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Abstract: Surfactants – the influence on bacterial cell surface 
hydrophobicity 

Among the most problematic environmental pollutants hydrophobic substances 
belong because of their persistence and potential toxicity. Those substances can 
be removed by biological way however the low water solubility significantly limits 
those processes. For that reason surfactants that enhance the water solubility 
and consequent biological availability are employed in bioremediation processes. 
On the other hand surfactants might have strong toxic effect on biodegrading 
microorganisms therefore it is necessary to use them in a concentration that 
improves the bioavailability while having no negative effect on present living 
organisms. 

In this research work a “growth supporting concentration” of three surfactants 
(Tween 80, Novanik 0633A and Spolapon AOS 146) and a biosurfactant (mixture 
of rhamnolipides) was determined and the influence of this concentration and the 
critical micelle concentration of surfactants on bacterial growth and cell surface 
hydrophobicity was studied. Microorganism used was the Rhodococcus 
erythropolis CCM 2595. 
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ÚVOD 

Biodegradační procesy jsou přirozenou součástí koloběhu v přírodě. Touto 
cestou je, vedle dalších fyzikálně-chemických metod, odbouráváno značné 
množství environmentálních polutantů (LI et al., 2008). Některé látky však díky 
své struktuře a fyzikálně-chemickým vlastnostem biologickému odbourávání 
zcela nebo částečně odolávají. Mezi takové látky patří hydrofobní polutanty, 
jejichž biodegradace je limitována jejich nízkou rozpustností ve vodě. 
Surfaktanty jsou povrchově aktivní látky. Molekula surfaktantů se skládá z 
hydrofilní a hydrofobní části. Díky své struktuře surfaktanty mohou tvořit ve 
vodném prostředí micely. Zda surfaktant tvoří micely nebo pravé roztoky je 
závislé na jeho koncentraci v roztoku. Hraniční koncentrace mezi těmito dvěma 
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jevy se nazývá kritická micelární koncentrace (KMK). Micely jsou tvořeny v 
roztocích, kde je koncentrace surfaktantu vyšší než jeho KMK. Micely jsou 
schopny ve svém hydrofobním centru rozpustit hydrofobní molekulu substrátu a 
zvyšují tak jeho zdánlivou rozpustnost (CAMEOTRA et al. 2010). Důsledkem je 
zlepšení dostupnosti substrátu pro potenciální biodegradéry. Vliv surfaktantů na 
zlepšení biodegradace hydrofobních substrátů mikrobní populací je do velké 
míry znám (LI et al. 2008; CAMEOTRA et al. 2010; ZHU & AITKEN 2010), méně 
prozkoumanou oblastí je vliv surfaktantů na přítomnou populaci – její viabilitu a 
fyziologické vlastnosti (ZHU et al. 2010). Průmyslově využívané surfaktanty 
přitom mohou mít na živé organismy silný toxický vliv. Méně toxickou 
alternativou surfaktantů jsou biosurfaktanty, látky produkované mikroorganismy. 
Mezi tyto látky patří například rhamnolipidy, glykolipidy produkované některými 
bakteriálními kmeny, které jsou v podstatě netoxické a biologicky odbouratelné 
(ABDEL-MAGWOUD et al. 2011). 

 
 

METODIKA 

V této práci byla použita bakterie Rhodococcus erythropolis CCM 2595, která je 
dlouhodobě adaptována na biodegradaci fenolu. Vliv koncentrace surfaktantu 
na růst bakteriální populace a výběr koncentrace podporující růst (KPR) byl 
proveden v mikrokultivačním zařízení Bioscreen C při teplotě 30°C. Jako jediný 
zdroj uhlíku a energie sloužil fenol o počáteční koncentraci 0,3 g/l. Koncentrace 
přidaných surfaktantů (Spolapon AOS 146, Novanik 0633A a Tween 80) a 
biosurfaktantu (směs rhamnolipidů, která byla vyprodukována v laboratoři) byly 
vybrány na základě hodnot jednotlivých KMK (hodnoty KMK pro jednotlivé látky 
viz tab. 1). Pro sledování vlivu surfaktantu na hydrofobitu buněčného povrchu 
bakterie byly použity jednotlivé látky v koncentracích odpovídajících koncentraci 
podporující růst a kritické micelární koncentraci. Surfaktant byl přidán k již 
narostlé populaci (po 24 hodinách kultivace na fenolu o koncentraci 0,3 g/l), po 
24 hodinách od přídavku surfaktantu byla měřena hydrofobita buněčného 
povrchu. Jako kontrolní pokus sloužila populace bez přídavku surfaktantu. 
Hydrofobita buněčného povrchu byla měřena MATH metodou (DOYLE 2000), 
která je založena na měření afinity buněk ke dvěma různým rozpouštědlům 
(voda, hexan). Jako vzorek sloužila promytá buněčná suspenze o optické 
densitě OD400 = 0,6. Hydrofobita (v %) vyjadřuje podíl biomasy, která přechází 
do organické fáze. 

