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Abstract: Rhodococcus erythropolis biofilm stability in the presence of surfactants. 
The application of amphiphatic surface active agents is one of the methods applied in 

hydrophobic substances bioremediation. These substances have an unkown effect on the 

microbial population present in contaminated soil, especially on the biofilm, which is 

the predominant form of microorganism growth in the environment. We investigated the 

influence of ionogenic industrial surfactant Spolapon AOS 146 on the bacteria 

Rhodococcus erythropolis which is able to utilize phenol as the only carbon and energy 

source. The influence of surfactant on adhesive and degradation microbial abilities was 

studied in flow cells by the means of light microscopy and image analysis. 
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ÚVOD 

 

Životní prostředí je vlivem působení člověka kontaminováno řadou 

hydrofobních polutantů. Jednou z možných cest při řešení environmentálních 

zátěží je aplikace mikroorganismů při remediacích. Tato metoda má mnoho 

výhod oproti tradičním fyzikálně-chemickým metodám, hlavně v oblasti 

nákladů a tvorby nežádoucích vedlejších produktů. Problémem při biodegradaci 

hydrofobních látek se ovšem může stát jejich nízká rozpustnost ve vodě, což 

způsobuje špatnou dostupnost pro mikroorganismy (Cameotra, Makkar 2010). 

Ke zvýšení rozpustnosti a tím i efektivity degradace lze v biotechnologiích 

využít surfaktanty. Surfaktanty jsou povrchově aktivní látky, jejichž molekula 

obsahuje polární (hydrofilní) a nepolární (hydrofobní) část. Ve vhodných 

rozpouštědlech tvoří za nízké koncentrace pravé roztoky, při vyšších 

koncentracích se shlukují do koloidních útvarů zvaných micely. Zvýšení 

rozpustnosti hydrofobních substrátů je spojeno právě s tvorbou micel, v jejichž 

(hydrofobním) jádru dojde k rozpuštění dané látky. Tento celek působí navenek 

hydrofilně a tak zvyšuje biodegradabilitu hydrofobní látky (Li et al. 2008). 

Aplikace amfipatických povrchově aktivních látek neboli surfaktantů je 

sice jednou z metod využívaných pro odstranění hydrofobních sloučenin z 

půdy, ale tyto látky mají neznámý vliv na adhezi buněk a mikrobní biofilm, 
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který je upřednostňovanou formou růstu mikroorganismů v životním prostředí a 

který poskytuje mikroorganismům mnoho výhod, např. vyšší rezistenci k 

stresovým faktorům a zvýšenou schopnost degradace (Davey, O’Toole 2000). 

 

 

METODIKA 

 

Při práci byl použit mikroorganismus Rhodococcus erythropolis CCM 

2595, dlouhodobě adaptovaný v naší laboratoři na fenol. 

Příprava inokula probíhala v Erlenmeyerových baňkách v minerálním 

médiu BSM (složení: KH2PO4 0,34 g/l, K2HPO4 0,26 g/l, (NH4)SO4 2,84 g/l, 

MgCl2 0,34 g/l, MgCl4 1 mg/l, CaCl2 0,26 mg/l, FeSO4 0,6 mg/l, NaMoO4 2 

mg/l) za stálého třepání a konstantní teploty 30 °C. Jako jediný zdroj uhlíku a 

energie byl použit fenol o výsledné koncentraci 0,3 g/l. V kultivacích s přidáním 

surfaktantu Spolapon AOS 146 byl tento použit v koncentraci 50 mg/l. Tato 

koncentrace odpovídá kritické micelární koncentraci daného surfaktantu v BSM 

médiu s fenolem. 

