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1. Úvod 
 
Tenzidy sú povrchovo aktívne činidlá, ktorých mole-

kuly majú amfifilnú štruktúru. Vo vodnom prostredí to 
znamená, že sa skladajú z hydrofilných a hydrofóbnych 
častí. Vo väčšine prípadov to bývajú polárne (alebo ióno-
vé) skupiny spojené s dlhými uhľovodíkovými reťazcami. 
Podľa vzťahu k elektrolytickej disociácii ich možno rozde-
liť na dve základné skupiny, a to iónové a neiónové. Podľa 
povahy povrchovo aktívneho iónu sa ďalej delia na anió-
nové, katiónové a amfotérne. Biotenzidy môžu byť produ-
kované niektorými mikroorganizmami (baktérie, kvasinky, 
huby), ale môžu byť izolované aj z rastlín a niektorých 
nižších morských živočíchov. Sú to povrchovo aktívne 
látky rozmanitej štruktúry. Na rozdiel od syntetických 
tenzidov je zaužívané biotenzidy deliť podľa ich chemic-
kého zloženia na niekoľko skupín, a to glykolipidy, lipo-
peptidy, fosfolipidy, mastné kyseliny, neutrálne lipidy 
a polymérne biotenzidy1–3. Z uvedeného je zrejmé, že hyd-
rofóbnu časť molekuly biotenzidov často tvorí uhľovodí-
kový reťazec mastných kyselín, ktoré môžu byť nasýtené, 
nenasýtené, vetvené, prípadne môžu obsahovať hydroxylo-
vé skupiny. Hydrofilná časť zväčša obsahuje mono-, oligo- 
alebo polysacharidy, aminokyseliny alebo peptidy, estery, 
karboxylové, hydroxylové alebo fosfátové skupiny. Mast-
né kyseliny sú spojené s hydrofilnou časťou molekuly 
najčastejšie glykozidickou, esterovou alebo amidovou 
väzbou4,5. 

K najčastejšie študovaným biotenzidom patria glyko-
lipidy. Sú to estery vyšších mastných kyselín a alkoholu, 
ktoré vo svojej molekule obsahujú aj sacharid. Medzi nimi 
je značná pozornosť venovaná ramnolipidom, ktoré sú 
produkované baktériami Pseudomonas aeruginosa 
a Burkholderia sp.6–8. K ďalším často študovaným glykoli-
pidom patria soforolipidy produkované nepatogénnymi 
kvasinkami Candida bombicola, Candida apicola, Candi-
da lipolytica alebo Thodotorula bogoriensis6,9. Z ďalších 
glykolipidov možno spomenúť trehalózové lipidy produ-
kované baktériami Rhodococcus erythropolis, Mycobacte-
rium, Nocardia a Corynebacterium6 alebo manozylerytri-
tolové lipidy produkované kvasinkami Candida antartica5, 
Pseudozyma sp. alebo v menšej miere Schizonella melano-
gramma a Ustilago sp.6.  

Ďalšou často študovanou skupinou biotenzidov sú 
lipopeptidy. Ako už názov napovedá, ide o lipidy, ktoré vo 
svojej molekule obsahujú aj molekuly aminokyselín. Me-
dzi nimi popredné miesto patrí surfaktínu, ktorý vďaka 
svojim antibiotickým vlastnostiam patrí medzi najznámej-
šie biotenzidy. Produkujú ho baktérie Bacillus subtilis10,11. 

Do skupiny biotenzidov patria aj prírodné látky izolo-
vané predovšetkým z rôznych druhov rastlín (ale boli izo-
lované aj z niektorých druhov nižších morských živočí-
chov) a nazývajú sa saponíny5,12. Ide o látky glykozidickej 
povahy s vlastnosťami mydla. Molekulu glykozidu tvoria 
dve časti, a to glykón (obsahuje jednoduché alebo zložené 
sacharidy) a aglykón (môže obsahovať od metylovej sku-
piny až po veľmi zložité molekuly). V prípade saponínov 
je aglykónová zložka tvorená sapogenínom, čo môže byť 
steroid alebo triterpén. Steroidné saponíny sa tiež nazývajú 
saraponíny. 

