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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá přípravou kalcium deficientního hydroxyapatitu (CDH) 

na povrchu jílových minerálů vermikulitů (4 lokality) a montmorillonitu (1 lokalita). 

Nanokompozity jíl/kalcium deficientní hydroxyapatit jsou připravovány dvěma způsoby, a 

to precipitací a precipitací za přítomnosti ultrazvuku na Na- a Mg- formách jílových 

minerálů. V nanokompozitech je zkoumán vliv přípravy na vytvoření CDH a také vliv 

monoionní formy na vytvoření CDH. Bylo zjištěno, že typ jílové matrice, metoda přípravy 

ani typ monoionní formy mají malý vliv na vytvořený Ca-deficientní hydroxyapatit. 

Ze všech jílových minerálů je vybrán jeden zástupce vermikulitů a montmorillonit pro 

přípravu CDH na organicky modifikovaném jílovém minerálu. Vybrané jílové minerály jsou 

modifikovány léčivem chlorhexidin diacetátem a poté je na takto modifikovaný jílový minerál 

připraven CDH precipitací. Z výsledků plyne, že Ca-deficientní hydroxyapatit se vytvoří také na 

organicky modifikovaném vermikulitu a montmorillonitu. Tyto hybridní anorgano-organicky 

modifikované jílové minerály jsou následně využity jako plniva do polyethylenových (PE) desek. 

Z RTG difrakční analýzy vyplynulo, že nedochází k interkalaci polyethylenu do jílového plniva. 

Antibakteriální testy potvrdily antibakteriální aktivitu připravených polyethylenových kompozitů. 

Predikce biokompatibility prokázala vytvoření apatitové vrstvy na povrchu PE kompozitu, což je 

nezbytné k aplikaci v biomedicínských oborech. 

Klíčová slova: Vermikulit, Montmorillonit, Ca deficientní hydroxyapatit, Precipitace, 

Sonikace, Polyethylen, Nanokompozit 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The dissertation thesis deals with preparation of Ca-deficient hydroxyapatite 

anchored on the vermiculites (from 4 deposits) and montmorillonite (from 1 deposit) 

particles surface. The composites of clay mineral/Ca-deficient hydroxyapatite are prepared 

by precipitation and sonication methods on Na- and Mg- forms of clay minerals. The 

influence of preparation method where the formation of Ca-deficient hydroxyapatite is 

studied and also the effect of monoionic forms of clay mineral are compared. The results 

show that the way of preparation or monoionic forms of clays do not influence a creation of 

Ca-deficient hydroxyapatite. 

Montmorillonite and one type of vermiculite were selected for Ca-deficient 

hydroxyapatite preparation on organically modified clay. Selected clay minerals are modified 

with chlorhexidine diacetate drug. On the surface of organically modified clay mineral the Ca-

deficient hydroxyapatite is prepared. Results showed creation of Ca-deficient hydroxyapatite on 

the surface of organically modified vermiculite and montmorillonite. The prepared composites 

exhibit antimicrobial activity. These hybrid anorgano-organic modified clay minerals are used as 

fillers for polyethylene composites. Polymer composites are characterised using X-ray diffraction 

methods and light microscopy. The polyethylene composites are studied for antibacterial activity 

and the biocompatibility predication. X-ray diffraction methods proved no intercalation of 

polyethylene into the interlayer space of clay minerals. Antibacterial tests confirm antibacterial 

activity of all studied polyethylene composites. Prediction of biocompatibility confirmed creation 

of apatite layer on the surface of polyethylene composites, which is crucial for utilization in 

biomedical applications. 

Keywords: Vermiculite, Montmorillonite, Ca deficient hydroxyapatite, Precipitation, Sonication, 

Polyethylene, Nanocomposite 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obsah 

1. Úvod ............................................................................................................................. 1 

2. Teoretická část .............................................................................................................. 2 

2.1. Jílové minerály .................................................................................................... 2 

2.1.1. Montmorillonit ........................................................................................... 2 

2.1.2. Vermikulit .................................................................................................. 3 

2.1.3. Modifikace anorganickými sloučeninami .................................................. 3 

2.1.4. Modifikace organickými molekulami ......................................................... 4 

2.2. Apatity ................................................................................................................. 4 

2.2.1. Kalcium deficientní hydroxyapatit ............................................................. 4 

2.2.2. Současné metody přípravy kalcium deficientního hydroxyapatitu ............. 5 

2.3. Kompozitní materiály .......................................................................................... 5 

2.3.1. Kompozit jílový minerál/HAp .................................................................... 6 

2.3.2. Polymerní nanokompozity .......................................................................... 6 

3. Experimentální část ....................................................................................................... 7 

3.1. Příprava a charakterizace kompozitů ................................................................... 7 

3.1.1. Vstupní materiály ....................................................................................... 7 

3.1.2. Příprava vstupních materiálů .................................................................... 7 

3.1.3. Příprava CDH ........................................................................................... 7 

3.1.4. Příprava CDH na jílovém nosiči ............................................................... 8 

3.1.5. Modifikace jílového minerálu organickými sloučeninami ......................... 8 

3.1.6. Příprava kompozitu jíl/polymer ................................................................. 8 

3.2. Charakterizace vzorků ......................................................................................... 8 

3.2.1. Antimikrobiální aktivita ............................................................................. 9 

3.2.2. Biokompatibilita ........................................................................................ 9 

3.3. Výsledky a diskuze .............................................................................................. 9 

3.3.1. Kompozit jílový minerál/kalcium deficientní hydroxyapatit ..................... 9 

Infračervená spektroskopie ......................................................................................... 12 

Stabilita ....................................................................................................................... 16 

Sorpce Cd2+ na nanokompozitu jílový minerál/CDH .................................................. 17 

3.3.2. Charakterizace organo-anorganicky modifikovaného jílového minerálu 17 

3.3.3. Charakterizace kompozitu jíl/polymer ..................................................... 20 

4. Závěr ........................................................................................................................... 23 
 

 



1 

 

1. Úvod 

Polymerní nanokompozity dnes patří mezi velmi významné technické materiály. 

