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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 
 

A Chlamydomonas az egyik legnagyobb zöldalga nemzetség több 

mint 800 leírt fajjal. Törzsgyűjteményekben megközelítőleg 400 törzs áll 

rendelkezésre, alkalmazható kutatási célokra. A Chlamydomonas 

nemzetség sokoldalú gyakorlati jelentőségére utal, hogy 

modellszervezetként olyan tudományterületeken alkalmazzák, mint a 

fotoszintézis kutatás, az örökléstan, az UV-rezisztencia kérdései, a 

hidrogén-, biogáz- és biodízel-termelés lehetőségei, a hormonkutatás, a 

mezőgazdaság és a gyógyszerkutatás.  

Az 1990-es évek óta, a molekuláris markerek filogenetikai 

elemzésben való alkalmazása bebizonyította, hogy a taxonómiai 

meghatározáshoz az alaktani megközelítés nem elegendő a legtöbb 

zöldalga, így a Chlamydomonas nemzetség esetében sem. Napjainkra 

kiderült, hogy a nemzetség polifiletikus, ezért alapos felülvizsgálatra van 

szükség, amelyre a legújabb irányvonal, a polifázikus megközelítés kínál 

lehetőséget.  Ez különböző eljárásokat egyesít magában, nevezetesen 

alaktani, citológiai, ultrastrukturális és molekuláris biológiai 

vizsgálatokat. 

A szerző a 18S rRNS gén kiválasztott génszakaszának 

felhasználásával rendszertani vizsgálatokat végzett 70 MACC 

(Mosonmagyaróvári Algagyűjtemény) törzsön, amelyeket korábban az 

egysejtű ostoros Chlamydomonas nemzetséghez tartozónak azonosítottak. 

A disszertáció másik témája az egyes Chlamydomonas törzsek, a 

mezőgazdaság számára értékes extracelluláris poliszacharidok (EPS) 

termelésének megismerése volt. A Chlamydomonas Ehrenberg nom. cons. 

(1833) nemzetség egyes fajai bizonyos körülmények között képesek nagy 
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molekulatömegű EPS kiválasztására. Az MACC törzseinek EPS 

termeléséről eddig nem álltak rendelkezésre eredmények. A 

Chlamydomonas nemzetség törzsei között vannak értékes EPS-termelők, 

amelyek például talajkondicionáló készítmények alapanyagai lehetnek. 

 

Célkitűzések:  

 

 A Mosonmagyaróvári Algagyűjtemény (MACC) 

Chlamydomonas törzseit pontosan azonosítása és átsorolja. 

Ezáltal bemutathatóvá válik az MACC Chlamydomonas 

törzsek jelen pozíciója a zöldalga filogenetikai fa egy 

szakaszán. 

 

 Az extracelluláris poliszacharidok kivonása és jellemzése a 

kiválasztott törzsekből. Ez alapot teremthet későbbi 

talajkondicionálásra irányuló kísérleteknek.  
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

2.1. Taxonómiai újraértékelés molekuláris 

adatok felhasználásával 

Laboratóriumi algatenyésztés  
 

A szerző hetven, korábban morfológiai szempontból 

Chlamydomonas-ként azonosított törzset választott ki a Széchenyi István 

Egyetem Mosonmagyaróvári Algagyűjteményéből (MACC). A törzsek 

közül 46 Brazíliából, 11 Magyarországról, 9 Csehországból, 2 Ukrajnából, 

egy Szlovéniából és egy Oroszországból származott. A Chlamydomonas 

törzsek tenyészeteit Ördög (1982) korábban leírt tenyésztő 

berendezésében szaporította. A törzstenyészetekből 500 mL-es 

Erlenmeyer-lombikokban lévő 250 ml módosított Zehnder-8 tápközegbe 

oltott. A tenyészeteket 24-26 °C-os tenyésztő szobában szaporította és 130 

μmol foton m-2 s-1 fényintenzitást biztosító Lumoflor és fehér fényű 

fénycsövekkel világította meg (14 h/10 h fény/sötét ciklus). A 

tenyészeteket 20 L h-1 (= 1,33 L levegő L-1 tápközeg percenként) steril, 

párásított levegővel buborékoltatta át, amit a fényszakaszban 1,5% szén-

dioxiddal dúsított.  

