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Využití magnetických nano- a 
mikročástic ve vodárenství

 Imunomagnetická separace a detekce bakteriálních pathogenů

 Imunomagnetická separace a detekce vybraných parasitů

 Imunomagnetické stanovení xenobiotik

 Enzymy imobilizované na magnetických částicích pro stanovení 
a detekci xenobiotik 

 Extrakce na magnetické pevné fázi

 Čištění odpadních vod (procesy Sirofloc a MIEX)

 Magnetické (bio)komposity pro odstraňování xenobiotik



(Imuno)magnetická separace buněk

 Selektivní separace buněk z komplexních suspenzí

 Magnetické částice se selektivně vážou na cílové buňky
(většinou je využívána specifická interakce navázaných 
specifických protilátek a příslušných epitopů; někdy je možno 
využít i interakce navázaných lektinů a sacharidových
struktur) 

 Pro úspěšnou separaci buněk jsou využívány magnetické 
nanočástice i mikročástice

 WOS (topic) (immunomagnetic* or immuno-magnetic*) = 
3225 položek

 SCOPUS (TITLE-ABS-KEY) (immunomagnetic* or immuno-
magnetic*) = 4258 položek



Magnetické částice

 Existuje velké množství magnetických 
částic

 Největší množství popsaných aplikací 
využívá Dynabeads

 Pro mikrobiologii se využívají nejčastěji 
částice o velikosti 2.8 a 4.5 μm

 Částice je možno získat v nativní i 
aktivované formě

 Magnetické nanočástice jsou přítomny 
uvnitř částic

 Jednoduchá manipulace pomocí 
malých permanentních magnetů

 Vysoká cena .........



Imunomagnetické částice

 Magnetické částice s navázanými specifickými protilátkami proti 
příslušným epitopům

 Různý charakter imunomagnetických částic podle charakteru 
pathogenu 

 Escherichia coli O157  specifická protilátka proti právě 
jednomu epitopu (O157)

 Listeria monocytogenes  specificita protilátky nižší, částečná 
interakce s ostatními druhy Listeria

 Salmonella sp.  nutno imobilizovat větší množství protilátek 
proti velkému množství serotypů

 Cryptosporidium + Giardia  imobilizace dvou specifických 
protilátek  současná separace dvou typů parazitů



Invitrogen – Dynabeads

 EPEC/VTEC O103, O111, O145, O26

 VTEC O157

 Salmonella

 Listeria (monocytogenes + ostatní druhy)

 Legionella spp. 

 Cryptosporidium

 Cryptosporidium + Giardia 



Příklad imunomagnetické separace



„Klasická“ imunomagnetická separace 
mikrobiálních buněk



„Alternativní“ imunomagnetická 
separace buněk

http://www.labor-spiez.ch/images/the/ar/bs/dethearabsbak0503_g.jpg



Imunomagnetická separace buněk

Rozdílná magnetická separace značených buněk

HGMS (High gradient 
magnetic separator)

Magnetické separátory pro zkumavky a mikrozkumavky



Imunomagnetická separace a detekce
bakteriálních pathogenů z vody

 Escherichia coli

 Escherichia coli O157:H7

 Helicobacter pylori

 Legionella pneumophila 

 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

 Salmonella sp.

 Yersinia enterocolitica



Buňky Escherichia coli O157 vázané na 
Dynabeads M280

Velmi nízká infekční dávka (cca 10 buněk; hemolytický uremický 

syndrom)



Detekce pathogenů po IMS

 Magneticky separované buňky mohou být kultivovány na selektivních 
agarech nebo v tekutých živných médiích a testovány standardním 
způsobem. 

 Cílové buňky zachycené na imunomagnetických částicích mohou být 
detekovány pomocí impedančních technik, imunochemicky (ELISA metody) 
apod.