Setkáváme se s nimi v každodenním životě, ať již se jedná o věci běžné spotřeby 

(automobil, oblečení, kosmetika), ale také v leteckém a sanitárním průmyslu nebo 

medicíně. Kromě polymerů – matrice kompozitu – jsou důležitou složkou polymerních 

nanokompozitů jejich plniva, která jim dodávají ony specifické vlastnosti, ať již je to 

pevnost, tvrdost, nehořlavost, antibakteriální vlastnosti či vlastnosti zvyšující 

biokompatibilitu. 

Plniva v polymerních nanokompozitech mohou být různá, liší se tvarem, počtem 

dimenzí, anebo chemizmem – organické či anorganické, od jednoduchých vláken 

(uhlíkaté materiály) až po složité nanokompozitní materiály (modifikované jílové 

minerály, organo-anorganické sloučeniny). Příprava vhodného plniva je velice důležitý a 

mnohdy složitý proces, kdy samotné plnivo může vykazovat požadované vlastnosti, ale 

po přidání do kompozitu s polymerem tyto vlastnosti ztrácí.  

Cíle disertační práce 

Příprava plniv do polymerních kompozitů na bázi jílových minerálů a Ca 

deficientního hydroxyapatitu bude zahrnovat kroky: 

- Přípravu kompozitů na bázi montmorillonitu a vermikulitů s Ca deficientních 

hydroxyapatitem dvěma metodami – a to precipitací a sonikací 

- Charakterizace těchto plniv pomocí analytických metod. 

- Organická modifikace vybraného vermikulitu a montmorillonitu a následná 

příprava nanokompozitů organojíl/Ca-deficientní hydroxyapatit. 

- Příprava polymerního nanokompozitu s danými plnivy a studium vlivu plniv na 

antibakteriální a biokompatibilní vlastnosti polymeru.  
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2. Teoretická část 

2.1. Jílové minerály 

Jíly vznikají zvětráváním a sedimentací hornin. Dle mezinárodní nomenklaturní komise 

je jíl definován jako: Směsný přírodní minerál, primárně složený z jemně zrnitých minerálů, 

který je obecně plastický při přiměřeném obsahu vody a ztvrdne po vysušení či vypálení. 

Součástí jílů jsou především fylosilikáty, tj. silikáty s vrstevnatou strukturou a dalšími 

minerály či organickými složkami, které mohou, ale také nemusí ovlivňovat jejich 

vlastnosti, jako je plasticita a tvrdnutí po vysušení a vypálení [1; 2].  

Definice jílového minerálu zahrnuje dvě skupiny:  

 

a) jílové minerály – což jsou nejen všechny skupiny fylosilikátů, ale také minerály 

skupiny alofánu, některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy (tyto udělují jílům 

plasticitu a vytvrzují se po vysušení či vypálení)  

b) doprovodné minerály – jsou to minerály, které mohou být obsaženy v jílech, ale 

nepatří do skupiny a) 

Nejvýznamnější skupinou materiálů v zemské kůře jsou silikáty (křemičitany). 

Základní stavební jednotkou silikátů jsou tetraedry [SiO4]
4-, ovšem aby došlo ke kompenzaci 

vzniklého záporného náboje, jsou silikáty dále tvořeny různými kationty (např.: Al3+, Mg2+, 

Fe3+, Fe2+, K+). Ke kompenzaci záporného náboje dochází také vzájemným propojením 

kyslíkovo-křemíkových tetraedrů [1; 2].  

Dále se budu zabývat pouze IV. skupinou – fylosilikáty  

2.1.1. Montmorillonit 

Montmorillonit (Mt) patří do skupiny Smektitů a je hlavní složkou jílové horniny 

bentonitu. Charakteristickou vlastností montmorillonitu, a tedy i minerálů skupiny Smektitů, 

je vrstevnatá struktura typu 2:1 s expandující strukturou, negativní náboj na vrstvách 

(0,2-0,6 el/(Si,Al)4O10) a vyměnitelným materiálem v mezivrství (hydratované kationty). 

Negativní náboje na vrstvách vzniká v důsledku izomorfní substituce, kdy Mg2+ nahradí 

Al3+ v oktaedrech. V tetraedrech také dochází k substituci Al3+ za Si4+, ale jen ve velmi 

malém měřítku. Záporný náboj na vrstvách je kompenzován hydratovanými kationty (např.: 
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Na+, K+, Ca2+, Mg2+) nacházejícími se v mezivrství Smektitů. V montmorillonitu je 

negativní náboj vytvářen hlavně substitucí v oktaedrech (Mg2+→Al3+). Hydratované 

kationty nejsou v mezivrství pevně navázány a je možné je „vyměnit“ za jiné hydratované 

kationty – tedy i vytvořit tzv. monoionní Smektit, kdy obsahuje převážně jeden druh 

mezivrstevného kationtu (např.: Na+-Mt, Mg2+-Mt, Ca2+-Mt). Obecný krystalochemický 

vzorec Mt je uváděn mnohými autory různě [1; 2; 3], jako příklad byl vybrán 

krystalochemický vzorec, uváděn Martin et al, 1991 [4]: (Si4)(Al2-yMgy)O10(OH)2, y(M+) 

nH2O. Montmorillonit nalézá široké uplatnění v lékařství, gumárenském a plastovém 

průmyslu, dále pak jako sorbent a bariéra různých látek aj. [1; 2; 5]. 