Az extracelluláris poliszacharidok (EPS) vizsgálatára a szerző húsz 

zöldalga törzset választott ki a Mosonmagyaróvári Algagyűjteményből 

(MACC). Ezek a Petri-csészés szaporítás során Z8 táptalajon zselészerű 

anyagot állítottak elő. A törzseket a fent említett tenyésztő berendezésében 

szaporította. A tenyészetekből 30 napon át minden ötödik napon 20 mL 
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mintát gyűjtött, 10 mL-t a szárazanyag, 10 mL-t pedig EPS 

meghatározásra. 

Az algatörzsek növekedését a szárazanyag (SZA) tartalom 

meghatározásával jellemezte. Whatman GF/C üvegszálas szűrőket (5 cm 

átmérőjű) szárított 2 órán át 105°C-on, majd exszikkátorban lehűtötte és 

megmérte a tömegüket. A tenyészetekből leszűrt 10 mL algamintát. 

Mindegyik szűrőt ismét 2 órán át 105 ° C-on szárította, majd 

exszikkátorban lehűtötte és lemérte. A szuszpenzió sűrűségét g L−1 SZA-

ban számította ki. A három ismétlésben végzett mérések eredményeiből 

készítette a szaporodásgörbéket. 

 

Alaktani vizsgálatok  
 

A szerző a törzsek tenyészeteiben a sejteket és azok alaktani 

jellemzőit Olympus BX60 mikroszkóppal és a hozzá kapcsolt digitális 

fényképezőgéppel (Olympus DP 70, 400x) vizsgálta. A sejtek méretét 

képelemző szoftverrel (Olympus DP Soft 3.2) határozta meg. A fotók 

kontrasztját az Adobe Lightroom szoftverrel fokozta, míg a 

képösszeállításokat a Fotor 2.0.3 programmal készítette. A törzsek alaktani 

vizsgálata Ettl (1983) munkája nyomán készült. 

 

A genomi DNS extrakciója és a PCR módszer, 

szekvenálás 
 

A szerző 1 mL algaszuszpenziót 14000 g-n centrifugált 2 percig. A 

centrifugálás után a felülúszót pipettával eltávolította, majd egy körülbelül 

10-20 mg-os pelletet szuszpendált 500 μL ddH2O-ban hígított 10%-os 
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Chelex-100-ban. A szuszpenziót 30 másodpercig vortexelte és 95 °C-on 

(Eppendorf ThermoMixer) 10 percig inkubálta. A mintát 20 °C-ra hűtötte 

le (Eppendorf ThermoMixer) és ismételten 10 másodpercig vortexelte 

majd ezt követően 2 percig centrifugálta 14000 g-n. A felülúszóból 1 μL-

t adott hozzá minden egyes 19 μL PCR mixhez. A 18S rRNS gén egy 

szakaszát az EUK528F (5-'CCGCGGTAATTCCAGCTC-3 ') és Chlo02R 

(5'-CTTCGAGCCCCCAACTTTC-3'), rövid, egyszálú DNS-

szakaszokkal, primerekkel amplifikálta (Bio Basic Canada Inc.). A PCR 

mix 10 μL Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix-et, 7 μL ddH2O-

ot, 1-1 μL primert (0.5 μm végső koncentráció primerenként) és 1 μL 

tisztított DNS-t (50-100 ng) tartalmazott. Az Euk528f forward primer 

kapcsolódási pozíciója 573-590, míg a Chlo02R reverse primer 

kapcsolódási pozíciója 996-979. A primerek kapcsolódási pozíciójának 

megállapítása a Chlorella vulgaris SAG 211-11b törzs 18S rRNS 

szekvenciája alapján történt. 

