillium, Yarrowia és Pichia fajok), amelyek megbirkóznak bizonyos 

olajszármazékok biodegradációjával, mégis leginkább a prokarióták között találunk a petrogén 

vegyületeket kizárólagos szén- és energiaforrásként hasznosító fajokat29. Napjainkra legalább 

12 Archea és 320 Eubacteria nemzetségről bizonyosodott be, hogy egyes tagjaik képesek a 

szénhidrogén-metabolizmusra58. Tipikus olajbontónak számítanak például a következő 

nemzetségek egyes képviselői: Mycobacterium, Arthrobacter, Marinobacter, Achromobacter, 

Alcaligenes, Corynebacterium, Flavobacter, Micrococcus, Nocardia, Pseudomonas, Bacillus, 

Gordonia, Dietzia, Halomonas, Cellulomonas és Rhodococcus18. Az Alcanivorax, 
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Marinobacter, Thallassolituus, Cycloclasticus és Oleispira nemzetségekből álló csoportot 

ráadásul kifejezetten obligát szénhidrogénbontóként ismerik. Ezeknek a világszerte elterjedt 

tengeri baktériumoknak a tápanyagforrása szinte kizárólag a szénhidrogénekre korlátozódik, és 

fontos ökológiai szerepet töltenek be a kőolajszármazékokkal szennyezett vizek 

öntisztulásában59,60. A jelenleg tiszta tenyészetben szaporítható olajbontók mellett nem 

elhanyagolhatók a változatos összetételű mikrobiális konzorciumok szintrófikus kapcsolatai 

sem (pl. kometabolizmus). A bioszféra ún. kitenyésztetlen többségének – ma még ismeretlen 

metabolizmussal rendelkező – tagjai közül pedig minden bizonnyal újabb és újabb 

szénhidrogén-hasznosítók felfedezésére nyílik majd lehetőség a molekuláris módszerek és a 

szaporítási technikák rohamos fejlődésével58. 

A szerves szennyezőanyagok biodegradációja a biológiai kármentesítések egyik alapvető 

mechanizmusa, amely a mikroorganizmusok változatos anyagcsere útvonalain alapszik, és 

lejátszódhat oxigénben gazdag (aerob), mikroaerob és oxigénmentes (anaerob) környezetben 

is24,29. Az előbb említett azonban jóval gyorsabb és teljesebb. A szénhidrogén-molekula 

aktivációjának kezdeti intracelluláris lépése egy oxigénigényes folyamat, amelyet oxigenáz és 

peroxidáz enzimek katalizálnak24. A rövidebb szénláncú alkánok (C2-C10) lebontásában a nem-

hem vastartalmú monooxigenázok, a réztartalmú monooxigenázok és a hem-vastartalmú 

monooxigenázok (más néven a szolubilis citokróm P450 enzimek) vesznek részt, a hosszabb 

szénlácúakét (C>10) pedig a hemtartalmú citokróm P450 típusú monooxigenázok, a [Fe2+]-

monooxigenázok, az AlkB típusú nem-hem vastartalmú monooxigenázok, a flavin-kötő 

monooxigenázok és a termofil flavin-függő monooxigenázok (LadA) katalizálják61. 

A szénhidrogének közül az n-alkánok aerob terminális lebontási útvonala a 

legegyszerűbb. Az első lépésben egy alkán-monooxigenáz egy oxigén atomot illeszt a 

szubsztrátra, amely így primer alkohollá alakul. Ezt egy alkohol-dehidrogenáz aldehiddé 

oxidálja tovább, majd ez egy újabb oxidációs lépésben alakul zsírsavvá egy aldehid-

dehidrogenáz hatására. A zsírsav később bekerül a β-oxidációs folyamatba, ahol végül szén-

dioxiddá és vízzé bomlik, miközben energia termelődik. A megfelelő hosszúságú zsírsavak 

beépülhetnek a sejtmembránba is62. 

A szubterminális oxidáció során először szekunder alkohol, majd abból az alkohol-

dehidrogenázzal keton keletkezik, ezt pedig a Baeyer-Villiger monooxigenáz alakítja észterré. 

Az észter egy észteráz hatására alkoholra és zsírsavra bomlik, hogy végül az utóbbi belépjen a 

β-oxidációba. A terminális és szubterminális lebontási útvonal akár egymás mellett is 

előfordulhat63. 
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A delokalizált elektronoknak köszönhetően az aromás vegyületek (pl. benzol, toluol, 

naftalin, bifenil és a PAH-ok) az n-alkánoknál jóval stabilabb molekulák. Éppen ezért a 

mikrobiális lebontásuk is nehézkesebb, sokféle útvonalon valósulhat meg (pl. mono- vagy 

dioxigenáció), ráadásul az útvonalak is több szakaszra oszthatók (pl. az aromás gyűrű 

felnyílását előkészítő perifériás és a gyűrű hasítását és továbbalakítását célzó centrális szakasz). 

Az aerob biodegradációjuk az (egyik) aromás gyűrű oxidációjával indul, amelyet a legtöbb 

esetben a Rieske nem-hem típusú oxigenázok végeznek. Az így képződő, aromás diolokban a 

gyűrű felnyílását orto- (intradiol) és meta-pozícióban (extradiol) hasító dioxigenázok 

katalizálják61. A PAH-ok biodegradációja során az előbbi eredményeként aromás dikarboxi-

vegyületek, míg az utóbbi esetben aromás monokarboxi intermedier keletkezik. Ez a 

köztitermék aldoláz reakciók során hasad piroszőlősavvá. A folyamat ismétlődésével végül a 

PAH gyűrűi mind felbomlanak64. A monoaromás vegyületek esetében a diol köztitermékek 

(katekol/protokatekuát) felnyílásából mukonsav/3-karboximukonsav vagy 2-hidroximukon-

szemialdehid/2-hidroxi-4-karboximukon-szemialdehid keletkezik, amelyek előbb 

acetaldehiddé, piroszőlősavvá vagy β-ketoadipáttá alakulnak, majd végül szerves savként a 

trikarbonsav-ciklusba kerülnek65. 

A szénhidrogének mikrobiális lebontása megvalósulhat anaerob körülmények között is. 

A legelterjedtebb útvonal során az alkánok aktivációja az alkil-szukcinát-szintáz által katalizált 

reakcióban, egy fumársav beépülésével történik meg. Ez utóbbi a legtöbb esetben a 

szénhidrogén molekula második szénatomjához kapcsolódik, majd az így képződő 1-metil-

alkil-szukcinát egy acetil-koenzim A-val (acetil-CoA) egyesülve, valamint a szénváz 

átrendeződésével tovább alakul. A többlépcsős folyamat végére kialakult 4-metil-alkil-CoA a 

β-oxidációs folyamatban hasznosul majd, amelynek az első két ciklusában ecetsav és 

propionsav hasad le a molekuláról. Az utóbbiból további átalakulásokkal fumársav keletkezik, 

ami aztán újrahasznosul a 1-metil-alkil-szukcinát szintézise során66. 

Az aromás vegyületek anaerob lebontása – az aerob folyamathoz hasonlóan – változatos 

útvonalakon történhet, és szintén felosztható perifériás, illetve centrális szakaszokra.  

A legelterjedtebb útvonal alapján a perifériás szakaszban egy fumársav (benzil-szukcinát-

szintáz katalizálta) beépülését követően több lépésben benzoil-CoA (vagy annak valamelyik 

származéka) keletkezik. Ez aztán a centrális szakaszban két lehetséges útvonalon (ATP-függő 

vagy ATP-független) alakul tovább, míg végül a gyűrű felnyílik az oxoacil-CoA-hidroláz 

enzim katalizálta reakció során66. 
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Jóllehet a mikrobiális világban meglepően elterjedt a szénhidrogének lebontásának 

képessége, a legtöbb mikroorganizmus – a specializált enzimeik által – mégis csak egy adott 

vegyület vagy vegyületcsoport biodegradációját tudja elvégezni20,33.  

 

2.2.2.2. A Rhodococcus nemzetség környezeti jelentősége 

 

A kísérletes munkám során a bioaugmentációhoz felhasznált mindkét baktériumtörzs a 

Rhodococcus nemzetség az Actinobacteriota törzs Actinomycetales rendjének Nocardiaceae 

családjába tartozik. A nemzetség tagjai aerob, Gram-pozitív, önálló mozgásra képtelen, a 

morfológiájukat tekintve ún. nocardioform, azaz pálcika alakú baktériumok67. Tág tűréshatáruk 

révén széles hőmérséklet- (4-37 oC) és pH-tartományban (pH=3-11) aktívak, illetve képesek 

akár a 7% (m v-1)-os sótartalmat is tolerálni68. A változatos enzimkészletük pedig különféle 

xenobiotikumok (pl. szénhidrogén-származékok, fungicidek vagy mikotoxinok) lebontását 

teszi lehetővé62,67,68. Számos Rhodococcus faj (pl. R. erythropolis, R. ruber, R. opacus, R. equi 

és R. jostii) rendelkezik az n-alkánok aerob oxidációjának kulcslépését végző alkán-1-

monooxigenázokkal (AlkB). Más funkcionális génekkel együtt az alkB gének vizsgálata 

egyúttal segítheti az egyes fajok pontosabb azonosítását és elkülönítését69. A Rhodococcus-ok 

genomjában – a gyakran többféle (esetenként akár 3-5 különböző) alkB gén mellett – egyéb 

oxigenáz enzimeket (pl. citokróm P450-et, multicopper oxidázt, illetve további mono- és 

dioxigenázokat) kódoló régiók is előfordulhatnak62,70. A fenti tulajdonságoknak köszönhetően 

a Rhodococcus-ok széles körben elterjedtek: izoláltak már törzseket talajból, talajvízből, tengeri 

üledékből, tengervízből, növényekből és állatokból, ráadásul gyakran előfordulnak szennyezett 

környezetben is67,68. A nemzetség ún. erythropolis kládjába tartozó baktériumok gyorsan 

reagálnak egy-egy kőolaj eredetű szénhidrogén-szennyezésre: még az egymástól földrajzilag 

távoli vagy kémiailag különböző talajokban is az első mikroorganizmusok között vannak, 

amelyek kolonizálják a szennyezett közeget. Generalista módon fogyasztják el a változatos 

hosszúságú alkánokat (C6-C36), így az elsődleges ökológiai funkciójukat több forrás is az 

olajszármazékok biológiai lebontásában látja70,71. 

Az olajos szennyezők biodegradációjának képességét kiaknázva, a nemzetség tagjait 

előszeretettel alkalmazzák a környezetvédelmi és ipari biotechnológiában67,68. A Rhodococcus 

erythropolis PR4 például a kőolajszármazékok, illetve az állati és növényi zsírok széles skáláját 

is képes hasznosítani szén- és energiaforrásként62,72. A Rhodococcus qingshengii MK1 pedig a 

friss gázolajszennyezésnek több mint 80%-át elbontotta talajban egy hét alatt73. 
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Azon felül, hogy a sejtfalukban található mikolsavak alifás oldalláncai hidrofób jelleget 

adnak a sejtfelszínüknek, a hidrofób, szerves szubsztrátok hatására képesek megváltoztatni a 

membránösszetételüket is62. A sejtek így könnyen feldúsulhatnak az olaj/víz határfelületeken, 

hogy közvetlen kölcsönhatásba lépjenek a hidrofób szénforrással. A Rhodococcus fajok által 

termelt felületaktív anyagok (trehalolipidek) – amelyek leginkább sejtfalhoz kötöttek, ám 

előfordulnak extracellulárisak is – tovább segítik a sejtek hozzáférését a nem vízoldékony 

vegyületekhez74,75. 

 

2.2.3. A kármentesítés monitorozása 

 

A széleskörű monitorozás elengedhetetlen a sikeres bioremediációhoz. A megfelelő 

paraméterek (pl. a szennyezőanyag koncentrációja, a hozzáférhető nutriensek mennyisége, az 

ökotoxicitás vagy a mikrobiális közösségek mennyiségi és összetételbeli változásai) 

ismeretében ugyanis könnyebben megérthetők a talajban lejátszódó változások és elkerülhető a 

talaj további károsodása. 

 

2.2.3.1. Az olajszennyezés mértéke 

 

Egy olajszennyezés esetén a legkézenfekvőbb és egyben az egyik leglényegesebb 

mérendő paraméter a szennyezőanyag kémiai összetétele és koncentrációja. Ez utóbbit 

legtöbbször az adott környezeti mintából extrahált és meghatározott módszerekkel 

számszerűsített, összes kőolaj eredetű szénhidrogén (TPH) mennyiségével adnak meg. A TPH-

tartalmat sok esetben az n-alkánok és gázkromatográffal meghatározhatatlan, nagy 

molekulatömegű szénhidrogén-keverékek (UCM) összességeként állapítják meg, míg máskor 

a n-nonán (C9) és a n-hexatriakontán (C36) közötti tartományba eső összes (nem aromás) 

szénhidrogén koncentrációjaként vagy éppen az alifás (C9-C36) és aromás (C11-C22) vegyületek 

összegeként definiálják. A TPH-tartalom meghatározása leggyakrabban a következő 

módszerekkel történik: infravörös spektroszkópia, Raman-spektroszkópia, spektrofotometria, 

fluoreszcens spektroszkópia, gravimetria, gázkromatográfia lángionizációs detektálással, 

gázkromatográffal kapcsolt tömegspektrometria vagy immunvizsgálat65. 

Magyarországon a 219/2004. (VII. 21.) számú, a felszín alatti vizek védelméről szóló 

kormányrendelet a K1 veszélyességi osztályba, vagyis a „minden esetben veszélyes anyagok” 

közé sorolja az ásványolajokat és az egyéb szénhidrogéneket76. A rájuk vonatkozó 

hatérértékekről a „6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a 
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felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről” 1. melléklete rendelkezik, amely az alifás szénhidrogének (C5-C40) 

mennyiségét 100 mg kg-1, a benzolét és az alkilbenzolokét (BTEX-ek) 0,2-0,5 mg kg-1, a 

fenolokét 1 mg kg-1, a PAH-vegyületekét 1 mg kg-1, míg a halogénezett szénhidrogének 

koncentrációját szintén 1 mg kg-1 szárazanyagban maximalizálja77. 

Mivel a TPH-tartalom meghatározásának analitikai módszerei igen sokfélék, valamint 

azok pontossága és a felhasznált extrahálószerek hatékonysága is meglehetősen változó, éppen 

ezért a különböző eljárások alkalmazásával kapott eredmények összehasonlítása sokszor 

nehézkes. Ezek helyes értelmezése így nagyban múlhat az egyes mérési módszerek elvének és 

a pontos kivitelezésnek az ismeretén65. 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a TPH-tartalom önmagában nem tekinthető az 

emberi egészségre és a környezetre gyakorolt veszély közvetlen mutatójának, és így az 

olajszennyezés mértékének csökkenése sem feltétlenül jelenti egyúttal a kármentesítés 

sikerét65. Az olajkomponensek szelektív biodegradációja – vagyis a könnyebben lebontható 

szénhidrogének mennyiségének gyors csökkenése – a toxikus vegyületek arányának 

növekedéséhez vezethet. A kőolajszármazékok mérgező hatását tekintve a következő sorrend 

állítható fel: xilol > toluol > pirén > antracén és fenantrén > naftalin > benzol > nehéz olajok > 

könnyű olajok > egyéb aromás vegyületek > alkánok (vagy más néven paraffinok). Mindezeken 

felül a szénhidrogének mikrobiális lebontási útvonalának közti- és/vagy melléktermékei 

gyakran még károsabbak lehetnek, mint az eredeti szennyezőanyag volt78. A fentiek tükrében 

tehát a TPH-tartalom meghatározása önmagában nem elég, hiszen a benne lévő anyagok aránya 

is számít, illetve, hogy azok milyen hatással vannak az élővilágra. 

 

2.2.3.2. Mikrobiális aktivitás és ökomonitoring 

 

Ahogy a szénhidrogének jelenléte, úgy a kármentesítések során azok mennyiségi 

változása (valamint maga a kármentesítés módja) is jelentős hatással lehet a talaj élővilágára. 

Mivel egy átfogó ökológiai kockázatértékelés alapját a kémiai, toxikológiai és ökológiai 

információk kapcsolódása adja, így a kezelések során gyakran alkalmaznak biológiai 

vizsgálatokat (pl. talajenzimek aktivitásának mérése, a Vibrio fischeri biolumineszcenciájának 

gátlásán alapuló alapuló Microtox®-próba vagy a földigiliszta- és csírázási tesztek) a kezelés 

hatásának és a talaj ökotoxicitásának becslésére26,79,80. 

Az olyan mikrobiális eredetű talajenzimek, mint például a dehidrogenáz, kataláz, ureáz, 

lipáz, fenol-oxidáz, cellobiohidroláz, kitináz, foszfatáz, stb. kulcsfontosságú szerepet töltenek 
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be a talaj tápanyagforgalmában, a szervesanyagok lebontásában, továbbá a xenobiotikumok 

detoxifikációjában. Ebből adódik, hogy a monitorozásukkal pontosabb kép kapható a 

talajminőségről és a funkcionális mikrobiális közösségek változásairól a biológiai 

kármentesítés során81. Az oxidoreduktázok közé tartozó dehidrogenáz (DH) az egyik 

legfontosabb (és egyben legérzékenyebb) indikátora a talaj mikrobiális aktivitásának. Azáltal, 

hogy a szerves szubsztrátról hidrogént ad át a szervetlen akceptornak, részt vesz a talajban 

található szerves molekulák biológiai oxidációs folyamataiban – és mint ilyen, szorosan 

összefügg a szénhidrogének biodegradációjával82,83. A DH aktivitása egyúttal tükrözi a talaj 

mikrobiális populációjának respirációs változásait is84. A kataláz (CAT) szintén egy 

oxidoreduktáz típusú enzim, amely a hidrogén-peroxid vízre és oxigénre történő bomlását 

katalizálja, ezzel is védve a sejteket a reaktív oxigénformák okozta károsodásoktól84,85. 

Aktivitása erősen korrelálhat a mikrobiális oxidációs folyamatokkal (és így respirációval), 

valamint a biomasszával (ez utóbbi azonban nem feltétlenül egyezik meg a telepképző 

sejtszámokkal)86. Mind a DH, mind pedig a CAT erősen érzékeny a nehézfémek és a szerves 

szennyezőanyagok jelenlétére, így az aktivitásuk nyomon követése egyszerű, egyúttal értékes 

információt nyújthat a talaj állapotáról az ökotoxikológiai vizsgálatok során87. 

A csírázási arány és a növények morfológiai válaszainak felmérése (pl. gyökerek és a 

hajtás hossza) a legelterjedtebb fitotoxicitás mutatók közé tartoznak. Az időigényük dacára ezek 

érzékeny és költséghatékony módszerek, amelyek egyszerűen kivitelezhetők számos növényfaj 

(pl. repce, mustár, lucerna, kukorica, stb.) alkalmazásával31,44,79,88. 

Habár a kőolaj eredetű szénhidrogének talajra gyakorolt ökotoxikológiai hatásairól 

kiterjedt szakirodalom áll rendelkezésre31,44,45,47,82,88,89, közülük is viszonylag kevés tanulmány 

foglalkozik a HKO-ok okozta ökológiai károkkal22,79. 

 

2.2.3.3. A mikrobiális közösségek jellemzése és összetétele 

 

A hagyományos lemezeléses sejtszámlálás, a sejtmorfológia, illetve a különféle 

aktivitásmérések alkalmasak lehetnek a mikrobiális szennyezőanyag-lebontók 

számszerűsítésére, a biodiverzitás jellemzésére, valamint a bioremediáció folyamatának 

nyomon követésére, ám a tenyésztési nehézségekből fakadóan előfordulhat azonban, hogy az 

így kapott eredmények nem feltétlenül nyújtanak pontos tájékoztatást. A molekuláris 

módszerek (pl. denaturáló grádiens gélelektroforézis, egyszálú konformációs polimorfizmus, 

terminális restrikciós fragmenthossz polimorfizmus, stb.) felbontóképessége alacsony és 

gyakran csak korlátozott mennyiségű információt biztosítanak a közösségek 
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összehasonlításához90. Az újgenerációs szekvenálási eljárások (NGS) segítségével a fenti 

problémák kiküszöbölhetők, hiszen lehetővé teszik egy-egy környezeti minta teljes – tehát a 

nem szaporítható mikróbákat is magába foglaló – mikrobiális közösségének vizsgálatát anélkül, 

hogy annak bármelyik tagját tiszta kultúrában kellene izolálni vagy fenntartani. A 2000-es évek 

óta, az NGS robbanásszerű elterjedésével egyre pontosabb képet kaphatunk a kármentesített 

közeg bioremediációs eljárásai által kiváltott biológiai válaszokról is90,91. A metagenomika 

például a környezeti minták összes DNS-éből kinyerhető információkra épít. A 16S rRNS-t 

kódoló génszakasz felsokszorozását követő amplikon szekvenálás képet ad a minta bakteriális 

közösség-összetételéről és diverzitásáról, míg a teljes genetikai állomány megszekvenálásával 

(az ún. shotgun szekvenálással) a taxonómiai összetételen túl a bakteriális közösség 

metabolikus funkciói is feltérképezhetők92. 

 

2.2.4. A bioremediáció korlátai 

 

A bioremediáció sikere számos abiotikus (hőmérséklet, pH, nedvességtartalom, 

rendelkezésre álló elektronakceptorok és -donorok, stb.) és biotikus (kompetíció, predáció, stb.) 

tényezőn múlhat (1. ábra)93–95. Mivel rendkívül komplex folyamatról van szó, előfordulhat, 

hogy bár a környezeti körülmények látszólag megfelelőek a mikrobiális biodegradációhoz, 

mégsem hozza az elvárt eredményeket. Az inokulumként alkalmazott mikroorganizmusok, 

amelyek kontrollált, laboratóriumi körülmények között nagy hatékonysággal bontották az adott 

szennyezőanyagot, gyakran alulteljesítenek és a túlélésük is gyengébb egy-egy terepi 

bioremediáció során96,97. Ezek a tapasztalatok azonban nem feltétlenül jelentik azt, hogy a 

kijuttatott sejtek elpusztulnak, hiszen napjainkra bizonyítottá vált az a korábbi elképzelés, 

miszerint a VBNC állapot előfordul a szennyezőanyagok lebontására képes baktériumok között 

is98. Így a terepi megfigyelések megfordíthatók: ha az őt ért környezeti hatások következtében 

egy baktérium elveszíti a szaporodóképességét, miközben csak minimális életfunkciókat mutat, 

az egyúttal magyarázattal szolgálhat a biodegradációs hatékonyság fent említett csökkenésére. 

 

2.3. A mikrobiális sejtek élő, de nem szaporodóképes (VBNC) állapota 

 

Egészen 1982-ig, a jelenség legelső leírásáig, halottnak tekintették azokat a 

baktériumsejteket, amelyeket nem lehetett felszaporítani a rutinszerűen használt laboratóriumi 

táptalajokon99. Xu és munkatársainak tanulmánya (1982) elsőként tett kísérletet arra, hogy 

megkülönböztesse az életképességet a tenyészthetőségtől. Napjainkra azonban különböző 



22 
 

élettani állapotok egész sorát tárták fel a baktériumokban, amely a stresszmentes élő sejttől 

egészen a halott sejtig terjed100–102, és amely magában foglalja a VBNC állapotot is. A VBNC 

sejtek megőrzik életképességüket anélkül, hogy képesek lennének szaporodni az egyébként 

számukra megfelelő laboratóriumi tápközegben. 

Más élőlényekhez hasonlóan a mikroorganizmusok is folyamatos kölcsönhatásban 

vannak a változó környezeti feltételekkel, amelyek különféle stresszválaszokat és túlélési 

mechanizmusokat válthatnak ki belőlük, ha ezek a paraméterek szuboptimálissá válnak102,103.  

A baktériumok például szélsőséges környezetben is túlélhetnek endospóra-képzéssel104 vagy 

esetleg egy nem spórázó, szunnyadó állapotban105–107. A jelenlegi tudásunk szerint a VBNC 

állapot egy olyan adaptív stratégia, amely a baktériumok hosszútávú túlélését szolgálja az olyan 

kedvezőtlen körülmények között107–109, mint például az extrém hőmérséklet, tápanyaghiány, 

megnövekedett sótartalom110, változó pH111, ozmotikus stressz, oxidatív stressz108, 

klórozás112,113, UV-fénnyel vagy fehér fénnyel történő bevilágítás110,114 vagy éppen az 

élelmiszeripari tartósítószerek, nehézfémek és szerves szennyezőanyagok jelenléte108,115. 

Habár a VBNC sejtek nem képeznek telepeket és nem szaporodnak laboratóriumi 

tápközegeken, mégis jelentősen különböznek a halott sejtektől. VBNC állapotban a sejtek 

megőrzik integritásukat, a membránjuk sértetlen, így megtartja a genomi és plazmid DNS-t.  

Az elhalt sejtekkel ellentétben a VBNC sejtek alacsony, de detektálható metabolikus és 

respirációs aktivitással rendelkeznek, bennük nagy mennyiségben található ATP, illetve 

képesek transzkripcióra és génexpresszióra is108,116,117. A folyamat, amelynek során bejut ebbe 

a túlélő állapotba, számos fiziológiai és molekuláris változással jár egy sejt számára. Egy 

normális, aktív és szaporítható sejthez képest a VBNC sejtben lecsökken a tápanyagok 

transzportja, a metabolikus és respirációs aktivitás, változik a sejtalak, továbbá módosul a 

sejtfal és a sejtmembrán összetétele, illetve a génexpresszió mértéke is. Azok a környezeti 

faktorok, amelyek VBNC állapotot váltanak ki a baktériumokban, közvetve a peptidoglükán 

sejtfalban található keresztkötések számának növekedéséhez, a külső membránfehérjék 

profiljának átalakulásához vagy a citoplazmatikus membrán zsírsav-összetételének 

módosulásához vezetnek117. Több baktériumfaj összezsugorodik vagy coccoid alakot vesz fel 

VBNC állapotban, amely megnöveli a felszín és térfogat arányát, így hozzájárulhat a sejt 

energiaszükségletének minimalizálásához108. Mindezek ellenére a morfológiai változások 

mégsem tekinthetők kizárólagos kritériumoknak a VBNC állapot meghatározásához. 

Akár fajról-fajra is jelentősen eltérhetnek a VBNC állapot kialakulását szabályozó 

mechanizmusok, ugyanakkor ezekben több ismert fehérje és stresszválasz regulátor rendszer is 

fontos szerepet játszhat. Ilyenek például az RNS polimeráz szigma faktor S (RpoS), a LysR 
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típusú transzkripciós regulátor (OxyR), a glutation S-transzferáz (GST), a KatA és KatG 

katalázok, a szenzoros hisztidin-kináz (EnvZ), egyes külső membránfehérjék (OmpF, OmpC és 

OmpW), a toxin-antitoxin (TA) rendszerek, a fehérje aggreszómák, stb107. Közülük is az RpoS 

és OxyR fehérjék a legjelentősebbek a VBNC sejtek képződésében. Az rpoS gén kifejeződése 

folyamatos VBNC állapotban, a géntermék hiányában azonban a sejt könnyen 

elpusztulhat108,118. Az RpoS többek között más stressz regulátor fehérjék termelődését is 

befolyásolhatja, ezzel segítve a hatékonyabb stresszválaszt és végső soron a sejt túlélését. Az 

OxyR leginkább az oxidatív stresszel kapcsolatos gének szabályozásában vesz részt107,108,116. 

A mikroorganizmusok zömmel olyan körülmények között élnek a természetben, ahol a 

hozzáférhető tápanyagok mennyisége korlátozott és a szűkös erőforrásokért erős versengés 

folyik. Ha egy egyed alulmarad ebben, akkor elpusztul vagy kénytelen valamilyen túlélő 

stratégiát alkalmazni. Többek között ez utóbbi lehet a magyarázat arra, hogy a Föld 

lenyűgözően gazdag mikrobiális diverzitásának döntő többsége a jelenleg rendelkezésre álló 

szaporítási technikákkal nem vizsgálható. A fentiek alapján pedig azt is feltételezhetjük, hogy 

ezeknek a nem tenyésztett fajoknak egy jelentős része VBNC állapotban fordul elő119. Mára 

mintegy 60 bakteriális nemzetség több mint 100 fajánál sikerült leírni a VBNC állapotot109, 

ráadásul stresszhatásra egyes eukarióta egysejtűek (pl. a sörélesztő Saccharomyces cerevisiae 

és a szőlőkártevő Brettanomyces bruxellensis) is képes belépni ebbe a túlélő állapotba120,121. 

 

2.4. A mikrobiális „cserkész”-modell 

 

Az ún. alvó (vagy szunnyadó) állapot széleskörben elterjedt jelenség a természetben, 

amely megkönnyíti a túlélést kedvezőtlen környezeti körülmények között. Ilyenkor a 

baktériumok – a spóraképzők és a nem spórázók egyaránt – képesek egy zéró vagy alacsony 

aktivitású nyugalmi állapotba kerülni, ám ahogy a körülmények újra optimálissá válnak, 

elhagyják ezt az állapotot105. Ez a visszaalakulás lehet külső kiváltó hatások, illetve 

véletlenszerű, spontán felébredés eredménye is122–124. Epstein egy 2009-ben publikált elmélete 

szerint a szunnyadó mikróbaközösségekben időről időre, de véletlenszerűen jönnek létre ún. 

„cserkész” sejtek125. Ezek a mikrobiális felderítők újonnan reaktiválódott sejtek, amelyek ritka 

és lényegében véletlenszerű, ismeretlen belső ingerek hatására lépnek ki a nyugalmi 

állapotukból. A cserkész sejt nem egy genetikai változat, és nem különbözik a populáció 

tipikus, aktívan szaporodó sejtjeitől sem126. Felderíti a rendelkezésre álló erőforrásokat, és ha a 

körülmények megfelelőek, különféle intercelluláris jelmolekulák (pl. autoindukálószerek, 

újraéledést elősegítő faktorok, sziderofórok, katalázok, stb.) kiválasztásával indítja meg a 
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populáció további tagjainak kilépését az alvó állapotból127,128. Ellenkező esetben a cserkész sejt 

elpusztul, és a szunnyadó populációban idővel újabb cserkész ébred majd fel (2. ábra)126. 

Noha az elmélet egyes részleteit ellentmondásosnak találták129,130, és a cserkész sejtek 

képződésének pontos szabályozó mechanizmusai továbbra sem teljesen tisztázottak, Buerger 

és munkatársainak kísérletei (2012) alátámasztották a mikrobiális életciklus cserkész-

modelljét126,131. Az eredményeik alapján a mikrobiális felfedezők véletlenszerű felbukkanása 

egy szunnyadó baktériumközösségben nem csak a látens fertőző betegségek random mintázatát 

magyarázhatja, de egyúttal azt a kérdést is megválaszolja, hogy miért található néhány 

szaporodóképes baktériumsejt minden egyes VBNC populációban132. 