Vďaka povrchovo aktívnym vlastnostiam patria tenzi-
dy k jedným z najdôležitejších chemických zlúčenín, ktoré 
sú bežne využívané v každodennom  živote 
v domácnostiach, ale aj v rôznych priemyselných odvet-
viach, poľnohospodárstve a potravinovom priemysle13. 
V súčasnosti vedie snaha nahradiť tenzidy syntetizované 
predovšetkým z ropných produktov, ktorých biodegrado-
vateľnosť môže byť problematická a ekotoxicita nezane-
dbateľná, práve k biotenzidom. Biotenzidy majú 
v porovnaní so syntetickými tenzidmi výhody produkcie 
jednak pôsobením mikroorganizmov na obnoviteľných 
surovinových zdrojoch, odpadových materiáloch alebo 
izolovaním z rôznych rastlinných materiálov. Okrem toho 
ponúkajú výhody vysokej špecifity, biodegradabili-
ty, biokompatibility a nízkej ekotoxicity1–3. Okrem uvede-
ných oblastí, v ktorých sa používajú tenzidy bežne, 
v súčasnosti sa do popredia dostáva využitie biotenzidov 
pri remediáciách rôznych kontaminovaných materiálov. 
Hlavná pozornosť v tejto oblasti je venovaná organickým 
polutantom, ale sú opisované aj štúdie, kde použitie bio-
tenzidov napomohlo pri odstraňovaní anorganickej 
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kontaminácie1–3. Zo spomínaných biotenzidov sú 
v dostupnej literatúre opisované rôzne štúdie venované 
remediáciám environmentálnych materiálov kontaminova-
ných predovšetkým ťažkými kovmi s využitím ramnolipi-
dov, soforolipidov, surfaktínu a saponínov. Prehľad využi-
tia uvedených biotenzidov pri remediácii vôd, pôd 
a sedimentov kontaminovaných ťažkými kovmi bude opí-
sané v nasledujúcom texte. 

 
 

2. Ramnolipidy 
 
Ramnolipidy sú produkované hlavne baktériami Pseu-

domonas aeruginosa a Burkholderia sp.6. Po prvý krát boli 
opísané v roku 1946 ako „olejové glykolipidy“14. Medzi 
prvých, ktorí objasnili správne ich štruktúru, patrili Jarvis 
a Johnson15. Vďaka svojim fungicídnym vlastnostiam 
a využitiu v poľnohospodárstve patria k najštudovanejším 
glykolipidom16,17. Doposiaľ bolo identifikovaných viac ako 
60 rôznych štruktúr ramnolipidov6. Skladajú sa z jednej 
alebo dvoch L-ramnóz, ktoré sú spojené s hydroxy-
skupinami mastných kyselín β-glykozidickou väzbou. Po-
čet uhlíkov v reťazci mastných kyselín môže byť rôzny, 
pričom reťazec môže byť nasýtený, ale aj nenasýtený6. 
Tieto biotenzidy dokážu znížiť povrchové napätie vody zo 
72 mN m–1 na 29 mN m–1 (cit.3). Kritická micelárna kon-
centrácia sa môže pohybovať od 10 do 230 mg l–1, 
v závislosti od štruktúry3. Z biologických vlastností možno 
okrem fungicídnych vlastností ešte spomenúť ich antivíru-
sové a antibakteriálne aktivity6, ktoré ich radia 
k zaujímavým objektom výskumu v biomedicíne. 
S využitím ramnolipidov v remediačných štúdiách sa mož-
no stretnúť predovšetkým pri odstraňovaní organickej kon-
taminácie, avšak ich aniónový charakter možno účinne 
využiť aj pri odstraňovaní anorganickej kontaminácie spô-
sobenej rôznymi kovmi, ktoré sú v kontaminovanom mate-
riáli prítomné v katiónovej forme1–3. V doposiaľ publiko-
vaných prácach je hlavná pozornosť v tejto oblasti vý-
skumu venovaná dvojmocným katiónom, a to Cd(II), Pb
(II), Zn(II), Cu(II) a Ni(II)18–34. Aj napriek tomu, alebo 
práve preto, že vzájomné interakcie medzi ramnolipidmi, 
kontaminantmi a študovanou environmenálnou matricou 
sú veľmi komplexné a môžu byť ovlyvnené rôznymi fak-
tormi, častokrát je záverom štúdií jednoduché skonštatova-
nie dosiahnutých extrakčných výťažností. Za detailnejšie 
možno považovať práce, ktorých cieľom sú sorpčné štúdie 
Cd(II) a Zn(II) iónov na rôzne minerálne pôdne zložky 
a ich následná desorpcia s využitím ramnolipidov s rôznou 
koncentráciou19–24.  Študovanými pôdnymi zložkami bol 
kaolín19, sodný živec20,21, draselný živec22, sépiolit22, 
kremeň23, ale aj reálne kontaminované pôdy s rôznym ob-
sahom ílu (kde bol hlavnou zložkou smektit)24. Kinetické 
a termodynamické štúdie tvorby komplexov25,26 mono-
ramnolipidu s dvojmocnými iónmi kovov viedli 
k záverom, že tvorba komplexov je rýchla a vytvorené 
komplexy sú stabilné, čo je pozitívom pri ich využití pri 
remediáciách kontaminovaných environmentálnych mate-
riálov. Frakcionačné štúdie s využitím sekvenčných extra-

