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Abstract: 

This paper deals with the description and optimization of the production process of biosurfactant 

produced by yeasts. Generally, nine yeast species were pre-selected as potential producers of 

biological surface-active compounds – biosurfactants. Two yeast species were finally selected, based 

on the cultivation and production properties - Yarrowia lipolytica and Candida bombicola as 

reference microorganism. Optimization of the cultivation - isolation - purification process was then 

carried out with the particular yeast species. Influence of medium composition and cultivation 

conditions was studied in order to maximize biosurfactant production followed by isolation and 

purification steps, which are necessary for product characterization and yield determination. 

Biosurfactants YAR and CAN were isolated from the production medium by triple extraction into 

ethylacetate (volume ratio 3:1) with yields 100-500 mg.l
-1

. 
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Abstrakt: 

Příspěvek se týká popisu a optimalizace produkčního procesu biosurfaktantu, jehož producentem jsou 

kvasinky. Celkem devět kvasinkových taxonů bylo vytipováno coby potenciální producenti 

biologických povrchově aktivních látek – biosurfaktantů. Na základě kultivačních a produkčních 

vlastností pak byly vybrány dva taxony – Yarrowia lipolytica a referenční Candida bombicola, na 

kterých byl dále optimalizován proces kultivace-izolace-purifikace produktu. Studován byl vliv 

složení média a dalších kultivačních podmínek, který je určující pro množství vyprodukovaného 

biosurfaktantu. Následné izolační a purifikační kroky jsou nezbytné pro získání co nejčistšího 

produktu pro jeho charakterizaci a určení výtěžku. Biosurfaktanty označené jako YAR a CAN byly 

izolovány z produkčního média trojnásobnou extrakcí do ethylacetátu v objemovém poměru 3:1 

s výtěžky 100-500 mg.l
-1

.  
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Úvod 

Kontaminace různých matric životního prostředí nepolárními látkami je závažný ekologický 

i technologický problém. Důvodem je tvorba fázových rozhraní, zejména v systému kapalina-

kapalina na pozadí značně heterogenních prostředí. Nicméně týká se to i jiných typů odpadů, např. 

vytěžených sedimentů nebo půdy, popř. znečištěných sanačních sutí. Konkrétní odpovědí na 

překlenutí uvedených problémů je aplikace povrchově aktivních látek. Nejrozšířenější je používání 

synteticky vyráběných surfaktantů, v poslední době ale stále více sílí důraz na minimalizaci 

vedlejších zatížení životního prostředí, jimiž jsou v mnoha případech neúměrně velké dávky těchto 

látek. Za důvod lze na prvním místě označit silnou perzistenci surfaktantů a jejich negativní vliv na 

biologické membrány, což působí toxicky na mnoho organismů.  

 

Surfaktanty jsou látky, které vykazují jak hydrofilní, tak hydrofobní charakter. Mezi jejich 

nejvýznamnější vlastnosti patří schopnost snižovat povrchové napětí akumulací na fázové rozhraní 

mailto:sirm@vscht.cz


 

 

dvou navzájem nemísitelných kapalin, dále pak stabilizace emulzí a v neposlední řadě zvyšování 

rozpustnosti hydrofobních, nerozpustných organických látek ve vodném prostředí. Známější jsou tyto 

látky produkované synteticky, ale mnoho mikroorganismů je schopných produkovat tyto látky za 

účelem překonání fázového rozhraní mezi nepolárním zdrojem uhlíku a vodným prostředím, ve 

kterém žijí. Výhodou biologicky produkovaných surfaktantů je jejich nižší toxicita, vyšší 

biodegradabilita, lepší slučitelnost s prostředím, vyšší selektivita a specifická aktivita při extrémních 

podmínkách (teplota, pH a salinita). Atraktivní je také možnost produkce těchto látek z obnovitelných 

surovin (odpadní oleje apod.). V literatuře je popsáno mnoho biologických povrchově aktivních látek 

zejména bakteriálního původu, nicméně tuto schopnost mají i eukaryotní organismy – vláknité houby 

a lipofilní kvasinky. Nespornou výhodou kvasinek oproti bakteriím je jejich statut netoxických 

a nepatogenních organismů (GRAS = generally regarded as safe), což umožňuje jejich využití 

v mnoha odvětvích (potravinářství, farmaceutický průmysl, environmentální technologie). 