 Významná je možnost propojení IMS s polymerázovou řetězovou reakcí 
(PCR). Tento proces  kombinující  tyto dvě metody je označován jako MIPA 
(magnetic immuno PCR assay). Významnou úlohou IMS je zakoncentrování 
cílových buněk a odstranění sloučenin inhibujících PCR ze vzorku, aniž by 
došlo ke ztrátě citlivosti, k čemuž dochází v případě ředění vzorku. 
Oligonukleotidové sondy (primery)  jsou specifické buď pro celý cílový rod 
(např. detekce různých kmenů rodu Salmonella) nebo pro jednotlivé 
studované druhy a kmeny. 



Parazitičtí prvoci ve vodách

 Cryptosporidium a Giardia patří k vysoce 
nebezpečným organismům přítomným ve vodě

 Problematika těchto parazitických prvoků patří 
ve světovém měřítku k jedné z hlavních oblastí 
zájmu vodárenského výzkumu i vodárenských 
společností  



Parazitičtí prvoci ve vodách

 Cryptosporidium a Giardia jsou parazitičtí prvoci, jejichž 
hostitelem jsou zvířata i lidé. Množí se pouze v 
gastrointestinálním traktu. Nelze je stanovit běžnými 
kultivačními technikami. Infekčním stadiem jsou oocysty resp. 
cysty o velikosti několika mikrometrů. 

 Po infekci dochází ve střevech k namnožení prvoků, kteří 
narušují střevní sliznici, což způsobuje silná průjmová 
onemocnění a odvodnění organismu. Jedinci s normální 
imunitou se s infekcí většinou vyrovnají asi po týdnu. Pro osoby 
se sníženou imunitou je infekce životu nebezpečná a dosud 
proti ní neexistuje účinný lék. Největší zaznamenaná epidemie 
kryptosporidiózy způsobené pitnou vodou se odehrála v 
americkém Milwaukee (1994), kde se nakazilo 400 000 lidí, z 
nichž asi 100 na následky zemřelo. 



Imunomagnetická separace a detekce 
vybraných parasitů

 Cryptosporidium parvum

 Cryptosporidium (různé kmeny)

 Enterocytozoon bieneusi

 Giardia lamblia

 Toxoplasma gondii

 Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia



US EPA – Method 1622/1623

Čtyři kroky při analýze vzorků vody ke zjištění 
přítomnosti cyst Giardia a oocyst  

Cryptosporidium 

 Odběr vzorku a jeho zakoncentrování

 Separace cílových organismů pomocí IMS

 Detekce cílových organismů

 Kvantifikace cílových organismů



Postup v Metodě 1623 pro isolaci a
detekci Cryptosporidium/Giardia

 Odeber 10 – 50 L surové vody (1000 L pitné vody) do 
čisté nádoby

 Filtruj přes schválený filtr

 Vymyj filtr vhodným pufrem a zakoncentruj částice 
centrifugací

 Proveď IMS s použitím Dynabeads GC Combo kit, 
uvolni (oo)cysty působením 0.1 M HCl

 Obarvi částice DAPI a protilátkami značenými FITC

 Proveď mikroskopické vyšetření 



Oocysty Cryptosporidium parvume

FITC-mAB

DAPI



Cysty Giardia

FITC-mAB

DAPI



Přehledný článek



Imunomagnetické stanovení xenobiotik

Magnetické částice použity pro imobilizaci
protilátek

Dva typy komerčně dostupných souprav pro 
stanovení xenobiotik

 RaPID Asasys (Strategic Diagnostics, Inc., 
USA) 

 Abraxis kits (Abraxis, USA)



Imunomagnetické stanovení
xenobiotik

 Atrazine

 BTEX

 Carbofuran

 2,4-D

 17β-Estradiol

 Glyphosate

 Metolachlor

 PAHs

 PBDE

 PCP 

 Pyrethroids

 Spinosad

 Sulfamethazine

 Triclopyr

 Triclosan



RaPID Assay



Instrumentální vybavení



Princip stanovení



Typická kalibrační křivka

atrazin



Automatizované systémy pro
imunostanovení

 Kombinace specifické
magnetické separace a citlivé 
detekce (enzym, radionuklid, 
chemiluminiscenční nebo
fluorescenční značka)