kčných postupov prispeli odpoveďami na otázky, z ktorých 
frakcií pôd a sedimentov sú schopné ramnolipidy odstrániť 
sledované kontaminanty, pričom dokázali odstrániť predo-
všetkým organicky viazanú meď27,28 a olovo viazané na 
uhličitany a amorfné oxohydroxidy železa29. Pri porovnaní 
účinnosti ramnolipidov a syntetických tenzidov pri odstra-
ňovaní iónov kovov z kontaminovaných environmentál-
nych materiálov30,31, patria k najúčinnejším práve spomína-
né biotenzidy, čo je spolu s ich ľahkou biodegradovateľ-
nosťou, biokompaktibilitou a nízkou ekotoxicitou ďalšie 
plus, ktoré ich zvýhodňuje pri vypracovávaní efektívnych 
remediačných postupov, ktoré by zaťažovali životné pro-
stredie v minimálnej miere.  

Návrh kontinuálneho prietokového usporiadania32 pre 
odstránenie ťažkých kovov z kontaminovaných sedimen-
tov s využitím ramnolipidov možno považovať za krok 
vpred v snahách posunúť laboratórne experimenty 
k technologickým postupom využiteľným in situ na konta-
minovaných územiach. Zaujímavé aplikácie, v ktorých je 
využitá iónová flotácia33 a micelárna ultrafiltrácia34 
s využitím ramnolipidov pre čistenie odpadových vôd kon-
taminovaných ťažkými kovmi, majú rovnaký cieľ a vedú 
k pozitívnym výsledkom.    

Medzi ďalšie študované anorganické kontaminanty 
patrí chróm35–37, ktorý sa môže nachádzať vo vzorkách 
v kationickej forme ako Cr(III), alebo v anionickej forme 
ako Cr(VI), ktoré sa vyznačujú diametrálne odlišnými 
vlastnosťami. V uvedených prácach tak možno nájsť ďalší 
rozmer pôsobenia ramnolipidov, v podobe oxidačno-
redukčných štúdií týchto dvoch foriem chrómu 
v ich prítomnosti.  

Okrem už spomenutých aplikácií ramnolipidov, mož-
no ešte uviesť ich využitie aj pri odstraňovaní arzénu 
z banského odpadu38,39, pričom okrem As(V) dokázala 
použitá zmes ramnolipidov simultánne odstrániť aj ťažké 
kovy, a to Cu(II), Pb(II) a Zn(II)39.   

Ramnolipidy patria určite k účinným činidlám, ktoré 
dokážu z environmentálnych materiálov odstrániť ako 
organickú, tak aj anorganickú kontamináciu spôsobenú 
ťažkými kovmi. Z mikrobiálnych biotenzidov patria 
k najštudovanejším. Jedným z dôvodov je aj to, že Americ-
ká agentúra na ochranu životného prostredia (US EPA) 
schválila používanie ramnolipidov ako prídavkov do potra-
vín, kozmetických prípravkov a farmaceutických 
produktov40. Ich širokému využitiu v oblasti remediácií 
zatiaľ bránia vysoké finančné náklady spojené s ich pro-
dukciou. Komerčne dostupné sú u dvoch amerických 
firiem40, a to Jeneil Biosurfactant Company a Ramnolipid 
Companies, Inc.  