2.1.2. Vermikulit 

Vermikulit (V) patří do skupiny Vermikulitů, má vrstevnatou strukturu typu 2:1 

a negativní náboj na vrstvě (0,6-0,9 el/(Si,Al)4O10). Záporný náboj je důsledkem substituce 

v tetraedrech Al3+ za Si4+. Větší hustota náboje je také jedním z poznávacích znaků při 

odlišování vermikulitů s montmorillonity. Běžným mezivrstevním vyměnitelným kationtem 

je Mg2+, který se do struktury dostává při vzniku vermikulitu (zvětráváním biotitu). 

Chemické složení vermikulitů je velice různorodé, což souvisí i s různými 

krystalochemickými vzorci, obecně lze ale krystalochemický vzorec vermikulitu vyjádřit 

takto: (Si4-w(Al, Fe3+)w)(R2+
zR

3+
y)O10(OH)2 (Miv ∙ n H2O), kde Mi jsou mezivrstevní 

vyměnitelné kationty, kompenzující náboj vrstvy, a R2+ s R3+ jsou oktaedrické dvoj- 

a trojmocné kationty (nejčastěji: Mg2+, Fe2+, Ni2+ pro R2+ a Al3+ a Fe3+ pro R3+). Vermikulity 

jsou využívány jako sorbenty v izolačních materiálech, v balících materiálech, dále jako 

plniva do omítek a betonů, v zahradnictví atd. [1; 2; 5].  

2.1.3. Modifikace anorganickými sloučeninami 

Speciálním případem modifikace jílových minerálů je jejich využití jako podložek 

pro přípravu nanočástic. Nejběžnější přípravou nanočástic kovů je metoda pomocí redukce 

z roztoků jejich solí. Například velice využívané a studované antimikrobiální nanočástice 

stříbra lze vyredukovat na jílové matrici přímo z roztoku dusičnanu stříbrného [6] nebo za 

použití různých redukčních činidel jako borohydrid sodný (NaBH4) [7], formaldehyd [8], 

ethylenglykol [9] a glycerol [10]. 
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2.1.4. Modifikace organickými molekulami 

Jílové minerály lze modifikovat nejen anorganickými látkami, jak bylo uvedeno 

výše, ale také organickými sloučeninami, které také ovlivňují vlastnosti jílového minerálu. 

K organickým molekulám, používaným pro modifikaci jílových minerálů, patří i léčivé 

a dezinfekční látky, jako například chlorhexidin diacetát, používaný jako dezinfekce 

v zubním lékařství.  

Nejběžnější je interkalace CA do mezivrství Mt a V z roztoku. Holešová a kol. 2013 

interkalovali CA do mezivrství Mt a V. Výsledný CA-montmorillonit a CA-vermikulit 

vykazuje dlouhodobý antimikrobiální účinek s postupným uvolňováním. CA-vermikulit 

dosahuje lepšího antimikrobiálního účinku než CA-Mt [11; 12].  

2.2. Apatity 

Struktura fosforečnanů vápenatých byla poprvé studována již v 19. století, ale ke 

zpřesnění struktury došlo až na počátku 20. století. Tehdy byly fosforečnany vápenaté 

označeny jako apatity. Apatit je slovo odvozené z řeckého slova „apate“, které znamená 

„klamný, podvodný“, je to z toho důvodu, že je vzhledově podobný velkému množství 

jiných minerálů. Obecně jsou apatitem popisovány skupiny stejných isomorfních 

hexagonálních minerálů. 

2.2.1. Kalcium deficientní hydroxyapatit 

Kalcium deficientní hydroxyapatit (Ca-deficientní hydroxyapatit, calcium 

deficient hydroxyapatite - CDH) je definován chemickým vzorcem 

Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x (0 < x < 1). Mimo tento byly navrhovány i další vzorce jako 

Ca10-x(HPO4)2x(PO4)6-2x(OH)2 (0 < x < 2), Ca10-x-y(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x-2y (0 < x < 2 

a y < x/2), Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x(H2O)x (0<x<1), Ca9-x(HPO4)1+2x(PO4)5-2x(OH), 

které ukazují jeho variabilního složení [13].  

CDH má molární poměr Ca/P v rozmezí 1,33 - 1,67. Variabilita poměru Ca/P 

může být vysvětlena několika způsoby například povrchovou adsorpcí, mřížovou substitucí, 

či mezikrystalickou směsí HAp s oktakalcium fosfátem. Z důvodů nedostatků ve 

stechiometrii je CDH obvykle dopován jinými ionty. Rozsah dopování závisí na iontech, 
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doprovázející sloučeniny, použité při přípravě CDH. Nicméně určení přímé struktury CDH 

stále chybí a mřížové parametry zůstávají neznámé [13].  

