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Természetes biofilmek és lehetséges alkalmazásuk  
a környezetvédelemben 

Biofilmeket már jó egy évszázada alkalmaznak szennyvíz tisztítására, de 
a filmreaktorok nem biológiai eredetű anyagok (pl. szénhidrogének) bontására 
történő alkalmazása csak az utóbbi évtizedekben kezdődött. A Perzsa-öböl 
partján már korábban megfigyeltek olyan, spontán módon képződő mikroorga-
nizmus-telepeket, amelyek bontják a kőolajat. Már akkor felmerült a lehetősé-
ge, hogy ilyen kolóniák segítségével szivárgó szűrőreaktorokat lehetne létre-
hozni, amelyekkel olajtartalmú, szennyezett tengervizet lehetne tisztítani. Eh-
hez azonban „mesterségesen” is elő kell állítani biofilmeket granulátumokon 
vagy üvegfelületen, és kísérletileg igazolni kell, hogy az ilyen rendszerek való-
ban csökkentik a szennyezett minták olajtartalmát. 

A biofilmek kialakítása és vizsgálati  
módszerei 

A kísérletekhez részben biofilmmel borított, részben tiszta felületű, 2–3 
cm átmérőjű, a Kuvaiti-öbölben gyűjtött kavicsokat használtak. A tiszta felületű 
kavicsokat úgy borították biofilmmel, hogy kb. 25 db tiszta részecskét 2–3 
biofilmmel borított részecskével „oltottak be” egy Petri-csészében és 150 ml 
tengervizet adtak hozzá. Az így kapott csészéket csoportokba osztották és kü-
lönféle adalékokat adtak hozzá: 

I. adalékmentes kontroll, 
II. 0,15 %(m/V) KNO3, 
III. 5 %(m/V) nyersolaj, 
IV. 5 %(m/V) nyersolaj és 0,15 %(m/V) KNO3, 
V. 5 %(m/V) nyersolaj és 0,15 %(m/V) KNO3 + 0,05 %(m/V) KH2PO4. 

 



Az így beoltott csészéket befedték és 1 hónapig 20 °C-on rázógépen ke-
zelték fény jelenlétében. A kavicsokat a kezelés után a megfelelő összetételű 
oldat friss alikvot részével hozták össze, és összesen 6 egymás utáni kezelési 
ciklus hatásának tették ki őket. A ciklusok végén megvizsgálták a mikroorga-
nizmusok mennyiségét és megmérték a visszamaradó olaj mennyiségét. 

Más kísérletekben üveglemezeket próbáltak meg bevonni biofilmmel oly 
módon, hogy a kavicsokról lekaparták a biomasszát, amelyet nitrátot tartalma-
zó tengervízben szaporítottak, majd ezzel oltották be a különböző módon elő-
kezelt üveglemezeket. Voltak nem kezelt, tojásfehérjével előkezelt, és nyers-
olajjal előkezelt, majd levegőn szárított lemezek. Az oldatokkal összehozott 
lemezeket a kavicsokhoz hasonlóan rázógépen, fény jelenlétében kezelték. 

A biofilmmel bevont üveglemezek közül némelyeket 0,5 %(m/V) nyers-
olajjal szennyezett tengervízzel hoztak érintkezésbe, majd szobahőmérsékle-
ten 1 hónapig inkubálták. Ezután a lemezeket eltávolították és a maradék 
olajat dietil-éterrel extrahálták. A lemezekre és az üvegpalack falára tapadó 
olajat ugyancsak dietil-éterrel mosták le. Az éter elpárologtatása után vissza-
maradó olaj tömegét megmérték. A szénhidrogéneket preparatív vékonyréteg-
kromatográfiával (TLC), kovasavrétegen 80:20 arányú hexán–dietil-éter elegy-
ben szétválasztották. A fronton eluálódó szénhidrogének egy részét feloldották 
és gázkromatográfiával vizsgálták. Ellenőrző méréseket végeztek olyan olaj-
tartalmú tengervízmintákon is, amelyek nem voltak érintkezésben a 
biofilmekkel. A gázkromatográfiás vizsgálathoz lángionizációs detektort, be-
vont felületű kvarc kapilláris oszlopot és emelkedő hőmérséklet-programot 
használtak. A szénhidrogénekhez tartozó csúcsterületek csökkenéséből (az 
összehasonlító mintához képest) próbálták megbecsülni a degradációs képes- 
séget. 

