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Bevezetés 

 

A világszerte folyamatosan növekvő igények kielégítése mellett az üzemanyagoknak 

szigorú minőségi követelményeknek is meg kell felelniük. Fizikai és kémiai tulajdonságaik 

javítása, valamint a vonatkozó környezetvédelmi és egészségügyi rendelkezések 

irányelveinek teljesítése érdekében számos adalékanyagot kevernek a motorhajtóanyagokhoz. 

Közéjük tartoznak az ún. üzemanyag-éterek, melyek az oktánszám növelése mellett elősegítik 

az üzemanyagok tökéletesebb égését is. 

Elsősorban kémiai szerkezetük következtében azonban ezek a vegyületek a környezetbe 

kikerülve sokkal jobban ellenállnak a természetes fizikai-kémiai és biológiai lebontó 

folyamatoknak, mint az üzemanyagok egyéb komponensei. Így kiváló vízoldhatóságuknak 

köszönhetően kiterjedt és tartós vízszennyezéseket okozhatnak, komolyan veszélyeztetve 

ezáltal az ivóvízbázisokat is. Legelterjedtebben és legnagyobb mennyiségben alkalmazott 

képviselőjüket, a metil-terc-butil-étert (MTBE), a potenciális humán karcinogén vegyületek 

közé sorolták. 

Minthogy az előrejelzések szerint az éter típusú üzemanyag-adalékok iránti kereslet 

előreláthatóan stabil marad a következő évtizedekben is, a közeljövőben a környezet 

üzemanyag-éterek általi terhelése várhatóan tovább növekszik majd. Ennek megfelelően az 

utóbbi időben, hazánkban is egyre több MTBE-vel szennyezett terület vált ismertté, melyek 

kármentesítése a közeljövőben esedékessé válhat. A szennyezett területek remediációjához 

költséghatékonysági szempontból a legmegfelelőbb választás a bioaugmentáció lehet, 

melyhez azonban szükség van egy, a célvegyületet hatékonyan bontó, mikrobiológiai és 

molekuláris biológiai szempontból egyaránt jól jellemzett baktériumtörzsre, amelynek terepi 

nyomon követése is megoldott. 
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Célkitűzések 

 

Munkánk során célul tűztük ki: 

 

1) hazai, MTBE-tartalmú üzemanyagokkal és más, összetett szénhidrogén 

szennyezésekkel terhelt területekről származó talajvízminták felhasználásával 

üzemanyag-oxigenátok bontására képes bakteriális konzorciumok izolálását, 

mikrobiális összetételük meghatározását és ezek révén a helyi MTBE-bontó 

potenciálok felmérését. 

2) a leghatékonyabb degradációra képes dúsításokból, az MTBE és a rokon üzemanyag-

éterek egyedüli szén- és energiaforrásként történő hasznosítására képes egyedi 

baktérium törzs(ek) izolálását. 

3) az elkülönített bontóképes izolátum(ok) rutinszerű laboratóriumi fenntartásához és az 

optimális MTBE-bontáshoz szükséges növesztési paraméterek megállapítását. 

4) az egyedi izolátumok részletes analitikai és mikrobiológiai vizsgálatának részeként az 

MTBE-bontás sebességének meghatározását, az MTBE lebontási útvonalának 

feltérképezését, valamint a metabolizálható vegyületek spektrumának megadását. 

5) az MTBE biodegradációjában kulcsszerepet játszó gének azonosítását, melyek a 

jövőbeli remediációs beavatkozások során a választott törzs terepi nyomon követését 

is lehetővé tehetik majd. 
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Alkalmazott módszerek 

 

1) MTBE és a rokon üzemanyag-oxigenátok bontására képes bakteriális konzorciumok 

izolálása talajvízmintákból, egyedüli szén- és energiaforrásként MTBE-t tartalmazó 

tápoldatban történő dúsítással. 