 
 

3. Soforolipidy 
 
Soforolipidy produkujú mnohé nepatogénne kvasinky 

ako Candida bombicola, Candida apicola alebo Thodoto-
rula bogoriensis6. História soforolipidov sa datuje od za-
čiatku 60. rokov, kedy Gorin a spol.41 opísali glykozidy 
soforózy produkované kvasinkami Torulopsis magnoliae, 
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druhom, ktorý bol v roku 1968 preklasifikovaný na 
T. apicola a v súčasnosti je známy ako C. apicola9. Vše-
obecne sú soforolipidy schopné znížiť povrchové napätie 
vody zo 73 mN m–1 na 30–40 mN m–1, s kritickou micelár-
nou koncentráciou pohybujúcou sa od 40 do 100 mg l–1 
(cit.6).  

Hydrofilná časť soforolipidov je tvorená disachari-
dom soforóza. Je to disacharid zložený z maltózy 
a sacharózy s nie príliš zvyčajnou glykozidickou väzbou 
β(1→2) (cit.6,9). Hydrofóbna časť amfifilnej molekuly 
soforolipidov je tvorená hydroxylovanou mastnou kyseli-
nou (často obsahujúcou 16–18 uhlíkov a jednu alebo via-
ceré dvojité väzby), ktorá je naviazaná na soforózovú mo-
lekulu cez posledný alebo predposledný uhlík tiež 
β-glykozidickou väzbou6,9. Karboxylový koniec mastnej 
kyseliny môže byť buď voľný (kyslý soforolipid) alebo 
esterifikovaný (laktónový soforolipid). Získavané soforoli-
pidy sú zmesou týchto dvoch mierne odlišných foriem, 
pričom ich fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti 
závisia od percentuálneho zastúpenia jednotlivých foriem 
v získanom soforolipide. Vo všeobecnosti sú laktónové 
soforolipidy účinnejšie pri znižovaní povrchového napätia 
a majú lepšie antimikrobiálne vlastnosti, zatiaľ čo kyslé 
soforolipidy majú lepšie peniace vlastnosti6.  

V súčasnosti možno nájsť využitie soforolipidov 
v rôznych oblastiach nanotechnológií9, v biomedicíne9, pri 
odstraňovaní kontaminácie spôsobenej rôznymi 
uhľovodíkmi2, no bolo opísaných aj pár štúdií, v ktorých 
sú soforolipidy použité pri odstraňovaní anorganickej kon-
taminácie spôsobenej ťažkými kovmi27,42. O pozitívnych 
výsledkoch možno hovoriť v prípade Zn(II) iónov27, kde 
viacnásobné premytie kontaminovenaj pôdy viedlo k jeho 
kvantitatívnemu odstráneniu. 

V porovnaní s ramnolipidmi je prác venovaných vyu-
žitiu soforolipidov pri remediácii environmentálnych mate-
riálov kontaminovaných kovmi oveľa menej, čo však ne-
znamená, že je ich potenciál v tejto oblasti menej výz-
namný. Práve naopak, soforolipidy majú výhodu produk-
cie nepatogénnymi mikrobiálnymi druhmi, pričom pro-
dukčné výnosy kvasiniek C. bombicola možno považovať 
za značne vysoké9. Medzi výhody možno zaradiť aj mož-
nosť ich využitia v postupoch, kedy sa vyžaduje použitie 
málo peniacich tenzidov. 

 
4. Surfaktín 

 
Baktérie Bacillus subtilis produkujú viac ako 

20 rôznych molekúl s antibiotickou aktivitou. Mnohé 
z nich sú lipopeptidy. Z nich k najvýznamnejším patrí lipo-
peptid nazývaný surfaktín. Jeho história sa datuje od roku 
1968 (cit.43), kedy bola prvý krát pozorovaná táto biologic-
ky aktívna zlúčenina pri raste už spomínaných baktérií 
B. subtilis. Následne bola objasnená jeho štruktúra44. Sur-
faktín je zložený zo siedmich aminokyselín (Glu-Leu-Leu-
Val-Asp-Leu-Leu s chirálnou sekvenciou LLDLLDL), ktoré 
vytvárajú cyklický laktón spolu s β-hydroxy mastnou kyse-
linou, ktorá môže obsahovať od 13 do 16 atómov uhlíka. 
Prírodné surfaktíny môžu byť zmesou izoforiem A, B, C 