2.2.2. Současné metody přípravy kalcium deficientního hydroxyapatitu 

Příprava kalcium deficientního hydroxyapatitu je také velice jednoduchá, jako 

v případě HAp. Bohužel někteří autoři neuvádějí v metodách přípravy hodnotu pH 

a výsledný produkt nazývají „hydroxyapatitem“ i v případě, kdy je vytvořen kalcium 

deficientní hydroxyapatit. Proto je počet publikací zaměřených pouze na CDH velmi malý 

ve srovnání s publikacemi o HAp.  

Precipitace 

Také CDH lze připravit několika způsoby, například precipitací, ultrazvukovou 

syntézou, mikrovlnnou syntézou, biomimeticky, apod. 

Nejběžnější metodou přípravy je precipitace z roztoku. Nejčastěji se využívají 

jako prekurzory CaCl2, Ca(NO3)2, (NH4)2HPO4 a H3PO4. Využívají se ale i méně běžné 

prekurzory jako Ca(CH3COO)2 [14].  

Sonikace 

Kalcium deficientní hydroxyapatit lze připravit i pomocí ultrazvukové syntézy. 

Ultrazvuk zlepšuje nanokrystalinitu připravených nanočástic. Bylo zjištěno, že doba 

sonikace neovlivňuje tvar částic, jelikož všechny takto připravené částice vytváří 

jehličkovité shluky [15].  

2.3. Kompozitní materiály 

Z definice vyplývá, že kompozitní materiály jsou pevné materiály, které vznikají 

kombinací dvou nebo více jednoduchých materiálů, vytvářejících kontinuální fáze (polymer, 

kov, keramika, atd.) a disperzní fáze (například křemičité prášky, jílové minerály). 

Jednotlivé složky ovlivňují výsledné vlastnosti kompozitu (vzájemnými interakcemi a svým 

charakterem) [16].    
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2.3.1. Kompozit jílový minerál/HAp 

Literatura zabývající se problematikou kompozitů jílový minerál/hydroxyapatit se 

prozatím vyskytuje ve velmi omezeném množství. Většina publikací se zabývá přípravou 

polymerního kompozitu, kdy jsou jílový minerál a hydroxyapatit přidány jako samostatné 

složky [17; 18]. 

2.3.2. Polymerní nanokompozity 

Problematika polymerních nanokompozitů je velmi obsáhlá, a proto bude uveden 

pouze příklad polymerních kompozitů na bázi jílových minerálů a hydroxyapatitu. 

Kompozity jílový minerál/polymer 

Jednou z možností jak vytvořit antimikrobiální polymerní nanokompozit, je 

přídavek jílového minerálu, který je modifikován antimikrobiální látkou. Příkladem může 

být modifikace vermikulitu organickým léčivem chlorhexidinem diacetátem a následné 

přimíchání tohoto organicky modifikovaného vermikulitu do taveniny polyethylenu 

a vylisování nanokompozitu do desek. Výsledkem je vznik polymerního nanokompozitu, 

který dosahuje velice dobrého antibakteriálního efektu proti Gram pozitivním i Gram 

negativním bakteriím [19]. 

Kompozity hydroxyapatit/polymer 

Obecně je možné uvést, že polymerní kompozity s HAp plnivem nabízí zajímavé 

vlastnosti důležité pro biomedicínské využití, protože přítomnost HAp zlepšuje biologické 

vlastnosti materiálu. Navíc polymer vykazuje zlepšené mechanické vlastnosti, které 

umožňují využití tohoto kompozitu ve tkáňovém inženýrství [20].  

Hybridní kompozity jílový minerál/hydroxyapatit/polymer 

Z výše uvedených kapitol vyplývá, že přidáním organicky modifikovaného 

jílového minerálu do polymerní matrice dochází k vytvoření antimikrobiálních vlastností, 

zatímco přidáním hydroxyapatitu činí polymerní nanokompozit biokompatibilním. Přidáním 
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obou plniv do polymeru může vzniknout velice zajímavý hybridní organo-anorganický 

nanokompozit.  

Konkrétním příkladem může být příprava nanokompozitu na bázi chitosanu, 

montmorillonitu a hydroxyapatitu. Tento polymerní kompozit byl připraven přidáním 

montmorilonitu a hydroxyapatitu do chitosanu [18]. 

Dalším příkladem může být příprava HAp v mezivrství organicky modifikovaného 

montmorillonitu a následné využití tohoto kompozitu jako plniva do polymeru, tvořeného 

chitosan/polyglakturonová kyselina. V připraveném polymerním kompozitu dochází 

k molekulárním interakcím mezi plnivem a polymerem. Tento polymerní kompozit 

vykazoval dobré biokompatibilní vlastnosti [21].   

3. Experimentální část 

3.1. Příprava a charakterizace kompozitů 

3.1.1. Vstupní materiály 

Výchozími jílovými materiály byly vermikulity a montmorillonit. Vermikulity 

pocházely ze 4 různých lokalit – Santa Luzia, Brazílie (V1); Belitse, Bulharsko (V2); 

Palabora, Jižní Afrika (V3) a Xinjiang Yuli Xinlong, Čína (V4). Montmorillonit pocházel 

z lokality Ivančice, Česká Republika (Mt).  

3.1.2. Příprava vstupních materiálů 

Jílové minerály byly mlety ve vibračním mlýně (2,5 min) a sítovány na frakci pod 

40 μm. Vermikulity a montmorillonit byly převedeny na monoionní Na- a Mg- formy reakcí 

jílového minerálu 1 M roztokem příslušné soli (NaCl, MgCl2). Vzorky označeny NaV/MgV 

a NaMt/MgMt.  