 

 

2. ábra. Az alvó állapotú baktériumok életciklusa és környezeti potenciálja. A szunnyadó populációkból – 

amelyek egyedeinek többségét a természetesen előforduló VBNC (élő, de nem szaporodóképes) sejtek 

tehetik ki – időről időre bukkannak fel mikrobiális „cserkészek”. Felderítik a rendelkezésre álló 

erőforrásokat, és azok függvényében, különféle jelmolekulák kiválasztásával aktiválják újra a populáció 

többi tagját. Külsőleg adagolt szignál molekulákkal ez az újraéledési folyamat mesterségesen is kiváltható. 

A molekuláris és bioinformatikai megközelítés mellett a mesterséges újraélesztés is hozzájárulhat ahhoz, 

hogy a korábban szunnyadó baktériumok képességeinek kiaknázásával új távlatok nyíljanak meg a 

környezeti kármentesítések során119. 

Azóta több kutatás is igazolta a spontán „felébredés” jelenségét133–135, utalva arra, hogy a 

génexpresszió sztochaszticitása – mint a bakteriális epigenetika egyik kulcsfontosságú 

tényezője – a környezeti jelektől függetlenül is képes lehet befolyásolni az alvó állapot és a 

cserkész-képződés közti átalakulást136. 
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2.5. Kilépés a VBNC állapotból 

 

2.5.1. A bakteriális újraéledés 

 

A halott sejtekkel ellentétben a VBNC sejtek kimutatható metabolikus aktivitással 

rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy visszanyerjék a szaporodóképességüket, és így a 

folyamat reverzibilissé váljon. Az ún. „újraéledés” (angolul resuscitation) kifejezést Roszak és 

munkatársai (1984) használták először a nem szaporítható Salmonella enteriditis sejtek 

„felébredésére”137. A feléledéssel kapcsolatban azóta is az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy 

egy baktérium kultúrában meg tudjuk különböztetni az észrevétlenül maradt szaporodóképes 

sejtek elszaporodását a valóban VBNC sejtek újraaktiválódásától138. 

A feltételezések szerint létezik egy ún. „újraéledési ablak”, amelyet Pinto és munkatársai 

(2015) úgy írnak le, mint az az időintervallum, amely alatt a VBNC sejtek a vizsgált stimuláns 

hatására újraéleszthetők139. Ennek az időtartamnak a hossza baktériumfajról baktériumfajra 

változik: a Salmonella enteriditis esetében az ablak mindössze 4 nap137, a Micrococcus luteus-

nál már 6 hónap140, de a Citrobacter freundii esetében akár 11 évig is tarthat141.  

Ha feltételezzük, hogy egy baktériumkultúra egy adott pillanatban egyszerre tartalmaz 

szaporítható és VBNC sejteket is, akkor a VBNC állapotot kiváltó körülmények között az 

előbbi sejtek száma folyamatosan csökkenni fog, míg az utóbbiak mennyisége növekedni. 

Éppen ezért a sejtek nem lesznek egyidősek, és idővel csökken majd az újraéledés hatékonysága 

is139. 

Mivel a VBNC állapotot a már korábban is említett környezeti tényezők változása 

indukálja, ezen stresszfaktorok megszüntetése vagy semlegesítése segíthet visszanyerni a sejtek 

szaporíthatóságát. A kedvező szaporodási körülmények – amely lehet optimális hőmérséklet, 

hozzáférhető energiaforrás, megfelelő mennyiségű és C/N arányú tápanyagok és kémiai 

ágensek (pl. gyökfogók, antioxidánsok vagy az aktívan szaporodó sejtek felülúszója) –, illetve 

a más fajokkal történő együttes tenyésztés is segíthet a VBNC állapot visszafordításában138,142. 

A bakteriális újraéledés azonban az esetek döntő többségében mégis összetettebb, mint a 

kedvezőtlen paraméterek egyszerű megszűntetése. A folyamat fajról fajra változhat122, és 

kiváltható különféle stimulánsok hatására is (1. függelék), amilyenek például az 

autoindukálószerek (AI), sziderofórok, katalázok és az Rpf fehérjék119. 
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2.5.2. Az újraéledést elősegítő faktorok (Rpf fehérjék) 

 

Az Rpf egy kisméretű, citokinszerű extracelluláris fehérje, amelyet elsőként a laktát-

tartalmú minimál tápoldatban tenyésztett Micrococcus luteus felülúszójából azonosítottak 

1998-ban143. A sterilre szűrt felülúszó – vagyis az EOM – zömmel fehérjékből és 

poliszacharidokból áll144,145. Az EOM fehérjetartalmának legnagyobb részét az Rpf teszi ki146. 

Az rpf géncsalád rendkívül elterjedt a DNS-ükben magas G+C tartalommal rendelkező, 

Gram-pozitív baktériumok körében. A M. luteus-on kívül előfordulnak rpf génhomológok 

olyan más, az Actinobacteria törzsbe tartozó fajoknál is, mint a R. erythropolis147, 

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium 

smegmatis, Corynebacterium glutamicum és egyes Streptomyces fajok107,148. Az általuk termelt 

Rpf fehérjék közös jellemzője, hogy tartalmaznak egy erősen konzervált, 70 aminosavból álló 

szakaszt, az Rpf-domént149, továbbá mind hasonló tulajdonságokkal és működéssel bírnak, mint 

a M. luteus Rpf fehérjéje150. Annak ellenére, hogy az rpf gén a Gram-pozitív baktériumokban 

gyakori, Panutdaporn és munkatársainak (2006) a Gram-negatív Salmonella typhimuriumból 

származó Rpf segítségével sikerült újraaktiválni az élelmiszer eredetű patogén Salmonella 

entericát151. 

Az Rpf tehát egy olyan növekedési faktor, amely különböző fajok közötti hatása révén – 

még pikomólos koncentrációban adagolva is – stimulálja a sejtek szaporodását, csökkenti a lag-

fázis időtartamát, valamint segíti a VBNC állapotú sejtek újraaktiválását152. Az Rpf fehérje 

hasonló szekvenciával rendelkezik, mint a lizozim és a lítikus transzglikoziláz enzimek153–155, 

emellett – peptidoglükán hidroláz lévén – muralítikus (azaz sejtfalbontó) aktivitással 

rendelkezik154,156. A M. tuberculosis Rpf B fehérjéjének szerkezeti vizsgálata során 

ubikvitinszerű doméneket is azonosítottak157. Az Rpf érzékeny a triptikus emésztésre, továbbá 

forralással és etanolos kezeléssel egyaránt inaktiválható143,154. 

A VBNC sejtek Rpf-kapcsolt újraéledése feltehetően a fehérje muralítikus hatása által 

indukált méretnövekedésen és sejtosztódáson alapszik. Ennek köszönhetően a sejt 

érzékenyebbé válik az olyan környezeti stimulusokra, amelyek elősegítik a 

szaporodását148,154,158. A pontos működési mechanizmus jelenleg még nem ismert, de három 

lehetséges modell is magyarázhatja az Rpf újraéledésben betöltött szerepét139. Az elsőben az 

Rpf az aktívan szaporodó sejtek által termelt jelmolekulának tekinthető, amely a VBNC sejtek 

felszínén található specifikus receptorokhoz kötődve indukálja az újraéledést139,143. Ezeket a 

receptorokat azonban mindeddig nem azonosították. A második modell szerint a VBNC sejtek 

peptidoglükán sejtfalának Rpf általi hasítása vagy módosítása a VBNC állapot elhagyásának 
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első lépése139. A lizozim és a lítikus transzglikozilázokkal való szekvenciális hasonlóság is ezt 

az elméletet erősíti156. A harmadik modell azon az elgondoláson alapul, hogy az Rpf sejthez 

kötött is lehet159,160, amely így közvetlenül hasítaná a termelő sejt sejtfalát. A leváló 

peptidoglükán fragmentek aztán az alvó állapotú sejtek felszínének speciális receptoraihoz 

kapcsolódnak, ezzel váltva ki az újraaktiválódást a VBNC állapotból139. 

 

2.6. A VBNC baktériumok jelentősége és környezeti potenciálja 

 

A legtöbb baktérium a természetben szuboptimális körülmények között él: az 

energiaforrások szűkössége, illetve az abiotikus és biotikus stresszhatások leküzdése könnyen 

az osztódóképességük vagy túlélésük csökkenéséhez vezethet. Az alvó, alacsony aktivitású 

állapotok – ezek közé tartozik a VBNC állapot is – hosszútávon a mikroorganizmusok túlélését 

segítik, ezáltal pedig egyúttal a genetikai és fenotípusos változatosság megőrzését is. Az inaktív 

egyedek összességében hatalmas és diverz mikrobiális „magbankoknak” tekinthetők, amelyek 

a jövőben kiemelkedő tudományos érdeklődésre tarthatnak számot, hiszen a vizsgálatuk és a 

mikrobiális újraéledés révén kiaknázhatóvá válhatnak a különféle ökológiai folyamatokban 

rejlő lehetőségek119. 

A lappangó fertőző betegségek természetét feltáró közlemények nyomán a humán 

patogén baktériumok (pl. a Vibrio cholerae, Helicobacter pylori, M. tuberculosis, Legionella 

pneumophila, Campylobacter és Salmonella törzsek) VBNC állapotának kialakulására, a 

kiváltó okokra és az újraaktiválódás körülményeire egyre nagyobb figyelem irányul108,109,142. 

De a jelenség vizsgálata szintén nagy jelentőséggel bír az élelmiszerbiztonság138,161–163 és az új 

farmakológiai termékek fejlesztésének164 területén. Annak ellenére, hogy a kórokozó 

baktériumokról számottevő mennyiségben érhető el információ, mégis keveset tudunk a 

szennyezett közegekben előforduló VBNC baktériumokról, illetve azok potenciális szerepéről 

a biológiai kármentesítési folyamatokban119,165–169. Tekintve, hogy a legtöbb környezeti 

baktérium természetesen fordul elő VBNC állapotban, ezek a még felfedezésre és tenyésztésre 

váró fajok hatalmas és mindeddig kiaknázatlan mikrobiális erőforrásokat (pl. lebontó enzimek, 

biofelületaktív anyagok, stb.) jelenthetnek (2. ábra). 

Ugyan korábban is akadtak már példák a VBNC baktériumok környezeti mintákból 

történő újraaktiválására170–173, mégis egy korábban VBNC állapotú, új bioflokkuláns-termelő 

baktérium, az Arthrobacter sp. LC13T izolálása volt az elő olyan kísérlet, amely az Rpf 

(pontosabban az azt tartalmazó EOM) környezetvédelmi hasznosítását célozta meg144. Azóta 

több tanulmány is megjelent a M. luteus-ból származó Rpf, az Rpf fehérjét tartalmazó EOM és 



28 
 

a rekombináns Rpf újraéledést elősegítő (2. függelék), illetve biostimuláló (3. függelék) 

hatásairól. Jin és munkatársai (2017) például nyomda- és festőipari szennyvizet tartalmazó 

bioreaktorból élesztettek újra VBNC baktériumokat, így a M. luteus Rpf-et tartalmazó 

felülúszójával kezelt minták sokkal nagyobb diverzitással rendelkeztek, mint a kontroll minták. 

A biodegradációs tesztek során a 8 napos inkubáció végére minden újonnan aktiválódott 

izolátum több mint 70%-os hatékonysággal bontotta a kongóvörös nevű festéket174. Su és 

munkatársai (2013) elsőként alkalmazták a M. luteus Rpf-tartalmú felülúszóját, hogy egy PCB-

szennyezett talajminta bennszülött VBNC baktériumait stimulálják. 15% (v v-1)-os EOM-

adagolás mellett az Rpf-re reagáló dúsítási kultúra közel 1500 mg L-1 bifenilt bontott el 24 óra 

alatt. Ez a tanulmány volt az első, amelyben toxikus vegyületek biodegradációjának 

elősegítésére használták az Rpf fehérjét tartalmazó EOM-et175. Az EOM potenciális környezeti 

alkalmazásait tovább vizsgálva, Liu és munkatársai (2016) ígéretes eredményeket értek el a 

kommunális szennyvizek biológiai tápanyagmentesítésében. A kezelés hatására a szakaszos 

üzemű reaktorok (SBR) eleveniszapjában megnövekedett a Proteobacteria és Actinobacteria 

törzsekbe tartozó baktériumok gyakorisága, amely aztán a nitrogén- és foszfor-vegyületek 

fokozott eltávolításához vezetett176. Yu és munkatársai (2020) a szintén SBR rendszerben 

alkalmazott EOM-adagolással nem csak a biológiai tápanyagmentesítést, de ezzel egyidejűleg 

a szennyezőanyagként jelenlévő fenol biodegradációját is serkenteni tudták. Mindezt pedig  

– a korábban is említett Proteobacteria és Actinobacteria törzsek mellett – a Bacillus és 

Klebsiella nemzetségek arányának növekedésével hozták összefüggésbe177. Az eredményeik 

alapján az EOM költséghatékony adalékanyag lehetne a szennyvíztisztító telepek számára. 

HKO-szennyezett talajból Bounedjoum és munkatársai (2018) dúsítottak az alifás és aromás 

szénhidrogéneket is eredményesen lebontó mikróbaközösséget EOM hozzáadásával178.  

A Rhodococcus biphenylivorans TG9T baktériumot (más egyéb törzsekkel együtt) szintén az 

újraéledést elősegítő és stimuláló hatásokat kiaknázva izolálták PCB-szennyezett folyami 

üledékből. Az EOM-adagolás egyaránt megnövelte az egyébként nehezen tenyészthető bifenil-

bontó mikroorganizmusok arányát a dúsítási kultúrákban, illetve a bifenilek 

biodegradációjának hatékonyságát is145,179,180. A R. biphenylivorans TG9T, Rhodococcus sp. 

TG13 és TN3 baktériumtörzsek transzkriptomikai elemzése nem csak igazolta, hogy 

stresszhatásra a szennyezőanyagokat lebontó baktériumok is képesek VBNC állapotba kerülni, 

majd újraaktiválódni az Rpf-tartalmú EOM hatására, hanem arra is rámutatott, hogy ezek 

mögött a reverzibilis folyamatok mögött fajonként más és más molekuláris mechanizmusok 

állhatnak98,115. A kutatás egyben felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy a 

bioaugmentáció során megelőzzük és szabályozzuk az inokulumként alkalmazott baktériumok 
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VBNC állapotba kerülését. Ez ugyanis elengedhetetlen a bioremediáció sikerének 

szempontjából119. 

Zhang és munkatársai (2012) a lindán (γ-hexakloro-ciklohexán) nevű mezőgazdasági 

rovarirtószer lebontására képes transzformáns talajbaktériumokat vizsgálva jutottak arra, hogy 

azok sejtszáma a bioaugmentációt követően gyorsan a kimutatási határ alá csökkent, majd 

tápanyagok hozzáadását követően újra detektálhatóvá váltak. A kísérlet azt demonstrálta, hogy 

a genetikailag módosított baktériumtörzsek is képesek egy alacsony aktivitású állapotba kerülni 

kedvezőtlen környezeti feltételek mellett181. A klorimuron-etil nevű posztemergens 

növényvédőszerrel szennyezett talajból a fluoreszcensen jelölt Rhodococcus sp. D310-1:gfp 

baktériumtörzs a leoltás után jóval nagyobb sejtszámmal volt kimutatható fluoreszcens 

mikroszkópos vizsgálatokkal, mint a hagyományos lemezeléses technikával, amely szintén a 

sejtek VBNC állapotára utal182. Fida és munkatársai (2017) hasonló megfigyeléseket tettek, 

amikor fenantrénnal szennyezett talajt augmentáltak a szintén zöld fluoreszcensen jelölt, PAH-

bontó Novosphingobium sp. LH128 baktériumtörzzsel. A telepképző sejtszámok gyors 

csökkenésével egy időben ugyanis nem tapasztaltak változást a zöld fluoreszcens fehérjét 

(GFP) termelő sejtek mennyiségében. A transzkriptomikai vizsgálatok alapján egyaránt 

felerősödött a stresszválaszokért és a fenantrén biodegradációjáért felelős gének kifejeződése, 

ami arra utalt, hogy az LH128 törzs VBNC vagy legalábbis ahhoz hasonló, alvó állapotba 

lépett183. A vízhiányos és tápanyag-éhezéses körülményeknek kitett Cupriavidus metallidurans 

CH34 talajbaktérium proteomikai vizsgálatakor Giagnoni és munkatársai (2018) a VBNC 

állapotba kerülés, illetve az abból víz- és glükonát-adagolás hatására történő újraaktiválódás 

során is folyamatosan nyomon követték a törzs metabolikus változásait (pl. a stresszfehérjékhez 

köthető és a sejt alakjának kialakításáért felelős gének expressziója). A munkájuk egyrészt 

újabb bizonyítékkal szolgált a szigma faktorok szerepére a VBNC sejtképződésben, továbbá 

azt is felvetette, hogy egyes talajparaméterek (pl. nedvességtartalom és a hozzáférhető 

szénforrások) megváltozása akkora hatással lehet a talajlakó baktériumok anyagcseréjére, hogy 

befolyásolni tudja a mikrobiális közösségek túlélését, visszatelepülését és területi eloszlását is 

a kármentesített talajokban184. 

Az eddigiekben részletezett – Rpf-tartalmú – EOM használatán túl egyre gyakrabban 

alkalmazzák a tisztított, rekombináns Rpf fehérjét is bioremediációs célokra (2. és 3. 

függelékek). A Rhodococcus sp. DS471 sejtek VBNC állapotból történő újraaktiválása volt az 

első bizonyíték arra, hogy a M. luteus-ból származó és Escherichia coliban túltermeltetett Rpf 

is képes kiváltani a bakteriális feléledési folyamatokat185. Ennek nyomán, az ipari 

szennyvizekben található VBNC baktériumok jelentőségét és a szennyvíztisztító rendszerek 
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fejlesztését megcélozva, gyógyszergyári szennyvízből sikerült izolálni (más egyéb törzsek 

mellett) egy, a Gordonia nemzetségbe tartozó új fajt, a Gordonia jinhuaensis ZYR51T jelű 

törzset186. Később a Rhodococcus soli DSD51WT és Arthrobacter liuii DSXY973T törzseket 

talajmintákból élesztették újra187,188. Mások azt igazolták, hogy a rekombináns Rpf 

felhasználásával nem csak egyedi baktériumfajok izolálhatók hulladék-komposztból származó 

mintákból, de egyúttal a dúsítási kultúrák celluláz aktivitása is fokozható. A tiszta tenyészetek 

és a kevert kultúrák aktivitása szűrőpapír vagy karboximetil-cellulóz szubsztráton is mérhető 

volt, ráadásul szignifikánsan magasabbnak bizonyolult a kevert, illetve az Rpf fehérjével 

kiegészített kultúrák esetében, mint a tiszta vagy az Rpf-et nem tartalmazó tenyészetekben189. 

Su és munkatársai (2019) erősen nitrogén-terhelt folyami üledékből aktiváltak olyan 

baktériumtörzseket, amelyeknek ammónium- illetve nitrátmentesítési rátája rendre 2,23 és 

0,86 mg L-1 h-1 volt. A munkájuk rávilágított arra, hogy a szennyezett folyók és egyéb víztestek 

endogén VBNC baktériumai a biológiai nitrogénmentesítés fontos erőforrásaivá válhatnak a 

jövőben190. Biostimulánsként alkalmazva, a tisztított Rpf már 1% (v v-1) koncentrációban is 

hatékonynak bizonyult a magas sótartalmú, fenolos szennyvizek eleveniszapos kezelésekor.  

A rekombináns fehérje adagolása – a bakteriális aktivitás serkentésén keresztül – hozzájárult 

az adaptációs időszak hosszának csökkentéséhez, illetve a fenol biodegradációjának 

fokozásához: 60 g L-1 sókoncentráció mellett 1800 mg fenol bomlott le literenként a 18 napos 

inkubáció során191. Hasonlóképpen növelte a fenolszennyezés eltávolításának hatékonyságát 

membrán bioreaktorokban (MBR) is. Az Rpf-kezelés hatására mintegy 1500 mg L-1 fenol 

bomlott el 100 óra alatt a fenollal terhelt, magas sótartalmú szennyvízben. Ez valószínűleg a 

Gamma- és Alphaproteobacteria osztályokba tartozó mikrobiális közösségek feléledésére és 

stimulációjára vezethető vissza192. További halotoleráns fenolbontók után kutatva, 

szennyvíztisztító tartályból és eleveniszapból származó mintákból is izoláltak már új törzseket 

Rpf hozzáadásával192,193. Azok a kutatások, amelyek során a Bacillus sp. SAS19 jelű törzset 

– akár tiszta tenyészetét porózus gélben immobilizálva, akár a Corynebacterium sp. SAS21 

törzzsel közösen konzorciumban – alkalmazták fenoltartalmú szennyvizek 

ártalmatlanítására193,194, az első olyan példáknak számítanak, amikor egy korábban VBNC 

állapotú baktériumot használtak fel bioremediációs célokra. Szintén Rpf segítségével izolálták 

a Castellaniella sp. SPC4 törzset, amely képes a 3,3’,4,4’-tetraklór-bifenil (PCB 77) nevű 

vegyület lebontására. A szennyezett környezetben élő VBNC baktériumok biodegradációs 

potenciálját mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Castellaniella sp. SPC4 később Rpf-

adagolás nélkül is megőrizte a PCB-lebontó képességét195. Az eleveniszapból újraélesztett 

Bacillus sp. JF4 (immobilizált és szabad sejtes kísérleti összeállításban is) szinte teljesen 
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elszíntelenítette a textiliparban gyakran alkalmazott Reaktív kék 19 (RB 19) nevű antrakinon 

színezéket 100 mg L-1 koncentrációban tartalmazó szennyvízben196. Az Rpf-kezelés feláramló 

anaerob iszapréteges reaktorokban is hatékonyan elősegítette az RB 19 mikrobiális 

színtelenítését. Sőt, a módszer legalább 20%-kal hatékonyabbnak bizonyult a hagyományos 

anaerob módszereknél197. Ye és munkatársai (2020) a – már korábban is említett – 

R. biphenylivorans TG9T biodegradációs képességét tovább tanulmányozva arra jutottak, hogy 

az Rpf attól függetlenül is fokozta a törzs PCB-bontó hatékonyságát, hogy a TG9T sejtek egy 

része vagy mindegyike VBNC állapotban volt a leoltáskor. Az exogén Rpf-adagolás ugyanis 

stimulálhatta a VBNC állapotú Rhodococcus rpf génhomológjainak endogén kifejeződését, 

ezáltal a TG9T sejtek újra elszaporodtak, és ez végső soron hatékonyabb PCB-biodegradációhoz 

vezetett198. Su és munkatársai szintén a rekombináns Rpf segítségével dúsítottak olyan 

kultúrákat PCB-szennyezett talajból, amelyek a nekik megfelelő kontroll csoportoknál akár 5-

35%-kal is hatékonyabban bontották az Aroclor 1242 nevű PCB-keveréket199. 

A fentiek fényében könnyen lehet, hogy a szennyezett környezetben élő VBNC 

baktériumokban rejlő lehetőségek tanulmányozása és azok kiaknázása a környezeti 

biotechnológia egyik legfontosabb feladatává válik a közeljövőben. 

Figyelembe véve a vonatkozó szakirodalom eredményeit, továbbá a tényt, hogy az Rpf 

fehérje képes újraaktiválni olyan VBNC baktériumokat, amelyek potenciálisan képesek 

lehetnek különféle környezetszennyező anyagok lebontására, felmerül a kérdés, hogy az Rpf 

vagy éppen az Rpf-tartalmú EOM alkalmazása sikeresen integrálható-e a már korábban 

ismertetett bioremediációs eljárásokba? Milyen szerepe lehet a M. luteus extracelluláris 

szervesanyagában található egyéb, nem fehérje jellegű komponenseknek? Az Rpf/EOM 

adagolása a biostimuláción túl különös jelentőséggel bírhat a bioaugmentációs technikák 

esetében is: mivel ilyenkor a szennyezőanyagokat eredményesen lebontó mikroorganizmusokat 

juttatnak ki a szennyezett területre, a kezelés sikere múlhat a törzsek túlélésén, hatékonyságán, 

szinergisztikus degradációs képességén és VBNC állapotuk megelőzésén. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A munkám célja a Micrococcus luteus-ból származó EOM környezeti 

hasznosíthatóságának vizsgálata volt a korábbiakban nem tanulmányozott, de a hétköznapi 

életünkben napi szinten megjelenő komplex szennyezőanyag, a használt motorolajok okozta 

szennyezések esetében. Ehhez elsőként talajmikrokozmosz kísérletekben kívántam modellezni 

egy vasúti területről származó HKO-szennyezett talaj ex situ bioremediációs lehetőségeit, hogy 

aztán ezek ismeretében – és a lépték növelésével – mezokozmosz rendszerekben mérjem fel az 

EOM-kezelés hatékonyságát a hagyományos bioremediációs eljárásokkal szemben. Az EOM, 

illetve annak Rpf-tartalma az irodalmi bevezetőben bemutatott tanulmányok alapján alkalmas 

a VBNC állapotú mikroorganizmusok aktivitásának serkentésére, továbbá egyes Rpf-

adagolásra reszponzív, szennyezőanyag-lebontó törzsek biodegradációjának fokozására. 

 

A kutatásaim során a következő kérdésekre kerestem a választ: 

 

1. Kivitelezhető-e a bioremediáció a HKO-szennyezett közegben? 

2. Milyen bioremediációs technikák lehetnek a legcélravezetőbbek a HKO-szennyezett talaj 

esetében? 

3. Mekkora inokulum méretet alkalmazva a legsikeresebb és leggazdaságosabb a 

bioaugmentáció? 

4. Lehetséges-e a laborban kifejlesztett eljárás léptékének növelése? 

5. Fokozható-e a kísérleti talaj mikrobiális aktivitása és TPH-lebontása az általam előállított 

EOM adagolásával? Hatással van-e az Rpf-tartalmú EOM a korábban nem Rpf 

segítségével izolált baktériumok biodegradációs hatékonyságára? 

6. Milyen változásokat vált ki a talaj mikrobiális közösségének összetételében az EOM? 

7. Hogyan változik a HKO-szennyezett talaj minősége a különböző bioremediációs 

kezelések hatására? Elegendő információt nyújt-e minderről a tesztorganizmus csírázás- 

és gyökérnövekedés-gátlása a kármentesítés utánkövetésekor? 
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1. Felhasznált mikroorganizmusok 

 

Az oldószertoleráns R. qingshengii KAG C (DSM 111937) baktériumtörzset a székkutasi 

Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet gépjavító telephelyéről származó gázolajból izolálták az 

SZTE Biotechnológiai Tanszékének munkatársai200. 

A japán Országos Műszaki és Értékelési Intézet (NITE) Biológiai Erőforrás Központjából 

vásárolt R. erythropolis PR4 (NBRC 100887) egy részletesen jellemzett és számos 

szénhidrogén jellegű anyag lebontására képes tengeri izolátum62,72,201. 

Az EOM előállításához használt M. luteus IAM 14879 (JCM 21373=NCIMB 13267) 

baktériumtörzs a Japán Mikroorganizmusok Gyűjteményéből (JCM) származik. 

Mindegyik baktériumtörzset lizogén táplevesből (LB: 10 g L-1 tripton, 10 g L-1 NaCl, 

5 g L-1 élesztő kivonat) készített agaros táplemezen (15 g L-1 Bacto agar) tartottam fenn, 

valamint 4 oC és -80 oC hőmérsékleten tároltam62. 

 

4.2. Felhasznált vegyszerek 

 

A vizsgálatok során felhasznált valamennyi vegyszert és analitikai minőségű oldószert a 

következő kereskedőktől vásároltuk: Reanal, Sigma-Merck, VWR International. A friss MK8 

vasúti motorolajat a Magyar Államvasutak (MÁV) Zrt. biztosította (az olaj összetételére 

vonatkozó információkat a 4. függelék tartalmazza). 

 

4.3. Felhasznált talajminta 

 

A kísérletek összeállításához használt talaj a Szeged közelében elhelyezkedő és a 

MÁV Zrt. tulajdonában álló Szeged-Rendező pályaudvarról származik (5. függelék), ahol a 

szerelvényekből kicsöpögő, használt motorolajok – a sikeresen lezárult kármentesítési 

projektek ellenére is – visszatérő és hosszú ideig fennálló problémát okoznak a kiszolgáló 

vágányok mentén. A munkám során összesen két alkalommal vettem mintát ezen a területen. 

Az első mintavétel (2016. augusztus) során egy transzekt mentén, az egymástól 2 méteres 

távolságban fekvő, 6 különböző mintavételi pontból gyűjtöttem be HKO-szennyezett 

átlagmintákat (egyenként kb. 5000 g tömegben) a feltalajból (0-25 cm). A nem szennyezett 

kontroll minta a szennyezéstől valamivel távolabb eső (kb. 7 m), összefüggő növényi 

vegetációval borított területről származik, és a talajnak az olajszivárgások, illetve extrém 
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antropogén hatások előtti állapotát hivatott bemutatni. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

(ENSZ) Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által kiadott osztályozás alapján a 

régió uralkodó talajtípusai a nagy agyagtartalmú Vertisolok202. A légszáraz és kézzel 

homogenizált talajmintákból eltávolítottam a köveket, kavicsokat és a növényi törmeléket.  

A hat HKO-szennyezett talajmintát később egyenlő arányban összekevertem, és még egyszer 

alaposan homogenizáltam, hogy egy ún. kompozit talajt kapjak. A felhasználásukig minden 

mintát nyitott műanyag zacskóban és sötét helyen tároltam 4 oC hőmérsékleten. 

Egy évvel később (2017. szeptember) újabb mintavételre került sor a területen, amelynek 

során a korábban is mintázott transzekt mentén, de nem azonos helyekről kerültek begyűjtésre 

a talajok. A fent ismertetett módon, szintén 6 pontból vettem HKO-szennyezett átlagmintákat 

(egyenként kb. 10000 g tömegben), továbbá a szennyezéstől távolabbról egy nem szennyezett 

kontroll mintát. Minden talajt az előző bekezdésben leírtaknak megfelelően készítettem elő és 

tároltam, valamint azok alapján történt a HKO-szennyezett kompozit talaj előállítása is. 

 

4.4. Talajvizsgálati módszerek 

 

A kísérleteim során a talajminták több fizikai és kémiai jellemzőjét is meghatároztam. 

A talajnedvességet gravimetriás módon számszerűsítettem a szárítás előtti és a 105 oC 

hőmérsékleten súlyállandóságig szárított talaj tömegének különbségeként. A fizikai 

talajféleséget az Arany-féle kötöttségi index (KA) alapján állapítottam meg. Ez utóbbi érték 

megegyezik a desztillált víz azon mennyiségével, amelyet egy büretta segítségével a 100 g 

légszáraz és porított kontroll talajhoz adagolva, a dörzsmozsárban összedolgozott massza eléri 

a képlékenységének felső határát. A talaj pH-ját a talaj és a desztillált víz 1:2,5 arányú 

szuszpenziójából, míg az elektromos vezetőképességet (EC) a vízzel teljesen telített talajpépből 

mértem203,204. A talaj telítési százaléka (SP) egyenlő a telítési talajpép víztartalmával205.  