a D, ktoré sa podarilo izolovať z B. subtilis BC 1212 
(cit.45). Surfaktín dokáže znížiť povrchové napätie vody zo 
72 mN m–1 na 27 mN m–1 už pri koncentrácii 10 mol l–1 
(cit.46), čím sa radí medzi najúčinnejšie biotenzidy47. Jeho 
biologické aktivity, medzi ktorými je potrebné spomenúť 
okrem antibakteriálnych aj antivírusové, antitumorové 
a hemolytické účinky46,48, sú stredobodom záujmu mno-
hých biologických štúdií. Všetky spomenuté aktivity môžu 
byť spojené s účinkom surfaktínu na lipidovú časť biolo-
gických membrán46. Vo vodných roztokoch peptidový 
kruh pripomína svojou štruktúrou „koňské sedlo“ s dvomi 
záporne nabitými zvyškami aminokyselín L-Glu a L-Asp 
(cit.10,46), čím vytvára vhodné miesto pre naviazanie dvoj-
mocných katiónov46. Toto vedie k využitiu surfaktínu aj 
v remediačných štúdiách pri odstraňovaní dvojmocných 
katiónov ťažkých kovov (Cu(II), Zn(II) a Cd(II)) z konta-
minovaných pôd a sedimentov27,28,49,50. Okrem uvedených 
kovov bol surfaktín použitý aj pri odstraňovaní Hg(II) 
iónov z kontaminovanej vody51 s využitím penovej frak-
cionácie. Pri porovnaní účinnosti surfaktínu s účinnosťou 
syntetických tenzidov patril uvedený biotenzid 
k najúčinnejším51, čo možno opäť vyzdvihnúť v snahách 
navrhnúť ekotoxicky prijateľné, ale aj efektívne remediač-
né postupy. Flotačné účinky dvoch biotenzidov (medzi 
nimi aj surfaktínu), ktoré boli porovnané s flotačnými 
účinkami syntetických tenzidov pri odstraňovaní katiónov 
Zn(II) a oxoaniónov Cr(VI) z vodných roztokov (po ich 
sorpcii na goethit alebo hydratovaný hydroxid železitý)52, 
vyšli z daného porovnávania opäť pozitívnejšie. 

No aj napriek pozitívnym dosahovaným výsledkom je 
predpoklad širokého využitia surfaktínu pri remediáciách 
kontaminovaných environmentálnych materiálov značne 
limitovaný, a to predovšetkým z dôvodu vysokých finanč-
ných nákladov spojených s jeho produkciou53. V tomto 
smere by mohla byť nápomocná recyklácia použitého bio-
tenzidu.  

 
5. Saponíny 

 
Do skupiny biotenzidov patria aj saponíny. Sú to prí-

rodné látky glykozidickej povahy s vlastnosťami mydla. 
Majú lipofilný aglykón (steroid alebo triterpén) 
a hydrofilnú časť (sacharid) (schématicky znázornené na 
obr. 1). Zo sacharidov môžu saponíny obsahovať napr. 
D-glukózu, D-galaktózu, L-arabinózu, L-ramnózu, 
D-fruktózu alebo D-glukurónovú kyselinu12. Molekula 
saponínu môže obsahovať až do 11 sacharidov (naj-
častejšie však 3 až 5)12. Izolované sú predovšetkým z rôznych 
druhov rastlín (napr. Quillaja saponaria, Asparagus officialis, 
Avena sativa, Glycyrrhiza glabra, Agave attenuata, Panax 
ginseng, Saponaria officinalis, Allium sativum, Medicago 
sativa, Cestrum parqui a mnohých ďalších)5,12, ale boli izolo-
vané aj z niektorých druhov nižších morských živočíchov 
(napr. z niektorých druhov triedy Holothuroidea a Asteroidea 
a z kmeňa Echinodermata)5,12.  

Saponíny účinne znižujú povrchové napätie 
a v minimálnej koncentrácii silno penia54. Vďaka svojim 
antitumorovým a anticholesterolovým aktivitám patria 
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medzi zlúčeniny využívané vo farmaceutickom 
priemysle54. Vďaka povrchovo aktívnym a emulgačným 
vlastnostiam, ako aj peniacim účinkom sú využívané pre 
rôzne iné priemyselné, kozmetické a potravinárske 
účely5,12,54. Okrem už uvedených oblastí možno využitie 
saponínov nájsť aj v remediačných štúdiách pri odstraňo-
vaní ako organickej, tak aj anorganickej kontaminácie.  