3.1.3. Příprava CDH 

Ca-deficientní hydroxyapatit byl připravován in situ srážecí reakcí z prekurzorů 

hydrogen fosforečnanu sodného (Na2HPO4 . 12 H2O) a chloridu vápenatého 

(CaCl2 . 2 H2O). Přikapávání probíhalo buď za stálého míchání (po dobu 1 hod, 100 ot/min), 
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vzorek označen CDH_P a nebo za přítomnosti ultrazvuku (Ultrasound processor UP 100H, 

20% amplituda, 30 min), vzorek byl označen CDH_U.  

3.1.4. Příprava CDH na jílovém nosiči 

Nanokompozity jíl/CDH byly připraveny in situ přípravou CDH na jílovém nosiči 

precipitací a ultrazvukem. Jílová matrice byla přidána do roztoku hydrogenfosforečnanu 

sodného. Do vzniklé suspenze byl přikapáván roztok chloridu vápenatého po dobu 1 hod za 

stálého míchání, a nebo byl přikapán po dobu 30 minut za přítomnosti ultrazvuku 

(Ultrasound processor UP 100H, 20 % amplituda). Vzorky označeny NaVH/MgVH 

a NaMtH/MgMtH. 

3.1.5. Modifikace jílového minerálu organickými sloučeninami  

Sodné formy vermikulitu z Brazílie a montmorillonitu z Ivančic byly dále 

modifikovány chlorhexidin diacetátem (CA) v koncentraci 1 x CEC. Na takto připravené 

jílové minerály byl připraven CDH metodou přikapávání, jak již bylo uvedeno výše (vzorky 

byly označeny jako VCAH a MCAH).   

3.1.6. Příprava kompozitu jíl/polymer 

Polyethylen (PE) byl použit jako polymerní matrice. Kompozity s polyethylenem 

byly připraveny zamícháváním polymerních prekurzorů s 3 hmot. % modifikovaným 

jílovým plnivem (VCAH, MCAH) v hnětací komoře Brabender při teplotě 160°C. Poté byla 

směs vytlačena při teplotě 160 °C do desek o velikosti 100 x 100 x 1 mm. 

3.2. Charakterizace vzorků 

Vzorky byly charakterizovány rentgenovou (RTG) práškovou difrakcí na přístroji 

Rigaku Ultima IV, infračervenou spektroskopií (IČ) s Fourierovou transformací přístrojem 

Nicolet 6700 FT-IR (Thermo Nicolet, USA) a přístrojem Nexus 470 (ThermoScientific, 

USA) s DTGS detektorem. Pomocí skenovacích elektronových mikroskopů (SEM): 1) 

PHILIPS XL-30 vybaveného energiově-disperzním spektrometrem (EDS) firmy EDAX; 2) 

APREO FEI STEM; 3) HR-SEM (FEI Inspect F50). Světelným mikroskopem Olympus 

BX51vybavený kamerou UC30. Velikost částic byla měřena na přístroji Horiba LA-950. 

Velikost specifického povrchu a distribuce velikosti pórů byla změřena na přístroji Surfer 
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ThermoScientific. Prvková analýza byla provedena pomocí rentgenové fluorescenční 

spektroskopie na přístroji SPECTRO XEPOS New. Množství Ca2+ a PV byly stanoveny 

atomovým emisním spektrometrem s indukčně vázanou plazmou (ICP-AES) SPECTRO 

VISION EOP. Množství Cd2+ bylo stanoveno atomovým absorpčním spektrometrem 

s plamenovou atomizací (AAS) UNICAM 696. 

3.2.1. Antimikrobiální aktivita 

Antimikrobiální aktivita byla testována na práškových kompozitech VCA, MCA, VCAH 

a MCAH. Testování práškových kompozitů probíhalo na bakteriích Staphylococcus aureus 

(Zlatý stafylokok), Escherichia coli (E. Coli), Enterococcus faecalis, Pseudomonadas 

aeruginosa a kvasince Candida albicans.   

Stanovení počtu jednotek tvořících kolonie bylo prováděno na polyethylenových 

kompozitech PE/VCA, PE/VCAH, PE/MCA, PE/MCAH. Z polyethylenových desek byly 

vyřezány 4 destičky o rozměrech 50 x 50 x 1 mm. Destičky byly testovány na bakterii Zlatý 

stafylokok (Staphylococcus aureus).  

3.2.2. Biokompatibilita 

U polymerních nanokompozitů obsahujících VCAH a MCAH byla také studována 

biokompatibilita. Polymerní nanokompozity byly zavěšeny v roztoku simulované tělní 

tekutiny (simulated body fluid – SBF) při teplotě 36,5 °C po dobu 4 týdnů.  

3.3. Výsledky a diskuze 

3.3.1. Kompozit jílový minerál/kalcium deficientní hydroxyapatit 

Rentgenová difrakční analýza 

Vermikulit 

Na následujícím obrázku (3.1) jsou porovnány RTG difrakční záznamy všech Na-

forem vermikulitů. Při srovnání všech vermikulitů lze pozorovat, že CDH nevykazuje téměř 

žádné změny po přípravě na vermikulitovém nosiči – nedochází k posunům, pouze ke 

snížení intenzity - u vermikulitů lze pozorovat charakteristické píky Ca-deficientního 

hydroxyapatitu. Vermikulit z Brazílie má jako jediný posun bazální reflexe po modifikaci 
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CDH, kde lze předpokládat kationtovou výměnu sodných kationtů za vápenaté. U všech Na-

vermikulitů dochází k redukci bazálních reflexí. Přítomnost hydroxyapatitu je potvrzena ve 

všech modifikovaných vermikulitech. Bazální reflexe CDH mají značně redukovanou 

intenzitu.  