A minta % (m m-1)-ban kifejezett összes oldható sótartalma pedig kiszámolható az EC és SP 

ismeretében a következő egyenlet (1.) segítségével206: 

S%=EC·(SP/1000) 0,797      (1. egyenlet) 

A talaj maximális víztartó képességének (WHC) meghatározásához Naeth és 

munkatársainak (1991) módszerét módosítottam a következőképpen207: 35 g talajt mértem egy 

– az alján gumigyűrűvel rögzített pamutszövettel lezárt – műanyag csőbe, amelyet 48 órára 

vízbe merítettem úgy, hogy a talajoszlop teteje a víz felszínével egy vonalba essen. A vízzel 
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való telítés után a csövet nedves homokágyra állítottam újabb 48 órára. A WHC-t végül a kapott 

tömegkülönbségek arányaként, %-ban fejeztem ki. 

A talaj szervesanyag-tartalmára az 550 oC hőmérsékleten 4 órán át, a karbonáttartalmára 

pedig a 950 oC hőmérsékleten 2 óra után át történő izzítás után megállapított izzításos 

tömegveszteségekből (LOI) következtettem (LOI550=SOM)208. A minták összes szén- és 

nitrogéntartalmát egy Vario MAX CN Analyzer (Elementar Group, Hanau, Németország) 

típusú elemanalizátor segítségével mértem meg a Kakuk és munkatársai (2017) által korábban 

már ismertetett üzemeltetési beállítások mellett209. A hozzáférhető (ortofoszfátokból származó) 

foszfortartalom megállapításához Franson és munkatársainak (1991) kolorimetriás módszerét 

módosítottam210. Ehhez 2,5 g nedves talajt szuszpendáltam fel 5 mL desztillált vízben, majd fél 

órán át 150 rpm sebességgel rázattam. A centrifugálás (13000 rpm, 5 perc) után kapott felülúszó 

900 µL térfogatához kevertem 256 µL vanadát-molibdát-reagenst [VM-reagens: 1,25 g L-1 

NH4VO3; 25 g L-1 (NH4)6Mo7O24 × 4H2O és 330 mL L-1 cc. HCl], 128 µL desztillált vizet és 

10 µL tömény kénsavat, majd 10 percig inkubáltam. A 405 nm hullámhosszon mért 

abszorbancia értékből a kalibrációs egyenes segítségével számoltam ki a foszfortartalmat. 

A nehézfémek mennyiségi meghatározását az SZTE Geoinformatikai, Természet- és 

Környezetföldrajzi Tanszéke végezte egy induktív csatolású, plazmagerjesztésű-atomemissziós 

Optima 7000DV ICP-OES spektrométer (PerkinElmer, Waltham, USA) segítségével211. 

 

4.5. A kenőolajok kémiai jellemzése 

 

A friss MK8 motorolaj és a szennyezett talajokból kiextrahált HKO-ok kémiai 

tulajdonságait Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával (FTIR) elemeztem.  

Az infravörös spektrumokat egy egyszeres visszaverődésű Platinum Diamond gyengített teljes 

reflexiós (ATR) egységgel és egy folyékony nitrogénnel hűtött, higany-kadmium-tellúr (MCT) 

detektorral felszerelt Bruker Wertex70 spektrométer (Bruker, Billerica, Németország) 

segítségével vettem fel212. Oldószerként szén-diszulfidot használtam. A kivonat egy cseppjét 

(kb. 5-10 µL) gyémánt kristályon, a 4000-900 cm-1 tartományban tanulmányoztam. Ezután 

128 db, 2 cm-1 spektrális felbontással leolvasott interferogramból számítottam ki a vizsgált KO 

spektrumát. A gyémánt kristályt minden mérés előtt kétszer mostam el metanol és kloroform 

1:1 arányú (v v-1) elegyével, majd az oldószer elpárolgását követően felvettem egy referencia 

spektrumot, hogy ellenőrizzem a gyémánt tisztaságát. Az abszorpciós spektrumok 

kiszámításakor a KO-ok spektrumait hasonlítottam a tiszta gyémánt referencia spektrumaihoz. 
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4.6. A M. luteus extracelluláris szervesanyagának előállítása és ellenőrzése 

 

4.6.1. A laktát-tartalmú minimál tápoldat összetételének módosítása 

 

A M. luteus IAM 14879 baktériumtörzs Rpf fehérjét tartalmazó extracelluláris 

szervesanyagának előállítása Su és munkatársai (2014) módszerén alapult146. A törzs 

felszaporításához használt laktát-tartalmú minimál tápoldat (LMM) költséges komponenseit 

azonban a 6.A-J függelékekben bemutatottak alapján kis mértékben módosítottam annak 

érdekében, hogy az EOM terepen is gazdaságosan alkalmazható legyen. Elsőként a lítium-

laktátot cseréltem le ekvivalens mennyiségű tejsavra és lítium-kloridra (6.A-B függelékek). Ezt 

követően elhagytam az inozint és a lítium-kloridot (6.C-F függelékek), végül növeltem a 

tápoldat tejsavtartalmát (6.G-J függelék). Az ezen kísérleteim eredményeképpen alkalmazott, 

módosított összetételű LMM-ben [4 g L-1 NH4Cl; 1,4 g L-1 KH2PO4; 0,005 g L-1 biotin; 

0,02 g L-1 metionin; 0,04 g L-1 tiamin; 0,03 g L-1 MgSO4; 13,6 mL tejsav; 1,5 mL nyomelem-

oldat (0,375 g L-1 CuSO4 × 5H2O; 0,785 g L-1 MnCl2 × 4H2O; 0,183 g L-1 FeSO4 × 7H2O; 

0,029 g L-1 Na2MoO4 × 2H2O és 0,089 g L-1 ZnSO4 × 7H2O); pH=7,5] felszaporított M. luteus 

sejtmennyiségét a 600 nm hullámhosszon mért optikai denzitás és a kultúra hígítási sorából LB-

táplemezen kinőtt telepszámok nyomon követésével ellenőriztem. Az Rpf fehérje jelenlétét 

denaturáló poliakrilamid gélelektroforézissel (SDS-PAGE)213, muralítikus aktivitását a 

M. luteus sejtfalkivonatát tartalmazó zimogén gélen és szuszpenzióban is igazoltam154,156, míg 

a fehérjetartalmat a Bradford-féle módszer nyomán214 állapítottam meg a módosított LMM-

tápoldat felhasználásával előállított EOM-ben (4.6.2-4.6.5. fejezetek és 6. A-L függelékek). 

 

4.6.2. Bradford-féle fehérjetartalom 

 

Az EOM fehérjetartalmának megállapításához összemértem a vizsgált minta 200 µL 

térfogatát, 600 µL desztillált vizet, valamint 200 µL Bradford-reagenst [100 mg L-1 Coomassie 

Brilliant Blue G-250, 50 mL L-1 95% (v v-1)-os etanol és 100 mL L-1 85% (m m-1) foszforsav], 

majd a keveréket 5 percig inkubáltam szobahőmérsékleten. A 595 nm hullámhosszon mért 

abszorbancia értékből, a szarvasmarha szérum albumin (BSA)-oldatból készített kalibrációs 

egyenes segítségével számoltam ki a fehérjetartalmat214. 
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4.6.3. Denaturáló poliakrilamid gélelektroforézis 

 

A sterilre szűrt felülúszók fehérjetartalmát 10 kDa-os Merck Millipore Amicon Ultra-0.5 

centrifugaszűrőkel (Merck Millipore, Cork, Írország) töményítettem a gyártó útmutatásai 

alapján. Az így feldúsított fehérjeminták molekulatömeg szerinti elválasztásához és az Rpf 

fehérje azonosításához SDS-PAGE módszert alkalmaztam213. Az elválasztáshoz használt, 

1,5 mm vastagságú poliakrilamid gél egy 12% (m v-1) akrilamid-tartalmú szeparáló gélrészből 

[3,3 mL víz; 4 mL 30% (m v-1) akrilamid-biszakrilamid keverék (29:1); 2,5 mL 1,5 M Tris-HCl 

puffer (pH=8,8); 100 µL 10% (m v-1) SDS; 100 µL 10% (m v-1) ammónium-perszulfát és 4 µL 

TEMED], illetve egy 5% (m v-1) akrilamid-tartalmú gyűjtő gélrészből [2,1 mL víz; 500 µL 

30% (m v-1) akrilamid-biszakrilamid keverék (29:1); 380 µL 1,5 M Tris-HCl puffer (pH=6,8); 

30 µL 10% (m v-1) SDS; 30 µL 10% (m v-1) ammónium-perszulfát és 3 µL TEMED] tevődött 

össze. A feldúsított fehérjeminták 30 µL térfogatát 4×SDS-tartalmú felvivő pufferben [100 mM 

Tris-HCl (pH=6,8); 200 mM dinitrotreitol; 4% (m v-1) SDS; 0,2% (m v-1) brómfenolkék és 

20% (v v-1) glicerin] inkubáltam 95 oC hőmérsékleten 10 percig, majd a gél zsebeibe mértem. 

A gélelektroforézis TGS pufferben [25 mM Tris; 192 mM glicin és 0,1% (m v-1) SDS] történt, 

kezdetben 60 V, a későbbiekben pedig – miután a minták a szeparáló gélbe érkeztek – 120 V 

feszültséggel. A gélt az elektroforézist követően fixáló folyadékban [30% (v v-1) etanol és 

10% (v v-1) ecetsav] inkubáltam egy órán át, majd egy éjszakán át Blue Silver festékkel 

[117,64 mL L-1 85% (v v-1) foszforsav; 100 g L-1 ammónium-szulfát; 1,2 g L-1 Coomassie Blue 

R-250 és 200 mL L-1 95% (v v-1) etanol] festettem. A gél hátterének eltávolításához 1% (v v-1) 

ecetsavas mosást alkalmaztam. 

 

4.6.4. A M. luteus sejtfalkivonatának készítése 

 

A M. luteus sejteket LB-tápoldatban szaporítottam egy éjszakán át (28 oC; 160 rpm), majd 

a centrifugálással kapott sejtüledéket háromszor átmostam 0,9% (m v-1)-os NaCl-oldattal, majd 

20 mL 4% (m v-1) SDS-oldatban szuszpendáltam fel, és 20 percig autoklávoztam (120 oC). A 

hőkezelt szuszpenzió centrifugálásával (12500 g, 15 perc, 4 oC) kapott pelletet előbb háromszor 

átmostam 0,1% (m v-1) Triton X-100-oldattal, hogy eltávolítsam a maradék SDS-t, majd 

háromszor 10 mM Tris-HCl pufferrel (pH=8,0) is. Végül a szuszpenziót kiszárítottam, és az így 

kapott sejtfalkivonatot felhasználásig -20 oC hőmérsékleten tároltam156. 
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4.6.5. A muralítikus aktivitás ellenőrzése 

 

Az EOM Rpf-tartalmának muralítikus aktivitását a M. luteus sejtfakvivonatát tartalmazó 

zimogrammal és szuszpenzióban is ellenőriztem. Ez utóbbihoz Telkov és munkatársainak 

(2006) módszerét156 módosítottam. A 4.6.4. fejezet alapján elkészített sejtfalkivonatot először 

200 µL térfogatú 50 mM foszfátpufferben (pH=7,0) szuszpendáltam fel. Ebből a tömény 

szuszpenzióból és a friss foszfátpufferből akkora mennyiséget mértem 1 mL EOM-hez, hogy a 

végül 5 mL végtérfogatú szuszpenzió optikai denzitása OD600~0,2-0,3 legyen a homogenizálás 

után. A 28 oC hőmérsékleten és 210 rpm rázatási sebesség mellett inkubált minták 

abszorbanciaváltozásait 600 nm hullámhosszon követtem nyomon. 

A zimográfia kivitelezéséhez a feldúsított mintákat először a M. luteus sejtfalkivonatát 

(9 µg mL-1) és 12% (m v-1) akrilamidot tartalmazó denaturáló gélben futtattam meg 

(4.6.3. fejezet), ám ez alkalommal a 4×SDS-tartalmú felvivő pufferrel kevert mintákat az 

elektroforézis előtt nem hőkezeltem. Az SDS-PAGE után a gélt 20 percig 100 mL desztillált 

vízben, majd 30 percig 100 mL renaturáló pufferben [25 mM Tris-HCl; 0,2% (m v-1)  

Triton X-100; pH=6,0] rázattam. Ezt követően a gélt 100 mL friss renaturáló pufferbe 

helyeztem, és egy éjszakán át 30 oC hőmérsékleten inkubáltam. A kontraszt fokozása érdekében 

a gélt metilénkék-oldat (1 g L-1 metilénkék és 0,1 g L-1 KOH) segítségével festettem154. 

 

4.6.6. Az extracelluláris szervesanyag előállítása 

 

Az általam követett EOM-előállítási protokoll során a M. luteus indító (vagy starter) 

kultúrájához a sejteket először LB-tápoldatban OD600=1,0 optikai denzitásig szaporítottam 

(28 oC, 160 rpm), majd a centrifugálással (13000 rpm, 5 perc, 4 oC) kapott sejtüledéket tiszta 

LMM-tápoldatban (4.6.1. fejezet) vettem vissza. A felszuszpendált sejteket aztán 4% (v v-1) 

koncentrációban oltottam le tiszta LMM-tápoldatba, ezt követően a starter kultúrával azonos 

körülmények között inkubáltam őket, amíg el nem érték a késő exponenciális fázist (kb. 4 nap). 

A fermentlevet a centrifugálást (13000 rpm, 10 perc, 4 oC) követően, majd 0,22 µm 

pórusátmérőjű szűrőn átszűrtem, hogy a lebegő sejteket is eltávolítsam. Az így kapott, sterilre 

szűrt felülúszó az EOM, amelyet felhasználásig -20 oC hőmérsékleten tároltam. 

 

4.7. Kenőolaj-biodegradációs tesztek folyadékkultúrában 

 

A R. qingshengii KAG C és R. erythropolis PR4 baktériumtörzsek starter kultúráinak 

előállításához a sejteket LB-tápoldatban szaporítottam fel 160 rpm rázatási sebesség mellett 
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28 oC hőmérsékleten inkubálva, 1 nap alatt. A sejteket centrifugálással (13000 rpm, 10 perc, 

4 oC) választottam el a tápoldattól, majd akkora térfogatú minimál tápoldatban  

(MM: 0;68 g L-1 KH2PO4; 0,87 g L-1 K2HPO4; 0,58 g L-1 NaCl; 0,125 g L-1 MgSO4 × 7H2O;  

0,044 g L-1 CaCl2 × 2H2O; 1,2 g L-1 NH4NO3; 0,014 g L-1 FeSO4; 0,0093 g L-1 EDTA; 

0,0002 g L-1 ZnSO4 × 7H2O; 0,00006 g L-1 MnCl2 × 7H2O; 0,0006 g L-1 H3BO4; 0,0004 g L-1 

CoCl2 × 6H2O; 0,00002 g L-1 CuCl2 × 2H2O; 0,00004 g L-1 NiCl2 × 6H2O és 0,000046 g L-1 

NaMoO4 × 6H2O; pH=7,0) szuszpendáltam fel őket, hogy az így kapott oltóanyag (vagy 

inokulum) optikai denzitása OD600=1,0 legyen62,72. 

A KO biodegradációjának vizsgálatához lezárható, 160 mL belső térfogatú hypovial 

üvegeket használtam. Az oltóanyagot 1% (v v-1) koncentrációban juttattam a MM-tápoldatba, 

amely 1% (m v-1) mennyiségben már tartalmazta a friss MK8 motorolajat. A folyadékfázis 

végtérfogata 20 mL, a légtér pedig 140 mL volt. A kontroll minták nem tartalmaztak 

baktériumsejteket. A gumiszeptummal lezárt üvegeket 16 napig, 28 oC hőmérsékleten és 

160 rpm rázatási sebességgel inkubáltam. Mivel a sejtek számára az MK8 jelentette a 

kizárólagos szén- és energiaforrást, így a kísérlet során végig lezárt üvegben inkubált minták 

légterének növekvő CO2-tartalmát a KO biodegradációjának közvetett bizonyítékának 

tekintettem. A mikrobiális respirációt gázkromatográffal követtem nyomon (lásd 4.8.5. fejezet). 

Az inkubáció végén a mintákban megmaradt KO-at 10 mL éterrel extraháltam, és az oldószer 

elpárologtatása után gravimetriás módon mértem vissza215. 

 

4.8. Talajmintákkal végzett biodegradációs kísérletek 

 

A HKO-jal szennyezett terület bioremediációs lehetőségeit két léptékben, ex situ 

talajmikrokozmosz kísérletek segítségével kívántam modellezni. A megnövelt léptékű 

mikrokozmosz rendszerek összeállításával egyfajta átmenetet kívántam képezni a kis léptékű 

laboratóriumi vizsgálatok megfigyelései és egy esetleges terepi kármentesítés között216. Habár 

ezeket a kísérleteket szintén kontrollált körülmények között végeztem el a laboratóriumban,  

a léptéknövelés mégis jóval több paraméter nyomon követését tette lehetővé, és így 

komplexebb képet kaphattam a kezelések hatására a HKO-szennyezett talajban lejátszódó 

változásokról. A mezokozmosz kísérletek a gyakorlatban főleg félterepi vizsgálatokat 

jelentenek, a vonatkozó szakirodalomban mégsincs ennek pontos léptékére vonatkozó, 

egyértelmű útmutatás vagy definíció217. Mivel az általam is összeállított, megnövelt léptékű 

talajmikrokozmoszok mérete beillik azok sorába, amelyekre más tanulmányok már 

mezokozmoszként hivatkoznak217, így az egyszerűség és egyértelműség kedvéért a dolgozatom 
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további részében én is mezokozmosz rendszerekként fogok ezekre a kísérleti rendszerekre 

hivatkozni. 

 

4.8.1. Mikrokozmosz kísérletek összeállítása 

 

A talajmikrokozmosz kísérleti rendszerek összeállításával a nedvességtartalom, a 

minimál tápoldattal bevitt szervetlen tápanyagkomponensek, továbbá a bioaugmentáció során 

alkalmazott inokulum méretének a HKO-biodegradációra gyakorolt hatásait kívántam 

tanulmányozni. A különböző talajmikrokozmosz rendszerek összetételét az 1. táblázat 

tartalmazza. 

1. táblázat. A talajmikrokozmosz kísérletek összetétele. A kísérletekhez 3 g száraztömegű HKO-szennyezett 

kompozit talajból indultam ki. Az összeállításkor ezek nedvességtartalmát – az NS-W jelű mikrokozmosz 

kivételével – 30% (m m-1)-ra állítottam be, és minden talajmikrokozmosz az adott kezelésnek megfelelő 

adalékokat tartalmazta. 

Talajmikrokozmosz Kezelés Kezelés célja 

NS-W Nincs Nem kezelt kontroll 

NS+W Vízhozzáadás Természetes csillapodás 

NS+MM minimál tápoldat (MM) hozzáadása Biostimuláció 

NS+MM+C + MM + Rhodococcus qingsenghii KAG C 

(kb. 107 CFU g-1 a kisebb, illetve  

kb. 109 CFU g-1 a nagyobb méretű 

inokulum esetében) 

Biostimuláció + bioaugmentáció 

NS+MM+PR4 + MM + Rhodococcus erythropolis PR4 

(kb. 107 CFU g-1 a kisebb, illetve  

kb. 109 CFU g-1 a nagyobb méretű 

inokulum esetében) 

Biostimuláció + bioaugmentáció 

 

A kísérletek összeállításához a HKO-szennyezett kompozit talajt (3 g száraztömeg) 

lezárható, 65 mL belső térfogatú hypovial üvegbe mértem. A talajmintákat előzőleg nem 

autoklávoztam. A talaj C/N aránya közel annyinak adódott, mint amit Lee és munkatársai 

(2007) optimálisnak tartanak a hulladék KO-ok talajban történő biodegradációjához 

(C/N=50)40, éppen ezért – a kezelés típusától függően – a minták nedvességtartalmát desztillált 

vízzel vagy MM-tápoldattal 30% (m m-1) talajnedvességre egészítettem ki56,218. Ez alól egyedül 

a nem szennyezett kontroll számított kivételnek. A bioagmentációs kezelésekhez a starter 

kultúrákat a 4.7. fejezetben ismertetett módon állítottam elő, majd a centrifugálást (13000 rpm, 

10 perc, 4 oC) követően a sejteket MM-tápoldatban szuszpendáltam vissza, hogy biztosítani 

tudjam a 30% (m m-1) talajnedvességet (ez kb. a WHC 60%-ának felel meg), illetve a kívánt 

sejtszámot. A HKO-szennyezett talajok bioaugmentációjához kisebb inokulum méret esetén 

kb. 107 CFU g-1 talaj sejtmennyiségben44,53,54, míg a nagyobb inokulum méret esetében kb. 109-
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1010 CFU g-1 talaj sejtmennyiségben55 alkalmaztam a R. qingsenghii KAG C vagy a  

R. erythropolis PR4 törzset. A gumiszeptummal lezárt üvegeket kétnaponta felnyitottam, hogy 

a légtér átlevegőztetésével biztosítsam a biodegradációhoz a megfelelő oxigénellátottságot 

(valamint ekkor vettem mintát a mikrobiális sejtszámok meghatározásához is). Ezután az 

üvegeket újra lezártam a respirációs aktivitás monitorozásának folytatásához. Minden mintát 

sötét helyen és 28 oC hőmérsékleten inkubáltam 40 napig. 

 

4.8.2. Mezokozmosz kísérletek összeállítása 

 

Mezokozmosz kísérleti rendszerekben kívántam tanulmányozni a HKO-szennyezett talaj 

különböző bioremediációs stratégiáinak megvalósíthatóságát, különös tekintettel a 

hagyományos, illetve az EOM hozzáadásával kivitelezett biostimulációra és bioaugmentációra. 

A részletezett kísérleti tervet a 2. táblázat mutatja be. 

2. táblázat. A mezokozmosz rendszerek összetétele. A kísérletekhez 10 kg száraztömegű HKO-szennyezett 

kompozit talajból indultam ki. Az összeállításkor ezek nedvességtartalmát 30% (m m-1)-ra állítottam be, és 

minden talajmezokozmosz az adott kezelésnek megfelelő adalékokat tartalmazta. 

Kezelés Adalékanyagok Kezelés célja 

NA Vízhozzáadás Természetes csillapodás 

BS + NPK (C/N/P=500/10/1)  Biostimuláció 

BS+EOM + NPK (C/N/P≈500/10/1) + 10% EOM Biostimuláció + EOM 

BAS + NPK (C/N/P=500/10/1) + 2×107 CFU g-1 

Rhodococcus qingshengii KAG C + 2×107 

CFU g-1 R. erythropolis PR4  

Biostimuláció + bioaugmentáció 

BAS+EOM + NPK (C/N/P≈500/10/1) + 2×107 CFU g-1 

Rhodococcus qingshengii KAG C + 2×107 

CFU g-1 R. erythropolis PR4 + 10% EOM  

Biostimuláció + bioaugmentáció + EOM 

 

A vizsgálathoz ötféle kísérleti körülmény alapján állítottam össze a mezokozmosz 

rendszereket: (a) természetes csillapodás (NA, a HKO-szennyezett talaj önálló lebontási 

képessége), (b) biostimuláció (BS, az őshonos mikrobióta szénhidrogén-bontó képességének 

serkentése a HKO-szennyezett talajban), (c) biostimuláció és EOM-adagolás (BS+EOM, 

fokozott biostimuláció), (d) biostimulációval kombinált bioaugmentáció (BAS, a HKO-

szennyezett talaj leoltása allokton szénhidrogén-bontó Rhodococcus törzsekkel), valamint (e) 

biostimulációval kombinált bioaugmentáció és EOM-adagolás (BAS+EOM, fokozott 

hatékonyságú bioaugmentáció). Minden mezokozmosz rendszer összeállításakor 10 kg HKO-

szennyezett kompozit talajt mértem egy műanyag edénybe (térfogat: 13 L, magasság: 27 cm, 

szélesség: 32 cm, mélység: 27 cm). A talajok kiindulási nedvességtartalmát 30% (m m-1)-ra 
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állítottam be, majd a kísérlet során végig 15-30% (m m-1) közötti értéken tartottam (ez kb. a 

WHC 30-60%-ának felel meg)219,220. Tápanyag-pótlás hiányában az NA jelű mezokozmosz a 

szennyezett talaj természetes HKO-biodegradációs képességét képviseli a saját állapotában, így 

ezt a rendszert tekintettem kontrollnak. Minden más bioremediációs kezelésnél 

C/N/P=500/10/1 arányt állíottam be40, vízoldható szervetlen nitrogén-, foszfor- és 

káliumforrásként (NPK) K2HPO4-ot, illetve NH4NO3-ot adagolva a rendszerhez. A BS+EOM 

és BAS+EOM jelölésű mezokozmoszok ezen felül 10% (m m-1) mennyiségben tartalmazták a 

M. luteus extracelluláris szervesanyagát180 annak érdekében, hogy ezzel is stimuláljam és/vagy 

újraaktiváljam az endogén mikrobiális közösség potenciálisan szennyezőanyag-bontó törzseit, 

valamint javítsam a leoltott törzsek biodegradációs teljesítményét. Az augmentált talajokba 

mindkét Rhodococcus törzset – a R. qingsenghii KAG C-t és a R. erythropolis PR4-et is – 

egyaránt 2×107 CFU g-1 sejtmennyiséggel juttattam be, így az alkalmazott inokulum mérete 

minden egyes leoltott mezokozmoszban összesen 4×107 CFU g-1 volt. A starter kultúrák 

elkészítése a 4.7. fejezetben leírtaknak megfelelően történt, majd a centrifugálást (13000 rpm, 

10 perc, 4 oC) követően a sejteket a kezeléseknek megfelelő oldatokban szuszpendáltam fel, 

hogy biztosítsam a kívánt sejttömeget és nedvességtartalmat. Az elkészített mezokozmosz 

rendszereket 60 napig szobahőmérsékleten (kb. 20-25 oC) inkubáltam. Ez idő alatt az edény 

tartalmát minden második napon alaposan átkevertem a megfelelő levegőellátás érdekében. 

A kísérlet kiindulásakor, továbbá annak 5., 10., 15., 20., 30. és 60. napján minden 

mezokozmoszból mintát vettem az edény 3 különböző pontján. Ehhez egy direkt erre a célra 

kialakított, üreges belsejű, steril mintavevőt használtam, amely egy kb. 20 mm átmérőjű, 

függőleges talajoszlopot vágott ki a talajból: a talajfelszíntől kiindulva, egészen az edény aljáig. 

Az oszlopos talajmintákat egyenként homogenizáltam, majd felhasználtam a TPH-, N- és P-

tartalmak, mikrobiális sejtszámok, valamint a talajenzim-aktivitások meghatározására.  

A mikrobiális közösségek összetételének vizsgálatához összesen 95 talajmintát használtam fel 

a kísérlet során (annak érdekében, hogy a kísérleti időszak első felének és a legvégének a 

mikrobiális változásait minél részletesebben leképezhessem, a 0., 5., 10., 15. és 60. napokon a 

mezokozmoszokból vett mindhárom mintát felhasználtam, míg a 20. és 30. napokon vett 

talajokból kezelésenként csak mindössze kettőt). 

 

4.8.3. A talaj szénhidrogén-tartalmának meghatározása 

 

A talajmikrokozmosz kísérletek esetében az inkubáció végén állapítottam meg a HKO-

szennyezett talajminták TPH-tartalmát, míg a mezokozmosz rendszerekben folyamatosan (a 0., 
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5., 10., 15., 20., 30. és 60. napokon is) nyomon követtem annak változásait. A TPH-mérésekhez 

Tsuboi és munkatársainak (2015) módszerét vettem alapul221, amelyet a következőképpen 

módosítottam: a homogenizált és előzőleg 105 oC hőmérsékleten kiszárított talajmintát szén-

diszulfid segítségével extraháltam222 egy órán át erőteljesen rázatva (200 rpm). Az extrakcióhoz 

a mikrokozmoszok esetében 0,5 g-ot mértem be a talajból, a mezokozmosz rendszer esetében 

pedig 1 g-ot. A bemért mintához aztán az oldószerből az előbbi esetben 5 mL-t, az utóbbinál 

pedig 10 mL-t használtam fel. A rázatást követően a talajextraktumot lecentrifugáltam 

(13000 rpm, 3 perc, 4 oC), hogy a talajszemcséket elválasszam a folyadékfázistól. A felülúszót 

végül egy Infracal TOG/TPH Analyzer CVH-1 (Wilks Enterprise, Norwalk, USA) típusú, 

küvettás TPH-mérővel vizsgáltam. A minták TPH-tartalmát a műszerrel kapott infravörös 

abszorbancia értékek kalibrálásával számoltam ki (minden értékből kivontam a nem 

szennyezett talajminta háttér abszorbanciáját). A TPH-tartalmat a talaj száraztömegére 

vonatkoztatva, mg kg-1 egységben fejeztem ki. A kezelések hatékonyságát az így kapott 

eredményekből számolt biokonverzióval jellemeztem. 

Mivel a nagy mennyiségű talajmikrokozmosz kísérlet elvégzéséhez a HKO-szennyezett 

kompozit talajt viszonylag hosszú időn át kellett tárolnom a terepi mintavétel után, így – bár 

hűtve és sötét helyen tartottam, mégis – feltételeztem, hogy ez idő alatt annak TPH-tartalma 

természetes úton is csökkenhet. Éppen ezért ezeknél a kísérleteknél a következő egyenletet (2.) 

használtam a biokonverziós hatékonyság (B%) kiszámítására72: 

B%=[(Cnkt-Ckt)/Cnkt)]·100,       (2. egyenlet) 

ahol Cnkt és Ckt a nem kezelt talaj, illetve a kezelt talaj TPH-tartalmát jelenti a kísérlet 

végén (azaz a 40 napos inkubáció leteltével). 

Ezzel szemben a mezokozmosz rendszerben elvégzett kísérletek közvetlenül a terepi 

mintavételt, és a minták feldolgozását követően kezdődtek, így célszerűbbnek láttam ebben az 

esetben a kiindulási értékhez viszonyítva, az alábbi egyenlet (3.) alapján kifejezni a 

biokonverziós hatékonyságot: 

B%=[(C0-Cv)/C0)]·100,       (3. egyenlet) 

ahol C0 és Cv a talaj kezdeti, illetve az adott mintavételi időpontban mért TPH-tartalmát 

jelenti. 
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4.8.4. A TPH-lebontási ráta kiszámítása 

 

A mezokozmosz rendszerek TPH-lebontási rátáinak becslésekor az elsőrendű bomlási 

modell egyenletét (4.) használtam Wang és munkatársai (2016) nyomán223: 

Cv=C0 exp(-kt),        (4. egyenlet) 

ahol C0, Cv, k és t a talaj kezdeti TPH-tartalmát (mg kg-1), az adott mintavételi időpontban 

mért TPH-tartalmát (mg kg-1), a lebontási rátát (nap-1), illetve a mintavételig eltelt inkubációs 

időt (nap) jelentik. 

