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Abstract: 

This paper deals with isolation and characterization of biosurfactant produced by the yeast Yarrowia 

lipolytica. Biosurfactant was isolated by triple extraction into ethylacetate (volume ration 3:1) from 

culture medium and it was market with the abbreviation YAR. Critical micellar concentration (CMC) 

and minimum surface tension (MST) were determined, which were CMC = 12 mg/l and 

MST = 40 mN/m. Biosurfactant solution was used to detrmine iterfacial tension of the aqueous 

solution/non-polar substace system. Non-polar phase consisted of a representative of aromatic 

hydrocarbons (toluene), a representative aliphatic hydrocarbons (isooctane) and the oil fraction 

(kerosene JET A1). It was determined that biosurfactant solution (concentration range from 0 to 500 

mg/l) decreased interfacial tension by about 80% for all studied systems. 
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Abstrakt: 

Příspěvek se týká izolace a charakterizace biosurfaktantu, jehož producentem je kvasinka Yarrowia 

lipolytica. Biosurfaktant s označením YAR byl izolován z produkčního média trojnásobnou extrakcí 

do ethylacetátu v objemovém poměru 3:1. Byla stanovena jeho kritická micelární koncentrace (KMK) 

a minimální povrchové napětí (MPN), které jsou KMK = 12 mg/l a MPN = 40 mN/m. Roztok 

biosurfaktantu byl použit pro stanovení mezifázového napětí v systému vodný roztok/nepolární látka. 

Nepolární fázi tvořily postupně zástupce aromatických uhlovodíků (toluen), zástupce alifatických 

uhlovodíků (isooktan) a ropná frakce (letecký petrolej JET A1). Bylo zjištěno, že roztok 

biosurfaktantu v koncentračním rozmezí 0 - 500 mg/l sníží mezifázové napětí o přibližně 80% pro 

všechny zkoumané systémy. 
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Úvod 

Biosurfaktanty zahrnují širokou skupinu látek převážně z řad glykolipidů, lipopeptidů, fosfolipidů, 

mastných kyselin a dalších látek lipidové povahy produkovaných řadou mikroorganismů (Rahman, 

2008). Mezi konkrétní zástupce biosurfaktantů a jejich nejvýznamnější producenty lze zařadit např. 

rhamnolipidy (Pseudomonas aeruginosa), trehalolipidy (Arthrobacter paraffineus, Mycobacterium 

sp.) sophorolipidy (Candida apicola, Candida bombicola), polyollipidy (Rhodoturula glutinus) nebo 

glykolipidy (Arthrobacter sp.) (Mulligan, 2005). 

 

V případě kvasinkových biosurfaktantů obsahuje produkční médium obvykle dva zdroje uhlíku: 

glukózu a olej. Izolace biosurfaktantů z produkčního média probíhá nejčastěji extrakcí vhodným 

rozpouštědlem. Ze směsných rozpouštědel lze jmenovat chloroform/metanol (Cirigliano, 1985) nebo 

etyl-acetát/isopropanol (Daverey, 2010). S úspěchem lze využít i samotný etyl-acetát (Daverey, 2009, 

Shan, 2007). V některých případech je možné získat biosurfaktant pomocí kyselinového srážení 

pomocí přídavku HCl na pH = 2 (Sobrinho, 2008). 
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Pokud jsou biosurfaktanty testovány pro sanační aplikaci, jedná se většinou o rhamnolipidy 

produkované bakteriemi. Jako příklad lze uvést solubilizační testy v modelovém systému, kde 

zástupce nepolárních látek tvořily toluen, etylbenzen a butylbenzen (McGray, 2001), nebo o testy 

solubilizace ropných látek (Lai, 2009). V prvním případě se jednalo pouze o modelové testy roztoku 

biosurfaktantu s nepolární látkou, ve druhém případě byl sledován i vliv horninového prostředí. 

Biosurfaktanty produkované bakteriemi jsou obecně více popsány než kvasinkové biosurfaktanty. 

 

Metodika 

Jako producent biosurfaktantu byla zvolena kvasinka Yarrowia lipolytica. Izolace a purifikace 

biosurfaktantu byla provedena následovně. Surové produkční médium o objemu V = 1000 ml bylo 

vystaveno působení ultrazvuku v ultrazvukové lázni PS04000A (NOTUS-POWERSONIC s.r.o.) po 

dobu 15 minut. Následně byl tento roztok převeden do dělicí nálevky a třikrát extrahován etylacetátem 

v objemovém poměru 3:1. Etylacetát byl odpařen na rotační vakuové odparce RVO 64 a produkt 

promyt hexanem p.a. (Lach-Ner s.r.o.). Produkt byl označen zkratkou YAR.  

 

Povrchové a mezifázové napětí byly měřeny pomocí školního tenziometru K6 (Kruss GmbH) Du 

Noüyho metodou odtrhování prstence. Pro měření povrchového napětí byl vždy použit roztok 

biosurfaktantu dané koncentrace o objemu V = 20 ml. Pro měření mezifázového napětí byla 

připravena dvoufázová směs roztoku biosurfaktantu dané koncentrace o objemu V = 20 ml a nepolární 

látky rovněž o objemu V = 20 ml. Jako zástupci nepolárních látek byly zvoleny toluen p.a. (Lach-Ner 

s.r.o.), isooktan (Lach-Ner s.r.o.) a letecký petrolej JET A1.  