 

Kvasinky jsou heterotrofní eukaryotní organismy, řadící se do říše hub (Fungi). Průmyslově 

využívány jsou zejména pro svou schopnost zkvašovat sacharidy na etanol a oxid uhličitý. Některé 

druhy kvasinek jsou schopny využívat jako zdroj uhlíku také látky nepolárního charakteru, jako 

například ropu nebo oleje rostlinného původu. Dostupnost nepolárních hydrofobních substrátů pro 

mikroorganismy žijící ve vodném prostředí je však omezená, proto jsou některé druhy kvasinek 

schopné produkovat povrchově aktivní látky, které jim umožňují překonat fázové rozhraní mezi 

prostředím a nepolárním substrátem a tento substrát metabolizovat. Známými producenty 

biologických povrchově aktivních látek jsou rody Candida sp., Yarrowia sp., Debaryomyces sp., 

Rhodotorula sp. a další. Kvasinka Yarrowia lipolytica (původně anamorfní druh Candida lipolytica) 

ochotně odbourává ropné produkty, n-alkany a rostlinné oleje. Candida bombicola má dle všech 

dostupných pramenů obrovský potenciál v tvorbě sophorolipidů (Daverey a kol., 2009 a 2010).  

 

Surfaktanty produkované biologickou cestou jsou atraktivní látky s širokým spektrem potenciálních 

aplikací. Největší potenciál mají biosurfaktanty pravděpodobně v bioremediačních technologiích a jako 

pokročilá technologie zvýšení těžby ropy. Široké pole možností se otvírá i v oblasti výroby detergentů 

a využití emulzifikačních možností v potravinářství, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.  

 

Biosurfaktanty se na rozdíl od synteticky vyráběných surfaktantů, tříděných podle povahy svých 

hydrofilních skupin, třídí podle chemického složení a mikrobiálního původu. Hydrofilní část se obecně 

skládá z aminokyselin nebo peptidových aniontů či kationtů, mono-, di- nebo polysacharidů. 

Hydrofobní část je tvořena nasycenými, nenasycenými nebo mastnými kyselinami. Hlavní skupiny 

biosurfaktantů jsou glykolipidy, lipopeptidy a lipoproteiny, fosfolipidy a mastné kyseliny a polymerní 

surfaktanty. 

 

Glykolipidy se skládají z dlouhého řetězce mastné kyseliny a mono-, di- a tetra sacharidů (glukóza, 

manóza, galaktóza, kyselina glukuronová, rhamnosa, sophorosa a sulfát galaktózy). Nejznámějšími 

glykolipidy jsou rhamnolipidy (Pseudomonas aeruginosa), trehalolipidy (Rhodococcus erythropolis) 

a sophorolipidy (Candida bombicola, C. apicola).  

 

Lipopeptidy a lipoproteiny jsou cyklické formy surfaktantů s antibiotickými účinky – gramicidiny 

(Bacillus brevis). Do této skupiny patří např. viscosin (Pseudomonas fluorescens). 

 

Polymerní surfaktanty mají svou hydrofilní část složenou z heteropolysacharidů. Nejlépe 

prozkoumanými surfaktanty této skupiny jsou emulsan (Acinetobacter sp.), liposan (tvořený z 83 % 

sacharid + 17 % protein, Y. lipolytica), sacharid-protein-lipidové komplexy (Pseudomonas fluorescens, 

P. aeruginosa, Debaryomyces polymorphus) nebo mannoprotein, tvořený z 44 % manózou a ze 17 % 

proteinem a produkovaný Saccharomyces cerevisiae (Desai a kol., 1997). 

 

Biosurfaktanty pro sanační aplikaci jsou v současné době většinou rhamnolipidy produkované 

bakteriemi.  