 

4.8.5. Respirációs vizsgálatok 

 

A minták mikrobiális respirációs aktivitásának (RA) jellemzésére a CO2-termelődés 

mértékét használtam, amelyet gázkromatográfiával követtem nyomon. A CO2-méréshez a 

lezárt üvegek légteréből gázzáró Hamilton mikrofecskendővel vett gázmintát (25 µL) kézzel 

injektáltam egy hővezetőképességi detektorral (TCD), valamint HP PLOT-Q kolonnával  

(30 m × 0,32 mm × 240 µm) felszerelt, Shimadzu GC-2010 (Shimadzu, Kiotó, Japán) típusú 

gázkromatográfba. A mérések során a párologtatót (vagyis az inletet) 70,9 kPa nyomásra 

állítva, ún. „megosztási” (split) üzemmódban használtam, és a split arány 4:1 volt. Az inlet 

hőmérséklete 80 oC-ra, a kályháé 200 oC-ra, a detektoré pedig 160 oC-ra volt állítva. A 

méréseket nitrogén vivőgáz alatt végeztem, 1,25 mL perc-1-es áramlási sebesség mellett. 

A folyadékkultúrában kivitelezett KO-biodegradációs tesztek során szintén ezzel a 

módszerrel monitoroztam a CO2 mennyiségi változásait. Ezekben az esetekben, illetve a 

talajmikrokozmosz kísérletek esetében a RA-méréseket közvetlenül a lezárt üvegek gázteréből 

végeztem. 

Ezekkel szemben a mezokozmosz léptékű rendszerek respirációs méréseihez minden 

edényből 6 g talajmintát 125 mL térfogatú hypovial üvegekbe mértem, amelyeket 

gumiszeptummal zártam le. Az üvegeket 25 oC hőmérsékleten, sötét helyen inkubáltam 

10 napig, miközben kétnaponta lemértem a légterük CO2-tartalmát. A lezárt üvegeket 

kétnaponta felnyitottam, hogy a légtér átlevegőztetésével a tárolóedényekben lévőhöz hasonló 

oxigénellátottságot biztosítsak, majd az üvegeket a lezárást követően visszahelyeztem az 

inkubátorba. A 10. nap leteltével minden addigi üveget elhagytam, a műanyag edényekből új 

talajmintákat vettem, amelyeket tiszta hypovial üvegekbe mérve a korábbi mintasorral 

megegyező módon folytattam a RA-méréseket és az inkubációt. Ezt a folyamatot (egészen a 

kísérlet végéig) minden 10. napon megismételtem annak érdekében, hogy a lehető 
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legpontosabban képezhessem le a mezokozmosz rendszerekben lejátszódó respirációs 

változásokat. 

A RA-mérések eredményeit relatív CO2-tartalomban (légtér%), a termelődő CO2 mg-ban 

kifejezett, kumulatív mennyiségének száraz talajtömegre (g) vetített egységében vagy pedig 

mg CO2 g
-1 talaj 48 h-1 egységben adtam meg. 

 

4.8.6. Telepképző sejtszámok meghatározása 

 

A tenyészthető aerob, heterotróf baktériumok (AHB) sejtszámának megállapításához Wu 

és munkatársainak (2017) módszerét45 végeztem el kisebb módosításokkal. Kezdetnek a 

homogenizált talajmintákat steril, fiziológiás sóoldatban (0,9% m v-1) szuszpendáltam fel: a 

mikrokozmosz kísérletek esetében 0,5 g, a mezokozmosz rendszereknél pedig 5 g nedves 

talajhoz mértem az előbbinél 1 mL, az utóbbinál 10 mL sóoldatot. A kisebb térfogatú 

szuszpenziót ezt követően 2 percig vortex segítségével kevertettem, míg a nagyobb térfogatú 

szuszpenziót 30 percig 160 rpm sebességgel rázattam. Ezek után már minden esetben hasonlóan 

jártam el: a talajszuszpenziókból hígítási sorozatot készítettem, amelynek minden hígítási 

pontjából 10-10 µL-t LB-táplemezre cseppentettem. A lemezeket 72 órán át 

szobahőmérsékleten inkubáltam, végül a kifejlődő telepek számából következtettem az eredeti 

minta sejtszámára. Az eredményeket száraz talajtömegre vonatkoztatva, log10CFU g-1 

egységben fejeztem ki. 

 

4.8.7. Talajenzimek aktivitásmérése 

 

A kataláz aktivitás mérését egy titrimetriás technika alapján végeztem el. Ennek során 

először 40 mL desztillált vizet és 5 mL 0,3% (m m-1)-os H2O2-oldatot mértem a 

mezokozmoszokból származó talajminták 2 g tömegéhez. Ezt 20 perc rázatás (160 rpm) 

követte, majd 5 mL 1,5 M H2SO4-at adagoltam a talajszuszpenziókhoz, amelyeket aztán 

leszűrtem, és végül 0,02 M KMnO4-tal titráltam meg. A CAT aktivitását száraz talajtömegre 

vonatkoztatva, az elreagáló KMnO4 mennyiségével fejeztem ki85. 

A dehidrogenáz aktivitás meghatározása a 2,3,5-trifenil-tetrazolium-klorid (TTC) 

trifenil-formazánná (TPF) történő redukcióján alapult82. Ehhez a mezokozmoszokból 

származó, 6 g talajmintához kevertem 120 mg CaCO3-ot, 1 mL 3% (m v-1) TTC-oldatot és 4 mL 

desztillált vizet. A szuszpenziót 20 órán át 30 oC hőmérsékleten inkubáltam (160 rpm), majd 

ezt követően az elegyet 25 mL etanollal rázattam (160 rpm) egy órán át a sötétben. Végezetül 
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a leszűrt extraktumok 485 nm hullámhosszon mért abszorbanciájából, a kalibrációs egyenes 

alapján számoltam ki a DH aktivitását, amelyet µg TPF g-1 24 h-1 egységben fejeztem ki. 

 

4.8.8. DNS-kivonás, amplifikáció és Illumina MiSeq szekvenálás 

 

A mezokozmosz rendszerekből vett oszlopos talajminták 250 mg részletéből a QIAGEN 

DNeasy® PowerSoil® Kit (QIAGEN, Hilden, Germany) segítségével vontam ki a teljes 

mikrobiális DNS-mennyiséget a gyártó útmutatásai alapján. A 16S rRNS gén V3-V4 régióinak 

felsokszorozását az Illumina (Illumina, San Diego, USA) előírásait követve, polimeráz 

láncreakcióval (PCR: 95 oC 3 percig, aztán 25 ciklus a következő beállításokkal: 95 oC 

30 másodpercig, 55 oC 30 másodpercig, 72 oC 30 másodpercig, ezt követte az utópolimerizáció 

72 oC-on 5 percig, végül az elegy 4 oC hőmérsékletre lett visszahűtve) végeztem el, amelyhez 

az Illumina által ajánlott 16S 341F forward és 16S 805R reverz primereket használtam224. A 

PCR-mix (25 µL) a következőket tartalmazta: 12,5 µL 2x KAPA HiFi HotStart Ready Mix; 5-

5 µL a két primerből (1 µM) és 2,5 µL genomi DNS templát (5 ng µL-1). A reakció során kapott 

V3-V4 16S rDNS amplikonok AMPure XP gyöngyökkel (Beckman Coulter, High Wycombe, 

UK) lettek tisztítva. Ez utóbbit, valamint a paired-end könyvtárkészítést (amelyhez NEBNext® 

Ultra™ II DNA Library Prep Kitet használtak) és az Illumina MiSeq platformon (Illumina, San 

Diego, USA) kivitelezett DNS-szekvenálást is (amelyhez 500 ciklusos Illumina MiSeq® 

Reagent Kit v2-t használtak) a Seqomics Kft. (Mórahalom, Magyarország) végezte el 

számunkra. 

 

4.8.9. Bioinformatikai analízis 

 

A V3-V4 16S rDNS régiók nyers szekvenciáit a 2020.2-es verziószámú Qiime 2 

rendszerébe (Quantitative Insights into Microbial Ecology 2) olvastam be225.  

A szekvenciapárokat a Qiime 2 VSEARCH nevű beépülő moduljával illesztettem össze226.  

A dereplikációt követően, az operatív taxonómiai egységeket (OTU) 97%-os hasonlósági 

alapon csoportosítottam a VSEARCH segítségével, és eltávolítottam a teljes abundancia 

0,005%-a alatti szekvenciákat. Az OTU-kat ezután a Qiime 2 scikit-learn nevű beépülő 

modulját használva osztályoztam227, amelynek alapját az Illumina 16S V3-V4 primereinek 

felhasználásával (forward: 5’-CCTACGGGNGGCWGCAG-3’, reverz: 5’-

GACTACHVGGGTATCTAATCC-3’) képzett SILVA 138 16S adatbázis adta228. Szintén a 

Qiime 2 segítségével számítottam ki a mikrobiális közösségeken belüli diverzitás értékeket 
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(alfa-diverzitás), valamint így végeztem el a főkoordináta analízist (PCoA) is, hogy a 

mikrobiális közösségek közötti diverzitásbeli különbségek (béta diverzitás) megbízhatóságát 

szemléltetni tudjam. A Venn-diagrammot a Bioinformatics & Evolutionary Genomics 

webeszközével (http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn), a hőtérképeket pedig 

Microsoft Excel 2016 szoftverrel készítettem. 

 

4.8.10. Talaj fitotoxikológiai tesztek 

 

A Poi és munkatársai (2017) által használt csírázási tesztek89 módosított verzióját a 

60 napos mezokozmosz léptékű kísérletek kezdetén és végén is elvégeztem, hogy 

felmérhessem a különféle kezelések hatását a HKO-szennyezett talaj állapotára. Ehhez 10 g 

nedves talajt mértem egy 60 mm átmérőjű, steril Petri-csészébe, majd egymástól nagyjából 

egyenlő távolságban összesen 20 db indiai mustármagot (Brassica juncea L. Czern. Var. ’Negro 

Caballo’) helyeztem a talaj felszínére, és 2 mL desztillált vízzel egyenletesen megöntöztem a 

talajt. A Petri-csészéket a szokott módon lecsuktam, de a széleiket nem zártam le.  

A mustármagokat ezután 4 napig, sötét helyen hagytam csírázni 25 oC hőmérsékleten. Ezt 

követően minden olyan magot kicsírázottnak tekintettem, amelynek a maghéja megpattant, és 

láthatóvá vált a gyökere. A gyökerek hosszát a gyökérnyaktól a gyökércsúcsig mértem.  

A kontroll értékekhez való hasonlítással kapott csírázási arány és a relatív gyökérhosszak 

értékeiből végül a következő egyenlet (5.) alapján számítottam ki a csírázási indexeket (IG%): 

IG%=[(csírázási %)·(gyökérhossz %)]/100    (5. egyenlet) 

Kontroll kísérletként minden esetben a HKO-szennyezett terület közeléből származó, 

nem szennyezett talajt használtam. A magok csírázóképességét a kísérletek előtt nedves 

szűrőpapíron és a kereskedelmi forgalomban kapható Klasmann Potgrond P tápkockázó 

közegben (Klasmann-Deilmann, Saterland, Németország) is ellenőriztem.  

 

4.8.11. A gyökércsúcs osztódószövetének fluoreszcens mikroszkópiás vizsgálata 

 

A Brassica csíranövények (lásd 4.8.10. fejezet) gyökércsúcsi osztódószövetében 

(merisztémájában) található sejtek vitalitását, valamint membránintegritását a Feigl és 

munkatársai (2016)229, illetve a Nair és Chung (2017) által ismertetett módszerek230 kismértékű 

módosításával végeztem el. Miután desztillált vízzel lemostam a gyökereket, a végükből kb. 

10 mm hosszú darabokat vágtam le. A gyökércsúcsokat aztán 2 mL festék/puffer oldatban 

inkubáltam szobahőmérsékleten egy sötét helyiségben. 10 µM fluoreszcein-diacetát (FDA)-
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oldat (10/50 mM MES/KCl pufferben, pH=6,15) segítségével festettem meg az életképes 

merisztematikus sejteket, 3 µg mL-1 propídium-jodid (PI)-oldattal pedig a halottakat. A festési 

eljárást követően (ami 25 percig tartott az FDA, illetve 1 percig a PI esetében) a gyökérmintákat 

tárgylemezre helyeztem, és egy nagy felbontású kamerával (Axiocam HR, HQ CCD) felszerelt, 

Zeiss Axiovert 200M típusú inverz mikroszkóppal (Carl Zeiss, Jena, Németország) vizsgáltam. 

A különböző fluoreszcens festékekhez eltérő szűrőkészletet használtam: 10-es filter csomag 

(excitáció: 450–490, emisszió: 515–565 nm) az FDA-hoz és 20HE filter csomag (exc.: 546/12, 

em.: 607/80) a PI-hoz. A gyökércsúcsi merisztematikus sejtek fluoreszcens intenzitásának 

(pixelintenzitásának) meghatározása digitális felvételeken történt az Axiovision Rel. 4.8 

szoftver használatával, 100 µm átmérőjű körökben. 

 

4.9. Statisztikai analízis 

 

A bemutatott eredmények átlag ± standard hiba (SE) formátumban kerültek ábrázolásra. 

A többszörös összehasonlító vizsgálatokat a SigmaPlot 11.0 szoftver (Systat Software, Erkrath, 

Németország) segítségével végeztem el, egyutas varianciaanalízis (ANOVA, P≤0,05) és a 

Duncan-féle több tartományú teszt (DMRT) alkalmazásával. 

 

4.10. SWOT-analízis 

 

Egy-egy technológia tervezési és kiválasztási folyamataiban, valamint az azok 

alkalmazását követően előálló állapotok jellemzéséhez hazánkban még kevésbé terjedt el az 

integrált értékelési rendszerek egyik fontos eleme a SWOT-analízis231. A módszer elnevezése 

egy angol nyelvű rövidítésekből álló betűszó. és sorra veszi egy rendszer vagy eljárás erősségeit 

(Strengths), gyengeségeit (Weaknesses), a technikában rejlő lehetőségeket (Opportunities) és 

az annak alkalmazása során esetlegesen fellépő veszélyeket (Threats)231,232 – ezek által pedig 

alkalmas lehet egy technológiai művelet vagy beavatkozás széleskörű elemzésére233. A kísérleti 

munkám és a rendelkezésre álló szakirodalom alapján egy 2×2-es mátrix formájában átfogóan 

értékelem az általam alkalmazott kármentesítési eljárásokat modellező módszereket és az Rpf-

tartalmú EOM hasznosíthatóságát. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 

 

5.1. A kísérleti talajok jellemzése 

 

A kármentesítési helyszín előzetes felmérése elengedhetetlen egy remediációs eljárás 

megtervezése során, hiszen egyes talajjellemzők nagyban befolyásolhatják a kezelés sikerét. 

 

5.1.1. A nem szennyezett kontroll talaj agronómiai paraméterei 

 

A nem szennyezett talajmintát a HKO-szennyezett terület közelében vételeztem, és a 

jellemzésével a kísérleti talajomnak az olajszivárgások, illetve extrém antropogén hatások előtti 

állapotára kívántam következtetni. A talajvizsgálati módszerek (4.4. fejezet) során kapott 

eredményeimet a 7. függelék tartalmazza. A kontroll talaj a rendkívül sötét színét feltehetőleg 

a magas SOM-tartalmának (23,5%) köszönheti. A semlegeshez közeli kémhatása (pH=7,79), 

valamint a gyenge mésztartalom (1,9%) pufferelő hatása kedvező lehet a mikrobiális aktivitás 

szempontjából. Az Arany-féle kötöttség (KA=50,8) alapján a nem szennyezett talaj fizikai 

talajféleségét agyagnak kategorizáltam, amely összhangban van annak magas víztartó 

képességével (47,2%). Az agyagos talajok nagy mennyiségű vizet képesek tárolni, ám a finom 

agyagszemcsék gyakran olyan erősen visszatartják a nedvességet, hogy ahhoz a talajlakó 

mikroorganizmusok és a növények csak nehezen férnek hozzá. Ez pedig könnyen vezethet a 

talajban lejátszódó biológiai folyamatok lassulásához234. Mivel a szénhidrogének egyaránt 

megkötődhetnek az agyagszemcsék és a SOM által is, így azok mobilitása, valamint biológiai 

hozzáférhetősége szintén jelentősen csökkenhet235. Az agyagos talajokra ráadásul többnyire 

alacsony porozitás jellemző, amely egyrészt kevesebb teret biztosít a baktériumok 

szaporodásának, másrészt a megfelelő levegőzésnek sem kedvez. Mindezek visszavethetik a 

mikrobiális szénhidrogén-lebontás hatékonyságát236. A fent említett tulajdonságok, az enyhe 

oldható sótartalom (0,11%) és hazánk genetikus talajtérképei alapján feltételeztem, hogy a 

vizsgált talajom egy gyengén szoloncsákos réti talaj237 (ennek pontosabb meghatározásához 

további vizsgálatokra lenne szükség). Az ilyen talajok általában sötét színűek és magas a SOM-

tartalmuk. A vízszint-ingadozás következtében a feltalajban sófelhalmozódás fordulhat elő, 

amely gátolhatja az egyes sóérzékeny mikróba- vagy növényfajok szaporodását és 

fejlődését202,206. 

 

 



50 
 

5.1.2. A használt kenőolajjal szennyezett talajok kémiai és mikrobiológiai jellemzői 

 

A HKO-jal szennyezett területről összesen két alkalommal, 2016 augusztusában és 2017 

szeptemberében gyűjtöttem be talajmintákat (lásd 4.3. fejezet). 

Az első mintavételből származó HKO-szennyezett talajok TPH-tartalma 29600 mg kg-1 

és 102100 mg kg-1 között változott: az alacsonyabb értékeket a mintavételi transzekt két szélén, 

a legmagasabb értékeket pedig a transzekt közepén mértem (5. függelék). Habár a területen 

korábban már több sikeres kármentesítési projekt is lezárult, az általam mért TPH-tartalmak 

mindegyike jelentősen meghaladta a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

1. mellékletében megadott, a C5-C40 szénatomszámú alifás szénhidrogénekre vonatkozó 

100 mg kg-1-es határértéket77. Ez is remekül szemlélteti, hogy a fenntartó erőfeszítései ellenére 

a szerelvényekből kicsöpögő, használt KO-ok folyamatos és időről időre súlyosbodó környezeti 

problémát jelentenek a helyszínen. A hat mintavételi pontból származó HKO-szennyezett 

talajokat később egyenlő arányban összekeverve, kompozit talajt készítettem (4.3. fejezet), 

amelynek legfőbb jellemzői a 8. függelékben olvashatók. A kompozit talajban detektált 

nagymértékű szénhidrogén-szennyezés (64100 mg kg-1) dacára az aerob heterotróf baktériumok 

sejtszáma csak enyhén volt alacsonyabb, mint a nem szennyezett kontroll talajban mérhető 

AHB sejtszám (8. függelék). Míg a talaj szervesanyag-tartalma (21,7%) szintén a kontrollhoz 

hasonlónak adódott, addig a HKO-szennyezett talaj C/N aránya (C/N=47,7) jelentősen 

magasabbnak bizonyult, mint a nem szennyezett talajban mért érték (C/N=34,5).  

A kompozit talaj C/N arányát egyrészt eltolhatta a nagy TPH-tartalomból származó  

C-mennyiség, de egyúttal a talaj N-tartalmát is csökkenthették a mintavételt megelőző és in situ 

bekövetkező, természetes szénhidrogén-biodegradációs folyamatok. Ráadásul ez utóbbi a 

szoloncsákos réti talajokban csak rendkívül lassan pótlódik a nitrogénvegyületek feltáródásából 

(miközben könnyen meg is kötődhet az amorf talajkolloidokon), így a biológiailag 

hasznosítható nitrogénvegyületek képződése sokszor még nagyobb SOM-tartalom mellett is 

kismértékű. A kis mennyiségben kimutatható (és ortofoszfátokból származó) hozzáférhető P 

(32 mg kg-1) szintén a gyengén szoloncsákos réti talajok tápanyagháztartásának jellemző 

sajátossága, hiszen az ezekben előforduló vasvegyületek csökkenthetik a foszfátok 

mozgékonyságát206. A szennyezett talaj C/N/P=477/10/0,089 aránya jelentősen elmarad a 

szénhidrogének biodegradációjához általánosan javasolt C/N/P=100/10/(1-5) aránytól38,39. 

Ugyanakkor a C és N aránya meglehetősen közeli ahhoz az értékhez (C/N=50), amelyet Lee és 

munkatársai (2007) a hulladék KO-ok mikrobiális lebontásához optimálisnak találtak40. 
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A rákövetkező évben ugyanazon transzekt mentén, de nem azonos pontokból történt a 

mintavétel. A szennyezettségi profil hasonló képet mutatott, mint az előző alkalommal: a 

legkevésbé szennyezett minták a transzekt széleiről, míg a legszennyezettek a transzekt középső 

részéről származtak. A 6 db újonnan vett HKO-szennyezett talaj TPH-tartalma 20800 mg kg-1 

és 115100 mg kg-1 között mozgott (5. függelék). Értékük nagyságrendileg megegyezett a 

korábbi mintavétel adataival, és szintén minden esetben meghaladták a 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletének határértékeit77. A HKO-szennyezett 

talajok egyenlő arányú keverékéből kapott kompozit talaj kémiai és mikrobiológiai 

tulajdonságait a 9. függelékben ismertetem, és ezek nagyságrendileg szintén összemérhetők az 

előző évi mintavétel adataival. A nagy szénhidrogén-tartalom (52500 mg kg-1) és a különféle 

nehézfémek (pl. cink, ólom, réz, stb.) jelenléte ellenére továbbra is jelentős számban sikerült 

aerob baktériumokat kitenyészteni a kompozit talajból (7,1 logCFU g-1). A nagymértékű 

olajszennyezéssel összhangban mind a SOM- (22,4%), mind pedig az összes C-tartalom 

(180,5 g kg-1) egyaránt magasnak bizonyult. A kompozit talaj C/N/P aránya 512/10/0,05 volt. 

A nitrogéntartalmú szénhidrogének ritkasága miatt a petrogén szennyezőkkel terhelt talajokban 

rendszerint megemelkedik a C és N aránya238. A méréseim alapján ez érték továbbra is elmaradt 

a hidrofób, szerves vegyületek biodegradációjához optimálisnak tartott C/N/P=100/10/(1-5) 

aránytól38,39,47, ellenben meglehetősen közelinek adódott a már korábban is említett 

C/N=500/10 értékhez, amellyel a hulladék KO-ok mikrobiális lebontása a gyakorlatban 

eredményesen serkenthető40. 

A két különböző alkalommal mintázott talajokból előállított, HKO-szennyezett kompozit 

talajok kémiai és mikrobiológiai tulajdonságait (8. és 9. függelékek) figyelembe véve arra a 

következtetésre jutottam, hogy a megfelelő mennyiségben adagolt stimulánsok (pl. MM, EOM, 

vízoldható N- és P-sók) pozitív hatással lehetnek a HKO-szennyezett talaj potenciálisan 

szénhidrogénbontó mikroorganizmusaira. Ha a kezelések révén fokozható a mikrobiális 

közösség természetes HKO-biodegradációs képessége, úgy a talaj alkalmas modellrendszert 

biztosít a további biostimulációs és bioaugmentációs kísérleteimhez. 

 

5.2. A kenőolajok kémiai jellemzése 

 

A talajba kiömlött, majd onnan visszaextrahált HKO és a friss MK8 motorolaj FTIR 

spektrumait összevetve megállapítható, hogy a két KO összetételében leginkább az alkánok 

dominálnak (3. ábra). Erre utalnak egyrészt a C-H nyújtási (vegyérték-) rezgések intenzív 

elnyelési sávjai (2952-2851 cm-1), valamint az 1460 cm-1 és 1376 cm-1 hullámszámoknál 
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megfigyelhető CH2, illetve CH3 szögdeformációk is239. A két spektrum alapján a talajba 

kiömlött használt motorolaj C-H nyújtásainak sávjai kissé eltolódtak a friss motorolajéhoz 

képest. Az előbbi minta feltehetőleg rendezetlenebb szerkezetű és rövidebb láncokból épül fel, 

amelyet magyarázhatnak a szennyezett talajban természetesen bekövetkező, mikrobiális 

lebontó folyamatok. 

 

 

3. ábra. Az MK8 vasúti motorolaj FTIR spektrumai: a (A) talajba kiömlött HKO és a (B) friss KO. Az 

elnyelési sávok: (1) O-H nyújtás alkoholokban; (2) C-H nyújtás szénhidrogénekben; (3) NH2
+ deformáció és 

NH+ nyújtás aminokban; (4) Si-H nyújtás; (5) N=C=S nyújtás izotiocianátokban; (6) C-H hajlítás 

aromásokban; (7) C=O nyújtás észterekben, ketonokban és karbonsavakban; (8) C-C nyújtás aromás 

gyűrűkben; (9) C-H hajlítás szénhidrogénekben; (10) S=O nyújtás szulfátokban és szulfonátokban; (11) C-

H elágazó rezgés szénhidrogénekben; (12) C-O-C nyújtás észterekben és éterekben; (13) szulfonátok sói, 

metakrilátok; (14) C-N nyújtás aminokban; (15) P-O-C és P=S kötések cink-dialkil-diotiofoszfátokban 

(ZDDP). 

Mivel az alkoholok és a karbonsavak a szénhidrogének aerob lebontási útvonalának 

köztitermékei (2.2.2.1. fejezet), így a kiömlött HKO FTIR spektrumán (3.A ábra) 

megfigyelhető O-H (3550-3200 cm-1) és C=O (1709 cm-1) vegyértékrezgések sávjai 

egyértelműen utalnak a talajban lejátszódó biodegradációs folyamatokra7,239,240. Az észterek  

C-O-C nyújtási rezgései, illetve az amino-vegyületekre jellemző NH2
+ deformációs és NH+ 

vegyértékrezgések241,242 pedig tovább bizonyítják a magas HKO-szennyezés ellenére is 

metabolikusan aktív mikroorganizmusok jelenlétét a talajban. 
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A KO-okban rendszeresen előforduló kopásgátló fémvegyületek (cink-dialkil-

diotioszulfátok, ZDDP), detergensek (szulfonátok, fenolátok, karboxilátok) és habzásgátló 

adalékanyagok (szilikonok) ugyancsak kimutathatók a rájuk jellemző P-O-C (1050-920 cm-1), 

P=S (1050-920 cm-1) és Si-H (2160-2120 cm-1) rezgések alapján242–244. A HKO spektrumában, 

1600 cm-1 hullámszám körül megjelenő, erőteljesebb elnyelési sáv az aromás vegyületek 

megnövekedett koncentrációját jelzi a friss motorolajhoz képest. Ez az összetételbeli változás 

gyaníthatóan a KO-ok normál használatából fakad242. 

 

5.3. Talajos közegben végzett biodegradációs kísérletek 

 

5.3.1. Talajmikrokozmosz kísérletek 

 

A talajmikrokozmosz kísérleteket azzal a céllal állítottam össze, hogy tanulmányozni 

tudjam a nedvességtartalom, a minimál tápoldattal bevitt szervetlen tápanyagok, továbbá a 

bioaugmentáció során alkalmazott inokulum méretének a HKO-biodegradációra gyakorolt 

hatásait. Az itt kapott eredményeket a léptéknövelt rendszerekben kívántam hasznosítani a 

továbbiakban. 

 

5.3.1.1. Mikrobiális respiráció és sejtszámok 

 

A termelődő CO2 mennyiségével szemléltetett respirációs aktivitások alapján a 

mikrobiális közösségek minden talajmikrokozmosz rendszerben életképesek és aktívak voltak 

a kísérlet során (4. és 5. ábra). Az inkubáció kezdeti szakában (kb. 10-20 napig) még a nem 

kezelt kontroll talaj (NS-W) esetében is megfigyelhető egy alacsony intenzitású respiráció, 

amely minden bizonnyal a HKO-szennyezett talaj eredeti nedvességtartalmából és 

tápkomponenseiből fakadó mikrobiális aktivitásnak köszönhető. A megfelelő talajnedvességet 

meghatározó fontosságúnak tartják a talajszennyezők biodegradációjának szempontjából. 

Pramer és Bartha tanulmánya (1972) szerint az aerob talajmikrobióta optimális aktivitásának 

fenntartásához a WHC 50-70%-ának megfelelő víztartalom szükséges245. Ez alatt ugyanis az 

elégtelen vízellátás, felette viszont az oxigén korlátozott hozzáférhetősége okozhat zavart a 

mikrobiális folyamatokban246. A természetes csillapodás modellezése érdekében a NS+W jelű 

mintákban vízadagolással értem el a 30% (m m-1)-os, vagyis a WHC kb. 60%-ának megfelelő 

talajnedvességet. Ezek a talajmikrokozmoszok az egész kísérlet során egyenletesen aktív 

respirációt mutattak (4. és 5. ábra). Ennél számottevően több CO2 termelődött a biostimulált 

talajokban, mivel a MM-tápoldattal bevitt szervetlen tápanyagok (pl. N és P) egyrészt az 
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optimális érték irányába módosították a mintákban található C és N arányát, másrészt 

(hozzáférhető) P-többletet is biztosítottak38,40. 

 

 

4. ábra. A talajmikrokozmoszok kumulatív CO2-termelése az inkubáció első 30 napja során, a 

bioaugmentációhoz (A) kisebb és (B) nagyobb méretű inokulumot használva (NS-W: nem sterilezett, 

kezeletlen talajminta; NS+W: nem sterilezett, vízhozzáadással kezelt talajminta; NS+MM: nem sterilezett, 

minimál tápoldattal kezelt talajminta; NS+MM+C: nem sterilezett, minimál tápoldattal kezelt és  

R. qingshengii KAG C baktériumtörzzsel leoltott talajminta; NS+MM+PR4: nem sterilezett, minimál 

tápoldattal kezelt és R. erythropolis PR4 baktériumtörzzsel leoltott talajminta). Az egy adott mintavételi 

időpontban feltüntetett eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a DMRT alapján (n=3; P≤0,05). 

