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Előzmények  

A MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Szegedi 

Biológiai Kutatóközpontja közösen nyert pályázatának keretén belül a Pannon Ökorégió 

kilenc jellegzetes, szárazföldi, vízi, illetve vizes élőhelyének kevéssé zavart és zavart 

változatának ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának meghatározását tűzték ki 

célul. Ennek a projektnek a vízi élőhelyek eukarióta alga-közösségének a vizsgálata is a részét 

képezi. A nagyobb genetikai diverzitással rendelkező közösségben illetve populációban 

nagyobb eséllyel található olyan változat, mely képes túlélni a megváltozott környezetben 

(Ives és Carpenter 2007). A közösség-szintű diverzitás felmérésének alapja a fajok 

egyértelmű megkülönböztetése.  

Ezek alapján közösségi és faj illetve populáció szinten végzünk vizsgálatokat. 

 

Diverzitás vizsgálat közösségi szinten: 

A különböző élőhely-komplexek mikrobiális diverzitásának összehasonlítása: Balaton 

bentikus mikrobiális közössége 

A pályázathoz kapcsolódóan készült egy molekuláris biológiai vizsgálat a Balaton bentikus 

bakteriális és eukarióta közösségéről, mely egy korábbi mikroszkópos kovaalga-vizsgálatot 

egészített ki. A Balaton északi és déli partján, három különböző trofitású medencéjében 

(Keszthelyi-, Szigligeti-, Siófoki-medence) és négyféle aljzaton (üledék, kő, nád, mesterséges 

mattított üveg aljzat) kialakuló közösségek 16S és 18S rRNS gén-alapú denaturáló gradiens 

gélelektroforézis mintázatát hasonlítottunk össze SOM (Self-Organizing Map) módszerrel, 

illetve ezek és mért fizikai-kémiai paraméterek kapcsolatát elemeztük. A bakteriális 

közösségek alapján az északi és a déli part elvált. A trofitási gradienst leginkább az epipelikus 

bakteriális közösségek Shannon-Wiener diverzitás indexének változása tükrözte, például a 

teljes nitrogén tartalom és a kémiai oxigénigény növekedésével az index értéke csökkent. Az 

eukarióta közösségek főleg aljzat szerint váltak el, és a kövön kialakult közösségek voltak a 

legalacsonyabb diverzitásúak. Az epifitikus eukarióta és bakteriális közösségek szerkezete 

egyes kémiai változókkal (különféle ionok koncentrációja, biológiai oxigénigény) mutatott 

kapcsolatot. 

  

Diverzitás vizsgálat faj ill. populáció szinten: 

Egy szűk elterjedésű, morfológiai variabilitást alig mutató faj: Skeletonema potamos 

A Skeletonema potamos a Skeletonema genus egyetlen édesvízi tagja, a Duna nyári 

fitoplanktonjának meghatározó tagja, emellett a Tiszában is előfordul. Megjelenése és 

mennyiségi eloszlása a hőmérséklethez és az áradásokhoz kötött. Molekuláris biológiai 

módszerekkel korábban még nem vizsgálták, így pontos filogenetikai helyzete sem ismert, 

sem pedig édesvízbe kerülésének körülményei. Alverson és mtsai (2007) rekonstruálták a 

Thalassiosirales rend filogenetikai viszonyait a tenger-édesvíz kérdését kutatva, de ebben a 

vizsgálatban ez a Skeletonema faj nem szerepelt. 

A következő kérdésekre keressük a választ: 

1. Melyik faj a legközelebbi rokona? 

2. Datálható-e az édesvízbe való bekerülése a fajnak illetve a legközelebbi rokonától való 

elválása? 
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Módszerek 

A kérdések megválaszolására alkalmasnak mutatkozott Alverson és mtsai (2007) által vizsgált 

négy szakasz:18S és 28S rRNS gén, plasztisz genomban lévő rbcL (RuBisCO nagy 

alegységét kódolja) és psbC (II. fotorendszer CP43 fehérjéjét kódolja). Ezekre a szakaszokra a 

Skeletonema genusra specifikus primereket terveztünk.  

A Dunából illetve a Tiszából vett mintákat vizsgáltuk. A dunai mintából mikromanipulátorral 

fénymikroszkóp alatt S. potamos sejteket válogattunk, majd ezekből a törékeny vázat 

kihasználva centrifugálással nyers lizátumot hoztunk létre. A tiszai mintában kevés volt a S. 

potamos a válogatáshoz, ezért abból közösségi DNS-t izoláltunk. A mintákra a tervezett 

primerekkel polimeráz láncreakciót mértünk.  A kapott termékeket szekvencia-analízisnek 

vetettük alá, és a kapott szekvenciákat a NCBI GenBank adatbázisban lévőkhöz illesztettük, 

majd törzsfát szerkesztettünk.  

 

Eredmények 

A dunai izolált sejtekből sikerült mind a négy gén szekvenciáját kinyerni, viszont a tiszai 

közösségi DNS-ből csak a 18S és 28S rDNS-t a primerek a specifikussága miatt. 

A négy marker alapján a Skeletonema potamos elhelyezhető volt Thalassiosirales törzsfán, a 

Skeletonema közt helyezkedik el. A legközelebbi rokona a Skeletonema subsalsum, mely 

brakk- és alkalmanként édesvízben, például a Dunában és a Tiszában is előfordul.  

A dunai és tiszai mintából nyert 18S rDNS szekvencia teljesen azonos volt, illetve egy japán 

brakkvizekből S. subsalsum néven leírt szekvenciával is megegyeztek. Ez utóbbi valószínűleg 

szintén inkább S. potamoshoz tartozik, viszont a szekvenciához még nem tartozik publikáció. 