 
Tab. 1: Hodnoty KMK (kritická micelární koncentrace) pro použité surfaktanty 

 KMK (mg/l) 

Spolapon AOS 146 50 

Novanik 0633A 12 

Tween 80 13 

rhamnolipid 14 

 
 

VÝSLEDKY 

Byl zkoumán vliv přídavku surfaktantu na růst bakteriální populace R. 
erythropolis. Příklad výsledku pro Spolapon AOS 146 je na obrázku 1. 
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Jako koncentrace podporující růst (KPR) byla vybrána maximální 
koncentrace, která pozitivně ovlivňovala výši nárůstu, oproti vzorku bez 
přídavku surfaktantu (pro Spolapon koncentrace 5 mg/l – viz obr. 1). Minimální 
koncentrace surfaktantu, která bakteriální růst zcela inhibuje, byla určena jako 
koncentrace inhibující růst (KIR, pro Spolapon 20mg/l). Hodnoty KPR a KIR pro 
jednotlivé surfaktanty jsou uvedeny v tabulce 2.  

Výsledky měření hydrofobity buněčného povrchu zkoumané bakterie po 
přídavku surfaktantů jsou shrnuty v tabulce 3.  

Obr. 1:  Růst bakterie R. erythropolis v přítomnosti fenolu o koncentraci 0,3 g/l a 

různých koncentrací Spolaponu AOS 146 

 

Tab. 2:  Hodnoty KPR (koncentrace podporující růst) a KIR (koncentrace inhibující růst) 

pro jednotlivé surfaktanty 

 KPR (mg/l) KIR (mg/l) 

Spolapon AOS 146 5 20 

Novanik 0633A 9 24 

Tween 80 26 x 

rhamnolipid 53 >300 

 

Tab. 3:  Hodnoty hydrofobity (v %) buněčného povrchu R. erythropolis po působení 

jednotlivých surfaktantů ve dvou různých koncentracích. KMK – kritická 
micelární koncentrace, KPR – koncentrace podporující růst 

 Hydrofobita (%) 

 KMK KPR 

Bez surfaktantu 81 81 

Spolapon AOS 146 71 86 

Novanik 0633A 84 86 

Tween 80 80 86 

rhamnolipid 84 84 
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DISKUSE 

Surfaktanty v nízkých koncentracích (pro Spolapon AOS 146 až 5 mg/l, Novanik 
0633 A až 9 mg/l, Tween 80 až 26 mg/l, směs rhamnolipidů až 53 mg/l) 
pozitivně ovlivňují růst bakterie R. erythropollis CCM 2595 v přítomnosti fenolu 
jako jediného zdroje uhlíku a energie. Tyto koncentrace surfaktantů nemají 
výrazný vliv na hydrofobitu buněčného povrchu zkoumané bakterie. Nulový vliv 
na buněčnou hydrofobitu byl prokázán také pro surfaktanty v jejich kritické 
micelární koncentraci, s výjimkou Spolaponu AOS 146, který způsobuje značný 
pokles hydrofobity (o 10 %). Bylo prokázáno, že biosurfaktant je pro tuto bakterii 
výrazně méně toxický než konvenční surfaktanty (koncentrace inhibující růst 
pro Spolapon AOS 146 a Novanik 0633A byla 20 resp. 24 mg/l, pro rhamnolipid 
více než 300 mg/l). 

 
 

ZÁVĚR  

Bylo zjištěno, že zkoumané surfaktanty v nízkých koncentracích pozitivně 
ovlivňují růst buněčné populace Rhodococcus erythropolis CCM 2595. Dále 
byla prokázána výrazně nižší toxicita biosurfaktantu vůči této bakterii ve 
srovnání s tradičními surfaktanty. V budoucnu by proto mohly méně toxické 
povrchově aktivní látky biologického původu zcela nahradit surfaktanty 
syntetické. 
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