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BevezetBevezetééss

A talajban milliA talajban milliáárdnyi mikroorganizmus rdnyi mikroorganizmus éél, l, 
szoros egyszoros együüttmttmőőkkööddéésben. A sben. A 
mikrobakmikrobaköözzöösssséégeket tgeket tööbb bb 
mikroorganizmus faj alkotja. Ezeknek a mikroorganizmus faj alkotja. Ezeknek a 
fajoknak az egymfajoknak az egymááshoz viszonyshoz viszonyíított artott aráánya nya 
(a fajeloszl(a fajeloszláás) megvs) megvááltozhat a ltozhat a 
kköörrüülmlméényektnyektııl (hl (hıımméérsrsééklet, klet, 
nedvessnedvesséégtartalom, oxiggtartalom, oxigéénellnelláátottstottsáág, g, 
stb.), a talaj stb.), a talaj ttáápapanyagtartalmpapanyagtartalmááttóóll, a , a 
talajban ltalajban léévvıı szennyezszennyezııanyagoktanyagoktóól l 
ffüüggggııen. Ezeket a ven. Ezeket a vááltozltozáásokat sokat 
kköövethetjvethetjüük a k a BiologBiolog--rendszerrelrendszerrel..



A A BiologBiolog mikrolemezek lemikrolemezek leíírráásasa

A A BiologBiolog mikrolemezek mind a 31 cellmikrolemezek mind a 31 celláájjáába eltba eltéérrıı mikrobimikrobiáálislis
ttáápanyagot (panyagot (szubsztrszubsztráátt) ) éés s tetraztetrazóóliumlium--vvöörrööss indikindikáátort helyeznek tort helyeznek 
elel a lemez gya lemez gyáártrtáásakor. A ksakor. A köörnyezetbrnyezetbııl szl száármazrmazóó éés els elııkkéészszíített tett 
talajtalaj-- vagy vvagy víízmintzmintáák cellk celláákba bemkba beméérréése utse utáán a lemezeket n a lemezeket 
termoszttermosztáátba helyezztba helyezzüük, hogy a talajban vagy a vk, hogy a talajban vagy a víízben lzben léévvıı
mikroorganizmusok jmikroorganizmusok jóól tudjanak ml tudjanak mőőkköödni dni éés szaporodni.s szaporodni. A A 
szaporodszaporodáás sors soráán a celln a celláákban mkban mőőkkööddıı mikroorganizmusok vagy fel mikroorganizmusok vagy fel 
tudjtudjáák hasznk hasznáálni a celllni a celláába tett tba tett táápanyagot, vagy nem.panyagot, vagy nem. Ezt Ezt 
szszíínvnvááltozltozáás jelzi. s jelzi. ÍÍgy kgy küüllöönbnböözzıı anyagcsere mintanyagcsere mintáázatok alakulnak ki, zatok alakulnak ki, 
melyek lehetmelyek lehetııvvéé teszik ateszik a mikrobakmikrobaköözzöösssséégek gyors jellemzgek gyors jellemzéésséét. A t. A 
tesztben mtesztben méérhetrhetıı szszíínvnvááltozltozáást a st a tetraztetrazóóliumlium--vvöörrööss indikindikáátor tor 
redukciredukcióója szolgja szolgááltatja. Az indikltatja. Az indikáátor elsztor elszííneznezııddéésséét a mikrobt a mikrobáák k 
lléégzgzéése kse köövetkeztvetkeztéében keletkezett NADH vben keletkezett NADH vááltja ki. ltja ki. 



A vizsgA vizsgáált lt szubsztrszubsztráátoktok elhelyezkedelhelyezkedéése se 
a a BiologBiolog EcoPlateEcoPlate™™ mikrolemezenmikrolemezen



TalajszuszpenziTalajszuszpenzióó kkéészszííttéésese

45 ml steril 0,85%45 ml steril 0,85%--os os 
NaClNaCl oldatot moldatot méérrüünk nk 
hozzhozzáá 5 g talajhoz egy  5 g talajhoz egy  
100 ml100 ml--es es 
mméérrııededéényben, majd nyben, majd 
30 percen 30 percen áát rt ráázatjuk. zatjuk. 



A A talajszuszpenzitalajszuszpenzióó hhííggííttáásasa

10 perces 10 perces 
üülepedlepedéési idsi idıı
elteltelteltéével 1 mlvel 1 ml--t t 
pipettpipettáázunk zunk áát 9 t 9 
ml steril 0,85%ml steril 0,85%--os os 
NaClNaCl oldatba. oldatba. 



A hA hííggíított tott talajszuszpenzitalajszuszpenzióó
bembeméérréése a mikrolemez cellse a mikrolemez cellááibaiba

A A BiologBiolog mikrolemez mikrolemez 
kialakkialakííttáása 3 psa 3 páárhuzamos rhuzamos 
mméérréést tesz lehetst tesz lehetııvvéé. A . A 
hhííggíított szuszpenzitott szuszpenzióókbkbóól l 
125 125 µµll--tt mméértrtüünk be az nk be az 
egyes cellegyes celláákba, majd a kba, majd a 
mmóódszer dszer 
fféénynyéérzrzéékenyskenyséége miatt ge miatt 
ffóóliliáába csomagolva 25 ba csomagolva 25 °°CC--
onon inkubinkubááljukljuk a lemezt. a lemezt. 



A cellA celláák szk szíínvnvááltozltozáássáának mnak méérréésese
A cellA celláák k 
szszíínvnvááltozltozáássáát t 
MicroplateMicroplate ReaderReader
mmőőszerrel olvassuk szerrel olvassuk 
le 24, 48, 72, 96, le 24, 48, 72, 96, 
120, 144 120, 144 éés 168 s 168 
óóra elteltra elteltéével. vel. 



KiKiéértrtéékelkelééss

A kiA kiéértrtéékelkeléés sors soráán a kn a küüllöönbnböözzıı
szubsztrszubsztráátoktok ididıı ffüüggvggvéénynyéében mben méért OD rt OD 
adataira gadataira göörbrbéét illesztt illesztüünk, majd nk, majd 
kiszkiszáámoljuk az egyes moljuk az egyes szubsztrszubsztráátoktok ggöörbe rbe 
alatti teralatti terüületletéét (T) t (T) éés a cells a celláák k áátlagos tlagos 
szszíínfejlnfejlııddéési si éértrtéékkéét (AWCD).t (AWCD).



ForrForrááss

BiologBiolog Inc. Inc. BacterialBacterial IdentificationIdentification
MicrobialMicrobial IdentificationIdentification PhenotypePhenotype
MicroArrayMicroArray httphttp://://www.biolog.comwww.biolog.com//