 



 

 

Mezi faktory ovlivňující produkci biosurfaktantu patří zdroj uhlíku, dusíku a přítomnost biogenních 

prvků. Produkci ovlivňují ve svém důsledku i environmentální faktory působící na růst buněk a jejich 

aktivitu, jako je pH, teplota, míchání a dostupnost kyslíku. V případě zdroje uhlíku jsou obvykle 

sledovány sloučeniny rozpustné ve vodě (glycerol, glukosa, mannitol, ethanol) a sloučeniny ve vodě 

nerozpustné jako n-alkany, olivový olej, parafín atd. Studie, prováděné za účelem sledování parametrů 

zvyšování produkce sophorolipidů, uvádějí výhodnost použití dvou zdrojů uhlíku v médiu, jeden 

hydrofilní (zpravidla glukóza) a druhý hydrofobní (např.rostlinné oleje, ropa, letecký petrolej).  

 

Metodika 

Kultivace v tekutém médiu počíná inokulací sterilního kultivačního média se zdrojem uhlíku – 

substrátem. Kultivace probíhá ve sterilních Erlenmeyerových baňkách o různém objemu na třepačce 

při laboratorní teplotě a 120 rpm nebo v bioreaktoru.  

 

Technika Oil Spreading je metoda pro prokázání přítomnosti surfaktantu ve vzorku. Do Petriho misky 

l 

ropy a doprostřed je potom nadávkováno 5 ml vzorku. Přítomnost povrchově aktivní látky ve vzorku 

vytvoří čirou zónu, jejíž průměr je měřen (Techaoei a kol., 2007). Možnosti tvorby čiré zóny ukazuje 

obr. 1. Pokud vzorek povrchově aktivní látku neobsahuje, nedochází k tvorbě čiré zóny vůbec (vlevo 

nahoře). Průměr čiré zóny se s obsahem PAL zvyšuje (zleva). 

 

 

 

Obr. 1: Technika Oil Spreading – možnosti tvorby čiré zóny  

 

Stanovením povrchového napětí roztoku surfaktantu v dostatečně širokém koncentračním rozmezí lze 

získat další charakteristiku daného surfaktantu. Pro měření povrchového napětí byl použit tenziometr 

K6 (Kruss GmbH) Du Noüyho metodou odtrhování prstence. Měření bylo prováděno na 20 ml vzorku 

produkčního média.  

 

Tributyrinový test se používá k určení lipolytické aktivity mikroorganismu na základě schopnosti 

mikroorganismu hydrolyzovat tributyrin. Principem testu je změna barvy indikátoru v případě, že 

proběhne hydrolýza tributyrinu. V 1 ml pufrovaného fyziologického roztoku (pH 7,2) se připraví hustá 

suspenze testovaného kmene, která se nechá inkubovat při 37 + 1 °C po dobu 20 hodin. V případě 

pozitivní reakce (tributyrin +) dochází k zežloutnutí suspenze, při negativní reakci (tributyrin –) 

zůstává barva suspenze červená. 

 

Vitální barvení methylenovou modří umožňuje pozorovat morfologii buněk a také životaschopnost 

preparátu. Živé buňky mají cytoplazmatickou membránu polopropustnou a zachovávají si tak své 

přirozené zbarvení, zatímco cytoplazmatická membrána mrtvých buněk je zcela propustná, barvivo 



 

 

proniká dovnitř buňky a obarvuje ji modře. Kultura (20 µl) je nadávkována na podložní sklíčko, nechá 

se zaschnout, zafixuje se nad plamenem a poté metanolem, vychlazeným na -18°C po dobu 5 minut. 

Po přidání 5 µl methylenové modři se provádí pozorování preparátu při zvětšení 40x10 a 100x10 

fázovým kontrastem. 