A PCR-programban az első ciklus előtti ún. elődenaturálás 98 °C-

on 30 másodpercig tartott, ezt követte a denaturálás 98 °C-on 10 

másodpercig, majd a hibridizációs lépés 58 °C-on 20 másodpercig tartott 

ezután 72 °C-on 30 másodpercig történt a hosszabbítás. Ez a 3 lépés 40 

cikluson keresztül ismétlődött. Ezt követte a végső hosszabbítás (72 °C-on 

1 perc). A DNS amplifikáció után a termékeket 45 percig 120 V-on 0,5%-

os TBE pufferben, 0,1 μg/ml etídium-bromidot tartalmazó 1,5%-os agaróz 

gélen futtatta és a DNS-t 254 nm-es UV-fénnyel világította meg. A PCR 

termékek hossza 380 és 400 bázispár között változott. A PCR termékeket 

GeneJET gél extrakciós készlet (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA) alkalmazásával tisztította. A PCR termékek szekvenálását és azok 

adatainak értékelését Dr. Maróti Gergely és munkatársai végezték a 



 

8 

 

Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Kutató Központjában (MTA 

SZBK). A szekvenálás egy irányból, a forward primerrel történt. A 

szekvenciáknak csak minimális, néhány bázispáros, minőségileg nem 

megfelelő eleje került törlésre. Mivel méretükből adódóan az MACC 

szekvenciák nem nyúltak túl a hosszabb referencia szekvenciákon, így 

ilyen okból nem kellett vágni belőlük. 

 

A szekvencia igazítás és a filogenetikai elemzés 
 

  A szerző a Chlamydomonadaceae törzsek referencia szekvenciáit 

a GenBank-ból (NCBI) nyerte ki. A szekvenciákat a MUSCLE módszer 

alapján a MEGA 7 szoftverrel elemezte. A jModelTest 2 teszt 

megerősítéséhez a TIM2 + G + I szubsztitúciós modellt használta. A 

maximum likelihood (ML) elemzést egy 265 szekvenciából álló 

adathalmazon futtatta a RAxML program használatával 1000 bootstraps-

en. Az Ulothrix zonata UTEX 745-t használta a fa gyökerének alapjául. A 

végső filogenetikai fát az Adobe Illustrator CC 2014.01 verziójával 

szerkesztette. Az MACC törzsek hasonlósági mátrixát (a 18S rRNS 

részszekvenciák közötti százalékos hasonlóságokat) Geneious 10.2.3 

szoftverrel számította ki. 

 

2.2. Az EPS vizsgálata 
  

A szerző a szénhidrátokat két különböző frakcióban (oldható és 

kötött EPS) fenol-kénsavas módszerrel mérte. A szerző készített egy 200 

μg/mL koncentrációjú glükóz-törzsoldatot, ebből pedig hígítással további 

5 koncentrációt 0-200 μg/mL tartományban. Ezután 400 μL glükóz oldatot 

kevert össze 400 μL 5%-os fenollal és 2 mL koncentrált kénsavval. A 
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fényelnyelést 485 nm-en (Varian CARY 50 spektrofotométer) mérte. Az 

oldható és kötött EPS-t glükóz ekvivalens formájában adta meg a glükóz 

standard görbe felhasználásával. A méréseket mintánként három 

ismétléssel végezte. 

 

3. EREDMÉNYEK ÉS 

KÖVETKEZTETÉSEK 

3.1. A filogenetikai és morfológiai elemzés 
 

A szerző a 70 vizsgált törzset, 279, a szakirodalomban már 

korábban vizsgált törzs segítségével helyezte el a zöldalgák fáján. Ennek 

eredményeként kilenc különböző filogenetikai csoportot különített el, 

amelyeket három rendbe sorolt. A vizsgált törzsek az egész fán 

megtalálhatóak, különböző filogenetikai csoportokat alkotnak. Az MACC 

törzsek kódjait félkövérrel emelte ki. A maxium likelihood (ML) módszer 

segítségével meghatározott bootstrap értéket (≥50%) a csomópontok 

mellett tüntette fel. Az Ulothrix zonata fajt alkalmazta külső csoportként 

(1. ábra). 
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1. ábra A 18S rRNS filogenetikai elemzése. 
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Az elemzés során a Chlamydomonadales rendhez sorolódott a 