A biomassza összetételét a következő módon vizsgálták: a felületről le-
kapart biomasszát vízben szuszpendálták, meghatározták a cianobaktérium-
szálak közepes hosszát, valamint a pikocianobaktériumok és a diatomák (ko-
vamoszat) számát egy cm2 felületen. A biofilmekhez kapcsolódó és a vízben 
szabadon úszó nyersolaj-hasznosító baktériumok mennyiségét standard hígí-
tásos lemezes eljárással határozták meg, szilárd szervetlen közeget és 1% 
kőolaj-szénforrást használva. A baktériumtípusokat és egyéb mikroorganizmu-
sokat standard kézikönyvek segítségével azonosították. 

A biofilmek összetétele és degradációs  
potenciálja 

A tiszta felületű kavicsokon sikerült beoltással az eredetihez hasonló ösz-
szetételű biofilmeket létrehozni, de ennek feltétele volt a kálium-nitrátos „trá-
gyázás”. KNO3 jelenlétében az olaj hozzáadása önmagában (vagy KH2PO4-
dal együtt) javította a biofilmképződést. A biofilmek kialakulása lassú volt, a  
 

 



1. táblázat 
A kavicságyon és üveglapokon fejlődő biofilm mikrobiológiai összetétele  

és kőolajbontó képessége 
 

 Kavicságy Előkezelt üveglap 
 természe-

tes 
mestersé-

ges 
semmi-

vel 
tojásfehérjé-

vel 
kőolaj-

jal 
Mikrobiológiai összetétel 1cm2 biofilmen 
Biomassza, mg 29,3±0,2 42,8±2,9 45,3 

±3,7 
41,8±2,2 2,3±0,2

Cianobaktérium  kevés 183±13 169±11 163±8 kevés 

Pikocianobaktérium 
szám (x103) 

9,1±0,7 7,9±0,4 35±3,1 28,1±2 1,7±0,2

Diatomák (x103) 2,3±0,1 2,8±0,2 2,9±0,1 2,1±0,1 1,2±0,1
Olajhasznosító 
baktériumok (x104) 

32±3 61±5 63±6 58±6 1,0±0,1

Olajdegradációs potenciál (200 cm2 biofilm által lebontott szubsztrátum %) 
Nyersolaj gravimetriásan 23,4±2 47,6±3 63,1±4 63,2±5 22,1±2 
Szénhidrogén 
ráfiásan 

gázkromatog- 61,4±4 - 83,3±8 81,9±7 48,8±5 

szálak, cm 

 
Az összetételt 4 mérés átlagából állapították meg, utána ± jellel a standardtól való eltérés 
látható. Az olajdegradációt úgy mérték, hogy a biofilmmel beborított kavicsszemcséket vagy 
üveglemezeket nitrát és foszfát tápanyagot tartalmazó, de egyébként steril, 0,2 %(m/V) olaj-
szennyezést tartalmazó vízbe merítették, majd 1 hónapos inkubáció után a visszamaradó 
olajat kvantitatív módon kinyerték és vizsgálták. 

 
 

második 1 hónapos ciklus végére halvány zöldeskék réteg alakult ki, amely 
teljes vastagságát a 4. hónap végére érte el. A biofilmek üvegfelületen is ki-
alakíthatók voltak biomassza-szuszpenzió oltóanyag segítségével. A felület 
sima vagy durvább textúrája láthatóan nem befolyásolta a film fejlődését. A 
lemezek előzetes olajos bevonása viszont nagymértékben gátolta a folyama-
tot, bár a biofilm itt is bevonta a beszáradt olajréteget és lehetetlenné tette an-
nak feloldását éterben vagy más szerves oldószerben. A tiszta felületű vagy 
tojásfehérjével előkezelt üveglemezeken a biofilm kb. 3 hónap inkubáció után 
kialakult. Az 1. táblázat adataiból az is kiderül, hogy a kavicsokon vagy üveg-
lapokon „mesterségesen” kialakított biofilmek gazdagabbak, mint a természe-
tes úton kialakultak, de a kőolajos előkezelés negatív hatással van a biofilm 
képződésre. Az 1. táblázatban láthatók a természetes és mesterséges úton 
kialakult biofilmek bakteriális összetételére vonatkozó adatok is. Az összetétel  
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hat egymást követő növekedési ciklus, mindegyik egy hónap 

