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Proč jsou magnetické materiály 
významné pro biovědy a biotechnologie?  

 

 

 

Jedná se o inteligentní materiály!                                    

(smart materials, stimuli responsive materials) 

 

Magnetické materiály vykazují několik typů 

odezev ke vnějšímu magnetickému poli 



Nejdůležitější odezva 

Selektivní separace magnetických částic 



Magnetické materiály pro biorafinace  

• Magnetické katalyzátory 

– Magnetické enzymy 

– Magnetické kyselé a basické katalyzátory 

– Magnetické nanočástice s peroxidasovou aktivitou 

 

• Magneticky modifikované buňky  

– Magnetické celobuněčné biokatalyzátory  

– Magnetické buňky jako adsorbenty 

 

• Magnetické materiály pro isolaci cílových produktů  

• Imunomagnetická separace patogenních mikroorganismů 

• Příprava magnetických biosorbentů pro odstraňování polutantů 



Magnetické katalyzátory 

• Jednoduchá separace pevných (imobilizovaných) 

biokatalyzátorů z reakčního systému 

• Zjednodušení biorafinačních procesů 

• Nižší cenová náročnost (možnost využití potravinářských 

odpadů jako nosičů pro imobilizaci enzymů) 

• Přeměna biomasy na biopaliva nebo jiné významné 

produkty 

• Biokatalýza (magnetické imobilizované enzymy) nebo 

magnetické pevné katalyzátory (kyselé, basické) 



Magnetické 
imobilizované enzymy 
využitelné pro 
biorafinace  

Magnetické mláto 



Magnetické kyselé 
katalyzátory využitelné 
pro biorafinace 



 

Magnetické nanočástice s 

peroxidasovou aktivitou 

   

2AH + H2O2                              2A + 2H2O 



Magneticky modifikované buňky 

• Možnost jednoduché separace 

• Využití jako celobuněčné biokatalyzátory  

• Využití jako adsorbenty vybraných biologicky 

aktivních látek nebo xenobiotik 

• Magnetické částice na povrchu buněk nebo v 

protoplasmě, imobilizace na magnetické nosiče, 

zabudování buněk do magnetických gelů 

    

 

    



Magneticky modifikované buňky 



Magneticky modifikované 
kvasinkové buňky 
(Saccharomyces 
cerevisiae) 



 
Magnetické materiály pro isolaci 

cílových produktů  
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Imunomagnetická separace 

patogenních mikroorganismů 

     



Imunomagnetická separace patogenních 

mikroorganismů  

• Escherichia coli 

• Escherichia coli O157:H7 

• EPEC/VTEC O103, O111, O145, O26 

• Helicobacter pylori  

• Legionella pneumophila   

• Listeria (monocytogenes + other species) 

• Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 

• Salmonella sp.  

• Yersinia enterocolitica 

 



Buňky Escherichia coli O157 vázané na 

Dynabeads M280 

Extrémně nízká infekční dávka (cca 10 buněk; Hemoragická 

kolitida,  hemolyticko uremický syndrom) 



Magnetické biomateriály pro 
odstraňování xenobiotik 

 
• Intensivní studium biosorbentů pro odstraňování 

xenobiotik  nízká až nulová cena 
• Jednotlivé biopolymery (např. chitosan, chitin, 

alginát, rostlinné gumy atd.) 
• komplexní biopolymery, obvykle rostlinného 

původu (např. piliny, kávová sedlina, mláto, 
sláma, čajové lístky,  atd...) 

• mikrobiální a řasové buňky (biomasa)  
• anorganické biomateriály (vaječné skořápky) 

 
Magnetická modifikace usnadňuje separační 

proces 
 



Magneticky modifikované buňky 

Chlorella vulgaris  



Magneticky modifikované piliny 

 



Magnetické materiály mají velkou perspektivu 
při biorafinačních procesech a při využití 

odpadních biomateriálů 
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Děkuji za pozornost !  
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