2) A hatékony biodegradációra képes konzorciumok mikrobiális összetételének 

meghatározása piroszekvenálással. 

3) Bontóképes egyedi törzsek izolálása az MTBE-bontó konzorciumokból egyedüli szén- 

és energiaforrásként MTBE-t vagy terc-butil-alkoholt (TBA) tartalmazó 

táplemezeken. 

4) Az elkülönített törzsek azonosítása a 16S rDNS szekvenciáik kolónia PCR reakciók 

során történő amplifikálása, a kapott szekvenciák nukleotid sorrendjének Sanger-

szekvenálással történő meghatározása, majd nukleinsav adatbázisokkal történő 

összehasonlítása révén. 

5) Az üzemanyag-éterek lebontásában szerepet játszó ismert gének jelenlétének 

kimutatása a konzorciumokban és az egyedi izolátumokban génspecifikus PCR 

reakciók segítségével. 

6) Az MTBE-bontás sebességének nyomon követése, valamint a biodegradáció 

lehetséges köztitermékeinek azonosítása GC-MS analitikával. 

7) A Methylibium nemzetséghez tartozó izolátumok genomi mintázatának 

összehasonlítása restrikciós enzimekkel történő kezelést követő pulzáló mezejű 

gélelektroforézissel (PFGE). 

8) A Methylibium törzsek plazmidjainak kimutatása és méretük hozzávetőleges 

megállapítása S1-PFGE analízissel. 

9) A Methylibium sp. T29 és T29-B törzsek vázlatos genomszekvenciájának, valamint a 

pT29A és pT29B jelű plazmidok teljes nukleotid szekvenciájának de novo 

meghatározása újgenerációs szekvenálással, Ion Torrent™ technológiával. 

10) Methylibium törzsek transzformációs hatékonyságának vizsgálata elektrokompetens 

sejtek létrehozásával, majd elektroporációval történő transzformálásával. 

11) Az MTBE-biodegradáció egyik kulcsgénjének (mdpA) vizsgálata a Methylibium sp. 

T29-ben, inszerciós knockout mutáns vonalak előállításával és azok 

szubsztráthasznosításának GC-MS analitikával történő nyomon követésével. 
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Eredmények 

 

1) A laboratóriumi dúsítások során az ország különböző pontjairól származó 

talajvízmintákból összesen öt MTBE-bontó konzorciumot (5K, 5L, 8K, RL, SC) 

izoláltunk, melyek mindegyike egyúttal hatékony terc-amil-metil-éter- (TAME) és 

TBA-bontónak is bizonyult, ezenfelül az SC jelű, etil-terc-butil-éter (ETBE) bontására 

is képes volt. Egyedül a Tiszaújváros és Zalaegerszeg térségéből származó 

vízmintákból tudtunk bontóképes konzorciumokat izolálni, a többi területen minden 

bizonnyal nem volt jelen endemikus, MTBE-bontásra képes mikroflóra. A 

leghatékonyabb MTBE-bontásra képes RL, valamint az összes vizsgált üzemanyag-

oxigenát biodegradációjára képes SC jelű konzorciumok mikrobiális összetételének 

vizsgálata során megállapítottuk, hogy a domináns törzs (phylum) és osztály mindkét 

dúsításban a Proteobacteria, illetve az Alphaproteobacteria volt. Az azonosított 

nemzetségek közül a Methylibium részaránya kiemelkedően magas volt mindkét 

rendszerben. 

2) A konzorciumokból összesen hat (M2, M6, M15, M28, M48, T29) MTBE-bontásra 

képes törzset izoláltunk, melyek mindegyike a 16S rDNS szekvencia homológia 

vizsgálatok alapján a legközelebbi rokonságot a Methylibium petroleiphilum PM1-

gyel mutatta. Az előzetes analitikai eredmények alapján leghatékonyabb MTBE-

bontónak bizonyult T29 jelű izolátumban a korábban az irodalomban már leírt, az 

MTBE-bontásban szerepet játszó gének közül egyet sem tudtuk PCR reakciók 

segítségével kimutatni. 