 

Kritická micelární koncentrace (KMK) byla stanovena metodou měření povrchového napětí. 

Minimální povrchové napětí (MPN) bylo určeno z grafu závislosti povrchového napětí na koncentraci. 

 

Výsledky 

Kritická micelární koncentrace (KMK) byla stanovena z průsečíku regresních přímek daných 

rovnicemi: y = -1,294x +72,46 a y = -0,103x + 58,33. KMK = 12 mg/l. Minimální povrchové napětí 

(MPN) bylo určeno z grafu závislosti povrchového napětí na koncentraci (pro koncentrační rozmezí 

c (YAR) = 0-500 mg/l, MNP = 40 mN/m. 

 

Působením biosurfaktantu došlo k výraznému snížení hodnoty mezifázového napětí pro všechny tři 

zkoumané systémy. Jak v případě využití modelových zástupců aromatických uhlovodíků (toluen), 

alifatických uhlovodíků (isooktan), tak zástupců ropných látek (letecký petrolej) došlo k snížení 

mezifázového napětí přibližně o 80%. 

 

Následující grafy shrnují experimenty provedené s biosurfaktantem s pracovním názvem YAR 

(producent Yarrowia lipolytica). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Znázornění závislosti 

povrchového napětí biosurfaktantu 

YAR na jeho koncentraci. 

Průsečík regresních přímek určuje 

kritickou micelární koncentraci 

surfaktantu. 
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Obr. 2: Znázornění snížení 

mezifázového napětí vodný 

roztok/nepolární látka působením 

biosurfaktantu YAR. 

 

 

Diskuse 

Biosurfaktant produkovaný kvasinkou Yarrowia lipolytica byl uvedeným postupem izolován 

z produkčního média a byly zkoumány jeho vlastnosti v koncentračním rozmezí 0 – 500 mg/l. Byla 

stanovena jeho KMK = 12 mg/l, která je výrazně nižší, než uvádějí podobné studie, a MPN = 40 

mN/m. Ostatní autoři uvádějí, že KMK = 500 mg/l pro biosurfaktant produkovaný a připravený 

obdobným způsobem. Použili ovšem jinou metodu vyhodnocení KMK (kritická micelární koncentrace 

byla definována jako bod, ve kterém je dosaženo minimálního povrchového napětí). Dále uvádějí, že 

hodnota MPN = 50 mN/m (Amaral, 2006). Naproti tomu jedna z prvních studií věnovaných tomuto 

typu biosurfaktantu uvádí, že jeho působením nedošlo k významnému snížení povrchového napětí 

vodného roztoku pro koncentrační rozmezí 0 – 2000 mg/l (Cirigliano, 1985). Pro porovnání lze uvést 

hodnoty KMK a MPN obdobného biosurfaktantu produkovaného kvasinkou Candida bombicola. 

Autoři uvádí hodnoty KMK = 34,15 mg/l a MPN = 59,43 mN/m (Daverey, 2009). V další studii 

uvádějí autoři hodnoty nižší, přičemž biosurfaktant byl připraven za stejných podmínek. Konkrétní 

hodnoty jsou KMK = 27,17 mg/l a MPN = 34,18 mN/m (Daverey, 2010).  

 

U čistých biosurfaktantů by se měla směrnice druhé regresní přímky v obr. 1 rovnat nule. V našem 

případě může být její sklon vysvětlen přítomností nečistot. Hodnotu KMK pro čistý produkt YAR lze 

z obr. 1 odhadnout. Pokud bychom použili stejnou metodu vyhodnocení jako Amaral, pohybovala by 

se hodnota KMK kolem 50 mg/l. Nečistoty mají rovněž vliv na MPN. Čistý produkt YAR by mohl být 

získán pomocí kolonové chromatografie s aktivovaným silikagelem jako stacionární fází (Shan, 2007). 

 

V tomto příspěvku nebyla zkoumána přímo solubilizace kontaminantů pomocí biosurfaktantu, ale 

potenciál odstranění kontaminantu (např. ropného původu) v přirozeném prostředí. Podstatnou 

vlastností biosurfaktantů je schopnost snižovat mezifázové napětí v systému vodný roztok/nepolární 

látka, což přímo souvisí s dostupností nepolárního substrátu pro mikroorganismy a tím pádem k jeho 

rychlejšímu rozkladu. V budoucnu by bylo přínosné kvantifikovat právě vztah mezi hodnotou 

mezifázového napětí a rychlostí úbytky kontaminantu pomocí biodegradabilních procesů na sledované 

lokalitě. 

 

Závěr 

Biosurfaktanty produkované kvasinkami mohou přispět k odstranění kontaminace ropného původu. 

Jejich hlavní přínos (kromě samotné solubilizace kontaminantu) spočívá ve schopnosti snižovat 

mezifázové napětí na rozhraní polární/nepolární fáze a tím zvyšovat dostupnost nepolárních látek pro 

mikroorganismy přítomné na kontaminované lokalitě. U sledovaného roztoku biosurfaktantu, který je 

produktem kvasinky Yarrowia lipolytica, došlo v koncentračním rozmezí 0 – 500 mg/l k poklesu 

mezifázového napětí o 80% pro systém vodná fáze/toluen, vodná fáze/isooktan i vodná fáze/letecký 

petrolej. 
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