 
A mikroorganizmusokat a 30 napos ciklusok végén számlálták meg. A római számok a ten-
gervízhez adott adalékokat jelzik: I. semmi, II. nitrát tápanyag, III. olajszennyezés, IV. olaj-
szennyezés + nitrát, V. olaj szennyezés + nitrát és foszfát tápanyag. A mikroorganizmusok 
jelölése: tele kör = gombák és élesztők, üres kör = nocardioform szervezetek, kereszt = 
Acinetobacter calcoaceticus. 

1. ábra Az olajhasznosító szervezetek összetételének és számának  
változása hat, egymás utáni szaporítási ciklusban, tengervízbe merített kavics 
szubsztrátumon, amelyet természetes filmet tartalmazó kavicsokkal oltottak be 

 
 

általában hasonló, de vannak értékelhető különbségek. A különböző biofilmek 
tartalmaznak cianobaktériumokat, pikocianobaktériumokat, diatomákat és 
olajhasznosító baktériumokat. A mesterségesen létrehozott biofilmminták (az 
olajjal előkezelt üvegmintákat leszámítva) több olajhasznosító baktériumot tar-
talmaztak, kb. kétszer annyit, mint a természetes körülmények között kialakult 
minták. Ezek a baktériumok elsősorban nocardioform osztályba tartoznak, ke-
vesebb bennük az Acinetobacter calcoaceticus. A mikroszkópos vizsgálatból 
kiderült, hogy sok baktérium volt rátapadva a cianobtérium fonalak felületére. 
A biofilmek kialakulását követve azt is meg lehetett állapítani, hogy az elsődle-
ges telepképzők a fototróf mikroorganizmusok, különösen a cianobaktériumok 
voltak. Az 1. ábrán látható a kavicsokról a tengervízbe jutó olajhasznosító bak-
tériumok száma hat egymás utáni ciklusban. A legkevesebb olajhasznosító 
baktérium az egyszerű tengervízbe merített kavicsok esetében képződött (I. 
kezelés). Ha KNO3 (II) vagy kőolaj (III) van jelen a tengervízben, nőtt az olaj-
hasznosító baktériumok száma. A legtöbb baktérium akkor képződött, ha a 
minta olajat és KNO3-ot (IV) vagy ha olajat, KNO3-t és KH2PO4-t is tartalmazott 

 



(V). Az összes esetben olajat hasznosító gombákat és élesztőket (Aspergillus, 
Penicillium, Rhodotorula) csak ez első ciklus vége felé izoláltak, a további cik-
lusokban ezek a mikroorganizmusok eltűntek. A nocardioform osztályú bakté-
riumok, amelyek az eredeti vízmintákban ritkák voltak, az első ciklus vége felé 
elkezdtek szaporodni és a hatodik ciklus végére domináns populációvá váltak. 
Ez alól az egyetlen kivételt a tiszta tengervízzel kezelt minták (I) jelentették, 
ahol ezek az egyedek ritkák maradtak mind a hat ciklusban. Minden tengervi-
zes mintában az első ciklus végén meglehetősen sok Acinetobacter 
calcoaceticus fordult elő. Ez a baktérium csak a tengervizes mintában (I) tűnt 
el, a többi mintában, ha változott is a mennyisége, domináns maradt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ábra Tipikus gázkromatogramok, 
amelyek a nyersolajban levő  
szénhidrogének mennyiségének 
csökkenését igazolják olyan  
vízmintákban, amelyeket különféle 
módon, üveglemezen kialakított 
biofilmreaktorokban kezeltek.  
A legfelső az eredeti szennyezett  

kőolajjal előszennyezett lemezen  

A harmadik és negyedik görbe  
a tojásfehérjével előkezelt  

lődött 
biofilmeknek felel meg 
 

összehasonlító minta, a második  

fejlődött biofilmmel kezelt minta.  