3) A T29 jelű izolátum 16S rDNS szekvenciája teljesen megegyezik a Methylibium 

petroleiphilum PM1-ével, sejtjei Gram-negatívan festődnek, coccobacillus morfológiát 

mutatnak, egy részük polárisan egy flagellumot visel. Tripton-szója táptalajon (½ × 

TSA) krémszínű telepeket képez, továbbá egy pyomelanin-szerű, barna, extracelluláris 

pigmentet termel. Az izolátumot Methylibium sp. T29 néven, NCAIM B.02561 

azonosító alatt elhelyeztük a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti 

Gyűjteményében. 

4) Törzsünk, a PM1-hez hasonlóan, az üzemanyag-oxigenátok közül az MTBE, a TAME 

és a TBA egyedüli szén- és energiaforrásként történő hasznosítására képes. A 

legjelentősebb metabolikus eltéréseket a két izolátum között az alifás és aromás 

szénhidrogének vonatkozásában figyeltük meg. Ugyanis a T29 a PM1-gyel ellentétben 



6 
 

nem képes n-alkánok bontására, a BTEX komponensek közül pedig egyedül a benzolt 

tudja hasznosítani. A Methylibium sp. T29 antibiotikum és nehézfém rezisztenciájának 

vizsgálata során megállapítottuk, hogy a törzs - a PM1-gyel ellentétben - rezisztens 

ampicillinre, tetraciklinre és higanyra (Hg
2+

). 

5) A T29 és a PM1 az alkalmazott kísérleti körülmények mellett gyakorlatilag azonos 

sebességű MTBE-bontásra képes, azonban a PM1 esetében kismértékű, átmeneti TBA 

akkumuláció figyelhető meg a folyamat során, ami arra utal, hogy a T29-ben a TBA 

továbbalakítása hatékonyabb, mint a PM1-ben. Lebontási köztitermékként a TBA-t és 

az acetont sikerült azonosítanunk, így feltételezzük, hogy a lebontási útvonal TBA-n 

keresztül halad 2-hidroxiizobutirátig (2-HIBA), amit egy dekarboxiláz enzim alakít 

tovább 2-propanollá. A 2-propanolból acetonon keresztül végül piruvát képződik, ami 

a központi anyagcsere-folyamatokba belépve hasznosul. 

6) A Methylibium sp. M28 és T29 törzseink, valamint a PM1 genomjainak pulzáló 

mezejű gélelektroforézissel történő összehasonlítása során igazoltuk, hogy a három 

izolátum között a nagyfokú rokonság (≥99% azonosság a 16S rDNS szekvenciákban) 

ellenére a teljes genomok szintjén jelentős különbségek vannak, ami magyarázatul 

szolgált arra, hogy a korábbi PCR-alapú detektálások során a T29-nél miért nem 

kaptunk pozitív eredményt egyik vizsgált gén esetében sem. 

7) A T29 hosszú távú, nem szelektív körülmények közötti fenntartása során izoláltunk 

egy természetes funkcióvesztéses mutáns vonalat (T29-B), mely nem volt képes 

MTBE-n és TAME-n növekedni, TBA-n viszont jól nőtt. Ezenfelül a T29-B noha 

ampicillinre és tetraciklinre továbbra is rezisztens volt, Hg
2+

 jelenlétében nem tudott 

szaporodni. A PM1 mellől elkülönített spontán mutáns vonal (PM1-B) nem nőtt 

MTBE-n, TBA-n és TAME-n sem, továbbá nem volt rezisztens ampicillinre, 

tetraciklinre és Hg
2+

-ra sem. 