A legintenzívebb respirációt a R. qingshengii KAG C (NS+MM+C) és 

R. erythropolis PR4 (NS+MM+PR4) törzseket kisebb (4.A és 5.A ábra), valamint megnövelt 

leoltási arányban (4.B és 5.B ábra) is alkalmazó biostimulációs módszerekkel értem el. Itt 

érdemes megemlíteni, hogy ez a két mikroorganizmus a folyadékkultúrában végzett 

előkísérletek során mért respiráció és a TPH-biodegradáció alapján (10. és 11. függelék) 

bizonyos mértékig képes volt a friss MK8 vasúti motorolajat kizárólagos szén- és 

energiaforrásként hasznosítani. Mivel a kísérleti talajom magas szervesanyag-tartalommal 

rendelkezik (7. és 8. függelék) – ez pedig az olaj mellett egyéb könnyebben hasznosítható 

szénforrásokat (pl. természetes eredetű SOM) is magába foglal –, így a mikrobiális respiráció 

során ebből a közegből felszabaduló CO2 mennyisége vélhetően nem származhat kizárólag a 

szénhidrogének biodegradációjából. Ennek ellenére valószínűsíthető, hogy a nagyobb leoltási 

aránnyal kezelt NS+MM+C és NS+MM+PR4 minták megnövelt kiindulási biomasszája 

(6.B ábra) által mineralizált HKO-komponensek eredményezték a magasabb CO2 értékeket ez 

említett mikrokozmoszokban (5.B ábra). Ezt a feltevésemet később a TPH-biokonverzió 

eredményei is alátámasztották (lásd 7.B ábra). 
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5. ábra. A talajmikrokozmoszok respirációs aktivitásának változásai az inkubáció első 30 napja során, a 

bioaugmentációhoz (A) kisebb és (B) nagyobb méretű inokulumot használva (NS-W: nem sterilezett, 

kezeletlen talajminta; NS+W: nem sterilezett, vízhozzáadással kezelt talajminta; NS+MM: nem sterilezett, 

minimál tápoldattal kezelt talajminta; NS+MM+C: nem sterilezett, minimál tápoldattal kezelt és  

R. qingshengii KAG C baktériumtörzzsel leoltott talajminta; NS+MM+PR4: nem sterilezett, minimál 

tápoldattal kezelt és R. erythropolis PR4 baktériumtörzzsel leoltott talajminta). Az egy adott mintavételi 

időpontban feltüntetett eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a DMRT alapján (n=3; P≤0,05). 

A HKO-szennyezett kompozit talaj grammonként átlagosan 2,04×106 db 

(=6,31 logCFU g-1) tenyészthető AHB-t tartalmazott (8. függelék). A különféle bioremediációs 

kezeléseknek alávetett talajmikrokozmosz kísérletek telepképző sejtszámainak változásait a 

6. ábra szemlélteti. Az NS-W, NS+W és NS+MM jelű talajmikrokozmoszok telepképző 

sejtszámaiban a teljes inkubációs periódus során (40 nap) megfigyelt enyhe csökkenés 

vélhetően a kezdeti nedvességtartalom (30% m m-1) csökkenésének tudható be. A kísérlet 

léptéke miatt ugyanis nem volt lehetőségem a nedvességtartalom folyamatos ellenőrzésére és 

(szükség esetén) pótlására az inkubáció során. A fent említett mintákhoz képest a 

bioaugmentációs eljárások során sikerült legalább egy vagy két nagyságrenddel is 

megnövelnem a talajok kezdeti sejtszámát attól függően, hogy a kisebb vagy a nagyobb 

inokulum méret alkalmazása volt a célom (6. ábra). A R. qingshengii KAG C és 

R. erythropolis PR4 törzsek nagy mennyiségű kiindulási biomasszája (6.B ábra) pedig fokozott 

CO2-termelést eredményezett a megnövelt sejtmennyiséggel leoltott talajmintákban (5.B ábra). 

A telepképző sejtszámok azonban mindkét baktériumtörzs és mindkét inokulum méret 

alkalmazása esetén nagymértékben csökkentek az inkubáció első 20 napja alatt. Olyannyira, 

hogy a kísérlet végére az augmentált mintákban megállapított CFU értékek összemérhetők 
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voltak a nem kezelt kontroll talajban, a természetes csillapodást modellező és a biostimulált 

mintákban meghatározott értékekkel. 

 

 

6. ábra. A talajmikrokozmoszok telepképző AHB sejtszámainak változása a teljes kísérlet során, a 

bioaugmentációhoz (A) kisebb és (B) nagyobb méretű inokulumot használva (NS-W: nem sterilezett, 

kezeletlen talajminta; NS+W: nem sterilezett, vízhozzáadással kezelt talajminta; NS+MM: nem sterilezett, 

minimál tápoldattal kezelt talajminta; NS+MM+C: nem sterilezett, minimál tápoldattal kezelt és  

R. qingshengii KAG C baktériumtörzzsel leoltott talajminta; NS+MM+PR4: nem sterilezett, minimál 

tápoldattal kezelt és R. erythropolis PR4 baktériumtörzzsel leoltott talajminta). Az egy adott mintavételi 

időpontban feltüntetett eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek (míg ns. esetén nincs szignifikáns 

különbség) a DMRT alapján (n=3; P≤0,05). 

A bioaugmentált talajok telepképző AHB sejtszámának drasztikus csökkenését számos 

jelenség magyarázhatja. Egyfelől a szénhidrogének és a talaj egyes alkotórészei (pl. SOM vagy 

a talajmátrix agyagszemcséi és ásványai) közti adszorpció, valamint a HKO-ok biodegradációja 

során felszabaduló köztitermékek és metabolitok felhalmozódása is nehezítheti a(z általam 

vizsgált HKO-szennyezéshez hasonlóan) régóta fennálló, ún. „elöregedett” talajszennyezések 

bioremediációját. Ezek a folyamatok ugyanis a szennyezőanyag biológiai hozzáférhetőségének 

csökkenéséhez vezethetnek, illetve jelentősen visszavethetik a mikrobiális aktivitást44,45,47,235. 

A bioremediáció kezdeti szakaszában gyorsan elszaporodó olajbontó heterotróf baktériumok 

ráadásul a SOM, valamint a könnyebben elérhető és hasznosítható szénhidrogének gyors 

biokonverzióját okozhatják. Az így visszamaradó olajfrakciók már jóval ellenállóbbak lehetnek 

a biodegradációval szemben, és kevésbé hozzáférhetők a lebontó szervezetek számára.  

Ez szintén gátolhatja a mikroorganizmusok szaporodását, ami végső soron csökkent 

mennyiségű biomasszát fog eredményezni39,51,235. Másfelől azonban az augmentációval bevitt 

törzsek sem feltétlenül képesek túlélni az endogén mikrobiális közösség tagjai mellett43,46,247, 
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vagy éppen képtelenek megbirkózni a környezeti stresszorok sokaságával. Ennélfogva 

beléphetnek egy olyan zéró/alacsony aktivitású állapotba, mint például a VBNC állapot98,107,119. 

 

5.3.1.2. Szénhidrogének biokonverziója 

 

A talajmikrokozmosz rendszerekből 40 nap elteltével extraháltam a visszamaradó 

olajtartalmakat, hogy információt nyerjek a natív mikrobiális közösség lebontó képességéről, 

illetve a bioaugmentáció során alkalmazott inokulum méret hatásáról. A TPH-tartalmakból 

számolt biokonverziós hatékonyságot (4.8.3. fejezet, 2. egyenlet) a 7. ábrán mutatom be. 

 

 

7. ábra. A talajmikrokozmoszok TPH-biokonverziója a 40 napos inkubációt követően, a bioaugmentációhoz 

(A) kisebb és (B) nagyobb méretű inokulumot használva (NS-W: nem sterilezett, kezeletlen talajminta; 

NS+W: nem sterilezett, vízhozzáadással kezelt talajminta; NS+MM: nem sterilezett, minimál tápoldattal 

kezelt talajminta; NS+MM+C: nem sterilezett, minimál tápoldattal kezelt és R. qingshengii KAG C 

baktériumtörzzsel leoltott talajminta; NS+MM+PR4: nem sterilezett, minimál tápoldattal kezelt és  

R. erythropolis PR4 baktériumtörzzsel leoltott talajminta). Az eltérő betűk szignifikáns különbségeket 

jelölnek a DMRT alapján (n=15; P≤0,05). 

A 40 napos inkubációt követően gyenge HKO-bontás (9%) volt megfigyelhető az NS+W 

jelű mikrokozmoszokban (itt a 30% m m-1-os talajnedvesség nagyjából megfelelt a WHC  

60%-ának). Arányaiban egészen hasonló eredményről számoltak be Lee és munkatársai (2018), 

akik pusztán a talaj víztartalmának a WHC 50 és 80%-ára állításával kb. 25%-os nehézolaj-

biodegradációt értek el a kísérletük 105. napjára (miközben ennél nagyobb mértékű 

dekontaminációt figyeltek meg a WHC 30%-ának megfelelő érték esetében)219. Ebből is látszik, 

hogy a talaj megfelelő vízellátása elengedhetetlen a mikrobiális aktivitáshoz246, ám a nagyobb 

nedvességtartalmak mégis jelentősen gátolhatják a nehéz ásványi olajok biodegradációját219.  
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A jelen kutatás során a biostimulált NS+MM mintákban megállapított HKO-biokonverzió a 

40. napra elérte a 22%-ot (7. ábra), amely összhangban van azzal a közel 50%-os KO-

lebontással, amelyet Lee és munkatársai (2007) 105 nap alatt értek el40. Az NS+W és NS+MM 

talajmikrokozmoszok TPH-biokonverziója nem csak igazolta az erősen HKO-szennyezett 

talajokban a szennyezőanyag lebontásához adaptálódott mikroorganizmusok jelenlétét248, de 

egyúttal további bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan is, hogy a közeg C/N=500/10 

arányának beállításával és a szervetlen nutriensek adagolásával hatékonyan stimulálható az 

endogén mikrobióta aktivitása, ezen keresztül pedig a KO-ok biodegradációja is40. 

A kisebb inokulum méret alkalmazásával az NS+MM+C jelű mikrokozmosz esetében 

24%, míg a NS+MM+PR4 jelölésű rendszerben 29% TPH-lebontást mértem (7.A ábra).  

A statisztikai elemzés alapján a R. qingshengii KAG C törzzsel végzett bioaugmentáció nem 

okozott szignifikáns javulást a biokonverziós hatékonyságban. Ezzel szemben a 

R. erythropolis PR4 baktériumtörzs alkalmazása már valamivel hatékonyabbnak bizonyult.  

Az eredményeim illeszkednek azokhoz a korábbi tanulmányokhoz, amelyek a bioaugmentációs 

megközelítések hatékonyságát tárgyalják. Amíg Roy és munkatársai (2018) például azt találták, 

hogy a biostimulációval kombinált bioaugmentáció még 5×105 CFU g-1 leoltási sejtmennyiség 

esetében is hatásosnak bizonyult a kőolajfinomítóból származó iszap kezelésében52, addig 

többen azt tapasztalták, hogy a bioaugmentációs technikák éppenséggel alulmaradtak a 

természetes csillapodás vagy a biostimuláció hatékonyságával szemben20,44,47,50. Ez különösen 

fontos lehet egy olyan „elöregedett” talajszennyezés esetében, ahol megvan rá az esély, hogy 

az őshonos mikrobióta már alkalmazkodott a szénhidrogének jelenlétéhez, így az exogén 

törzsek nem feltétlenül élnek túl vagy teljesítenek eredményesen73,98,119. 

A nagyobb inokulum méret alkalmazása során a fentiekkel éppen ellenkezőleg alakult az 

olajbontás: a R. qingshengii KAG C bizonyult hatékonyabbnak (7.B ábra). A leoltási 

sejtmennyiség növelése ugyanis jelentősen fokozta a törzs TPH-biokonverzióját. Ezzel 

szemben az alacsonyabb leoltási arány eredményeihez képest a R. erythropolis PR4 törzsből 

készített inokulum méretének növelése nem okozott szignifikáns változást a baktériumtörzs 

biodegradációs hatékonyságában (P=0,526). A 40 napos inkubáció elteltével mért TPH-

biokonverzió rendre 41% és 32% volt az NS+MM+C és az NS+MM+PR4 jelölésű mintákban. 

Az eredményeim részben arról tanúskodnak, hogy a bioaugmentáció sikere 

nagymértékben függ az alkalmazni kívánt törzstől és az abból készített inokulum méretétől is, 

másrészt tovább erősítik azt a felvetést, miszerint a leoltáskor használt sejtmennyiség növelése 

– az alkalmazott törzstől függően – egy bizonyos szinten túl már nem minden esetben jár együtt 

a szennyezőanyag fokozott lebontásával is. Ezt a jelenséget korábban már többször 
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megfigyelték vizes rendszerekben193,249,250, talajban azonban – a legjobb tudásom szerint – 

mindeddig nem vizsgálták az inokulum méretének hatását az olajszennyezett talajok 

bioaumentációjára. A fentiek ráadásul egybevágnak azokkal a tapasztalokkal is, amelyek 

alapján a bioaugmentáció gyors, de nem szükségszerűen megfelelő/gazdaságos megközelítés a 

városi talajok szénhidrogén-szennyezésének kezelésére43. 

Figyelembe véve a nagyobb inokulum méret alkalmazása során tapasztalt drasztikus 

CFU-csökkenést (6.B ábra) és a csupán kismértékű emelkedést a TPH-biokonverzióban 

(7.B ábra), arra a következtetésre jutottam, hogy a kisebb inokulum méret alkalmazása vagy az 

autochton mikrobiális közösség biostimulációja gazdaságosabban alkalmazható kezeléstípus 

lehet a későbbi, léptéknövelt bioremediációs kísérletek kivitelezésekor. Mindemellett az sem 

elhanyagolható körülmény, hogy a bioaugmentációs beavatkozás mindössze egy alkalommal, 

ismétlés nélkül történt a teljes inkubációs periódus során. 

 

5.3.2. Mezokozmosz rendszerek 

 

A talajmikrokozmosz kísérletek eredményeit felhasználva, mezokozmosz rendszerekben 

kívántam tanulmányozni a HKO-szennyezett talaj biológiai kármentesítési lehetőségeinek 

megvalósíthatóságát, különös tekintettel az EOM hozzáadásával kivitelezett bioremediációra. 

A szakirodalom alapján tudjuk, hogy az EOM az LMM-tápoldatban szaporított M. luteus 

kultúra sejtmentes felülúszója146, amelynek (fél)terepi bioremediációs alkalmazására a korábbi 

kutatásokban mind eddig nem volt példa. Egy ekkora léptékű beavatkozás kivitelezéséhez nagy 

mennyiségű felülúszóra lehet szükség, amelynek során mind az LMM-nek, mind pedig 

magának az EOM-nek az előállítása is jelentős költségnövelő tényezővé válhat. Annak 

érdekében, hogy az EOM a léptéknövelt rendszerekben (és egy lehetséges, eljövendő terepi 

kármentesítés esetén) gazdaságosan előállítható és felhasználható legyen, indokoltnak láttam a 

tápoldat „optimalizálását”, azaz a költségesebb komponenseinek cseréjét vagy elhagyását. 

 

5.3.2.1. Az extracelluláris szervesanyag ellenőrzése 

 

Az LMM összetételének módosításakor elsőként a lítium-laktátot cseréltem le ekvivalens 

mennyiségű tejsavra és lítium-kloridra (6.A-B függelékek). Ezt követően elhagytam az inozint 

és a lítium-kloridot (6.C-F függelékek), végül pedig növeltem a tápoldat tejsavtartalmát  

(6.G-J függelék). A végrehajtott módosítások után feltétlenül szükségesnek tartottam, hogy 

ellenőrizzem az Rpf jelenlétét, és igazoljam annak aktivitását is az új tápoldatban szaporított 
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M. luteus kultúra felülúszójában (6. függelék és 4.6. fejezet). Ezek szerint a késői exponenciális 

fázisban, illetve a stacioner fázis kezdetén (kb. 4 nap elteltével) található a legtöbb Rpf az EOM-

ben (6.A, 6.C-D és 6.G-H függelékek)143,154, amelyre a denaturáló gélelektroforézis (SDS-

PAGE) során kapott gélkép Rpf-re jellemző, kb. 25 kDa molekulatömegű fehérjesávjának 

intenzitásából következtettem (6.A függelék)156,159. Az SDS-PAGE alapján a 4 napos M. luteus 

kultúra felülúszójában – a szakirodalomban található eredményekhez hasonlóan – az Rpf a 

domináns fehérjekomponens (6.B függelék)146. A 6.E-F és 6.I-J függelékeket tekintve, a 

tápösszetevők cseréje nem volt negatív hatással sem az EOM összes fehérjetartalmára, sem 

pedig az Rpf mennyiségére. Míg a Su és munkatársai (2014) által használt LMM-tápoldattal 

előállított EOM-ben 25,1 mg L-1 fehérje található146, addig az általam készített EOM 

fehérjetartalma mindössze 4,3 mg L-1volt. Az Rpf azonban már pikomólos koncentrációban is 

serkenti a VBNC sejtek szaporodását152, amely a fehérje muralítikus aktivitására vezethető 

vissza154,156. Úgy véltem, hogy amennyiben a módosított LMM-tápoldat segítségével előállított 

EOM aktív Rpf fehérjét tartalmaz, akkor az később sikerrel alkalmazható a bioremediációs 

kísérleteimben. Az Rpf aktivitását a M. luteus sejtfalkivonatát tartalmazó zimogén gélen és 

szuszpenzióban is ellenőriztem (6.K-L függelékek). A zimográfia során az Rpf-re jellemző 

sávnál, illetve a 40 kDa-os magasságban egyaránt feltisztulást tapasztaltam (6.K függelék), 

amely egyrészt utal az Rpf által elbontott sejtfal-fragmentumokra, azaz a fehérje rendelkezik 

muralítikus aktivitással, másrészt rámutat az EOM-ben található egyéb, funkcionálisan hasonló 

fehérjékre is, amelyek hozzájárulhatnak a VBNC sejtek újraéledéséhez154. Az ellenőrző tesztek 

során szigfinikánsan csökkent az Rpf-tartalmú EOM-ből és a sejfalkivonatból álló szuszpenzió 

zavarossága, amelyet szintén az Rpf muralítikus aktivitásának újabb bizonyítékának 

tekintettem (6.L függelék)156. A kontroll minták, vagyis az LMM és az hőkezelt EOM 

(amelyben hő hatására inaktiválódott az Rpf) esetében sem feltisztulást, sem pedig 

zavarosságbeli csökkenést nem tapasztaltam. 

Az ellenőrző vizsgálatok alapján bizonyítottnak láttam, hogy az általam módosított 

LMM-tápoldattal előállított EOM aktív Rpf fehérjét tartalmaz, így a költséges tápkomponensek 

cseréjének köszönhetően az EOM költséghatékonyabban alkalmazható bioremediációs célokra 

– akár terepi körülmények között is. Az Rpf további tisztítása a konkrét alkalmazások 

tekintetében jelentős költségekkel járt volna, ezért a továbbiakban a dominánsan Rpf fehérjét 

tartalmazó felülúszót használtam a kísérleteimhez. 
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5.3.2.2. Az EOM hatása a szénhidrogének biodegradációjára 

 

A mezokozmosz rendszerben összeállított kísérletekkel az volt a célom, hogy 

összehasonlítsam a hagyományos, illetve az EOM-mel kiegészített biostimulációs és 

bioaugmentációs módszerek szénhidrogénbontó hatékonyságát. A 8. ábrán nyomon követhető 

az egyes talajmezokozmoszok TPH-tartalmának változása a teljes kísérlet során. 

 

 

8. ábra. A különböző bioremediációs kezeléseknek alávetett mezokozmosz rendszerek TPH-

tartalmának változása (NA: természetes csillapodás; BS: biostimuláció; BS+EOM: biostimuláció és EOM-

adagolás; BAS: biostimulációval kombinált bioaugmentáció; BAS+EOM: biostimulációval kombinált 

bioaugmentáció és EOM-adagolás). Az egy adott mintavételi időpontban feltüntetett eltérő betűk szignifikáns 

különbségeket jelölnek (míg ns. esetén nincs szignifikáns különbség) a DMRT alapján (n=6; P≤0,05). 

A 60 napos inkubációs idő elteltével a kezdeti TPH-tartalom 52500 mg kg-1-ról 44400 és 

29800 mg kg-1 közötti értékekre mérséklődött a különféle kezeléseken átesett HKO-szennyezett 

talajokban. Ezenfelül minden kezelés esetében általánosan megfigyelhető volt egy kétlépcsős 

lebontási tendencia: az inkubáció első 20 napjában tapasztalt egyértelmű olajtartalom-

csökkenést egy plató követte. Tekintve, hogy a víz-, N- és P-tartalmakat a kísérlet során 

folyamatosan ellenőriztem és szükség esetén visszapótoltam (12. függelék), így a mikrobiális 

szénhidrogénbontó képesség látványos limitációja valószínűleg (a) a könnyen lebontható és 

hozzáférhető szénhidrogén-frakciók kimerülésére, (b) a HKO-biodegradációból felszabaduló 

mérgező bomlástermékekre, (c) a bakteriális felületaktív anyagok hatására mobilizálódó 

ártalmas HKO-komponensekre, esetleg (d) mindezen molekuláris események kombinációjára 

vezethető vissza a bioremediáció második szakaszában53,251,252. 
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A TPH-biokonverzió hatékonyságát az első (20. nap) és a második biodegradációs 

szakasz végén (60. nap) is meghatároztam (9. ábra és 3. táblázat) az egyes kezelésekre 

vonatkozóan. 

 

 

9. ábra. A TPH-biokonverzió hatékonysága (A) 20 és (B) 60 nap inkubációt követően a különböző 

bioremediációs kezeléseknek alávetett mezokozmosz rendszerekben (NA: természetes csillapodás; BS: 

biostimuláció; BS+EOM: biostimuláció és EOM-adagolás; BAS: biostimulációval kombinált 

bioaugmentáció; BAS+EOM: biostimulációval kombinált bioaugmentáció és EOM-adagolás). Az eltérő 

betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a DMRT alapján (n=6; P≤0,05). 

A természetes csillapodást modellező, NA jelölésű talajban 20 nap után mért, kismértékű 

HKO-lebontáshoz (9%) képest a biostimuláció (BS), valamint a R. qingshengii KAG C és  

R. erytropolis PR4 baktériumtörzsekből készített inokulummal történő leoltás (BAS) is 

szignifikánsan növelte a biokonverziós hatékonyságot. Az első lebontási lépcső végére a 

kiindulási TPH-tartalom 22%-a bomlott el a BS, 24%-a pedig a BAS jelű talajokban (9.A ábra). 

A két kezelés eredménye közötti különbség azonban nem bizonyult szignifikánsnak az 

ANOVA alapján. Az EOM hozzáadásával előállított talajmezokozmosz rendszerekben csak 

enyhe késéssel indult meg a szénhidrogén-koncentráció csökkenése (8. ábra), amelyet nagy 

valószínűséggel az okozhatott, hogy az aktív szaporodásra képes baktériumok szénforrásként 

előnyben részesítették az EOM könnyen hasznosítható szervesanyagait (pl. fehérje- vagy 

szénhidrát-komponenseit). Az EOM fehérjetartalmának döntő többségét Rpf teszi ki, a benne 

található poliszacharidok pedig javarészt az Rpf muralítikus aktivitásának következtében 

felszabaduló sejtfal-fragmentumok lehetnek. A szakirodalom alapján ez az aktivitás hozható 

összefüggésbe a VBNC baktériumok Rpf által indukált újraéledési folyamataival119,180. 

Feltételezhető tehát, hogy a TPH-tartalmak csökkenésében az EOM-kezelt talajoknál tapasztalt 

kezdeti késlekedés alatt a szénhidrogének bontására potenciálisan alkalmas baktériumokat 



63 
 

aktiválhattak újra az Rpf hatására (ezt később a metagenomikai vizsgálatok is igazolták). 

Mindezek következtében a BS+EOM (37%) és BAS+EOM (43%) kezelések mutatkoztak a 

legeredményesebbnek a HKO-biokonverzió tekintetében a bioremediáció első fázisának végére 

(9.A ábra). 

A kísérlet teljes időtartamát (60 nap) figyelembe véve a következő sorrendben alakultak 

a TPH-biokonverziós hatékonyságok: BAS+EOM > BS+EOM > BAS > BS > NA, a hozzájuk 

tartozó értékek pedig sorban a következők voltak: 45%, 37%, 35%, 30% és 19% (9.B ábra és 

3. táblázat). Az Rpf és EOM használatára alapuló bioremediációval mindössze néhány 

tanulmány foglalkozott az eddigiekben, és azok is leginkább vizes közegben fokozták a 

bifenilek, a fenol, valamint a textilipari festékek biológiai lebontását119. Ezzel szemben, az 

általam kapott eredmények az első példát szolgáltatják a perzisztens szennyezőnek számító 

HKO-ok EOM-adagolással serkentett biokonverziójára egy olyan komplex közegben, mint 

amilyen a valós életből származó, szennyezett talaj. 

Noha a leghatásosabb HKO-eltávolítást a BAS+EOM és BS+EOM kezelésekkel sikerült 

elérnem az inkubáció egészére nézve, ennek ellenére a biodegradáció számottevő része a 

kísérlet első 20 napjában történt, rámutatva az EOM korlátozott ideig tartó, ámde pozitív 

hatására. A BAS+EOM, BAS és BS+EOM jelű talajmezokozmosz rendszereknek az első 

szakaszban megállapított TPH-biokonverziós hatékonyságai egyúttal arra engednek 

következtetni, hogy a BAS+EOM fokozottabb dekontaminációjáért leginkább az autochton 

szénhidrogénbontók (beleértve az újraaktivált taxonokat is) intenzívebb mikrobiális aktivitása 

lehetett felelős, nem pedig a bioaugmentáció során leoltott Rhodococcus törzsek. A BAS és BS, 

illetőleg a BAS+EOM és BS+EOM kezelések eredményei közötti szignifikáns különbségek 

hiánya szintén rávilágít az allokton bioaugmentáció kapacitásának határaira20. Ez kiváltképpen 

érvényes az „elöregedett” olajszennyezésekre, amelyeknél az őshonos mikroorganizmusok már 

adaptálódhattak a hosszú ideje fennálló, szennyezett körülményekhez, és ebből fakadóan az 

exogén törzsek gyakorta képtelenek felvenni velük a versenyt vagy felülmúlni a 

hatékonyságukat73. Szintén az endogén szénhidrogénbontók jelenléte magyarázza az NA, BS 

és BS+EOM mezokozmoszok esetében megfigyelhető TPH-biokonverziót, egyúttal azt is 

szemléltetve, hogy ezen mikroorganizmusok teljesítménye hatékonyan fokozható a megfelelő 

talajnedvesség beállításával vagy épp az olyan stimulánsok adagolásával, mint az NPK és az 

EOM40,219,248. 

A bioremediáció korai szakaszában tapasztalt EOM-hatással szemben – amely elsősorban 

az endogén mikrobiótát stimulálhatta –, a BAS+EOM kezelés eredménye a második fázisban 

azt sugallja, hogy az Rpf-tartalmú EOM hosszabb távon az általam leoltott Rhodococcus 
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törzsek biodegradációs teljesítményére is pozitív hatással lehetett. Ye és munkatársai szintén 

hasonló eredményekről számoltak be akkor, amikor a R. biphenylivorans TG9T törzs PCB-

bontó képességét Rpf-adagolással serkentették talajmikrokozmoszokban198. Megjegyzendő 

azonban, hogy míg a R. biphenylivorans TG9T törzset eredetileg az Rpf fehérje segítségével 

izolálták145, addig az általam használt R. qingshengii KAG C és R. erythropolis PR4 

baktériumtörzsek egyikét sem vetettük alá korábban Rpf-kezelésnek. A korábbi 

tanulmányokhoz képest az eredményeim tehát azt igazolják, hogy az Rpf-tartalmú EOM még a 

korábban nem újraélesztett baktériumok lebontási hatékonyságát is fokozhatja. 

Az elsőrendű kinetika modellje exponenciális lebomlási mintázatot feltételez, amelynek 

az aszimptotája a nulla, és ahol a szubsztrát bomlási sebessége egyenesen arányos annak 

koncentrációjával40. Habár ezek a feltételek nem teljesülnek kifogástalanul a TPH-

biodegradáció során, a temérdek gyakorlati példa mégis azt mutatja, hogy az elsőrendű 

becslések alkalmazásával könnyen megjósolható a szénhidrogének sorsa a talajban40,45,55,223,253–

255. Az adatelemzés egyszerűsége érdekében én szintén az elsőrendű bomlási modell egyenletét 

(4. egyenlet) használtam a mezokozmosz rendszerek TPH-lebontási rátáinak becsléséhez 

(4.8.4. fejezet) – a módszer fentebb említett korlátai ellenére is. Tekintve, hogy a kétlépcsős 

TPH-biodegradációs profil esetében (8. ábra) egyetlen lebontási ráta értéke nem jellemezné 

megfelelően a biodegradáció kinetikáját, ezért a TPH-görbéknek az inkubáció 20. napja körül 

megfigyelt töréspontja alapján kezelésenként két lebontási rátát is számoltam: az egyikkel a 

HKO-biodegradáció kezdeti szakaszát (0-20. nap), míg a másikkal a késői fázist (20-60. nap) 

jellemeztem (3. táblázat). 

Az első lebontási periódusban (mielőtt a TPH-biokonverziós trendek telítésbe futottak 

volna) az EOM hozzáadásával kivitelezett BAS+EOM és BS+EOM kezelések 0,019 nap-1 és 

0,016 nap-1 TPH-lebontási sebességet eredményeztek, míg a konvencionális bioremediációs 

megközelítések rátái már lényegesen alacsonyabbnak adódtak: a BAS esetében 0,009 nap-1, a 

BS-val 0,008 nap-1, az NA esetén pedig 0,003 nap-1 értékek voltak. 

Mivel a kísérleti talajom HKO-tartalma hosszútávú szennyezés következménye, így a 

talajba történő beszivárgás után a szennyezőanyag összetételében bekövetkező fizikai, kémiai 

és biológiai változások, valamint a kísérletem során a biológiailag könnyen lebontható HKO-

frakciók preferált biokonverziója egyaránt hozzájárulhattak a szénhidrogének 

hozzáférhetőségének csökkenéséhez, illetve a biodegradációból származó ártalmas vegyületek 

felhalmozódásához53,55. Ennek tudatában mindkét említett jelenség magyarázatul szolgálhat a 

biodegradációs trendek ellaposodására az inkubáció 20. napját követően. A második lebontási 

periódusban ugyanis a TPH-lebontási sebességek a BAS+EOM, BS+EOM, BAS, BS és NA 
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kezelések esetében rendre a következő értékekre csökkentek: 0,001; 0; 0,002; 0,001 és 

0,001 nap-1. Mindez remekül példázza azt, hogy a szennyezett talajokban miért célszerű kerülni 

a bioremediáció kezdeti szakaszából származó kinetikai adatok kizárólagos felhasználását a 

szénhidrogének későbbi sorsának előrejelzésére40. 