Ugyanez volt megfigyelhető a 28S rDNS szekvenciák esetében is. Mindezek azt mutatták, 

hogy a riboszómális gének a S. potamos esetében nem mutatnak intraspecifikus variabilitást, 

ahogy azt más Skeletonema fajoknál korábban megfigyelték (Alverson és Kolnick, 2005). 

Az elválási idő megbecslésekor több problémával szembesültünk. Először is fosszilis adatok 

kellenek, melyekkel a törzsfa kalibrálható. Ebből a szempontból legmegbízhatóbbnak a 

Stephanodiscus (Sim és mtsai, 2006) és a Pinnularia genus, valamint a Pinnularia borealis 

megjelenése (Souffreau és mtsai, 2011) tűnt. Azonban ezekhez nincsenek meg a megfelelő 

psbC szekvenciák. A riboszómális gének pedig intragenomiális és intraspecifikus 

variabilitásuk miatt nem alkalmasak ilyen elemzésre. Ezért az egyetlen általunk vizsgált 

marker, amely megfelelő, a rbcL. Ezek a számítások még folyamatban vannak. 

 

Egy széles körben elterjedt és nagy morfológiai variabilitást mutató faj: Cyclotella ocellata 

A Cyclotella ocellatát 1901-ben a Balatonból írta le Pantocsek József. Később kiderült, hogy 

számos más élőhelyen, álló- és folyóvizekben egyaránt előforduló, gyakori faj. Morfológiája 

változatos, ami mind méretben, mind a valva felszíni struktúráiban megnyilvánul, és ami 

alapján akár több faj is elkülöníthető lehet. Olyannyira, hogy a szögletes változatot Cyclotella 

trichonidea néven önálló fajként is leírták (Economou-Amilli, 1982). A C. ocellata gyakran 

fordul elő más Cyclotella fajokkal, a C. comensisszel (=C. pseudocomensis, Scheffler és 

Morabito, 2003), C. radiosával és C. balatonisszal. Ez azért is érdekes, mert a Cyclotella 

nemzetség nem monofiletikus: C. ocellata (LB8 törzs) és C. bodanica elkülönül a többi eddig 

vizsgált Cyclotellától (Alverson és mtsai, 2007).  

 

A következő kérdésekre keressük a választ: 

1. Az egyes populációk közt kimutatható-e genetikai különbség?  

2. A nagy morfológiai variabilitás mögött több kriptikus faj rejlik-e? 

3. A vele együtt előforduló Cyclotella fajok filogenetikai helyzete? 

 



 3 

Módszerek 

A Balatonból (Alsóörsnél, Tihanynál), valamint több bányatóból (Nyékládháza, Alsóörs, 

Mályi, Hegyeshalom, Dunaharaszti, Bugyi és Horvátország) vett mintát vizsgáltunk. A 

mintavételi helyek idén újabb bányatavakkal egészültek ki (Himód, Szany, Lipót, 

Jánossomorja, Kunsziget, Győrújfalu, Abda). 

A faji szintű vizsgálatokhoz morfológiailag egy fajhoz tartozó sejtek izoláltunk 

mikromanipulátorral fénymikroszkóp alatt mind élő, mind alkohollal tartósított mintákból. 

Ebből fagyasztással, főzéssel és centrifugálással nyers lizátumot hoztunk létre. Emellett a 

mintákból közösségi DNS-t is izoláltunk. A mintákra 18S rDNS- és rbcL-PCR-t mértünk a 

Thalassiosirales rend tagjaira specifikus primerekkel. A sikeres reakciók termékeit 

szekvencia-analízisre küldtük, a kapott szekvenciákat az adatbázisban lévőkhöz illesztettük, 

majd törzsfát szerkesztettünk.  

 

Eredmények 

A nyékládházai válogatott Cyclotella ocellata sejtekből sikerült egy 890 bázispár (bp) hosszú 

18S rDNS és egy 1040 bp rbcL szekvenciát kinyerni, a horvátországi mintából válogatott 

sejtekből pedig 18S rDNS szekvenciát (890 bp). Mindegyik szekvencia tiszta volt, vagyis az 

összes feltárt sejtből ugyanazt a szekvenciát kaptuk, és C. ocellatával mutattak 99%-os 

egyezést. Ez azt mutatja, hogy a C. ocellátán belül nincsenek kriptikus fajok. 

Dunaharaszti és hegyeshalmi közösségi DNS-ből sikerült kinyerni a Cyclotella comensis 18S 

rDNS-ének 570 illetve 820 bp hosszú részét. Ezek a szakaszok C. ocellátával mutattak 

legközelebbi rokonságot. 

A populációkon belüli illetve populációk közti genetikai különbségek vizsgálatára több 

módszer lehetséges. Az egyik lehetőség, melyet választottunk, az egy sejt tenyészetek 

létrehozása. Ezáltal a morfotípusok genetikai háttere közvetlenül vizsgálható. Ehhez először a 

vizsgált kovaalgák mennyiségét dúsítjuk fel közösségen belül (BG-11 táplevesben, 15
o
C-on, 

16:8 órás fény:sötét megvilágítási ciklusban), majd egy-egy sejtet izolálva indítunk 

tenyészetet. 

Ezekhez a vizsgálatokhoz a riboszómális gének közti ITS (internal transcribed spacer, Moniz 

és Kaczmarska, 2010) szakaszokat, valamint a szilícium felvételt végző transzporter 

fehérjéket kódoló SIT géneket (Alverson, 2007) választottunk. Ezekre primereket tervezünk. 
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