 

Výsledky 

1. Výběr produkčního mikroorganismu 

Testován byl soubor devíti kvasinkových taxonů, jejichž přehled je uveden v tabulce. Výběr vhodného 

producenta biosurfaktantu byl prováděn na základě několika kritérií. Hlavním kritériem byla samotná 

produkce povrchově aktivních látek na základě průběžného měření průměru čiré zóny (Oil Spreading) 

a výtěžků extrakcí. Jako doplňková metoda byl využit test lipolytické aktivity s tributyrinem, výsledky 

viz tab. 1. (pozitivní reakce je označena + a negativní -). Důležitým hlediskem je pak náročnost 

kultivace, požadavky na médium, substrát, rychlost růstu biomasy a náchylnost ke kontaminacím. 

Doplňujícím faktorem je pak dostupnost informací o typech biosurfaktantů produkovaných 

jednotlivými taxony a jejich charakterizace v literatuře. 

 

Tab. 1: Výběr produkčního taxonu dle kritérií 

 

Kvasinka  
Produkce 

bioPAL 

Lipolytická 

aktivita 

Kultivace, požadavky 

na C-zdroj 

Typ bioPAL  

(Desai et al. 1997, 

Amaral et al. 2008) 

Candida 

bombicola 
1 + 

Nenáročná,  

1 C-zdroj 

 

Sophorolipid 

 

Yarrowia 

lipolytica 
1 + 

Nenáročná,  

2 C-zdroje 

Sophorolipid 

Lipopolysacharid 

(Liposan) 

Debaryomyces 

hansenii 
2 + 

Nenáročná,  

testován 1C-zdroj 

Sacharid-protein-lipid 

komplex  

(D. polymorphus) 

Geotrichum 

candidum 
2 + 

Nenáročná,  

testován 1C-zdroj 

 

Neznámý 

 

Lipomyces 

starkeyi 
3 + 

Nenáročná,  

testován 1C-zdroj 

 

Neznámý 

 

Saccharomyces 

cerevisiae 
3 - 

Náročná, 2 C-zdroje, 

častá kontaminace 
Mannoproteiny 

Rhodotorula 

mucilaginosa 
4 + 

Náročná,  

2 C-zdroje 

Polyollipidy (R. glutinus 

a R. graminus) 

 

Candida maltosa 4 - Nenáročná 

 

Více typů (Candida sp.) 

 

Candida utilis 4 + Nenáročná 

 

Více typů (Candida sp.) 

 

 

2. Složení kultivačního média a podmínky kultivace 

Po výběru produkčního taxonu, resp. dvou zástupců - Yarrowia lipolytica a Candida bombicola bylo 

přikročeno k optimalizaci produkčního média. 

 

Zdroj uhlíku: biosurfaktanty jsou většinou tvořeny sacharidovou hydrofilní hlavou a hydrofobním 

řetězcem mastné kyseliny, proto je vždy doporučováno produkční médium se dvěma zdroji uhlíku. Pro 



 

 

tyto účely bylo zkoušeno médium BSM 2C (minerální médium s obsahem glukózy a rostlinného oleje) 

a YEPG (kvasničný extrakt, pepton, glukóza, rostlinný olej). Pro srovnání a také z důvodu snahy snížit 

náklady velkoobjemových kultivací a riziko kontaminací bylo do experimentů zahrnuto i médium 

s jedním, nepolárním zdrojem uhlíku (BSM 1C). Porovnávány byly maximální výtěžky extrakcí (tab. 2). 

 

Tab. 2: Porovnání výtěžku biosurfaktantu pro 1 zdroj uhlíku (1C) a 2 zdroje uhlíku (2C) v médiu 

 

Kvasinka 
Zdroj uhlíku – maximální produkce (mg.l

-1
) 

Rozdíl ve výtěžku (%)   
1C 2C 

Yarrowia lipolytica 300 500 o 40 pro 2C 

Candida bombicola 150 100 o 50 pro 1C 

 

Podmínky kultivace: základní faktory určující každou kultivaci jsou teplota, pH a potřeba kyslíku. 