legtöbb, összesen 7 filogenetikai csoport (2. ábra). Ezek egész pontosan a 

Moewusinia filogenetikai csoport 5 MACC törzzsel, a Reinhardtinia 19, 

az Arenicolinia 3, a Stephanosphaerinia 14, a Chloromonadinia 1, az 

Oogamochlamydinia 11 és a Polytominia filogenetikai csoport 2, vagyis 

összesen 55 MACC törzzsel. A szerző molekuláris elemzése e rend 

esetében is lehetővé tette a korábban Chlamydomonas nemzetségbe sorolt 

törzsek átsorolását olyan nemzetségekbe, mint a Chlorococcum, 

Chloromonas, Chlorosarcinopsis, Deasonia, Heterochlamydomonas, 

Lobochlamys, Nautococcus és Tetraspora. Ez is alátámasztja azt a tényt, 

hogy a molekuláris eszközök alkalmazása, rendszertani besorolás 

szempontjából elengedhetetlen az algák osztályozásához. 

 

 

2. ábra. A Reinhardtinia csoport egy jellemző törzsének, az MACC 285 

Chlamydomonas sp. mikroszkópi képe 400-szoros nagyításban. 

Számos molekuláris filogenetikai elemzés kimutatta, hogy a 

Chlamydomonas nagymértékben polifiletikus. Ezt a tényt fokozza, hogy 

Pröschold és mtsai. (2018) bonyolult összehasonlító vizsgálatok után 

kiderítették, hogy jelenleg csak 3 faj, nevezetesen a Chlamydomonas 

incerta, Chlamydomonas reinhardtii és Chlamydomonas schloesseri 
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tekinthető a nemzetség tagjának. A jelen disszertáció tekintetében ez azt 

jelenti, hogy szigorú értelemben véve a filogenetikai fán csak a fent 

említett 3 faj referenciaszekvenciáihoz közel eső MACC törzsek 

tekinthetők a Chlamydomonas nemzetség tagjainak. Ez a gyakorlatban a 

kiinduláskori 70, Chlamydomonas-nak vélt MACC törzs számát 4-re 

csökkenti (MACC 53, 216, 382 és 579). A változás mértéke remekül 

szemlélteti az algarendszertanban jelenleg is zajló folyamatok 

komolyságát. 

 

A Sphaeropleales rend részét szintén egy filogenetikai csoport, a 

Scenedesmaceae képezte 9 MACC törzzsel, amelyek többségét brazil talajokból izolálták 

(3. ábra). Az MACC 485-nek és az MACC 783-nak volt a legnagyobb bootstrap 

támogatása ezen a filogenetikai csoporton belül (100%). Ami az alaktani jellemzőket 

illeti, a sejtek jellemvonásai azonosak voltak, csak a tóból származó törzs sejtmérete 

(MACC 485) különbözött a többi nyolc MACC törzstől. 

 

 

3. ábra. A Scenedesmaceae csoport egy jellemző törzsének, az MACC 

424 Scenedesmus sp. mikroszkópi képe 400-szoros nagyításban. 

 

A Chlorellales rendhez egy filogenetikai csoport, a Chlorella 

tartozott 6 MACC törzzsel (4. ábra). A molekuláris elemzés módosította a 
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fent említett hat MACC törzs korábbi alaktanra épülő meghatározását. A 

fénymikroszkópos képek gömb alakú sejteket mutattak 2-9 μm átmérővel. 

A sejtek egyetlen csésze alakú parietális kloroplasztiszt tartalmaztak egy 

pirenoiddal és nem rendelkeztek összehúzódó vakuólummal, szemfolttal 

és ostorokkal. 

 

 

4. ábra. A Chlorella csoport egy jellemző törzsének, az MACC 823 

Chlorella sp. mikroszkópi képe 400-szoros nagyításban. 