 

Obrázek 3.1: Srovnání RTG difrakčních záznamů všech kompozitů Na-vermikulitů s CDH 

Následující obrázek (3.2) srovnává všechny RTG difrakční záznamy Mg-

vermikulitů. U srovnání všech Mg-vermikulitů vidíme podobnou situaci jako u Na-

vermikulitů, ovšem zde již nepozorujeme posun bazálních difrakcí vermikulitů k nižším 

úhlům, z důvodů podobné velikosti Mg2+ a Ca2+ kationtů. Všechny Mg-vermikulity 

v kompozitech mají redukovanou bazálních reflexi.   

 

Obrázek 3.2: Srovnání RTG difrakčních záznamů všech kompozitů Mg-vermikulitů s CDH 

Velikost krystalitů všech nanokompozitů obsahující vermikulity ukázala, že CDH 

připravený na vermikulitu dosahuje velikosti krystalitů v rozmezí 19 – 30 nm, což je 

srovnatelné s výsledky Šupové a kol. [22] a Suchý a kol. [23], kde kalcium deficientní 

hydroxyapatit dosahuje velikosti krystalitů 25 nm. Bylo zjištěno, že průměrná velikost 
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krystalitů v lidských kostech ve směru osy c byla stanovena na 28 nm ve věku 0 – 25 let 

a 34 nm ve věku 25 – 80 let.  

Montmorillonit 

Na obrázku 3.3 a 3.4 lze vidět RTG difrakční záznamy Na- a Mg-formy 

montmorillonitu z Ivančic. Na RTG difrakčních záznamech NaMt lze pozorovat vymizení 

bazální reflexe Mt. Je vyznačena pouze teoretická hodnota odpovídající NaMt (1,241 nm) 

[3]. Dále je pozorovatelná reflexe 0,334 nm, která náleží jak montmorillonitu, tak 

identifikované příměsi - křemenu. Na RTG záznamech kompozitu s NaMt lze pozorovat 

reflexe charakteristické pro CDH: 0,343 nm, 0,282 nm, 0,228 nm a 0,199 nm.  

 

Obrázek 3.3: RTG difrakční záznam a) NaMt, b) CDH_P, c) NaMtH_P, d) CDH_U, e) 

NaMtH_U 

MgMt má charakteristickou bazální reflexi 1,447 nm, která odpovídá kationtové 

výměně mezivrstevních kationtů za Mg2+ [24]. Tato reflexe dále není pozorovatelná 

v kompozitech s CDH, ale je vyznačená teoretická pozice. Kompozity dále vykazují reflexe 

charakteristické pro CDH – 0,343 nm, 0,282 nm, 0,228 nm a 0,194 nm. Dále jsou 

v kompozitech viditelné také reflexe montmorillonitu d = 0,449 nm a 0,334 nm (tato 

hodnota náleží také křemeni). 
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Obrázek 3.4: RTG difrakční záznam a) MgMt, b) CDH_P, c) MgMtH_P, d) CDH_U, e) 

MgMtH_U 

Příprava CDH na montmorillonitové matrici vede k radikálnímu poklesu/vymizení 

bazální difrakce Mt. Na obou monoionních formách je vytvořen CDH. Bazální reflexe 

montmorillonitu ani CDH neukazují signifikantní posuny reflexí a tedy i zde lze 

předpokládat, že nedochází k interakci mezi jílovou matricí a CDH.  

Infračervená spektroskopie 

Vermikulit 

V nanokompozitech lze pozorovat překrytí pásů vermikulitu (950 cm-1) širokým 

pásem CDH (1000 cm-1 a jeho rameno při 1100 cm-1). Dále lze pozorovat charakteristické 

pásy CDH (při 560 a 600 cm-1). V kompozitech se objevuje pás při ~ 440 cm-1, který náleží 

vermikulitům [24]. Jelikož se neobjevují výrazné posuny pásů v kompozitech ani u jedné ze 

dvou složek (vermikulit, CDH) lze předpokládat, že nedochází ke kovalentním ani 

iontovým vazbám mezi vermikulitem a CDH. Lze tedy usuzovat, že vermikulit je opravdu 

pouze nosičem pro připravený CDH a nedochází k chemickým (ani kovalentním ani 

iontovým) vazbám mezi vermikulitem a CDH (Obr. 3.5 a). 

Na IČ spektrech jsou viditelné CDH P-O vibrace v PO4
3- a HPO4

2- iontech a ty 

specifické pro vermikulit (Si-O, Ti-O, Al-O a AlFeOH). Dále je zde jeden pás odpovídající 

křemenu, který je viditelný pouze ve vzorcích čistých jílů (NaV1, MgV1, NaV2 a MgV2). 