U kvasinek obecně dochází v průběhu kultivace k okyselování prostředí, typický průběh pH je pokles 

z 6,5 na hodnotu 3 během 48 hodin. V literatuře se přístupy liší, některé prameny uvádějí vhodnost 

regulace pH na hodnotu 6,5, a naopak jiné nechávají kultivaci volný průběh. Během experimentů 

s udržováním pH na hodnotě 6,5 došlo v našem případě opakovaně ke kontaminaci kultivace, výtěžky 

extrakcí byly minimální.  

 

Kvasinky jsou fakultativně anaerobní mikroorganismy, v případě produkce surfaktantů je třeba zajistit 

maximální vzdušnění produkčního média, aby nedocházelo k fermentaci. Kultivace probíhaly za 

laboratorní teploty 20-25 °C. 

 

3. Monitoring produkce biosurfaktantu 

Důležitou otázkou v procesu produkce biosurfaktantů je určení optimálního stavu produkčního média, 

kdy je v něm dosaženo maximální produkce těchto látek. V rámci experimentálních prací bylo zvoleno 

několik metod – metody pro sledování růstu buněk, Oil Spreading test, měření povrchového napětí 

a mikroskopie. V průběhu kultivací byly odebírány vzorky a všechny parametry byly sledovány zároveň. 

 

Metody používané ke sledování růstové fáze vycházejí z existence vztahu mezi růstem, využitím 

substrátu a produkcí biosurfaktantu. Mikroorganismy tvoří biosurfaktanty částečně jako primární 

součást svého metabolismu, ke zvýšené produkci jsou však zpravidla donuceny ve stacionární fázi 

růstu z důvodu limitace substrátem, a zejména pak dusíkem a mikroelementy (Desai a kol., 1997). 

Tvorba povrchově aktivních látek za účelem získání co nejvíce substrátu pak může znamenat 

konkurenční výhodu. Pro experimentální účely bylo použito počítání kolonií (CFU, český ekvivalent 

KTJ – kolonie tvořící jednotka) a měření optické denzity při 550 nm (OD550nm). Jak ukazuje graf 1, 

při měření tyto hodnoty odpovídají, pro další experimenty proto byl využíván hlavně parametr OD 

a CFU bylo prováděno kontrolně.  

 

Technika Oil Spreading je jednoduchý orientační test bez nároků na vybavení, který lze uchopit jako 

nástroj k rychlému určení produkce biosurfaktantu ve vzorku. Graf 2 znázorňuje průběh OD a 

průměru čiré zóny v čase. Maximální hodnoty čiré zóny byly zjištěny na konci exponenciální fáze a 

dále pak ve stacionární fázi růstu. 

 

Při použití metody měření povrchového napětí se vycházelo z předpokladu, že produkce 

biosurfaktantu bude indikována snížením povrchového napětí. To by se také během kultivace nemělo 

zvyšovat, pouze zůstávat stejné jako na počátku. Zároveň bylo cílem experimentů ověřit, zda spolu 

koreluje průběh tvorby čirých zón v čase a hodnoty povrchového napětí. Zde byl logický předpoklad, 

že při snížení povrchového napětí dojde k zvětšení průměru čiré zóny. Reálně však došlo ke snížení 

ihned po inokulaci produkčního média a následující snížení v průběhu kultivace již bylo pouze 

minimální, popřípadě docházelo i ke zvyšování naměřených hodnot. Tyto změny se řádově 

pohybovaly v jednotkách. Průběh měření ilustruje graf 3. Co se týče korelace s hodnotami průměru 

čirých zón v čase (viz graf 4), do jisté míry vskutku dochází ke kopírování trendu, nicméně opakovaná 

měření již nebyla tak průkazná. Povrchové napětí lze doporučit pro měření roztoků s izolovaným 

biosurfaktantem (viz příspěvek Ing. M. Šíra a kol. v posterové sekci).  