 

3.2. Az EPS elemzése 
 

A szerző az oldható extracelluláris poliszacharid (sEPS) termelésük 

szerint a törzseket 3 csoportra osztotta: magas (A), közepes (B) és 

alacsony (C) termelők. Az A csoport 3 törzse 2000 mg L-1 feletti oldható 

extracelluláris poliszacharidot termelt. A B csoport 7 törzset tartalmazott, 

amelyekben az sEPS-tartalom 1000 és 2000 mg L-1 közötti volt. A szerző 

a fennmaradó 10 törzset a C csoportba helyezte, mert az sEPS tartalmuk 

1000 mg L-1 alatt volt. A szakirodalom alátámasztja azt a tényt, hogy a 

kötött extracelluláris poliszacharid (bEPS) tartalom összefügg az sEPS 

termeléssel, de a bEPS mennyisége lényegesen kisebb. Ez a jelen 
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kísérletben is kimutatható volt. Ezek törzs-specifikus tulajdonságoknak 

minősülnek, amelyeket tovább kell vizsgálni, mivel jelentős szerepet 

játszhatnak a törzsek differenciálásában az úgynevezett polifázikus 

megközelítés részeként.  

 

4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

1.  A szerző a Mosonmagyaróvári Algagyűjtemény (MACC) 

történetében elsőként, 70, a Chlamydomonas nemzetség tagjainak 

vélt MACC zöldalga törzs genomi DNS-ét izolálta. A 18S rRNS 

gén egy szakaszát az EUK528F (5-'CCGCGGTAATTCCAGCTC-

3 ') és a Chlo02R (5'-CTTCGAGCCCCCAACTTTC-3'), rövid, 

egyszálú DNS-szakaszokkal, primerekkel a PCR módszerrel 

sokszorosította, ezt követően szekvenáltatta, majd rendszertanilag 

elemezte. A PCR termék hossza 380 és 400 bázispár között volt. 

2.  Rámutatott arra, hogy a törzsek többsége, a zöldalga taxonómiában 

az elmúlt években bekövetkezett jelentős változások miatt, új 

nemzetségekbe sorolandó. Ezen kívül, megállapította, hogy a 

törzsek 9 filogenetikai csoportba sorolhatók a zöld alga 

filogenetikai fán. Ezek a következők: Arenicolinia, Chlorella, 

Chloromonadinia, Moewusinia, Oogamochlamydinia, 

Polytominia, Reinhardtinia, Scenedesmaceae, Stephanosphaerinia. 

A molekuláris adatokból kiderült, hogy a 70 törzs közül csak 22 

Chlamydomonas, a többi törzs közül 9 a Scenedesmus nemzetség 

tagja, 8 Chlorosarcinopsis, 8 Lobochlamys, 6 Chlorella, 5 

Chlorococcum, 3 Deasonia, 2 Heterochlamydomonas, 1-1 
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Chloromonas, Nautococcus és Tetraspora, míg 4 törzs besorolása 

továbbra is megoldatlan. 

3.  Hetven törzs mikroszkópi módszerrel történő elemzését is 

elvégezte. Rávilágított arra, hogy az alaktani meghatározást meg 

kell erősíteni a molekuláris biológiai eredményekkel, ugyanis a 

gyorsan keletkező filogenetikai adatok korában, már a nemzetség 

szintű azonosítás sem biztosított alaktani szinten. 

4.  A Mosonmagyaróvári Algagyűjteményben (MACC) elsőként 

vizsgálta oldható és kötött extracelluláris poliszacharidok 

jelenlétét. Hét törzs esetében több mint 1 g L-1 oldható EPS-t mért, 

három törzs tenyészetében pedig az oldható EPS mennyisége 

meghaladta a 2 g L-1 -t. A legtöbb EPS-t az MACC 398 törzs 

termelte (2763 mg L-1) a 30 napos inkubálás során. Az 

eredményekkel igazolta, hogy az MACC Chlamydomonas törzsei 

között vannak értékes EPS-termelők, amelyek például 

talajkondicionáló készítmények alapanyagai lehetnek. 
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