3. táblázat. A TPH-biodegradáció mértéke és az elsőrendű kinetika modellje alapján számolt lebontási ráták 

a különböző bioremediációs kezeléseknek alávetett mezokozmosz rendszerekben (NA: természetes 

csillapodás; BS: biostimuláció; BS+EOM: biostimuláció és EOM-adagolás; BAS: biostimulációval 

kombinált bioaugmentáció; BAS+EOM: biostimulációval kombinált bioaugmentáció és EOM-adagolás). 

Kezelés NA BS BS+EOM BAS BAS+EOM 

Első lebontási periódus (0-20. napig)a 

TPH-biokonverzió (%)b 9 22 37 24 43 

Lebontási ráta (nap-1)c 0,003 0,008 0,016 0,009 0,019 

Második lebontási periódus (20-60. napig)d 

TPH-biokonverzió (%) 10 8 0 11 2 

Lebontási ráta (nap-1) 0,001 0,001 0 0,002 0,001 

Teljes lebontási periódus (0-60. napig)e 

TPH-biokonverzió (%) 19 30 37 35 45 

Lebontási ráta (nap-1) 0,002 0,004 0,005 0,005 0,007 

a Az inkubáció kezdetétől (0. nap) a TPH-biokonverziós trendek kiegyenlítődésig (20. nap) tartó periódus. 
b A 3. egyenlet a szövegben. 
c A 4. egyenlet a szövegben. 
d A biodegradáció második szakaszának kezdetétől (20. nap) a kísérlet végéig (60. nap) tartó periódus. 
e A teljes, 60 napos inkubációt figyelembe vettem a lebontási ráta kiszámításához. 

 

Az eredményeim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az EOM-adagolás egyfelől 

hatékonyan alkalmazható az endogén mikrobiális közösség HKO-lebontásának fokozására a 

talaj-kármentesítés korai szakaszában, másfelől viszont felmerül annak is a lehetősége, hogy az 

EOM hosszabb távon javíthatja a bioaugmentációhoz használt Rhodococcus törzsek átfogó 

biodegradációs teljesítményét. 

 

5.3.2.3. Mikrobiális aktivitás- és sejtszámváltozások a bioremediáció során 

 

Tekintve, hogy a szerves vegyületek mikrobiális mineralizációja során melléktermékként 

CO2 szabadul fel, ezért már maga a CO2-kibocsátás is a mikrobiális respirációs/oxidatív 

aktivitás egyik gyakori mutatójának számít40. A respirációs aktvitásuk (10.A ábra) és a 

kumulatív CO2-termelésük (10.B ábra) alapján az általam összeállított mezokozmoszok 

mindegyike életképes és metabolikusan aktív mikrobiális közösségekkel rendelkezett. 
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10. ábra. A különböző bioremediációs kezeléseknek alávetett mezokozmosz rendszerek (A) respirációs 

aktivitása és (B) kumulatív CO2-termelése (NA: természetes csillapodás; BS: biostimuláció; BS+EOM: 

biostimuláció és EOM-adagolás; BAS: biostimulációval kombinált bioaugmentáció; BAS+EOM: 

biostimulációval kombinált bioaugmentáció és EOM-adagolás). Az egy adott mintavételi időpontban 

feltüntetett eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek (míg ns. esetén nincs szignifikáns különbség) a 

DMRT alapján (n=3; P≤0,05). 

Az NA jelű rendszer egyenletes respirációjához képest minden egyéb kezelésnek alávetett 

talaj nagyobb mennyiségű CO2-ot bocsátott ki – különösen igaz ez a bioremediáció kezdeti 

szakaszára, amikor a szervetlen NPK nutriensek adagolása és az exogén olajbontó 

baktériumtörzsek leoltása egyaránt segítette a HKO-ok gyors biodegradációját (8. ábra). 

Mindezek mellett azonban érdemes azt is megjegyezni, hogy az inokulumból származó, de 

túlélni képtelen sejtek halott biomasszája (nekromassza) járulékos szén- és energiaforrásként 

szolgálhatott az őshonos mikroorganizmusok számára53. Az EOM pedig szintén tartalmaz 

könnyen hasznosítható szénforrásokat (pl. fehérjék és poliszacharidok)180, így – természetesen 

a fokozottabb szénhidrogénbontáson felül – az EOM-adagolással kiváltott, kiegészítő 

stimuláció is felelős lehet a BS+EOM és BAS+EOM mezokozmoszok kezdeti CO2-

termelésének szignifikáns növekedéséért. Az inkubációs idő előrehaladtával ugyanakkor 

fokozatosan eltűntek a különböző kezelések közötti különbségek, mígnem a kísérlet végére 

minden talajban hasonló intenzitású RA-t mértem (10.A ábra). 

Egy „elöregedett” szennyezés esetén a talajban vélhetően többségben lesznek a biológiai 

úton nehezebben lebomló és hozzáférhető szénhidrogének, éppen ezért feltételezem azt, hogy 

a respiráció intenzitásának fokozatos csökkenése hátterében hasonló molekuláris folyamatok 

állhattak, mint amelyek a kétlépcsős lebontási mintázatot is magyarázták korábban 

(5.3.2.2. fejezet)53. 
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Az NA jelölésű mezokozmosz kiindulási sejtszámával (kb. 107 CFU g-1) összevetve, a 

hagyományos és az EOM-adagolásra alapuló bioremediációs kezelések is egyaránt növelték a 

talajokból kitenyészthető AHB-ok mennyiségét a kísérlet során (11.A ábra). A BS és BAS 

rendszerekből mért AHB sejtszámok végig egyenletesen magasabbnak adódtak, mint a 

természetes csillapodást modellező NA-ban. A TPH-lebontás kezdeti szakaszában az EOM 

hozzáadása jelentős biomassza-növekedést váltott ki a többi kezeléshez képest. Habár az 

inkubáció 20. napja után már ezekben a mintákban is kisebb számban figyelhetők meg AHB 

sejtek, a mennyiségük mégis nagyobb maradt második lebontási periódusban, mint a kezelések 

többsége esetén. 

 

 

11. ábra. A különböző bioremediációs kezeléseknek alávetett mezokozmosz rendszerek (A) telepképző 

AHB sejtszámai a teljes inkubáció során, a (B) kísérlet összeállításakor (t0) és a 60 napos inkubáció végén 

(t60) (NA: természetes csillapodás; BS: biostimuláció; BS+EOM: biostimuláció és EOM-adagolás; BAS: 

biostimulációval kombinált bioaugmentáció; BAS+EOM: biostimulációval kombinált bioaugmentáció és 

EOM-adagolás). Az (A) ábrán egy adott mintavételi időpontban, illetve a (B) ábrán feltüntetett eltérő betűk 

szignifikáns különbségeket jelölnek a DMRT alapján (n=3; P≤0,05). 

A kísérlet összeállításakor megállapított, valamint az inkubáció végén (60. nap) mért 

AHB sejtszámok alapján az EOM hozzáadásával összeállított mezokozmosz rendszerek 

jelentősebb változásokat mutattak a megfelelő, EOM-mentes kontroll mintákhoz képest 

(11.B ábra). 

A talajenzim-aktivitások széleskörben elterjedt ökomonitoring mutatók, amelyeknek 

változásai a talaj minőségére és egészségi állapotára engednek következtetni82. A kataláz és 

dehidrogenáz enzimaktivitások az inkubáció kezdetén tapasztalt növekedése az aerob 

mikroorganizmusok fokozott anyagcseréjének és a szerves vegyületek intenzív bomlásának 

jeleként értelmezhetők (12. ábra)40,45. 
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12. ábra. A (A) kataláz és (B) dehidrogenáz aktivitásának változásai a különböző bioremediációs 

kezeléseknek alávetett mezokozmosz rendszerekben (NA: természetes csillapodás; BS: biostimuláció; 

BS+EOM: biostimuláció és EOM-adagolás; BAS: biostimulációval kombinált bioaugmentáció; BAS+EOM: 

biostimulációval kombinált bioaugmentáció és EOM-adagolás). Az egy adott mintavételi időpontban 

feltüntetett eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek (míg ns. esetén nincs szignifikáns különbség) a 

DMRT alapján (n=3; P≤0,05). 

A BAS+EOM és BS+EOM mezokozmoszokban csaknem tízszer magasabb DH aktivitást 

mértem 20 nap elteltével (12.B ábra). Fontos azonban megjegyezni, hogy az enzimaktivitások 

korai fázisú felfutását a CAT és a DH esetében is erős csökkenés követte a bioremediáció késői 

szakaszában (12. ábra), amely összhangban volt a TPH-biodegradáció sebességének 

lassulásával (8. ábra és 3. táblázat). Az eredményeim egybevágnak más, olajszennyezéssel 

foglalkozó tanulmányokkal40,82, és egyúttal rámutatnak a DH aktivitás, a talajlégzés és a HKO-

biodegradáció közötti kapcsolatra. Mindezek alapján arra következtetek, hogy az EOM 

ugyanúgy kifejtheti stimuláló hatását a mikrobiális populációk aktivitására, mint azok 

egyedszámára. 

 

5.3.2.4. Az EOM hatása a bakteriális közösség szerkezetére és összetételére 

 

A 16S rDNS amplikon szekvenálás eredményei és a talajok alfa-diverzitása 

 

A 16S rDNS amplikon NGS kivitelezésére azért volt szükség, hogy átfogó képet 

kaphassak arról, hogy a konvencionális bioremediációs kezelésekkel összehasonlítva, az EOM 

hozzáadása milyen hatással van az általam tanulmányozott HKO-szennyezett talaj mikrobiális 

populációira. A baktériumközösségek NGS vizsgálata a 95 db talajmintából (4.8.2. fejezet) 
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összesen 4132994 db érvényes leolvasást eredményezett. A mintánként átlagosan 43505 db 

szekvenciát később 97%-os hasonlósági alapon filogenetikai OTU-kba rendeztem. A módszer 

esetleges korlátai miatt néhány szekvenciát nem lehetett egyetlen ismert nemzetséghez sem 

hozzárendelni, ám ezeket az eredmények bemutatásakor minden esetben jelzem. A különböző 

bioremediációs kezeléseknek alávetett talajokban a kísérlet kezdetén (0. nap), az első lebontási 

periódust követően (20. nap), valamint a kísérlet végén (60. nap) kimutatható OTU-k ritkítási 

görbéi a 13. függelékben láthatók. A görbék 40000-50000 db leolvasás környékén futnak 

telítésbe, amely arra utal, hogy az elért szekvenálási mélység megfelelő az adatelemzéshez, és 

a leolvasások számának növelése a továbbiakban már nem okozott volna növekedést az észlelt 

OTU-k számában45,256. 

A szekvenciák minőségére és a bakteriális közösségen belüli diverzitásra (alfa-diverzitás) 

vonatkozó eredményeket a 4. táblázatban foglaltam össze. 

4. táblázat. A különböző bioremediációs kezeléseknek alévetett HKO-szennyezett talajok alfa-diverzitása 

(OTU-k száma, Faith-féle PD, Chao1, Shannon- és Simpson-indexek) a kísérlet összeállításakor (0. nap), az 

első lebontási periódust követően (20. nap), valamint a kísérlet végén (60. nap) (NA: természetes csillapodás; 

BS: biostimuláció; BS+EOM: biostimuláció és EOM-adagolás; BAS: biostimulációval kombinált 

bioaugmentáció; BAS+EOM: biostimulációval kombinált bioaugmentáció és EOM-adagolás). Az egy 

oszlopon belül feltüntetett eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a DMRT alapján (n≥2; P≤0,05). 

Kezelés Mintavétel OTU Faith-féle PD Chao1 Shannon Simpson 

NA 0. nap 1232±1c 25,34±0,60b 1284±7def 8,33±0,11b 0,988±0,002abc 

20. nap 1391±11a 28,07±0,62a 1441±9ab 8,17±0,01b 0,985±0,000abcde 

60. nap 1232±19c 26,06±0,42b 1330±21bcde 7,87±0,07c 0,981±0,003cdef 

BS 0. nap 1240±5c 24,96±0,35b 1300±7cdef 8,37±0,1ab 0,988±0,003ab 

20. nap 1391±10a 25,83±0,21b 1292±179cdef 7,79±0,00cd 0,982±0,005bcdef 

60. nap 1208±5c 25,35±0,21b 1305±7cdef 7,63±0,01de 0,979±0,000ef 

BS+EOM 0. nap 1225±20c 24,53±0,68bc 1288±16cdef 8,55±0,04a 0,992±0,000a 

20. nap 1297±33b 24,67±0,27bc 1406±12abcd 7,50±0,11ef 0,977±0,002f 

60. nap 1099±29e 22,50±0,64d 1202±31f 6,99±0,07h 0,964±0,003g 

BAS 0. nap 1212±5c 24,28±0,37bc 1290±8cdef 8,31±0,05b 0,988±0,001a 

20. nap 1373±26a 25,85±1,16b 1457±1a 7,81±0,15cd 0,980±0,002def 

60. nap 1234±13c 24,78±0,83bc 1310±11cdef 7,70±0,05cde 0,980±0,002ef 

BAS+EOM 0. nap 1223±6c 25,20±0,50b 1288±11cdef 8,25±0,03b 0,987±0,000abcd 

20. nap 1316±27b 22,87±0,94cd 1410±3abc 7,34±0,01fg 0,970±0,000g 

60. nap 1152±5d 23,03±0,46cd 1242±11ef 7,23±0,09g 0,970±0,002g 

 

Az észlelt OTU-k számával, a Chao1 indexszel, illetve a Faith-féle filogenetikai 

diverzitással (PD) szemléltetett fajgazdagság és diverzitás értékek252 a legtöbb kezelt talajban 
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szignifikánsan növekedtek az inkubáció első 20 napjában. Mindezen változások hátterében 

valószínűleg a megváltozott környezeti körülmények állnak (pl. talajnedvesség, NPK-kezelés 

vagy EOM-adagolás). Ettől a ponttól már mindkét diverzitási paraméter fokozatosan csökkent 

a 60 napos kísérlet végéig, amelyet okozhatott a biológiai úton könnyebben lebomló 

szénhidrogén-frakciók kimerülése és/vagy az ártalmas vegyületek (bio)hozzáférhetőségének 

növekedése is. A fajok előfordulási gyakoriságát és egyenletességét jellemző Shannon- és 

Simpson-indexek értékei45 azonban – a korábbiakkal ellentétben – folyamatosan csökkentek a 

teljes inkubáció során. Változásaik az EOM-adagolásával összeállított talajokban voltak a 

leglátványosabbak. A BS+EOM és BAS+EOM talajmezokozmoszok a kísérleti időszak végére 

egyébként valamennyi alfa-diverzitást leíró paraméter tekintetében a legalacsonyabb értékeket 

érték el. Eközben az NA jelű talaj diverzitás mutatói többnyire magasabbak maradtak és 

kevésbé változtak, mint bármely más kezelés esetében. Az eredményeim alapján 

általánosságban megállapítható, hogy a mikrobiális közösségek egyre nagyobb 

változatossággal rendelkeztek a TPH-biodegradáció első szakaszában, amely aztán fokozatosan 

mérséklődött a másodikban. A közösségek homogenitása azonban, mindent összevetve, egész 

idő alatt folyamatosan csökkent. „Elöregedett” olajszennyezések esetén más szerzők is 

beszámoltak már a fokozott TPH-biodegradáció mellett megnövekedő alfa-diverzitásról220,257, 

ám ennek ellenkezőjére, azaz fokozatosan csökkenő diverzitási paraméterekre szintén akad 

példa a szakirodalomban91,258. 

 

A bakteriális közösség taxonómiai összetétele és szerkezete 

 

A V3-V4 16S rDNS régiókból származó szekvenciák arányán alapuló 

közösségösszetételt törzs szinten a 14. függelék szemlélteti. Az összesítve 50-76%-ot kitevő 

előfordulási gyakoriságukkal végig a Proteobacteria és Actinobacteriota törzsek bizonyultak a 

legdominánsabb taxonnak minden talajban. Ez a két törzs rendszerint jelentős arányban van 

jelen és meghatározó szerepet tölt be a hosszú ideje szénhidrogénekkel szennyezett talajok 

mikrobiális közösségeiben. Amellett, hogy az Actinobacteriota tagjai például a talaj tápanyag-

körforgásában és a SOM lebontásában is részt vehetnek58,91,259, a Proteobacteriával együtt 

fontos szénhidrogén-lebontóknak számítanak58,260. A Bacteroidota törzsbe sorolt szekvenciák 

az összes leolvasott szekvenciának kb. 8-9%-át tették ki a kísérlet kezdetekor. Ez az arány az 

inkubáció 20. napjára minden talajban elérte a 15-17%-ot, majd nem is csökkent le a 

kármentesítés végére sem. Ezt a megfigyelést magyarázhatja a szennyezettség mérséklődése a 

teljes bioremediáció során (8. ábra), valamint a lebontó baktériumoknak a csökkenő 
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olajkoncentráció következtében csillapodó metabolikus aktivitása is a második szakaszban 

(10.A és 12. ábrák), hiszen a Bacteroidota tagjait negatívan érintheti a magas kiindulási TPH-

tartalom, ráadásul könnyen alulmaradhatnak a szénhidrogénbontó baktériumokkal való 

versengés során261. Annak ellenére, hogy a széles körben elterjedt Acidobacteriota törzs tagjai 

a Földön található összes baktériumnak átlagosan 20%-át teszik ki262, az általam vizsgált HKO-

szennyezett talajokban mindössze alacsony gyakorisággal (5-6%) voltak jelen, ami – az NA 

kivételével (5%) – még tovább csökkent a kezelések során a második lebontási periódus alatt 

(14. függelék). Ennek oka gyaníthatóan a HKO-k biodegradációjából származó intermedierek 

és melléktermékek felhalmozódása lehet. A alacsonyabb arányban előforduló törzsek, mint 

például a Chloroflexi, Myxococcota, Planctomycetota, Patescibacteria, Verrucomicrobiota, 

Gemmatimonadota, Deinococcota és a Firmicutes, a korábbi tapasztalatok alapján szintén 

előfordulhatnak az olajjal szennyezett talajok mikrobiótájában220,238. 

A 15. függelék a HKO-szennyezett talajok bioremediációjának 20. napján 

legdominánsabb bakteriális nemzetségek előfordulási gyakoriságának változásait mutatja be a 

kísérlet kezdetétől, az első lebontási lépcső végén át egészen a 60 napos inkubáció befejezéséig. 

Az említett nemzetségek a következők voltak: KCM-B-112, Flavobacterium, Mycobacterium, 

Lacunisphaera, Thermomonas, Proteiniphilum, Williamsia, egy nem besorolt Porticoccaceae 

(C1-B045), Extensimonas, Azospira, Cavicella, Comamonas, Ferrovibrio és Geobacter; a 

hozzájuk tartozó előfordulási gyakoriságok a 20. napon pedig rendre az alábbiak: 10-17%, 3-

5%, 3-4%, 2-5%, 2-3%, 1-3%, 1-2%, 1-2%, 1-2%, 1-3%, 1-2%, 0,1-1,4%, 0,8-1,4% és 1-2%. 

Közülük is mindössze a KCM-B-112 (12-15%), Flavobacterium (3-11%), Mycobacterium (6-

9%), Thermomonas (3-5%), Williamsia (2-3%), C1-B045 (2-3%) és a Geobacter (0,5-1,3%) 

maradtak jelen meghatározó mértékben a kísérlet végéig, ráadásul mindegyiküket kimutatták 

már szénhidrogénekkel terhelt talajokban. A KCM-B-112 és a Flavobacterium nemzetség 

tagjai például előszeretettel fordulnak elő erősen olajszennyezett környezetben263–266, a 

Thermomonas az „elöregedett” talajszennyezésekkel hozható összefüggésbe267, a 

Mycobacterium és Williamsia tagjai között pedig ismert alkán- és PAH-bontók vannak58,268–271. 

Ez utóbbi két nemzetség a Rhodococcus-ok viszonylag közeli rokona272, és azokhoz hasonlóan 

szintén rendelkeznek az alifás alkánok lebontásának kulcsenzimét kódoló alkB génekkel272–275. 

A C1-B045 leginkább olajbontó, tengeri mikróbaközösségekben figyelhető meg, de kimutatták 

már kőolajszármazékokkal szennyezett, szárazföldi élőhelyeken is263,276. Az anaerob Geobacter 

nemzetség277 megjelenése arra utalhat, hogy a HKO-szennyezett talajok kétnaponta történő 

átkeverése talán nem juttatott a mezokozmoszokba elegendő mennyiségű levegőt ahhoz, hogy 

megakadályozza bennük az oxigénben szegény mikroélőhelyek kialakulását. Az 
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eredményeimből egyértelműen kitűnik az is, hogy bár a Rhodococcus-ok szintén rendkívül 

elterjedtek szinte bármilyen szennyezett környezetben67,73, a metagenomikai vizsgálatok során 

mégsem tudtam kimutatni a nemzetség tagjait – vagy legalábbis azok nagy arányú jelenlétét – 

a HKO-szennyezett kísérleti talajokban (15. függelék és 13. ábra). 

 

 

13. ábra. A Rhodococcus nemzetség előfordulási gyakoriságának változása a különböző 

bioremediációs kezeléseknek alávetett mezokozmosz rendszerekben (NA: természetes csillapodás; BS: 

biostimuláció; BS+EOM: biostimuláció és EOM-adagolás; BAS: biostimulációval kombinált 

bioaugmentáció; BAS+EOM: biostimulációval kombinált bioaugmentáció és EOM-adagolás). Az egy adott 

mintavételi időpontban feltüntetett eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a DMRT alapján (n≥2; 

P≤0,05). 

A R. qingshengii KAG C és R. erythropolis PR4 törzsekből álló inokulum mindössze 

kb. 4-5%-ra emelte a Rhodococcus nemzetség előfordulási gyakoriságát a bioaugmentált 

talajokban (13. ábra) annak ellenére is, hogy a leoltott sejtmennyiség az BAS és BAS+EOM 

mezokozmoszok kiindulási CFU-jának közel 80%-át tette ki (11.A ábra). A két adatsor 

összevetésekor megfigyelhető különbözet a HKO-szennyezett talajban jelenlévő, számottevő 

mennyiségű VBNC sejtre utalhat. Ez pedig egyúttal arra enged következtetni, hogy az Rpf-

tartalmú EOM adagolása befolyásolhatta a mikrobiális közösség összetételét, amely később 

aztán – egyéb faktorokkal közösen – a fokozott TPH-biodegradációhoz (8. és 9. ábrák) és 

mikrobiális aktivitáshoz (10. és 12. ábrák), illetve a megnövekedett biomasszához vezetett 

(11. ábra). 

A 13. ábrán látható, hogy az inokulumként használt Rhodococcus-ok relatív gyakorisága 

jelentősen, kb. 1-2%-os arányra csökkent az első TPH-lebontási periódus alatt, ám ezt követően 

végig állandó maradt a kísérlet fennmaradó időszakában. A szakirodalomban is akad már példa 

a talajba oltott Rhodococcus törzsek túlélésének vizsgálatára: Pacwa-Płociniczak és 
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munkatársai (2019, 2020) sejtszámlálással, a membránkötött alkán-hidroxiláz (alkH), 

citokróm P450 alkán-hidroxiláz (CYP153) és katekol-2,3-dioxigenáz (C230) enzimeket kódoló 

gének expressziójának tanulmányozásával, illetve shotgun szekvenálással is nyomon követték 

a R. erythropolis CD 130 és CD 167 törzsek sorsát a bioaugmentáció után53,91. Mindezek 

alapján arra jutottak, hogy az általuk leoltott baktériumok mindössze átmeneti változásokat 

okoztak az endogén mikrobióta összetételében, és 42 nap elteltével már a fent említett 

módszerek egyikével sem sikerült őket kimutatni. Az általam kapott eredmények (13. ábra) 

ezzel szemben azt mutatják, hogy a R. qingshengii KAG C és/vagy R. erythropolis PR4 törzsek 

– bár csökkent arányban, de mégis – képesek voltak túlélni és beilleszkedni a HKO-szennyezett 

talaj őshonos baktériumközösségébe. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a bakteriális nemzetségek előfordulási 

gyakoriságának a 15. függelékhez hasonló módon, vagyis kizárólag néhány kiválasztott 

mintavételi napra korlátozott vizsgálata könnyen elfedheti azokat a rövidtávú változásokat, 

amelyeket a különféle bioremediációs kezelések kiváltanak. Éppen ezért a mikrobiális 

közösségek dinamikus változásainak egy jóval részletesebb elemzését mutatom be a 14-

18. ábrákon. A hőtérképek elkészítéséhez minden olyan nemzetséget figyelembe vettem, amely 

a kísérleti időszak bármelyik mintavételi napján legalább 1%-os gyakorisággal fordult elő az 

adott talajmezokozmoszban. Reményeim szerint ezzel jobban elkerülhetem az eredmények 

adatkiválasztásból fakadó torzulását. 

Ahogy az korábban is látszott, a különböző bioremediációs kezeléseknek alávetett HKO-

szennyezett talajokban egy olyan taxon, a KCM-B-112, bizonyult az egyik leggyakoribbnak 

(14-18. ábrák), amely egy nem tenyésztett Acidithiobacillaceae klónnal mutatta a legnagyobb 

hasonlóságot. A KCM-B-112 gyakran kimutatható a – kísérleti talajomhoz hasonlóan 

(9. függelék) – nehézfémekkel és szénhidrogénnekkel erősen terhelt környezeti 

mintákból264,278, így azt feltételezem, hogy az ellenállóképességének köszönhető a domináns 

jelenléte a talajmezokozmoszokban. Szintén a HKO-kban felhalmozódó égéstermékek, 

nehézfémek, PCB- és PAH-vegyületek megjelenése12 magyarázhatja a Mycobacterium magas 

előfordulási gyakoriságát a szennyezett talajban. A nemzetség több képviselője képes a nagy 

molekulatömegű szénhidrogének, akár a négy vagy több benzolgyűrűvel rendelkező PAH-ok 

biodegradációjára is268. Enyhe csökkenésüket követően mind a Luteimonas, mind a C1-B045, 

mind pedig a Iamia esetében megfigyelhető egy általános abundancia-növekedés a 

bioremediáció második szakaszában. Ez egybevág azokkal a tanulmányokkal, amelyek szintén 

e két utóbbi taxon kései fázisú elszaporodásáról számoltak be, és egyben felvetették ezek  
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14. ábra. Az NA talajmezokozmoszban (természetes csillapodás) leggyakrabban előforduló bakteriális 

nemzetségek előfordulásának dinamikus változásait bemutató hőtérkép. A vizsgálathoz minden olyan 

nemzetséget gyakorinak tekintettem, amelyik a kísérleti időszak bármely mintavételi napján legalább 1%-os 

aránnyal fordult elő a talajban. A színek erőssége arányos a relatív gyakoriság számszerű értékével, a 

vörösebb színek magasabb százalékos előfordulást jelznek. 

lényeges, ám mindeddig tisztázatlan szerepét az alifás és policiklusos szénhidrogénekkel 

szennyezett közegek aerob bioremediációjában279,280. Velük szemben az Azospira, 

Lacunisphaera, Extensimonas, Geobacter és Proteiniphilum előfordulási gyakoriságának 

változásai éppen ellentétes trendet mutattak: ezeknek a nemzetségeknek a relatív aránya az első 

TPH-lebontási lépcső során (annak is a második felében, kb. 10-20 nap után) érte el a 

maximumot, majd fokozatosan visszacsökkent a második lépcsőben. Míg a gyors TPH-

biodegradáció P-igénye95 és a gyengén szoloncsákos réti talajokban könnyen  
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15. ábra. A BS talajmezokozmoszban (biostimuláció) leggyakrabban előforduló bakteriális nemzetségek 

előfordulásának dinamikus változásait bemutató hőtérkép. A vizsgálathoz minden olyan nemzetséget 

gyakorinak tekintettem, amelyik a kísérleti időszak bármely mintavételi napján legalább 1%-os aránnyal 

fordult elő a talajban. A színek erőssége arányos a relatív gyakoriság számszerű értékével, a vörösebb színek 

magasabb százalékos előfordulást jelznek. 

megkötődő foszfátok miatt206 a P-tartalmat – az NA kivételével – minden kezelés esetében 

pótolnom kellett a kísérlet során (12.B függelék), addig az Azospira megjelenése (14-18. ábrák) 

észszerű magyarázattal szolgálhat a talajok N-tartalmának egyenletesen magas szintjére (12.C 

függelék): a nemzetség által végzett nitrogénfixáció ugyanis többlet N-forrásként szolgálhatott 

a talajokban281. Ez a folyamat pedig serkentőleg hathatott az endogén olajbontók aktivitására 
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16. ábra. A BS+EOM talajmezokozmoszban (biostimuláció és EOM-adagolás) leggyakrabban előforduló 

bakteriális nemzetségek előfordulásának dinamikus változásait bemutató hőtérkép. A vizsgálathoz minden 

olyan nemzetséget gyakorinak tekintettem, amelyik a kísérleti időszak bármely mintavételi napján legalább 

1%-os aránnyal fordult elő a talajban. A színek erőssége arányos a relatív gyakoriság számszerű értékével, a 

vörösebb színek magasabb százalékos előfordulást jelznek. 

is. Az Azospira relatív gyakoriságának csökkenése (14-18. ábrák) a nemzetség tagjainak 

érzékenységére utalhat a HKO biológiai hozzáférhetőségének növekedése során vagy éppen a 

HKO-biodegradációból felszabaduló, ártalmas komponensekkel szemben. A Lacunisphaera 

tagjait a szakirodalom általában nem kapcsolja közvetlenül a szénhidrogének lebontási 

folyamataihoz, habár többször is kimutatták már őket szennyezett környezetből, például triklór- 
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17. ábra. A BAS talajmezokozmoszban (biostimulációval kombinált bioaugmentáció) leggyakrabban 

előforduló bakteriális nemzetségek előfordulásának dinamikus változásait bemutató hőtérkép. A 

vizsgálathoz minden olyan nemzetséget gyakorinak tekintettem, amelyik a kísérleti időszak bármely 

mintavételi napján legalább 1%-os aránnyal fordult elő a talajban. A színek erőssége arányos a relatív 

gyakoriság számszerű értékével, a vörösebb színek magasabb százalékos előfordulást jelznek. 

etilénnel terhelt talajvízből és alkil-benzolt tartalmazó szennyvízből282,283. Ezek alapján úgy 

gondolom, hogy a kísérlet 15-20. napja környékén tapasztalt elszaporodásuk feltehetően a 

nemzetség tagjai és a talajban előforduló egyéb baktériumok között kialakuló mutualista 

kapcsolatokra vezethető vissza. Az Extensimonas-ok megélnek mind az érintetlen 
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18. ábra. A BAS+EOM talajmezokozmoszban (biostimulációval kombinált bioaugmentáció és EOM-

adagolás) leggyakrabban előforduló bakteriális nemzetségek előfordulásának dinamikus változásait 

bemutató hőtérkép. A vizsgálathoz minden olyan nemzetséget gyakorinak tekintettem, amelyik a kísérleti 

időszak bármely mintavételi napján legalább 1%-os aránnyal fordult elő a talajban. A színek erőssége arányos 

a relatív gyakoriság számszerű értékével, a vörösebb színek magasabb százalékos előfordulást jelznek. 

természetben, mind pedig az ember alkotta, szennyezett környezetben egyaránt284. Az olyan 

anaerob szénhidrogénbontók megjelenése, mint amilyen a Geobacter és a Proteiniphilum, 

valószínűleg az elégtelen levegőellátást jelezheti277,285. A Flavobacterium, Thermomonas és 

Williamsia fajok gyakorisága összességében nőtt a talajok bioremediációja során.  