 

 

 

 
 

Graf 1: Průběh OD a CFU v čase (Candida 

bombicola)                       

 

 

Graf 2: Průběh OD a průměru čirých zón v čase 

(Candida bombicola) 

 
 

Graf 3: Povrchové napětí v různých produkčních 

médiích s Candida bombicola 

 

 

Graf 4: Průběh povrchového napětí a tvorby čirých 

zón v čase – Yarrowia lipolytica

Další možností pro určení takového stavu produkčního média, kdy je dosaženo maximální produkce 

biosurfaktantů, by mohlo být pozorování morfologických změn buněk kvasinek mikroskopicky. Tento 

koncept vychází z vysoké plasticity kvasinkových taxonů, která se projevuje mj. existencí anamorfní 

a teleomorfní formy. Výskyt těchto forem je často determinován stresovými environmentálními 

faktory (Herrera a Sentandreu, 2002). Dimorfismus v podobě střídání fáze kvasinky a fáze tvorby hyf 

(pseudomycelární růst) může zásadním způsobem ovlivňovat i produkci pomocných metabolických 

látek, mezi které biosurfaktanty bezesporu patří. Bylo publikováno několik studií, které se podrobně 

zabývaly dimorfismem ve vazbě na biodegradaci (Yeast Biotechnology: Diversity and Applications 

upravili: T. Satyanarayana, Gotthard Kunze). Ve spojení s biosurfaktanty je téma vysoce aktuální 

a neuspokojivě řešené z hlediska kvantity informací i jejich vypovídací hodnoty pro reálné aplikace. 

 

4. Izolace a purifikace produktu 

Po ukončení kultivace je kultivační médium ve sterilním prostředí rozděleno do centrifugačních 

zkumavek. Cílem centrifugace je odstranění biomasy, popřípadě získání dalších povrchově aktivních 

látek obsažených v buňkách kvasinek. Proto je vhodné zvolit vysokou rychlost otáček po delší dobu, 

jako optimální se ukázalo nastavení na 10 000 rpm po dobu 15 minut. Biomasa je oddělena 

a zlikvidována, získaný supernatant je odlit do sběrné nádoby a vstupuje do dalšího kroku – extrakce. 

Pro ověření funkčnosti centrifugace při získávání produktu byl proveden srovnávací experiment. 

Polovina objemu kultivační směsi (homogenizována mícháním) byla centrifugována výše uvedeným 

postupem. Druhá polovina byla ponechána bez centrifugace a extrahována i s biomasou. V případě 

Yarrowia lipolytica (BSM 2C) byl výtěžek vyšší při použití extrakce produkčního média s biomasou, 

ošetřeného ultrazvukem, v případě Candida bombicola tento rozdíl není tolik významný (viz tab. 3).  

 



 

 

Tab. 3: Porovnání separačních technik pro izolaci biosurfaktantu z hlediska výtěžku 

 

Kvasinka 
Metoda izolace Rozdíl ve výtěžku (%)  

pro ultrazvuk centrifuga ultrazvuk 

Yarrowia lipolytica 300 400 25 

Candida bombicola 150 170 12 

 

Pro získání čistého produktu je nutné provést extrakci roztoku, který prošel úpravou na centrifuze či 

ultrazvuku. Pro účely extrakce byla zkoušena organická rozpouštědla (ethylacetát, chloroform), 

směsná rozpouštědla (ethylacetát+isopropanol, chloroform+methanol) i kyselá extrakce s následným 

vymražováním. Největších výtěžků bylo dosaženo třístupňovou extrakcí ethylacetátem. Produkt, 

extrahovaný do ethylacetátu byl pětkrát promyt hexanem a odpařen na rotační vakuové odparce. Popis 

a přehled výtěžků získaných produktů je uveden v Tabulka 4. 

 

Tabulka 4: Přehled získaných produktů – popis a výtěžky 

 

Kvasinka Popis produktu - látka Výtěžky (mg/l) 

max. (prům.) 