8) S1-PFGE analízis révén elsőként igazoltuk kísérletesen a 600 kb-os megaplazmid 

(pPM1) jelenlétét a PM1-ben. A vizsgálatok során a T29 és a T29-B törzsekben 

azonosítottunk egy-egy, hasonló méretű, 50-90 kb tartományba eső plazmidot 

(pT29A; pT29B), az M28 és a PM1-B esetében viszont nem kaptunk 

extrakromoszómális elemre utaló jelet. Ezáltal bizonyítottuk, hogy a T29 nem 

hordozza a PM1-re jellemző megaplazmidot, amely megfigyelés megerősítette, hogy a 

két törzs lényegesen eltérő genomszerveződéssel rendelkezik. 

9) A Methylibium sp. T29 vázlatos genomszekvenciája átlagosan 97%-os azonosságot 

mutat a PM1 kromoszómájával, illetve 85%-ot a pPM1 megaplazmid egy kis 
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részletével. A pT29A plazmid ~87 kb méretű, rajta az előzetes várakozásokkal 

ellentétben sem antibiotikumok elleni rezisztenciáért felelős, sem pedig az MTBE 

bontásában közvetlenül szerepet játszó gének nem találhatóak. Mindössze egy 

kobalamin szintézis operont azonosítottunk rajta, amelynek a 2-HIBA továbbalakítása 

során lehet szerepe, ezenfelül a higany elleni rezisztencia számos eleme is itt 

lokalizálódik. 

10) Szekvencia homológiák alapján valamennyi, a PM1-ben azonosított, az MTBE 

lebontásában szerepet játszó gént sikerült megtalálnunk a T29 genomszekvenciájában. 

Ellentétben azonban a két törzs genomjainak nagy része között fennálló nagymértékű 

hasonlósággal, az MTBE metabolizmusában részt vevő gének lényegesen kisebb 

szekvencia konzerváltságot és teljesen eltérő lokalizációt mutatnak a két törzs 

esetében. Mindez arra enged következtetni, hogy ezek a gének vélhetően valamilyen 

mozgó genetikai elemen helyezkednek el, mely a PM1 esetében a megaplazmidon, 

míg a T29-ben a kromoszómán található. Számos egyedi szekvenciát is sikerült 

azonosítanunk a T29 genomjában, melyek a PM1-ből teljesen hiányoznak, így például 

több antibiotikum és nehézfém elleni rezisztenciát biztosító gént. 

11) A T29 és a T29-B törzsek vázlatos genomszekvenciáinak összehasonlító vizsgálata 

alapján 84 gén hiányzik a T29-B genomjából, közülük azonban előzetes 

transzkriptomikai vizsgálataink során még nem sikerült azonosítanunk az MTBE-

bontási képesség elvesztésének hátterében álló gén(eke)t, így a felelős szekvenciák 

megtalálásához még további vizsgálatok szükségesek. 

12) A T29 és a PM1 transzformációs hatékonyságának összehasonlítása során egy 

eredetileg Pseudomonas törzsekre leírt eljárást sikeresen adaptáltunk Methylibium 

izolátumokra. Megállapítottuk, hogy a T29 mindkét általunk vizsgált módszerrel 

lényegesen jobban transzformálható, mint a PM1, hiszen a T29-nél elért maximális 

transzformációs hatékonyság érték csaknem harmincszor nagyobb volt, mint a PM1 

esetében. 

13) Inszerciós knockout mutáns vonalak létrehozásával és vizsgálatával megmutattuk, 

hogy az mdpA génnek valamennyi üzemanyag-oxigenát bontásában szerepe van a 

T29-ben, továbbá a gén működése és szabályozása törzsünkben minden bizonnyal 

eltér a PM1-étől. A T29 mdpA génjének amplifikálására tervezett primerek 

felhasználásával az izolátum kimutatása elvégezhető környezeti mintákból is, így 

molekuláris markerként alkalmas a törzs terepi nyomon követésére. 
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14) Eredményeink megalapozzák a Methylibium sp. T29 törzs jövőbeli alkalmazását a 

hazai, MTBE-vel szennyezett területek kármentesítése során. 
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