0            5           10          15          20          25 és a nem kezelt lemezeken fej
retenciós idő, min 

 



Az 1. táblázatból megbecsülhetjük a természetes és mesterségesen elő-
állított biofilmek olajdegradációs potenciálját is. Nyilvánvaló, hogy a kavicso-
kon mesterségesen előállított biofilmek nagyobb degradációs potenciállal ren-
delkeznek, mint a természetesek. A fehérjével előkezelt és a tiszta üvegleme-
zeken létrehozott biofilmek még nagyobb olajbontó képességet mutattak, mint 
a kavicsokon vagy az olajjal bevont üveglemezeken kialakított filmek. Ezt mu-
tatják a 2. ábra adatai is, amelyek degradáció előtti és utáni kőolajminták 
gázkromatogramjainak felhasználásával készültek. 

Az eredmények értelmezése és alkalmazási  
lehetőségei 

Az eddigiekből látható, hogy a biofilmek mesterséges kialakítása kavics 
vagy üvegfelszínen időigényes, de nem lehetetlen. A felület előkezelésére 
nincs szükség. Az olajos előkezelés még csökkentette is a telepek kialakulá-
sának valószínűségét, mert zavarta az elsődleges telepképzők letapadását a 
hidrofóbbá tett felszínre. 

A filmképződés egyik feltétele a természetes tenyészet „oltóanyagként” 
való alkalmazása és a nitrogéntápanyag jelenléte. A tenyésztést fény jelenlé- 
tében kell végezni. Az olaj jelenléte sem szükségszerű, a rendszerben megfi-
gyelt baktériumfajták mindegyike képes volt a hagyományos szénforrások fel-
használására is. Olaj hiányában ezek a baktériumok feltehetőleg a fototróf 
szervezetek fotoszintetikus termékeivel táplálkoztak. Talán ezért figyelték meg 
sokszor, hogy az olajhasznosító baktériumok rátapadtak a szálas cianobak-
tériumok felületére. A fototróf szervezetek más szempontból is kulcsszerepet 
játszanak. Elsődleges telepképzőként hozzájárulnak ahhoz, hogy a biofilm rá-
tapadjon a szubsztrátum felületére és immobilizálja az olajhasznosító baktéri-
umokat. Más vizsgálatokból kiderült, hogy az olajbontó baktériumok mestersé-
ges immobilizálás során sem veszítik el degradációs potenciáljukat. Az 
autotróf és heterotróf szervezetek együttes előfordulása azt is biztosítja, hogy 
a fotoszintézis során keletkező oxigén hasznosuljon. Az oxigén jelenlétére pe-
dig szükség van, mert a degradáció kezdő lépése a szénhidrogének oxidációja 
molekuláris oxigén és a baktérium oxigenáz enzimjének jelenlétében. Lehet-
séges, hogy a cianobaktériumok más esszenciális alkotókkal (pl. kötött nitro-
génnel, vitaminokkal) is ellátják a szénhidrogén-hasznosító baktériumokat. Ezt 
az is alátámasztja, hogy a szénhidrogénbontó baktériumok bizonyos vitaminok 
jelenlétében fokozott aktivitást mutatnak. Annyi mindenesetre bizonyítottnak 
látszik, hogy a természetben kialakult kolónia különösen alkalmas a kőolaj-
szennyezések lebontására. A vizsgálatokból kiderül, hogy a fő olajbontó bak-
tériumok a nocardioform fajták és az Acinetobacter calcoaceticus. Különösen 
a nocardioform baktériumok szaporodásának kedveztek a biofilm kialakulási 
feltételei. Ezek a Perzsa-öböl vizében található természetes olajbontók. 

 



 

A kísérletekből kiderült, hogy ezek az olajbontó mikroorganizmus-telepek 
mesterségesen is kialakíthatók szilárd felületeken, ami lehetőséget nyújt ah-
hoz, hogy szivárgó szűrőkben vagy bioreaktorokban hasznosítsák őket olajtar-
talmú szennyvizek tisztítására, mielőtt azok kikerülnének a környezetbe. 

 
(Bánhegyiné Dr. Tóth Ágnes) 
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