A Flavobacterium nemzetségbe tartozó baktériumok megtalálhatók olajszármazékokkal terhelt 
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talajokban265,266. Krónikusan szennyezett talajokban a Thermomonas-ok részt vehetnek a 

szénhidrogének lebontási folyamataiban, ám – a Williamsia nemzetség tagjaival ellentétben – 

a PAH-ok biodegradációjára már nem képesek267. Elképzelhető, hogy miután a könnyebben 

lebontható olajfrakciók megfogyatkoztak a különféle módokon kezelt talajokban, és ezzel 

párhuzamosan növekedhetett a toxikusabb HKO-komponensek biológiai hozzáférhetősége a 

bakteriális felületaktív anyagok hatására, a Williamsia éppen a PAH- és PCB-vegyületek 

hasznosításának köszönhetően270,271,286 volt képes elszaporodni a késői TPH-lebontási 

szakaszban. Habár a Sphingomonas és Pseudoxanthomonas szintén arról ismeretesek, hogy 

különféle környezeti szennyezők egész sorát képesek lebontani, többek között például a 

dízelolajat, nyersolajat, alifás szénhidrogéneket (C7-C33), PAH-okat és PCB-ket287–289, ennek 

ellenére érdekes jelenség figyelhető meg a két nemzetség előfordulási gyakoriságát tekintve. 

Az értékeik ugyanis minden kezelés esetében csökkentek a második lebontási szakasz 

kezdetéig, ahonnan – az EOM-mel kiegészített mezokozmoszok kivételével – jobbára már csak 

a Sphingomonas tudott gyarapodni a kísérlet végére. Ez a tendencia utalhat arra, hogy a 

Sphingomonas és Pseudoxanthomonas nemzetségekbe tartozó fajok a kísérlet kezdeti 

szakaszában nem tudtak versenyre kelni a stimulációra fogékonyabb, gyorsan szaporodó 

baktériumokkal, ám ahogy a könnyebben hozzáférhető szénhidrogének elfogytak, elkezdték a 

talajok újrakolonizálását (14-18. ábrák). 

Tekintettel a tényre, hogy az előző bekezdésben tárgyalt nemzetségek mindegyike 

kimutatható volt az összes talajmezokozmoszból (NA, BS, BS+EOM, BAS és BAS+EOM), 

így feltételezem, hogy azok mennyiségi változásait (14-18. ábrák) elsődlegesen a 

talajnedvesség módosítása váltotta ki. Ugyanakkor ezek a gyakoriságok és a mikrobák 

aktivitása vélhetően fokozható volt mind a tápanyagok, mind pedig az EOM hozzáadásával (10-

12. ábrák). 

A WPS-2, Ferrovibrio, Sedimentibacter és Macellibacteroides nemzetségek előfordulása 

egyedül az NPK-kezelt (beleértve tehát a BS, BAS, BS+EOM és BAS+EOM) 

talajmezokozmoszokban haladta meg az 1%-os relatív gyakoriságot. Arányuk minden esetben 

az első TPH-lebontási lépcső alatt (kb. 10-20. nap körül) érte el a maximumot, majd lecsökkent 

(15-18. ábrák). Amíg a WPS-2 leginkább oxigénben gazdag környezetet kedveli, és az 

ökológiai szerepét a szakirodalom is főleg az autotróf CO2-fixációban valószínűsíti290,291, addig 

a Ferrovibrio, Sedimentibacter és Macellibacteroides tagjai mind fakultatív vagy obligát 

anaerob baktériumok292–294. A megjelenésük újra csak azt a feltevést erősíti, hogy a HKO-

szennyezett talajok kétnaponta történt, alapos keverése sem tudta megakadályozni az 

oxigénhiányos mikroélőhelyek kialakulását. Mind a négy nemzetség előfordulhat szennyezett 
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körülmények között: a WPS-2-t például elsőként egy PCB-szennyezett talajból mutatták ki291, 

a Ferrovibrio, Sedimentibacter és Macellibacteroides tagjainak a környezeti 

dekontaminációban betöltött szerepét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mindegyikük 

természetesen jelen van a szénhidrogénbontó közösségekben276,295–297. 

Az EOM adagolására a Pseudomonas nemzetség bizonyult a legfogékonyabbnak, és már 

az inkubáció 5. napjára (13-15%-os relatív gyakorisággal) a legdominánsabb taxonná vált a 

BS+EOM és BAS+EOM jelölésű talajmezokozmoszokban, ám az aránya ezt követően mindkét 

rendszerben gyorsan csökkent egészen az első biodegradációs szakasz végéig (16. és 18. ábra). 

A Comamonas-ok előfordulási gyakorisága is hasonlóképpen változott az EOM-kezelt 

talajokban. Mivel mindkét említett nemzetségbe számos ismert szénhidrogénbontó faj 

tartozik58,298–300, így a korai elszaporodásuk és a HKO-lebontás tendenciája alapján (8. ábra) 

arra következtetek, hogy az EOM adagolásával stimulált Pseudomonas-ok és Comamonas-ok 

fontos szerepet játszottak a bioremediáció első szakaszának fokozott TPH-biokonverziójában 

(9. ábra és 3. táblázat). A teljes inkubáció során egyértelműen növekedett a Rhodococcus-okkal 

közeli rokonságban álló és alkán-1-monooxigenáz génekkel rendelkező nemzetség, az 

olajbontó Gordonia aránya272,275,301,302, míg a Stenotrophomonas törzsek gyakorisága pedig a 

korai lebontási fázis alatt érte el a maximumát (16. és 18. ábra). A Stenotrophomonas nemzetség 

tagjai gyakran ellenállóak a nehézfémekkel szemben, és egyúttal a xenobiotikumok széles 

skálájának biodegradációjára is képesek (beleértve például a PAH-vegyületeket és a 

pirént)58,303,304. Feltételezhető, hogy az említett nemzetségek Rpf által elősegített újraéledése 

nagyban hozzájárulhatott az EOM-adagolással kezelt talajokban tapasztalt, fokozottabb HKO-

lebontáshoz. A fenti eredmények összhangban vannak Su és munkatársainak (2020) egy 

nemrégiben publikált tanulmányával199, amelyben ugyancsak a Pseudomonas és 

Stenotrophomonas nemzetségek túlsúlyba kerüléséről számoltak be az Rpf-kezelésnek 

alávetett, PCB-szennyezett talajok bakteriális közösségén belül. Az Enterobacteriaceae és 

Rhodocyclaceae családokba tartozó baktériumok relatív gyakoriságának növekedése jelezheti 

további, az EOM hozzáadására fogékony olajbontók potenciális jelenlétét is (16. és 18. ábra). 

Mindezek összhangban vannak azokkal a kutatási eredményekkel, amelyek a közelmúltban 

számoltak be az EOM Rpf-tartalmának Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumokra egyaránt 

kifejtett újraélesztő és stimuláló hatásáról117,175,199. Feltételezhető, hogy a BS+EOM és 

BAS+EOM rendszerekben az EOM-adagolással kiváltott CFU-növekedés (11. ábra) állhat az 

olyan bakteriális predátorok elszaporodásának hátterében, mint a Bdellovibrio nemzetség vagy 

a Micavibrionales rend egyik nem tenyésztett képviselője (16. és 18. ábra) – annak ellenére is, 

hogy ezen baktériumok aktivitását a nehézfémek nagy koncentrációja (9. függelék) jelentősen 
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visszavetheti305,306. Érdemes megjegyezni, hogy bár a fent említett, EOM-reszponzív taxonok 

többsége általánosan megtalálható különféle környezeti mintákban, némelyikük humán 

megbetegedéseket is okozhat307. Az Rpf és az EOM környezeti alkalmazhatósága éppen ezért 

további vizsgálatokat igényel majd a jövőben, hogy a rá alapuló kármentesítési technikákat 

biztonságosan lehessen kivitelezni és egyszersmind beépíteni a bioremediációba. 

A 16. függeléken egy Venn-diagramm segítségével szemléltettem, hogy melyek azok a 

nemzetségek, amelyek kezeléstől függetlenül minden HKO-szennyezett talajban egyaránt 

előfordulnak, és melyek azok, amelyek kizárólag bizonyos kezelések hatására jelennek meg.  

A vizsgálathoz továbbra is csak azokat a nemzetségeket vettem figyelembe, amelyeknek az 

előfordulási gyakorisága a kísérleti időszak bármely mintavételi napján elérte legalább az 1%-

ot. Összesen 75 db bakteriális nemzetség teljesítette ezt a feltételt, és ezeknek is mindössze 

36%-a fordult elő a talajok mindegyikében. A felállított kritérium alapján az NA jelű 

mezokozmoszban 46 db, a BS-ben 50 db, BS+EOM-ben 51 db, a BAS-ben 52 db, míg a 

BAS+EOM-ben szintén 52 db nemzetséget figyeltem meg. A rájuk jellemző egyedi 

nemzetségek száma sorban 2, 3, 8, 2 és 1, ezek aránya pedig 4,3%, 6%, 15,7%, 3,8% és 1,9% 

volt. Mindent összevetve, az összes nemzetségből (75 db) 17 db (22,7%) kizárólag az EOM-

mel kiegészített talajmezokozmoszokra volt csak jellemző. Ezek közül is 8 (10,6%) olyat 

találtam, amelyek egyaránt kimutathatók voltak mind a BS+EOM, mind pedig a BAS+EOM 

jelű talajokból, egyértelműen jelezve az Rpf-tartalmú EOM újraélesztő és/vagy stimuláló 

hatását az olyan potenciálisan kiaknázható szénhidrogénbontókra, mint például a 

Pseudomonas, Gordonia, Comamonas vagy a Stenotrophomonas nemzetségekbe tartozó 

baktériumok58,299. Az általam kapott eredmények megerősítik azon tanulmányok felvetéseit, 

amelyek elsőként valószínűsítettek bioremediációs funkciókat a Proteobacteria és 

Actinobacteriota törzsek Rpf-re fogékony tagjainál177,192,195. 

A különböző kezeléseknek alávetett HKO-szennyezett talajok mikrobiális közösségei 

közötti diverzitást (béta diverzitás) PCoA segítségével vizualizáltam, amelyhez a mintákból 

kimutatható minden OTU-t figyelembe vettem. A bioremediáció 0., 20. és 60. napján vett 

minták vizsgálatából nyert eredmények a 19. ábrán láthatók. 

A PCoA analízis azt mutatta, hogy a különböző módokon összeállított talajmezokozmosz 

rendszerek mikróbaközösségei nem különböztek egymástól jelentősen a bioremediáció 

kezdetén – még az allokton Rhodococcus törzsek inokulációja ellenére sem –, a kísérlet 

előrehaladtával azonban egyre inkább eltértek. Érdekes módon, az inkubáció 0., 20. és 60. 

napján vett minták közösségei sokkal jobban elkülönültek egymástól, mint az egy adott 

mintavételi napon vizsgált, ám különböző módokon kezelt minták összetétele. A 20 napos 
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inkubációt követően a BS és BAS rendszerek mikrobiális közösségei hajlamosak voltak 

egymáshoz közelebb csoportosulni, azaz egyre jobban hasonlítottak egymásra.  

A klasztereződés alapján a BS+EOM és BAS+EOM talajminták is egymáshoz hasonló 

mikrobiótával rendelkeztek. Ennek ellenére a hagyományos bioremediációs kezelések (BS és 

BAS) jóval közelebb helyezkedtek el az NA talajmintákhoz, mint az EOM-adagoláson alapuló 

bioremediáció mintái. A kármentesítés végére (60. nap) a talajmezokozmoszok mindegyike 

kissé közelebb rendeződött a másikhoz, amely azt jelzi, hogy a mikrobiális közösségeik között 

csökkentek a különbségek. Ez utóbbihoz hasonló eredményre jutott Pacwa-Płociniczak is, aki 

munkatársaival (2020) együtt szintén csökkenést figyelt meg a mikróbaközösségek 

összetételének varianciájában egy régóta olajjal szennyezett talaj bioremediációja során91. 

 

 

19. ábra. A különböző módon kezelt talajokból a bioremediáció 0., 20. és 60. napján vett minták OTU-alapú 

bakteriális közösségeinek Bray-Curtis-féle hasonlóságon alapuló PCoA elemzése (khaki gömbök: NA, 

természetes csillapodás; zöld gömbök: BS, biostimuláció; citromsárga gömbök: BS+EOM, biostimuláció és 

EOM-adagolás; kék gömbök: BAS, biostimulációval kombinált bioaugmentáció; narancssárga gömbök: 

BAS+EOM, biostimulációval kombinált bioaugmentáció és EOM-adagolás). 

 

5.3.2.5. A különböző kezeléseknek alávetett talajok fitotoxikológiája 

 

A TPH-szennyezés mérséklődése nem minden esetben jár együtt a talaj toxicitásának 

csökkenésével, így a talaj állapotára vonatkozó információk begyűjtése és értékelése bármilyen 
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kármentesítési eljárás utánkövetésénél elengedhetetlen fontosságú44. A munkám során az indiai 

mustár IG% értékeiből (4.8.10. fejezet) következtettem a kompozit talaj minőségére (t0), 

valamint a hagyományos és az EOM-stimulált bioremediációs technikák által kiváltott TPH-

csökkenés ökotoxikológiai hatásaira (t60). Az eredményeket minden esetben a nem szennyezett 

kontroll talajban kapott csírázási és gyökérhossz adatok felhasználásával normalizáltam. Ebből 

pedig egyértelműen kiderült, hogy már önmagában a HKO-szennyezés is 43%-ra csökkentette 

az indiai mustár csírázási indexét a kiindulási (t0) talajban (20. ábra). 

 

 

20. ábra. A mustárnövények csírázási indexei (színes oszlopok) és a TPH-tartalmak (kék rombuszok) a 

kísérlet kiindulásakor vett, HKO-szennyezett kompozit talajban (t0), valamint a 60 napos bioremediáción 

átesett talajokban (t60) (NA: természetes csillapodás; BS: biostimuláció; BS+EOM: biostimuláció és EOM-

adagolás; BAS: biostimulációval kombinált bioaugmentáció; BAS+EOM: biostimulációval kombinált 

bioaugmentáció és EOM-adagolás). Az egy adatsoron belül feltüntetett eltérő betűk szignifikáns 

különbségeket jelölnek a DMRT alapján (n≥6; P≤0,05). 

A kísérlet végén (t60) elvégzett fitotoxikológiai vizsgálatok alapján az NA, BS, BS+EOM, 

BAS és BAS+EOM kezelések hatására a kezdeti értékhez képest szignifikánsan alacsonyabb – 

szám szerint 36%, 24%, 13%, 25% és 24%-os – csírázási indexeket állapítottam meg minden 

talajban. Ezek a változások ráadásul hasonló tendenciát mutattak a mintákból ugyanezekben az 

időpontokban mért TPH-tartalmakkal (20. ábra). Mindebből arra következtetek, hogy a 

mustárnövények GI% értékeiben megfigyelt csökkenések hátterében újra csak a már említett 

okok állhatnak (5.3.2.2. fejezet), hiszen a HKO-biodegradáció toxikus bomlástermékeinek 

felhalmozódása vagy a bakteriális felületaktív anyagok határására egyre mobilisabb és 

hozzáférhetőbb, ártalmas HKO-komponensek egyaránt gátolhatták a mustármagok csírázását 

és a magoncok gyökérnövekedését. 
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A szakirodalomban rendelkezésre álló adatok meglehetősen ellentmondásosak a 

tekintetben, hogy a bioremediácó során csökkenő TPH-koncentráció kedvező-e a növényi 

magok csírázására31,88,89 vagy éppen káros hatással van rájuk44,308. Az általam kapott eredmény 

leginkább azokat a tanulmányokat látszik alátámasztani, amelyek szerint a komplex fitotoxikus 

hatásokat a szennyezőanyagként jelen lévő szénhidrogének mennyisége éppúgy 

befolyásolhatja, mint azok természete (pl. szerkezet, molekulatömeg, stb.)26,309. 

Ebből kifolyólag további vizsgálatokat végeztem annak érdekében, hogy még teljesebb 

képet kaphassak a hagyományos és az EOM-használaton alapuló kármentesítési technikáknak 

a kísérleti talajom minőségére gyakorolt hatásairól. A kiindulási, illetve a különböző 

kezeléseknek alávetett talajokban kicsírázott mustárnövények gyökércsúcsi merisztematikus 

sejtjeinek vitalitását és membránintegritását fluoreszcens mikroszkópiával elemeztem (4.8.11. 

fejezet). Ez a két paraméter a gyökércsúcs általános életképességét jellemzi, és egyben a 

növényt érő stresszhatások igen érzékeny indikátorának számítanak az egyedfejlődés korai 

szakaszában19. Az itt kapott eredményeimet a 21. ábrán mutatom be. 

 

 

21. ábra. A (A) mustárnövények gyökércsúcsi merisztéma vitalitása (FDA-fluoreszcencia alapján) és (B) a 

halott merisztematikus sejtek mennyisége (PI-fluoreszcencia alapján) a kísérlet kiindulásakor vett, HKO-

szennyezett kompozit talajban (t0), valamint a 60 napos bioremediáción átesett talajokban (t60) 

(NA: természetes csillapodás; BS: biostimuláció; BS+EOM: biostimuláció és EOM-adagolás; BAS: 

biostimulációval kombinált bioaugmentáció; BAS+EOM: biostimulációval kombinált bioaugmentáció és 

EOM-adagolás).  Az eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a DMRT alapján (n≥14; P≤0,05). 

A fluoreszcens festés alapján megállapítható, hogy a HKO-szennyezett kompozit talajban 

(t0) mért értékekhez képest a bioremediáción átesett talajok (t60) mindegyikében szignifikánsan 

növekedett csíranövények gyökércsúcsi merisztémájának vitalitását jelző FDA-fluoreszcencia, 

miközben a benne található halott sejtek mennyiségével arányos PI-fluoreszcencia pedig 
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szignifikánsan csökkent (21. ábra). Mindezek szerint a remediált talajokban fejlődő 

mustárnövények alapvetően jobb életképességgel jellemezhetők, mint a kiindulási kompozit 

talajban növesztett társaik. 

A fitotoxikológiai kísérleteimmel tehát kimutattam, hogy bár az indiai mustár csírázását 

vélhetően gátolták a HKO biodegradációjának közti- és melléktermékei (20. ábra), az ennek 

ellenére kicsírázó magokból kifejlődő növények már jóval életképesebbnek mutatkoztak a 

talajjavítás utáni mintákban (21. ábra). 

A legtöbb tanulmány kizárólag a csírázási indexekre támaszkodik, ha a kármentesítésen 

átesett talajok fitotoxicitásának értékeléséről van szó. A munkám során én mégis bevontam a 

mustárnövények merisztematikus sejtjeinek vitalitását és membránintegritását is a vizsgálandó 

paraméterek közé annak érdekében, hogy átfogóbb tudást szerezhessek a bioremediáció 

hatásairól. Ugyan a jelen kutatásomnak nem volt célja a gyökércsúcsi merisztematikus 

zónákban tapasztalt változások mögött húzódó okok felderítése, de a látszólag ellentmondásos 

eredmények alapján mégis egyértelműen megállapítható az, hogy a növényekben kiváltott 

ökotoxikológiai válaszok jóval bonyolultabbak annál, mint hogy azokat pusztán a csírázás vagy 

a gyökérnövekedés gátlásával jellemezni lehessen. A kísérleteim egyúttal tovább erősítik azt a 

felvetést is, miszerint a TPH-tartalom csökkenése nem feltétlenül mutat közvetlen összefüggést 

a talaj toxicitásának mérséklődésével, és ennélfogva a szénhidrogén-koncentráció monitorozása 

sem lehet önmagában elegendő paraméter a remediációt követő környezeti kockázatok 

becsléséhez26,44. 

 

5.3.2.6. SWOT-analízis 

 

Az értékelési szempontok alapján (4.10. fejezet) készített elemzést az 5. táblázatban 

mutatom be (lásd a következő oldalon). 
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5. táblázat. Az általam használt bioremediációs eljárások és az Rpf-tartalmú EOM hasznosíthatóságának 

SWOT-analízise. 

Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) 

 A HKO-szennyezett talajban már az optimális 

nedvességtartalom beállításával (NS+W és NA), 

további beavatkozások nélkül is megindul a 

szennyezőanyag lebontása. Ennek elérése pedig 

öntözéssel is könnyen megoldható. 

 A BS és BAS eljárások, illetve azok EOM-mel 

serkentett változatai is hatékonyan csökkentették 

a szennyezőanyag koncentrációját. 

 A biostimulációhoz (NS+MM és BS) alkalmazott 

MM-tápoldat, valamint az NPK-adagolás nem 

jelentenek környezeti kockázatot. 

 Az EOM komponensei szintén nem veszélyesek a 

környezetre nézve, ráadásul egy részük rövid idő 

alatt természetes úton elbomlik, így az EOM 

jelentősebb kockázat nélkül is alkalmazható a 

hagyományos bioremediációs kezelések 

kiegészítéseként. 

 A M. luteus sejteket a módosított LMM-ben 

szaporítva, az EOM viszonylag olcsón 

előállítható. Ez költséghatékonyság 

szempontjából előnyösebb lehet, mint a 

szakirodalomban eddig használt összetételű 

LMM. 

 A bioaugmentációhoz használt Rhodococcus 

törzsek már kisebb inokulum méretben is 

alkalmasak lehetnek a KO lebontására, és mivel 

nem patogén mikroorganizmusok, így 

biztonságosan alkalmazhatók egy környezeti 

kármentesítés során. 

 A megfelelő előkísérletekkel egyszerűen és 

könnyen megtervezhető a szükséges beavatkozás 

típusa és annak mértéke. 

 Már viszonylag rövid kezelési időtartam alatt is 

hatékony olajbontás érhető el. 

 Az általam vizsgált eljárások egyike sem invazív, 

és nem járnak a kármentesíteni kívánt közeg 

nagymértékű bolygatásával sem. 

 Terepi alkalmazáshoz a biostimuláns (MM, NPK, 

EOM) anyagok és az inokulum kijuttatása 

öntözéssel vagy injektálással biztosítható. 

 A kármentesíteni kívánt terület, illetve a 

szennyezett közeg jellemző tulajdonságainak 

ismerete elengedhetetlen a bioremediáció 

sikeréhez. 

 A nem megfelelő mintavétel ronthatja az előzetes 

vizsgálatok eredményeinek használhatóságát. 

 A szénhidrogénbontó mikroorganizmusok 

egyenként nem feltétlenül alkalmasak összetett 

szennyezőanyagok biodegradációjára is. 

 A törzsek viselkedése és szénhidrogénbontó 

hatékonysága eltérhet a kontrollált, laboratóriumi 

körülmények között, illetve terepen. 

 A bioaugmentáció sikerét (beleértve az 

inokulumként kijuttatott sejtek túlélését és azok 

hatékonyságát is) befolyásolják az exogén és a 

bennszülött fajok között kialakuló pozitív vagy 

negatív kölcsönhatások, illetve számos egyéb 

biotikus és abiotikus faktor. A környezeti 

stresszorok hatására a kijuttatott 

mikroorganizmusok VBNC állapotba 

kerülhetnek. 

 Az első TPH-lebontási periódust követően (20. 

nap) csökken az olajbontás sebessége és 

hatékonysága: a szennyezőanyag 

koncentrációjának csökkenése döntően ebben a 

periódusban történik. 

 A beavatkozás során legalább olyan fontos az 

egyes paraméterek állandó monitorozása 

(szennyezőanyag koncentrációja, 

nedvességtartalom, elemtartalom, mikrobiális 

aktivitás és sejtszám, stb.), mint a kezelés 

hatásának utánkövetése. Mindezek 

többletköltséggel járhatnak. 

 Az utómonitoringként alkalmazott fitotoxicitás 

tesztek eredménye kettős: egyrészről némileg nőtt 

a talaj toxicitása a kezelések hatására, ám a 

kicsírázott növények életképesebbnek 

bizonyultak. 

 A KO-ok teljes mértékű biodegradációját nem 

sikerült elérni az általam alkalmazott 

kármentesítési módszerekkel (habár a teljes 

mineralizációjukra mind eddig a szak-

irodalomban sem akadt példa). 
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5. táblázat (folytatás). Az általam használt bioremediációs eljárások és az Rpf-tartalmú EOM 

hasznosíthatóságának SWOT-analízise. 

Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) 

 A beavatkozások egyszerű módszerekkel, nagy 

gép-, munka- és költségigény nélkül is 

kivitelezhetők. 

 További kísérletekkel a kármentesítési 

paraméterek tovább optimalizálhatók és 

területspecifikussá tehetők. 

 A szükségszerű előzetes vizsgálatokat követően a 

hagyományos és az EOM-adagolással kiegészített 

bioremediációs eljárások más szennyezőkkel 

terhelt közegek kezelésére is potenciálisan 

adaptálhatóvá válnak. 

 Az EOM adagolási dózisának optimalizálása 

növelheti a kármentesítés hatásfokát. 

 Az EOM-ben található Rpf, a hozzá 

funkcionálisan hasonló fehérjék, valamint az 

újraéledési folyamatokban potenciálisan fontos 

szerepet betöltő poliszacharidok alkalmazása 

elképzelhető más szennyezőkkel terhelt közegek 

kármentesítésében is. 

 A tisztított, rekombináns Rpf fehérje jelentős 

potenciállal rendelkezhet a környezeti 

rehabilitációs folyamatokban. 

 Az EOM-kezelés esetében az olajbontás 

sebessége jelentősen lecsökken a remediáció 20. 

napjára, amely az EOM ismételt adagolásával 

esetleg újra növelhető. 

 A HKO-szennyezett talaj endogén 

mikrobiótájának adaptív képessége és 

flexibilitása kiaknázható: a közeg alkalmas lehet 

olyan autochton olajbontók izolálására vagy 

dúsítási kultúrák előállítására, amelyek 

alkalmazásával valószínűleg hatékonyabb 

kármentesítés érhető el. 

 A több fajból álló, mesterségesen összeállított 

mikrobiális konzorciumok vagy a szennyezett 

közegből feldúsított kultúrák nagyobb 

hatékonysággal alkalmazhatók az összetett 

szennyezések semlegesítésére, mint a tiszta 

tenyészetek. 

 A léptéknövelés nem volt jelentős hatással a 

biodegradáció hatékonyságára, így a mikro- és 

mezokozmosz kísérletek eredményeinek 

felhasználásával nagy biztonsággal megjósolható 

egy terepi léptékű kármenetesítés sikere. 

 A kezelések segíthetik a terület rekultivációját. 

 A szennyezőanyag koncentrációjának határérték 

alá történő csökkentése időben elhúzódhat. 

 A biodegradáció során a szennyezőanyag egyes 

komponensei a SOM-ban vagy az 

agyagszemcséken immobilizálódhatnak, így azok 

biológiai hozzáférhetősége csökken, és hosszan 

tartó szennyezés alakulhat ki. 

 A bakteriális felületaktív anyagok hatására a 

talajszennyezők biológiai hozzáférhetősége nő, 

ami növelheti a talaj toxicitását. 

 A biodegradáció során a lebontásnak ellenálló 

(perzisztens) szennyezőanyag-komponensek 

relatív koncentrációja megnövekedhet, amely 

káros hatással lehet a további folyamatokra. 

 A biodegradáció során toxikus bomlástermékek 

keletkezhetnek, amelyek gátolhatják a további 

folyamatokat. 

 A csírázási index alapján a hagyományos és 

EOM-stimulált bioremediációs eljárások hatására 

növekedett a HKO-szennyezett talajok toxicitása, 

habár a kicsírázott növények életképesebbek a 

kezelt talajokban. 

 Kevésbé hatékony biodegradáció esetén 

utókezelési eljárásokról kell gondoskodni. 

 Az EOM hatására elszaporodnak olyan lebontó 

mikroorganizmusok, amelyek potenciálisan 

humán/növényi patogének is lehetnek. Éppen 

ezért további vizsgálatok szükségesek, hogy az 

EOM-kezeléseket biztonságosan alkalmazhassuk 

in situ kezelésként. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A kutatásaim során talajmikrokozmosz kísérletekben modelleztem egy vasúti területről 

származó HKO-szennyezett talaj ex situ bioremediációs lehetőségeit, majd az így kapott 

információk alapján léptéknövelt rendszerekben (talajmezokozmoszokban) vizsgáltam a  

M. luteus extracelluláris szervesanyagának környezeti hasznosíthatóságát. A kísérletek során 

nyomon követtem a TPH-tartalom, valamint a mikrobiális aktivitás, biomassza és 

közösségösszetétel alakulását a különféle bioremediációs kezeléseknek alávetett talajokban. A 

talajjavítást követően pedig fitotoxikológiai tesztekkel következtettem a talajminőségben 

bekövetkezett változásokra. 

 

A kutatómunkám főbb eredményeit a célkitűzéseknél megfogalmazott kérdésekre adott 

válaszokként, a következő pontokban összegzem: 

 

1. A HKO-szennyezett terület közelében mintázott, nem szennyezett kontroll talaj legtöbb 

tulajdonsága (pl. semleges pH, SOM- és karbonáttartalom) kedvezőnek bizonyult a 

bioremediáció szempontjából, habár az agyagossága a felvehető vízmennyiséget 

csökkentheti, míg a szalinitás egyes sóérzékeny fajokat gátolhat. A HKO-szennyezett 

kompozit talaj C/N aránya a KO-ok biodegradációjához megfelelő értékhez közeli, a 

hozzáférhető P-tartalom azonban rendkívül alacsony volt. A nagy TPH-tartalom ellenére 

a szennyezett és a kontroll talaj AHB-sejtszámai nagyjából megegyeztek, ezenfelül a 

talajból visszaextrahált HKO FTIR spektrumán is egyértelműen megjelentek olyan 

elnyelési sávok, amelyek a szennyezés helyszínén természetesen lejátszódó, mikrobiális 

olajbontásra utaltak. Mindezek alátámasztották, hogy a talaj mikrobiális aktivitása a 

megfelelő stimulánsokkal (pl. víz, NPK, EOM) fokozható, így pedig alkalmas a 

bioremediáció kivitelezésére. 

2. A talajmikrokozmosz kísérletek alapján minden kezelés (vízhozzáadás, biostimuláció és 

bioaugmentáció) serkentette a mikrobiális aktivitást és olajbontást, ezek mértéke azonban 

kezelésenként eltérőnek bizonyult. A TPH-biokonverzió a biostimulált és bioaugmentált 

talajokban volt a leghatékonyabb. 