Ako aj v prípade iných biotenzidov, tak aj pri použití 
saponínu je z anorganických kontaminantov väčšina reme-
dičných štúdií zameraná na odstránenie ťažkých kovov Cu
(II), Pb(II), Ni(II), Cd(II) a Zn(II)42,55–61, no možno nájsť aj 
práce venované Cr(VI)42,55,61,62. Jedným z príkladov môže 
byť vysoko účinný spôsob čistenia odpadových vôd konta-
minovaných Cd(II), Pb(II) a Cu(II) s využitím saponínu 
a iónovej flotácie57. Mechanizmus zodpovedný za odstrá-
nenie sledovaných iónov kovov bol vysvetlený tvorbou ich 
komplexov s karboxylovými skupinami použitého bioten-
zidu a ich následnou adsorpciou na povrch vzniknutých 
vzduchových bublín57. Penová frakcionácia s využitím 
prietokového usporiadania pri premývaní kontaminovanej 
priemyselnej pôdy saponínom (izolovaný zo Sapindus 
mukorossi L.) bola vysoko účinná pri Pb(II) a Cu(II), kde 
zvýšením prietokovej rýchlosti bolo možné dosiahnuť 
takmer kvantitatívne odstránenie sledovaných 
kontaminantov60.  

Frakcionačné štúdie s využitím sekvenčných extra-
kčných postupov prispeli k zisteniam, že saponín použitý 
na dekontamináciu kalov z čističky odpadových vôd je 
schopný odstrániť predovšetkým kovy viazané na uhličita-
ny a oxidy železa a mangánu42. Množstvo organickej hmo-
ty v odpadových kaloch bolo rozhodujúcim parametrom, 

ktorý ovplyvnil extrakčnú výťažnosť chrómu pri ich čiste-
ní s využitím saponínu, ktorý bol izolovaný z kôry Quilla-
ja saponaria62. Pri odstraňovaní anorganickej kontaminá-
cie z pôd s využitím saponínu bol jedným z hlavných para-
metrov, ktorý ovplyvnil výťažnosť sledovaných kovov, 
obsah ílu56,59. Určité zjednodušenie systému anorganický 
kontaminant, saponín a veľmi komplexná environmentálna 
matrica možno vidieť pri sledovaní účinnosti saponínu pri 
odstraňovaní Cu(II) a Ni(II) z kaolínu58, ktorý bol pre štú-
dium zvolený ako jedna z mnohých minerálnych pôdnych 
zložiek. 

Zmesná kontaminácia pôd spôsobená jednak hydro-
fóbnymi organickými polutantmi, ale aj iónovými anorga-
nickými kontaminantmi predstavuje v oblasti remediač-
ných štúdií značnú výzvu. Je to z toho dôvodu, že tak dia-
metrálne odlišné kontaminanty vyžadujú rôzne prístupy. 
V snahe navrhnúť postup vhodný pre odstránenie zmesnej 
organicko-anorganickej kontaminácie možno vysoko vy-
zdvihnúť, že saponín dokázal z kontaminovanej pôdy sú-
časne odstrániť fenantrén aj Cd(II) ióny63. Pri objasnení 
mechanizmu zodpovedného za tieto pozitívne výsledky 
možno uviesť, že zatiaľ čo fenantrén bol odstránený po 
jeho včlenení sa do hydrofóbnych jadier vzniknutých mi-
ciel použitého biotenzidu, Cd(II) vytvoril komplex 
s externými karboxylovými skupinami miciel saponínu. 
Zmes saponínu a chelatačného činidla (kyselina S,S-
etyléndiamín sukcínová; EDDS) viedla k vysokým extra-
kčným výťažnostiam pre 2,3-dichlórbifenyl (PCB-5) 
a súčasne aj Pb(II) a Cu(II) ióny64. Dosiahnuté výsledky 
naznačujú, že kombinácia saponínu a EDDS je sľubnou 
zmesou vhodnou na remediáciu pôd kontaminovaných ako 

Obr. 1. Schématické znázornenie zloženia saponínov  
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organickými, tak aj anorganickými kontaminantmi. 
Saponíny patria jednoznačne k sľubným biotenzidom, 

ktoré môžu byť využívané pri remediácii kontaminova-
ných environmnetálnych materiálov. Je to z dôvodu jednak 
nízkej toxicity a biodegradovateľnosti, ale aj relatívne jed-
noduchej izolácii z rastlín a možnosti recyklácie. Bežne 
komerčne dostupné (napr. Sigma-Aldrich) sú dva kvilájové 
saponíny izolované z kôry Quillaja saponaria s obsahom 
sapogenínu ≥ 10 % alebo 20–35 %.   