Stejně tak intenzivní pás CDH (1022 cm-1 vibrace PO4
3-) se vyskytuje ve všech vzorcích 

s CDH. Nejmenší počet částí (6) pro dosažení uspokojivého fitu bylo ve vzorku NaV2 

a největší počet částí (10) bylo potřeba ve vzorku NaV2H_P. Obecně je možné uvést, že čisté 
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jíly potřebují méně domén než kompozity, což je způsobeno absencí fosfátové skupiny 

v čistých jílech (NaV1, MgV1, NaV2, MgV2). Pásy charakteristické pro CDH a vermikulit 

nevykazují signifikantní posuny a tedy lze předpokládat, že nedochází k chemickým 

interakcím mezi vermikulitem a CDH. Jelikož nebyly pozorovány významné posuny pásů 

v nanokompozitech obsahujících vermikulity z Brazílie a Bulharska nebyly již přidávány 

dekonvoluce nanokompozitů obsahujících vermikulity z Číny a Afriky. 

Montmorillonit 

V nanokompozitech jsou viditelné vibrace jak montmorillonitu, tak CDH. 

V nanokompozitech jsou detekovány valenční vibrace strukturálních O-H skupin (Al…O-H 

vnitřních oktaedrů) při 3621 cm-1 (NaMtH_P, NaMtH_U, MgMtH_P) a 3630 cm-1 

(MgMtH_U). V kompozitech s NaMt byl dále detekován pás při 3416 cm-1, který náleží 

strečovým vibracím H2O [25]. V nanokompozitech obsahujících MgMt byl zase detekován 

pás při 3401 cm-1 (MgMtH_P), který náleží ν H-O-H strukturálních hydroxylů při 3401 cm-1 

[26] a pás 3373 cm-1 (MgMtH_U), který je výsledkem strečových O-H vibrací [27]. 

Následují pás při 1636 cm-1 (NaMtH_P, NaMtH_U) a 1633 cm-1 (MgMtH_P, MgMtH_U) 

náleží deformačním vibracím O-H vody (54). Následující 3 pásy náleží pouze NaMt 

a MgMt a to: 871, 799, 696 cm-1 (NaMtH_P), 875, 795, 696 cm-1 (NaMtH_U), 875, 693 cm-

1 (MgMtH_P) a 875, 799 a 693 cm-1 (MgMtH_U). Pásy CDH jsou v nanokompozitech 

identifikovány při 601 a 560 cm-1. Zbývající dva pásy opět náleží vibracím spojeným 

s montmorillonitem. Pásy ~ 460 cm-1 náleží vibracím Si-O-Si [28], tento pás není viditelný 

ve spektrech čistého montmorillonitu (Obr. 3.5 b).  

V nanokompozitech byly identifikovány jak komponenty CDH (ν3 (PO4)
3-, 

HPO4
2-), tak montmorillonitu (δ(AlMg-OH), SiO4

4-, Si-O-Al, ν(AlFeOH), křemen, Al-OH, 

Si-O-Si, ν(Si-O), δAl2OH). Monoionní formy montmorillonitu potřebují k dosažení 

úspěšného fitu 8 komponent (NaMt) a 7 komponent (MgMt). NaMt obsahuje navíc 

komponentu náležící Al-OH vazbě. Nanokompozity potřebují 6-9 komponent potřebných 

k dosažení uspokojivého fitu. Nejméně komponent – 6 – potřebuje nanokompozit 

NaMtH_U, naopak nejvyšší počet komponent – 9 – potřebuje pro dosažení úspěšného fitu 
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nanokompozit MgMtH_U. Obecně NaMt potřebuje nejvíce komponent ve srovnání se 

svými nanokompozity. Naopak MgMt a MgMtH_P potřebují shodný počet komponent.  

 Komponenty CDH ani montmorillonitu nevykazují signifikantní posuny, a lze 

proto uvést, že nedochází k interakci mezi CDH a montmorillonitovou matricí.  

 

Obrázek 3.5: IČ spektra a) NaV1H a b) NaMtH 

Skenovací elektronová mikroskopie 

Vermikulit 

Vermikulit z Brazílie má hladkou vrstevnatou morfologii. Po modifikaci CDH je 

vermikulit pokryt vrstvou částic CDH, které mají širokou škálu velikostí – od 

submikronových po částice, mající i několik desítek mikronů. Naopak částice CDH 

připravené pomocí ultrazvuku vykazují velikosti do jednotek mikrometrů s převládajícími 

submikronovými částicemi. Dále je viditelné, že po ultrazvukové syntéze dochází k pokrytí 

částic vermikulitu „CDH filmem“ (Obr.3.6 c). EDS analýza potvrdila přítomnost prvků 

charakteristických jak pro vermikulit (O, Na, Si, Fe), tak CDH (Ca, O, P), ale také nečistoty 

NaCl (Na, Cl).  

 

Obrázek 3.6: SEM obrázky a) NaV1, b) NaV1H_P a c) NaV1H_U 
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U nanokompozitu NaV1H_P byly pořízeny SEM snímky při 100 000x zvětšení ve 

spolupráci s National Institute of Materials Physics Laboratory of Multifuntional Materials 

and Structures v Rumunsku (Obr. 3.7). Lze pozorovat, že CDH vytváří jehlovité útvary 

o průměru několika nanometrů. 