Pro sledování tvorby biofilmu byly použity průtočné cely (BioSurface 

Technologies, USA). Tvorba biofilmu byla sledována pomocí světelné 

mikroskopie (mikroskop Nikon Eclipse E400 s digitálním fotoaparátem) a 

získané fotografie byly vyhodnoceny pomocí analýzy obrazu programem NIS 

Elements 3.0. 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Při kultivaci na fenolu o počáteční koncentraci 0,3 g/l v BSM médiu byl 

Rhodococcus erythropolis schopen dosáhnout degradační rychlosti 10,4 mg 

fenolu za hodinu. V případě přítomnosti surfaktantu Spolapon AOS 146 o 

kritické micelární koncentraci (KMK) je tato rychlost snížena na 3,1 mg fenolu 

za hodinu. Rovněž růst mikroorganismu byl výrazně ovlivněn – v případě 

kultivace bez surfaktantu bylo dosaženo nárůstu 0,35 g/l biomasy, v případě 

kultivace se Spolaponem byla zřetelně prodloužená lag-fáze a nárůst biomasy 

byl snížený. 

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky srovnávající tvorbu biofilmu bez 

přítomnosti surfaktantu a za podmínek přidání surfaktantu na počátku kultivace 

(v obou případech byl jako jediný zdroj uhlíku a energie použit fenol o 

koncentraci 0,3 g/l). Adheze na skleněný nosič byla sledována po 24, 48 a 72 

hodinách od počátku kultivace a byla vyhodnocena celková osídlená plocha a 

počet objektů. Kultivace probíhala po dobu 72 hodin, neboť za tuto dobu byl 

veškerý fenol v pokusu se surfaktantem spotřebován.  
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Tab. 1:  Rhodococcus erythropolis – osídlená plocha a počty objektů při kultivaci bez a 

se surfaktantem v závislosti na čase 

Kultivace Bez surfaktantu Spolapon AOS 146 

Čas [hod] 24 48 72 24 48 72 

Osídlená plocha [%] 19,7 19,5 25,5 17,6 18,2 5,2 

Počet objektů [1000 mm
-2

] 12,3 11,9 13,9 41,3 44,2 19,3 

 

Z tabulky vidíme, že po 24 a 48 hodinách není mezi pokusy výrazný 

rozdíl v osídlené ploše, po 72 hodinách ovšem dojde v případě pokusu se 

surfaktantem k výraznému snížení osídlené plochy z 18,2 na 5,2 %, a naopak ke 

zvýšení osídlené plochy z 19,5 na 25,5 v případě kultivace bez surfaktantu. 

Tento fakt může být vysvětlen uvolňováním buněk z biofilmu, způsobeným 

snížením obsahu fenolu v médiu a následným nedostatkem živin. Výrazný 

rozdíl lze najít ale v počtu objektů, kdy bez surfaktantu daný mikroorganismus 

vytváří menší počet větších objektů (obr. 1). Opačný trend byl nalezen u 

kultivace se surfaktantem (obr. 2). Oba obrázky jsou uvedeny pro lepší 

přehlednost již zpracované ve formě binárního obrazu, kde osídlené oblasti jsou 

označeny bíle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Biofilm bakterie Rhodococcus erythropolis po 48 hodinách kultivace bez 

surfaktantu (zvětšení 100×) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2:  Biofilm bakterie Rhodococcus erythropolis po 48 hodinách kultivace  

v přítomnosti surfaktantu Spolapon AOS 146 (zvětšení 100×) 
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ZÁVĚR 

 

Bylo zjištěno, že přítomnost průmyslově používaného surfaktantu 

Spolapon AOS 146 o kritické micelární koncentraci v kultivačním médiu má 

výrazný vliv na tvorbu biofilmu bakterií Rhodococcus erythropolis. Osídlená 

plocha se v počátečních fázích adheze výrazně nelišila, ale charakter tvorby 

kolonií byl odlišný, v přítomnosti surfaktantu docházelo k tvorbě malých 

kolonií. V dalších pokusech bude studován vliv přídavku surfaktantu na již 

vytvořený biofilm a bude hledána koncentrace surfaktantu neovlivňující růst a 

zlepšující dostupnost hydrofobních substrátů. 
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