Médium, C-zdroj 

Candida bombicola bílá semikrystalická 170 (140) BSM, 1 C-zdroj 

Yarrowia lipolytica světle hnědá viskózní 400 (275) BSM, 2 C-zdroje 

Debaryomyces hansenii světle hnědá semikrystalická 50 BSM, 1 C-zdroj 

Geotrichum candidum zelená viskózní        < 50   BSM, 1 C-zdroj 

Lipomyces starkeyi světle hnědá viskózní 50 BSM, 1 C-zdroj 

Saccharomyces cerevisiae šedá semikrystalická        < 50 BSM, 1 C-zdroj 

Rhodotorula 

mucilaginosa 

světle hnědá viskózní        < 50 BSM, 1 C-zdroj 

 

Diskuse 

Na základě screeningových testů byly vybrány dvě kvasinky – Yarrowia lipolytica a Candida 

bombicola. Oba taxony vykazují nejvyšší produkci biosurfaktantů z testovaného souboru, byla pro ně 

vyvinuta a optimalizována izolační a purifikační metoda a jejich struktura je popsána v literatuře. 

Otázka přítomnosti dvou zdrojů uhlíku v produkčním médiu se zatím jeví pro oba taxony rozdílně. 

V případě Y. lipolytica byl při kultivaci se dvěma zdroji uhlíku konečný výtěžek extrakce až o 40 % 

vyšší. Naopak u C. bombicola bylo získáno více produktu jen s nepolárním zdrojem uhlíku (rostlinný 

olej), navíc při přítomnosti glukózy v produkčním médiu nastávaly při extrakci problémy s vytvářením 

emulzí a tím zhoršování účinnosti extrakce a zvyšování potřeby rozpouštědla.  

 

Přístupy k vlivu pH se v literatuře liší, některé prameny uvádějí vhodnost regulace pH na hodnotu 6,5 

(Amaral a kol., 2006), a naopak jiné nechávají kultivaci volný průběh (Desai a kol., 1997). 

Okyselování prostředí je základním životním projevem kvasinek, které si tak zajišťují optimální 

podmínky pro svůj růst a naopak znemožní rozvoj svým konkurentům (bakteriím). Dále pak tento 

proces funguje proti přerůstání kultivace. Vzhledem k náchylnosti kultivací ke kontaminaci a z toho 

plynoucích nízkých výtěžků se jako vhodnější jeví ponechání přirozeného průběhu pH v produkčním 

médiu. V neposlední řadě pak je tento postup výhodnější i z ekonomických důvodů.  

 

Dlouhodobým testováním metody Oil Spreading coby důkazu přítomnosti povrchově aktivní látky ve 

vzorku se ukazuje, že test je vhodné použít v kombinaci s dalšími metodami, nejlépe sledování růstu 

měřením optické denzity nebo počítáním kolonií. Ovlivnění tvorby zón může být způsobeno přesností 

dávkování vzorku, způsobem jeho odběru a také přítomností oleje ve vzorku. Samotné médium (BSM, 

YEPG) zóny netvoří. Mikroorganismy mohou produkovat jak extracelulární biosurfaktanty, tak 

biosurfaktanty vázané na buňku (Desai a kol., 1993), proto je vhodné porovnat jak vzorek surového 

produkčního média, tak i média s porušenou strukturou buněk (po odstředění nebo ošetření 

ultrazvukem).  



 

 

Výše zmíněné rozlišení extracelulárních a na buňku vázaných biosurfaktantů souvisí zřejmě také 

s vyšší účinností ošetření produkčního média ultrazvukem než odstředěním v rámci procesu izolace 

produktu. Tato otázka by měla být dále řešena v aplikovaném výzkumu. 

 

Závěr 

Kvasinkami produkované biosurfaktanty mohou mít potenciál při odstraňování kontaminací 

nepolárními polutanty. Oba vybrané taxony - Yarrowia lipolytica a Candida bombicola – vykazují 

dobrou produkci povrchově aktivních látek a zároveň pro ně byla vyvinuta uspokojivá metoda izolace 

a purifikace biosurfaktantu z produkčního média extrakcí ethylacetátem. Nástrojem pro určení 

maximální produkce byly zvoleny metody pro sledování růstu (OD a CFU) v kombinaci s testem Oil 

Spreading. 
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