 Mohou být použity různé typy 
stanovení (sandwich x 
kompetitivní imunostanovení)

 Použití unifikovaných systémů 
(magnetické částice s 
navázaným streptavidinem, 
sekundární protilátkou, 

proteinem A …)

Beckman Coulter's Access 
Immunoassay System



Imobilizované enzymy pro stanovení a 
detekci xenobiotik

 Enzymy imobilizované na magnetické nosiče 
mohou být použity pro detekci a stanovení 
xenobiotik, pokud působí jako jejich inhibitory

 Acetylcholinesterasa, imobilizovaná na
magnetické částice, byla použita pro detekci a 
stanovení organofosfátů a karbamátů

 Trypsin, imobilizovaný na magnetické částice, 
byl použit pro detekci iontů Pb a Ag



Imobilizované enzymy pro stanovení 
a deketci xenobiotik

 Závislost inhibice aktivity trypsinu
na koncentraci Ag+ (●) and Pb2+

(○) 

 Závislost inhibice aktivity trypsinu
na koncentraci  thioninu (), 
4-aminobenzamidinu (), safraninu 
(○) a bacitracinu (▼) 

2D Graph 1
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Extrakce na magnetické pevné fázi
(Magnetic solid phase extraction, MSPE)

Příklad syntézy magnetických mikročástic C18 



Extrakce na magnetické pevné fázi
(Magnetic solid phase extraction, MSPE)

Detekce krystalové violeti a
malachitové zeleně ve vodě

 Magnetitové mikročástice s 
imobilizovaným 
ftalocyaninovým barvivem 
použity jako selektivní 
adsorbent

 Spektrum B – 0.5 μg 
krystalové violeti v 1000 ml 
vody

 Citlivost 0.5 ppb



Čištění vody

 Mikročástice magnetitu působící jako ionex 
(proces Sirofloc)

 Magnetické polymerní ionexy (MIEX)

 Magnetické (bio)kompozity



Schéma procesu Sirofloc



Úpravny vody využívající systém Sirofloc



Magnetické polymerní ionexy (MIEX)

MIEX = Magnetic Ion EXchange

 Anex 

 Odstraňování rozpustných 
organických sloučenin, 
anorganických aniontů, 
zabarvení .....

 Využíváno např. v úpravně 
vody v Perthu (kapacita 112 
ML/den) 



Magnetické biokomposity

 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 atd...)

 mikrobiální a řasové buňky (biomasa) 

Magnetická modifikace usnadňuje separační proces



Magneticky modifikované buňky 
Saccharomyces cerevisiae

Buňky v klidovém stavu Rostoucí buňky



Magneticky modifikované buňky
Kluyveromyces fragilis



Magneticky modifikované buňky
Kluyveromyces fragilis



Magneticky modifikované buňky
Kluyveromyces fragilis



Magneticky modifikované buňky
Chlorella vulgaris



Adsorpční kapacity

Dye Q (mg g-1) 

Kluyveromyces 
fragilis cells

Q (mg g-1)

Chlorella vulgaris
cells 

Acridine orange 62.2 -

Amido black 10B 29.9 -

Aniline blue - 379.0

Bismarck brown 75.7 299.4

Congo red 42.9 324.8

Crystal violet 49.7 89.2

Safranin O 138.2 235.7

Saturn blue LBRR 33.0 51.0



Adsorpce iontů těžkých kovů na 
magnetické kvasinkové buňky

 Studována adsorpce Hg2+ iontů

 Maximální adsorpční kapacita byla 115 mg/g sušiny

 Adsorpční proces popsán Langmuirovou isothermou

 Snadná regenerace 0.1 M kyselinou dusičnou

 Adsorpční kapacity pro další ionty:

- 29.9 mg/g ( Cu2+ )

- 14.1 mg/g ( Ni2+ )

- 11.8 mg/g ( Zn2+ )



Review paper
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