 
 

6. Záver 
 
Potenciál biotenzidov pri remediácii kontaminova-

ných vôd, pôd a sedimentov možno považovať za značný. 
V dostupnej literatúre je neporovnateľne viac prác venova-
ných problematike odstránenia organickej kontaminácie 
spôsobenej rôznymi typmi uhľovodíkových kontaminantov 
ako problematike odstránenia anorganickej kontaminácie 
spôsobenej kovmi. Druhá menovaná oblasť výskumu má 
však nepochybne narastajúcu tendenciu. Je to z toho dôvo-
du, že mnohé biotenzidy majú aniónový charakter, čo je 
využiteľné práve pri odstraňovaní kovov prítomných 
v kontaminovanom materiáli vo svojej katiónovej forme. 
V mnohých prípadoch je to doložené vysokými extrakčný-
mi výťažnosťami pre sledované kontaminanty (najmä Cu
(II), Cd(II), Pb(II), Ni(II) a Zn(II)). Práce, v ktorých sú 
porovnávané biotenzidy so syntetickými tenzidmi, vysoko 
vyzdvihujú účinnosť práve biotenzidov, ktoré sú schopné 
vyextrahovať vždy najviac zo sledovaných kovov. 
Z biotenzidov, ktoré sú spomínané v tomto prehľade, pat-
ria k najdetailnejšie študovaným ramnolipidy. Je to z toho 
dôvodu, že US EPA schválila ich používanie ako prídav-
kov do potravín, kozmetických prípravkov 
a farmaceutických produktov. Ich širokému využitiu 
v oblasti remediácií zatiaľ bránia vysoké finančné nároky 
spojené s ich produkciou. K najsľubnejším v oblasti reme-
diácií patria saponíny, kde sú finančné náklady neporovna-
teľne nižšie a dosahované výťažnosti v mnohých prípa-
doch značne vysoké. Prác venovaných využitiu soforolipi-
dov a surfaktínu je v porovnaní s už spomenutými bioten-
zidmi oveľa menej. Hlavným limitujúcim faktorom je fi-
nančné hľadisko spojené s ich produkciou. V tomto smere 
by mohla byť nápomocná recyklácia použitého biotenzidu 
a jeho následné použitie.  

Aj napriek tomu, že bol zaznamenaný významný pok-
rok pri objasňovaní mechanizmov, ktoré sú zodpovedné za 
odstránenie ťažkých kovov z kontaminovaných materiálov 
pôsobením biotenzidov, existuje stále mnoho otázok spoje-
ných s ich následným osudom, a to predovšetkým 
z dôvodu rozmanitej a častokrát aj komplikovanej štruktú-
ry biotenzidov a ich následnej degradovateľnosti na rôzne 
iné zlúčeniny s nepredvídateľným pôsobením.  

 
Práca vznikla v rámci riešenia projektu, ktorý je fi-

nančne podporovaný grantom Vedeckej grantovej agentú-
ry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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I. Hagarová (Institute of Laboratory Research of 

Geomaterials, Faculty of Natural Sciences, Comenius 
University, Bratislava): Utilization of Biosurfactants in 
Remediation of Environmental Media Contaminated 
with Heavy Metals 

 
This review deals with the application of biosurfac-

tants (such as rhamnolipids, sophorolipids, surfactin and 
saponins) to the remediation  of environmental media con-
taminated with heavy metals. Most of these biosurfactants 
being  anionic are able to remove metal ions (Cd, Cu, Pb, 
Zn) from contaminated soils and sediments with high effi-
ciency. Soil pH and its type, cation exchange capacity, 
sediment composition, particle size, permeabilities and the 
presence of other contaminants affect  their removal effi-
ciencies. However, more information is required such as 
on the relations among biosurfactant structure, contami-
nant removal and composition of contaminated material. 