3. A bioaugmentáció során mind a kisebb (107 CFU g-1), mind a nagyobb inokulum méret 

(109-1010 CFU g-1) alkalmazásakor idővel drasztikus csökkenést figyeltem meg a 

telepképző sejtszámokban, amelyet a leoltott sejtek stresszfaktorokkal (pl. biológiailag 

könnyen lebontható olajfrakciók megfogyatkozása, a toxikus bomlástermékek 
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feldúsulása, stb.) kiváltott VBNC-állapotba kerülésével vagy elpusztulásával hoztam 

összefüggésbe. Az alkalmazott inokulum mérete a TPH-biokonverziót is befolyásolta. Az 

alacsonyabb sejtszámban R. qingshengii KAG C baktériumtörzzsel leoltott talajokból 

mért TPH-biokonverzió volt szignifikánsan magasabb a biostimulált talaj értékénél, míg 

a R. erythropolis PR4 törzsből készített, kisebb méretű inokulum már jóval 

hatékonyabbnak bizonyult mindkettőnél. A nagyobb inokulum alkalmazása ezzel 

szemben a R. qingshengii KAG C biokonverziós hatékonyságát jelentősen javította, míg 

a R. erythropolis PR4 törzs teljesítménye nem változott szignifikánsan a kis méretű 

inokulum alkalmazásához képest. A fentiek alapján elmondható, hogy a bioaugmentáció 

sikere egyaránt múlhat az alkalmazni kívánt baktériumtörzsön és annak mennyiségén is, 

hiszen az inokulum méret növelésével nem minden esetben sikerült hatékonyabb 

szennyezőanyaglebontást elérnem. Éppen ezért az alacsonyabb sejtszámú 

bioaugmentáció esetemben jóval célravezetőbb és költséghatékonyabb a HKO-

szennyezett talaj kezeléséhez. 

4. A léptéknövelés nem volt jelentős hatással a HKO-biodegradáció hatékonyságára, így a 

mikro- és mezokozmosz kísérletek eredményeinek felhasználásával nagy biztonsággal 

megjósolható egy terepi léptékű kármenetesítés sikere. 

5. Az általam módosított LMM-ben szaporított M. luteus sejtek által termelt Rpf fehérje 

rendelkezett muralítikus aktivitással, így a költségesebb tápkomponensek lecserélése 

révén előállított EOM hatékonyan és egyben gazdaságosabban alkalmazható akár 

(fél)terepi körülmények között is. A HKO-biokonverzió, a mikrobiális aktivitás, valamint 

a sejtszámok tekintetében is szignifikánsan magasabb értékeket mértem az EOM 

hozzáadásával összeállított talajmezokozmoszokban, mint az EOM-et nem tartalmazó, 

megfelelő kontroll rendszerekben. Az EOM-adagolás tehát nem csak az endogén 

mikrobióta TPH-biodegradációját stimulálta, de hosszabb távon fokozta a korábban Rpf 

segítsége nékül izolált baktériumtörzsekből (R. qingshengii KAG C és 

R. erythropolis PR4) álló inokulum biokonverziós hatékonyságát is. 

6. Az EOM-kezelés hatására a HKO-szennyezett talajok mikrobiális közösségén belül 

megemelkedett az egyedi szénhidrogénbontó nemzetségek előfordulási gyakorisága, 

mint például a Pseudomonas, Comamonas, Stenotrophomonas és Gordonia, amelyek a 

fokozott aktivitásukkal hozzájárulhattak az EOM hozzáadásával összeállított 

mezokozmoszok hatékonyabb TPH-lebontásához. 

7. A bioremediációt követő fitotoxikológiai kísérleteimmel kimutattam, hogy a TPH-

tartalom csökkenésének ellenére az indiai mustár csírázási indexe minden kezelt talajban 
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csökkent (vélhetően a HKO-biodegradáció közti- és melléktermékeinek hatására),  

a mégis kicsírázó magokból fejlődő növények azonban jóval életképesebbnek 

mutatkoztak. A látszólag ellentmondásos eredmények alapján egyértelműen 

megállapítható, hogy a növényekben kiváltott ökotoxikológiai válaszok jóval 

bonyolultabbak annál, mint hogy azokat pusztán a csírázás vagy a gyökérnövekedés 

gátlásával jellemezni lehessen. A TPH-tartalom csökkenése ugyanis nem feltétlenül 

mutat közvetlen összefüggést a talaj toxicitásának mérséklődésével. 

 

A kutatásaim során elért eredményekből kitűnik, hogy az EOM környezetvédelmi 

alkalmazása kiemelkedő fontossággal bírhat az olyan komplex és a jelenleg rendelkezésre álló 

módszerekkel csak nehezen (és teljes mértékben nem is) semlegesíthető szennyezőanyagok 

okozta károkkal szemben, mint amilyenek a HKO-ok. 
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7. SUMMARY 

 

In my research, I constructed soil microcosm experiments in order to model the ex situ 

bioremediation of used lubricant oil (ULO)-polluted soils obtained from a railway marshaling 

yard. Then, I evaluated the feasibility of EOM from M. luteus for environmental rehabilitation 

in scaled up systems (soil mesocosms). In the case of all treatments, changes in TPH 

concentrations, microbial activity, culturable cell counts and microbial community composition 

were monitored throughout the experiment. Soil rehabilitation experiments were followed by 

subsequent phytotoxicology tests to assess information about the alterations in fertility. 

 

The main results of my research work are summarized in the following points: 

 

1. Most characteristics (e.g. neutral pH, SOM, carbonates) of the uncontaminated control 

soil, taken from an area directly adjacent to the ULO-polluted site, were revealed to be 

favourable for bioremediation. However, its fine clay grains can strongly adsorb water and 

its salinity can be an inhibiting factor for salt-sensitive species. The C/N ratio the ULO-

polluted composite soil was close to an optimal value for biodegradation of lubricant oils, 

while the available P was really low. Despite the elevated concentration of TPHs, 

culturable AHB were counted at a similar number both in the contaminated and control 

soils. Moreover, the FTIR spectrum of spillt ULO showed absorption bands suggesting 

naturally occuring microbial oil degradation at the site of contamination. Based on the 

above-mentioned observations, the microbial activity of the studied soil could be 

accelerated by adequate stimulatory agents (e.g. moisture, NPK, EOM); thus, it could be 

subjected to bioremediation treatments. 

2. Based on the soil microcosm experiments, microbial activity and hydrocarbon 

biodegradation were enhanced by each treatment (water addition, biostimulation and 

bioaugmentation) to varying degrees. Biostimulation and bioaugmentation proved to the 

most effective regarding TPH bioconversion. 

3. Regardless of applying a smaller (107 CFU g-1) or a larger size (109-1010 CFU g-1) of 

inoculum, the cultivable cell counts of AHB significantly decreased with the incubation 

time in the inoculated soils, possibly due to the transition of introduced strains into a 

VBNC state induced by environmental stresses (e.g. the declining bioaccessibility of 

contaminants, accumulation of toxic intermediates, etc.) or even cell death. TPH 

bioconversions proved to be affected by the size and type of the inoculum. Applying a 
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smaller inoculum size of R. qingshengii KAG C did not improve the biodegradation 

performance compared to the biostimulation treatment, while the low level of inoculation 

with R. erythropolis PR4 proved to be more effective. By contrast, the usage of a larger 

size of the R. qingshengii KAG C inoculum led to a significantly enhanced ULO 

biodegradation. Meanwhile, the application of a larger inoculum size did not cause a 

significantly enhanced performance in ULO bioconversion by R. erythropolis PR4 as 

compared to the use of the smaller size of the inoculum. These findings substantiate that, 

although the success of bioaugmentation strongly depends on the type and amount of the 

bacterial strain applied; increasing the number of degrader cells does not necessarily have 

a positive correlation with increased soil decontamination. Therefore, the application of a 

smaller inoculum size for bioaugmentation can be more economically justified for the 

rehabilitation of ULO-polluted soils. 

4. Scaling up the bioremediation did not have a remarkable effect on the efficiency of ULO 

biodegradation, so that, the success of a field-scale remediation can be predicted using the 

results obtained from the micro- and mesocosm experiments. 

5. Rpf protein, produced by M. luteus cells growing on my modified LMM, showed 

muralytic activity. Thus, as a result of replacing several expensive components of LMM, 

EOM could be used effectively and more economically even in (semi-) field conditions. 

ULO bioconversion, microbial activity, and culturable cell counts were significantly 

higher in EOM-treated soils than in the corresponding control soils. Thus, EOM-addition 

not only stimulated the TPH biodegradation of the indigenous microbiota, but also 

enhanced biodegradation performance of a bacterial inoculum, comprising previously 

neither resuscitated nor EOM-treated strains (R. qingshengii KAG C and 

R. erytropolis PR4). 

6. The supplementation of EOM to the ULO-polluted soils induced the proliferation of 

unique EOM-responsive hydrocarbonoclastic bacterial genera such as Pseudomonas, 

Comammonas, Stenotrophomonas, and Gordonia, that presumably contributed to the 

enhanced TPH biodegradation of EOM-treated mesocosms with increased activity. 

7. Soil phytotoxicity experiments, performed following bioremediation, demonstrated that, 

although the germination rate of Indian mustard was inhibited (presumably due to the 

accumulation of intermediates and by-products from ULO biodegradation), the 

germinated seedlings became more viable and vital when grown in the remediated soils. 

The seemingly contradictory results imply that ecotoxicological responses induced in 

plants are much more complicated than being characterized by simply the inhibition of 
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germination or root development. Our findings further corroborate that a reduction in TPH 

and decreased soil toxicity do not necessarily have a direct correlation. 

 

The results of my research demonstrate that the environmental application of EOM can 

be of paramount importance against the damages caused by contaminants, such as (used) 

lubricant oils, which are complex in composition and difficult to neutralize with currently 

available methods. 
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9. FÜGGELÉKEK 

1. függelék. A különféle stimulánsok mikrobiális újraéledést kiváltó hatásai. 

Jelmolekula Funkció Microorganizmus Referencia 

Autoindukálószerek 

(AI) 

Sejtek közötti 

kommunikáció 

(quorum sensing) 

Escherichia coli, Vibrio cholerae, 

Vibrio vulnificus 

[F1], [F2], [F3]* 

Újraéledést 

elősegítő faktorok 

(Rpf) 

Muralítikus 

aktivitás 

(peptidoglükán 

hidroláz) 

Amycolatopsis echigonensis, 

Amycolatopsis niigatensis, 

Arthrobacter niigatensis, Rhodococcus 

kyotonensis, Arthrobacter alkaliphilus, 

Arthrobacter echigonensis, 

Arthrobacter albidus, Curvibacter 

fontana, Curvibacter fontana, 

Curvibacter fontana, Gordonia 

jinhuaensis, Rhodococcus 

biphenylivorans, Rhodococcus soli, 

Arthrobacter liuii, Bacillus sp., 

Castellaniella ginsengisoli 

[170], [172], 

[171], [186], 

[145], [187], 

[188], [193], 

[195] 

Katalázok Hidrogén peroxid 

lebontása vízre és 

oxigénre 

Vibrio cholerae [163] 

Sziderofórok Fe3+-ion kelációja Bacillus megaterium,  Cyclobacterium 

sp., Maribacter sp., Winogradskyella 

sp., Hyphomonas sp., Reinekea sp., 

Simiduida sp., Sulfitobacter sp., 

Micrococcus polysiphoniae 

[F4], [F5]* 

*A hozzájuk tartozó hivatkozásokat lásd a 114. oldalon. 
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2. függelék. A M. luteus-ból származó Rpf fehérje újraéledést elősegítő hatását vizsgáló tanulmányok. 

Rpf-tartalmú EOM segítségével újonnan izolált baktériumok 

Törzs Eredeti közeg Referencia 

Rhodococcus kyotonensis DS472T Talaj [172] 

Amycolatopsis echigonensis LC2T, Amycolatopsis 

niigatensis LC11T 

Talaj [170] 

Arthrobacter niigatensis LC4T, Arthrobacter alkaliphilus 

LC6T, Arthrobacter echigonensis LC10T, Arthrobacter 

albidus LC13T 

Talaj [171] 

Curvibacter fontana AQ9T, Curvibacter fontana AQ10, 

Curvibacter fontana AQ12 

Kútvíz [173] 

Arthrobacter sp. LC13T  Vulkanikus kőzet [144] 

SR6, SR2, SR3, SR5, SR1, SR4 (amelyek rendre a 

következőkkel mutatták a legnagyobb hasonlóságot: 

Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., Chryseobacterium sp., 

Alcaligenes sp., Alcaligenes sp., Alcaligenes sp.) 

PCB-szennyezett talaj 

(elektronikai 

hulladékhasznosítóból) 

[175] 

TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, TG6, TG7, TG8, TG9, TG11, 

TG10 (amelyek rendre a következőkkel mutatták a 

legnagyobb hasonlóságot: Pseudomonas sp., Pseudomonas 

sp., Pseudomonas sp., Alcaligenes sp., nem tenyésztett 

Bacillus sp. klón, Mycobacterium sp., Mycobacterium sp., 

nem tenyésztett Agromyces sp. klón, nem tenyésztett 

Rhodococcus sp. klón, nem tenyésztett Rhodococcus sp. 

klón, Rhodococcus erythropolis) 

PCB-szennyezett folyami 

üledék 

[180] 

Rhodococcus biphenylivorans TG9T  Folyami üledék 

(elektronikai 

hulladékhasznosítóhoz 

közel) 

[145] 

YRJ1, YRJ2, YRJ3, YRJ4, YRJ5, YRJ6, YDWLR6 

(amelyek rendre a következőkkel mutatták a legnagyobb 

hasonlóságot: Ochrobactrum lupini, Bacillus anthracis, 

Lysinibacillus fusiformis, Bacillus subtilis, Bacillus 

subtilis, Moraxella osloensis, Gordonia otitidis) 

Nyomda- és festőipari 

szennyvíz 

[174] 
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2. függelék (folytatás). A M. luteus-ból származó Rpf fehérje újraéledést elősegítő hatását vizsgáló 

tanulmányok. 

Rekombináns Rpf segítségével újonnan izolált baktériumok 

Törzs Eredeti közeg Referencia 

Gordonia jinhuaensis ZYR51T  Gyógyszergyári szennyvíz [186] 

ZYM1, ZYM3, ZYZR4, ZYXR1 (amelyek rendre a 

következőkkel mutatták a legnagyobb hasonlóságot: 

Candidimonas nitroreducens, Candidimonas 

nitroreducens, Gordonia otitidis, Leucobacter aridicollis) 

Gyógyszergyári szennyvíz [F6]* 

Rhodococcus soli DSD51WT  Talaj [187] 

Arthrobacter liuii DSXY973T Sivatagi talaj [188] 

ZS2R562, ZS2R631, ZS2R563, ZS2R8, ZS2R1, ZS2R63, 

ZS2R51, ZS2R661, ZS2R14, ZS2R17 (amelyek rendre a 

következőkkel mutatták a legnagyobb hasonlóságot: nem 

tenyésztett Bordetella sp. klón, Bordetella petrii, 

Pandoraea sp., nem tenyésztett baktérium klón, nem 

tenyésztett Novosphingobium sp. klón, Bacillus sp., 

Bacillus sp., Arthrobacter sp., Nocardiopsis sp., nem 

tenyésztett Mycobacterium sp. klón) 

Hulladék-komposzt [189] 

SAS19, SAS20, SAS21 (amelyek rendre a következőkkel 

mutatták a legnagyobb hasonlóságot: Bacillus sp., 

Alcaligenes faecalis, Corynebacterium sp.) 

Textilgyár szennyvíztartálya [193] 

SAS31, SAS29, SAS23, SAS25, SAS30, SAS27, SAS26, 

SAS28, SAS24, SAS22 (amelyek rendre a következőkkel 

mutatták a legnagyobb hasonlóságot: Providencia rettgeri, 

Providencia sp., Proteus mirabilis, Proteus mirabilis, 

Klebsiella michiganensis, Alcaligenes aquatilis, 

Pseudomonas paralactis, Pseudomonas paralactis, 

Ochrobactrum daejeonense, Shingopyxis terrae) 

Eleveniszap (magas 

sótartalmú, fenolos 

szennyvizet kezelő 

membrán bioreaktorból) 

[192] 

SSPR8, SSPR5, SSPR6, SSPR2, SSPR11, SSPR13, 

SSPR12, SSPR1, SSPR9, SSPR10, SSPR4, SSPR7, SSPR3 

(amelyek rendre a következőkkel mutatták a legnagyobb 

hasonlóságot: Bacillus sp., Bacillus sp., Bacillus 

wiedmannii, Bacillus sp., Bacillus tequilensis, Bacillus sp., 

Bacillus sp., Pseudomonas sp., Stenotrophomonas 

maltophilia, Acinetobacter oleivorans, Acinetobacter sp., 

Acinetobacter sp., Acinetobacter sp.)  

Nitrogénnel terhelt folyami 

üledék 

[190] 

SPC1, SPC2, SPC3, SPC4, SPC5, SPC10, SPC11, SPC12, 

SPC13, SPC18, SPC19 (amelyek rendre a következőkkel 

mutatták a legnagyobb hasonlóságot: Bacillus altitudinis, 

Acinetobacter lwoffii, Bacillus wiedmannii, Castellaniella 

ginsengisoli, Sphingomonas paucimobilis, Pseudomonas 

beteli, Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus 

megaterium, Cupriavidus necator, Exiguobacterium 

enclense, Enterobacter muelleri) 

Elektronikai 

hulladékhasznosító üzem 

[195], 

[199] 

Bacillus sp. JF4 Eleveniszap (hulladéklerakó 

csurgalékvíz-tisztítójából) 

[196] 

*a hozzá tartozó hivatkozást lásd a 114. oldalon.  
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*Az 1-2. függelékek irodalomjegyzéke: 

F1. Pinto, D., Almeida, V., Almeida Santos, M. & Chambel, L. Resuscitation of Escherichia coli VBNC cells 

depends on a variety of environmental or chemical stimuli. J. Appl. Microbiol. 110, 1601–1611 (2011). 

F2. Bari, S. M. N. et al. Quorum-sensing autoinducers resuscitate dormant Vibrio cholerae in environmental 

water samples. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 110, 9926–31 (2013). 

F3. Ayrapetyan, M., Williams, T. C. & Oliver, J. D. Interspecific quorum sensing mediates the resuscitation 

of viable but nonculturable vibrios. Appl. Environ. Microbiol. 80, 2478–2483 (2014). 

F4. Lankford, C. E. et al. Inoculum-dependent division lag of Bacillus cultures and its relation to an 

endogenous factor(s) (&quot;schizokinen&quot;). J. Bacteriol. 91, 1070–9 (1966). 

F5. D’Onofrio, A. et al. Siderophores from Neighboring Organisms Promote the Growth of Uncultured 

Bacteria. Chem. Biol. 17, 254–264 (2010). 

F6. Zou, Y. et al. Viable but Non-culturable Bacteria in Bioreactor-based Pharmaceutical Wastewater. Agric. 

Sci. Technol. 15, 1299–1303 (2014). 
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3. függelék. A M. luteus-ból származó Rpf fehérje biostimuláló hatását vizsgáló tanulmányok. 

Biodegradáció hatékonyságának fokozása az Rpf-tartalmú EOM segítségével 

Kezelés célja Kísérleti körülmény Felhasznált mikroorganizmus Referencia 

Bifenilek 

biodegradációja 

Bifenilekkel 

szennyezett minimál 

sós tápoldat 

PCB-szennyezett talajból származó 

dúsítási kultúrák 

[175] 

Bifenilek 

biodegradációja 

Bifenilekkel 

szennyezett minimál 

sós tápoldat 

PCB-szennyezett üledékből származó, 

ES1-T és ES2-T jelölésű dúsítási kultúrák 

(amelyekben a következő nemzetségek 

fordulnak elő a legnagyobb 

gyakorisággal: Achromobacter, 

Rhodococcus, Pseudomonas, Bacillus, 

Stenotrophomonas, Dysgonomonas, 

Acinetobacter, Solibacillus, 

Ochrobactrum, Burkholderia, 

Paenibacillus, Dechloromonas, 

Pandoraea) 

[179] 

Bifenilek 

biodegradációja 

Bifenilekkel 

szennyezett minimál 

sós tápoldat 

PCB-szennyezett folyami üledékből 

dúsított kultúrák (amelyekben a 

következő nemzetségek fordulnak elő a 

legnagyobb gyakorisággal: 

Achromobacter, Rhodococcus, 

Pseudomonas, Stenotrophomonas, 

Leucobacter, Pontibacter, Clostridium, 

Sphingobacterium, Dechloromonas, 

Ochrobactrum, Paenibacillus, 

Hylemonella, Mycobacterium) 

[180] 

Tápanyagmentesítés 

(P és N) 

Szakaszos üzemű 

reaktor 

Kommunális szennyvíztisztító üzemből 

származó eleveniszap (amelyben a 

Proteobacteria a legdominánsabb törzs) 

[176] 

Szénhidrogének 

biodegradációja 

Mesterséges 

dízelolajjal 

szennyezett minimál 

sós tápoldat 

Használt kenőolajjal szennyezett talajból 

származó dúsítási kultúrák 

[178] 

Fenol- és 

tápanyagmentesítés 

Szakaszos üzemű 

reaktor 

Kommunális szennyvíztisztító 

másodlagos ülepítőtartályából származó 

eleveniszap (amelyben az Actinobacteria 

és a Proteobacteria a két legdominánsabb 

törzs) 

[177] 
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3. függelék (folytatás). A M. luteus-ból származó Rpf fehérje biostimuláló hatását vizsgáló tanulmányok. 

Biodegradáció hatékonyságának fokozása a recombináns Rpf segítségével 

Kezelés célja Kísérleti körülmény Felhasznált mikroorganizmus Referencia 

Extracelluláris 

celluláz-aktivitás 

tanulmányozása 

Dúsítási kultúrák nyers 

felülúszójával kezelt 

szűrőpapír és 

karboximetil-cellulóz 

Hulladék-komposztból származó dúsítási 

kultúrák 

[189] 

Fenol 

biodegradációja 

magas sótartalom 

mellett 

Fenollal szennyezett, 

magas sótartalmú 

tápoldat 

Textilgyár szennyvíztisztítójából 

származó eleveniszap (amelyben a 

következő törzsek fordulnak elő a 

legnagyobb gyakorisággal: 

Proteobacteria, Bacteriodetes, 

Actinobacteria és Firmicutes) 

[191] 

Fenol 

biodegradációja 

magas sótartalom 

mellett 

Membrán bioreaktorba 

áramoltatott, magas só- 

és fenoltartalmú 

mesterséges szennyvíz 

Magas só- és fenoltartalmú szennyvízek 

kezelésére használt membrán 

bioreaktorból származó eleveniszap 

(amelyekben a következő nemzetségek 

fordulnak elő a legnagyobb 

gyakorisággal: Achromobacter, 

Rhizobium, Pseudomonas, Reyranella, 

Halomonas, Gemmobacter, Thauera) 

[192] 

RB 19 színezék 

biodegradációja 

RB19 színezékkel 

szennyezett minimál 

sós tápoldat 

Immobilizált Bacillus sp. JF4 [196] 

Aroclor 1242 

(PCB-keverék) 

biodegradációja 

Folyadék kultúrás és 

talajmikrokozmosz 

kísérletek 

Rhodococcus biphenylivorans TG9T  [198] 

RB 19 színezék 

anaerob 

biodegradációja 

Mesterséges szennyvíz 

kezelése feláramló 

anaerob iszapréteges 

reaktorokban 

Adaptált iszap (amelyben feldúsultak az 

Alphaproteobacteria és a Clostridia 

osztályok tagjai, köztük a  

Peptostreptococcaceae családba tartozó, 

színezékek lebontására képes fajok) 

[197] 

Aroclor 1242 

(PCB-keverék) 

biodegradációja 

Aroclor 1242-vel 

szennyezett minimál 

sós tápoldat 

Elektronikai hulladékhasznosító PCB-

szennyezett talajából származó dúsítási 

kultúrák 

[199] 

 

 

 

4. függelék. A friss MK8 vasúti motorolaj összetétele (a termék biztonsági adatlapja alapján). 

Megnevezés Mennyiség [% (m m-1)] 

Kenőolajok (ásványolaj), C>25 max. 70% 

Kenőolajok (ásványolaj), C24-C50 max. 40% 

Cink-dialkil-ditiofoszfát max. 0,9% 

Anilin, N-fenil-reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel max. 0,2% 
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5. függelék. A (A) mintavételi helyszín, valamint (B) a 2016 augusztusában és (C) a 2017 szeptemberében, 

hat különböző pontból (a-f) begyűjtött, használt kenőolajjal szennyezett talajmintákból mért összes TPH-

tartalmak. A második mintavétel alkalméval ugyanazon transzekt mentén, de nem azonos helyekről (a’-f’) 

kerültek begyűjtésre a talajok. 
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6. függelék. Az LMM módosításának folyamata és a módosított összetételű LMM felhasználásával előállított 

EOM muralítikus aktivitása. Az eltérő betűk egy adott mintavételi időpontban szignifikáns különbségeket 

jelölnek (míg ns. esetén nincs szignifikáns különbség) a DMRT alapján (n≥3; P≤0,05). 
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7. függelék. A nem szennyezett talajminta (2016. augusztus) legfőbb agronómiai jellemzői. 

Paraméter Érték 

pH 7,79 ± 0,02 

ECa (mS cm-1) 2,18 ± 0,04 

SPb (%) 61,6 ± 0,3 

WHCc (%) 47,2 ± 0,7 

Szabadföldi nedvességtartalom (%) 17,9 ± 0,2 

Fizikai talajféleség Agyag 

Oldható sótartalom (%) 0,11 ± 0,00 

Karbonáttartalom (%) 1,9 ± 0,5 

C/N arány 34,5 ± 2,0 

LOI550
d (%) 23,5 ± 0,5 

AHBe (logCFU g-1) 6,78 ± 0,06 

a EC: elektromos vezetőképesség 
b SP: telítési százalék 
c WHC: víztartó képesség 
d LOI550: 550 oC hőmérsékleten mért izzításos tömegveszteség 
e AHB: aerob heterotróf baktériumok 

 

 

 

8. függelék. Az első alkalommal (2016. augusztus) vett, használt kenőolajjal szennyezett talajmintákból 

összeállított kompozit talaj legfőbb kémiai és mikrobiológiai tulajdonságai. 

Paraméter Érték 

Összes C-tartalom (g kg-1) 172,23 ± 4,86 

Összes N-tartalom (mg kg-1) 3610 ± 90 

Hozzáférhető P-tartalom (mg kg-1) 32 ± 4 

C/N arány 47,7 ± 0,9 

TPHa (mg kg-1) 64100 ± 9900 

LOI550
b (%) 21,7 ± 0,3 

AHBc (logCFU g-1) 6,31 ± 0,11 

a TPH: összes kőolaj eredetű szénhidrogén 
b LOI550: 550 oC hőmérsékleten mért izzításos tömegveszteség 
c AHB: aerob heterotróf baktériumok 
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9. függelék. A második alkalommal (2017. szeptember) vett, használt kenőolajjal szennyezett talajmintákból 

összeállított kompozit talaj legfőbb kémiai és mikrobiológiai tulajdonságai. 

Paraméter Érték 

Összes C-tartalom (g kg-1) 180,6 ± 9,7 

Összes N-tartalom (mg kg-1) 3540 ± 23 

Hozzáférhető P-tartalom (mg kg-1) 16 ± 1 

C/N arány 51,2 ± 2,3 

TPHa (mg kg-1) 52500 ± 300 

LOI550
b (%) 22,4 ± 0,3 

AHBc (logCFU g-1) 7,1 ± 0,1 

Nehézfémekd  

Zn (mg kg-1) 134,6 ± 8,8 

Cd (mg kg-1) 1,5 ± 0,1 

Pb (mg kg-1) 88,5 ± 9,6 

Co (mg kg-1) 5,6 ± 0,2 

Ni (mg kg-1) 33,2 ± 2,0 

Cr (mg kg-1) 32,2 ± 1,2 

Cu (mg kg-1) 68,6 ± 4,2 

a TPH: összes kőolaj eredetű szénhidrogén 
b LOI550: 550 oC hőmérsékleten mért izzításos tömegveszteség 
c AHB: aerob heterotróf baktériumok 
d királyvízzel (sósav:salétromsav=3:1) kivonható fémtartalom 
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10. függelék. A légtér relatív CO2-tartalmának változása a R. qingshengii KAG C és a R. erythropolis PR4 

baktériumtörzseket 1% (m v-1) MK8 vasúti motorolajjal kiegészített minimál tápoldatban szaporítva. Az egy 

adott mintavételi időpontban feltüntetett eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a DMRT alapján 

(n=3; P≤0,05). 

 

 

 

 

11. függelék. A R. qingshengii KAG C és a R. erythropolis PR4 baktériumtörzsek TPH-biokonverziós 

hatékonysága 1% (m v-1) MK8 vasúti motorolajjal kiegészített minimál tápoldatban, 16 nap inkubációt 

követően. Az eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a DMRT alapján (n=3; P≤0,05). 
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12. függelék. A különböző bioremediációs kezeléseknek alávetett mezokozmosz rendszerek (A) 

talajnedvességének, (B) hozzáférhető P-tartalmának és (C) összes N-tartalmának változásai a kísérlet során. 

Az eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek (míg ns. esetén nincs szignifikáns különbség) a DMRT 

alapján (n≥3; P≤0,05). 
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13. függelék. A különböző bioremediációs kezeléseknek alávetett HKO-szennyezett talajokban detektált és 

97%-os hasonlósági alapon csoportosított OTU-k ritkítási görbéi a 0. (pontozott vonal), 20. (szaggatott vonal) 

és 60. napon (folytonos vonal). 
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14. függelék. A különböző bioremediációs kezeléseknek alávetett HKO-szennyezett talajok 12 

legdominánsabb bakteriális törzsének előfordulási gyakorisága a (A) 0., (B) 20. és (C) 60. napon. 
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15. függelék. A HKO-szennyezett talajok bioremediációjának 20. napján legdominánsabb 15 bakteriális 

nemzetség előfordulási előfordulási gyakorisága a (A) 0., (B) 20. és (C) 60. napon. 
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16. függelék. A leggyakoribb bakteriális nemzetségeket összefoglaló Venn-diagramm, amely szemlélteti, 

hogy melyek azok a nemzetségek, amelyek kezeléstől függetlenül minden HKO-szennyezett talajban 

egyaránt előfordulnak, és melyek azok, amelyek csak bizonyos kezelések hatására jelennek meg. A 

vizsgálathoz azokat a nemzetségeket vettem figyelembe, amelyeknek az előfordulási aránya a kísérleti 

időszak bármely mintavételi napján elért legalább 1%-ot a talajban. A számok az egyes részhalmazokba 

tartozó nemzetségek számát, a felső indexben található betűk pedig a konkrét nemzetségeket jelölik. 
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