 

Obrázek 3.7: SEM obrázek NaV1H_P měřený detektorem sekundárních elektronů 

Montmorillonit 

Na obr. 3.8 je vidět povrch Na-formy montmorillonitu. Čistý montmorillonit 

vykazuje hrubý povrch, nacházejí se zde částice různých velikostí od submikronových po 

částice o velikosti několika desítek mikrometrů. Precipitace vytváří na povrchu Mt „CDH 

film“, který se častěji vyskytuje u přípravy ultrazvukem. Na hranách Mt lze pozorovat 

i malé částice CDH mající submikronovou velikost. Na druhou stranu po ultrazvuku dochází 

k pokrytí Mt jak „CDH filmem“, tak i drobnými částicemi CDH. EDS analýza ukazuje 

prvky, charakteristické pro montmorillonit a CDH. 

 

Obrázek 3.8: SEM obrázky a) NaMt, b) NaMtH_P, c) NaMtH_U 
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Velikost specifického povrchu 

Z výsledků SSA lze pozorovat, že CDH, připravený na vermikulitech, zvyšuje 

velikost specifického povrchu celého vzorku. Jiná situace nastává v případě vzorků 

s montmorillonitem, kde zřejmě CDH u vzorků s NaMt snižuje velikost SSA. Naopak 

nejvyšší specifický povrch ze všech studovaných vzorků je v nanokompozitu MgMtH_U. 

Tabulka 3.1. Velikost specifického povrchu CDH a nanokompozitů, připravených 

precipitací a ultrazvukem 

Název vzorku 
Velikost SSA 

(m2/g) 
Název vzorku 

Velikost SSA 

(m2/g) 

CDH_P 61,84 CDH_U 76,15 

NaV1 22,60 MgV1 56,28 

NaV1H_P 50,13 MgV1H_P 67,19 

NaMt 92,48 MgMt 84,96 
NaMtH_P 71,81 MgMtH_P 48,81 

NaMtH_U 74,91 MgMtH_U 112,27 

Stanovení Ca a P ve vzorcích 

Nanokompozity obsahují velice podobná množství P2O5. V případě CaO lze 

pozorovat velmi malé množství CaO v nanokompozitu NaV1H_P. Naopak největší 

množství oxidu vápenatého bylo stanoveno v nanokompozitu NaMtH_P a MgMtH_P, ale to 

může být ovlivněno přítomností vápníku ve struktuře montmorillonitu (~ 5 hmot. %). 

Nanokompozity s vermikulitem obsahují CaO v rozmezí 22 – 24 hmot. %, vyjma již výše 

uvedeného nanokompozitu s Na-formou vermikulitu z Brazílie. Množství oxidu 

fosforečného je ve všech nanokompozitech velice podobné, ale i v tom to případě je nejvíce 

oxidu fosforečného obsaženo v nanokompozitech s montmorillonitem.  

Stabilita 

Obecně lze říci, že množství uvolněného Ca2+ je velice malé při všech třech 

hodnotách pH. Všechny Na-formy vermikulitů uvolňují menší množství Ca2+ než jejich Mg-

formy. Také u fosforu platí, že Na-formy jsou stabilnější na uvolňování fosforečných 

kationtů než Mg-formy. Zatímco v případě uvolňování Ca2+ byly rozdíly mezi Na-formami 

vermikulitů výraznější, tak v případě PV Na-formy vermikulitů uvolňují téměř stejné 

množství PV. 
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Po testování stability byly nanokompozity podrobeny rentgenové difrakční 

analýze, za účelem detekování případných strukturních změn, způsobených působením 

rozdílných hodnot pH během testů stability. Z RTG difrakčních záznamů bylo zjištěno, že 

nejsou pozorovatelné signifikantní posuny d-hodnot po testování stability. Jelikož se do 

výluhů neuvolňují prvky Al, Fe a Ti nejsou předpokládány změny ve struktuře jílových 

minerálů. Stejně jako v případě RTG difrakce, nedochází ani v IČ spektrech k významným 

posunům pásů, charakteristických pro CDH. 

Sorpce Cd2+ na nanokompozitu jílový minerál/CDH 

Nanokompozity nejsou schopny sorbovat stejné množství Cd2+ jako čistý CDH, na 

druhou stranu oba převyšují nasorbované množství čistých NaV1 a NaMt. V případě 

montmorillonitu dochází k sorpci téměř dvojnásobného množství Cd2+ na nanokompozitu 

NaMtH než na čistém NaMt. U vermikulitu také dochází k vyšší sorpci na nanokompozitu 

než na NaV1, ale sorpce na NaV1H je o cca 40 % vyšší než na NaV1. Toto jsou velice 

slibné výsledky pro případné využití nanokompozitů v biologických aplikacích, kde 

například po interkalaci léčiva do jílového minerálu dojde k jeho postupnému uvolňování do 

prostředí [29], a zároveň může CDH na povrchu jílového minerálu zlepšit nejen 

biokompatibilitu, ale také sorpci (například biomolekul a proteinů), blízkou čistému CDH, 

což je důležité pro interakci materiálu s živými organismy [30]. 

3.3.2. Charakterizace organo-anorganicky modifikovaného jílového minerálu 

Rentgenová difrakce 

Vermikulit 

Ve vzorku VCHA dochází po precipitaci CDH rapidnímu snížení intenzit všech 

reflexí. Mezivrstevné vzdálenosti jsou posunuty na d = 2,210 nm a d = 1,134 nm. Tyto 

změny mohou predikovat částečné uvolňování CA z mezivrství NaV1. Reflexe VCHA 

s hodnotami d = 0,343 nm, 0,282 nm, 0,199 nm, 0,195 nm a 0,184 nm odpovídají hodnotám 

CDH z PDF karty číslo 01-075-9526. RTG záznamy VCAH potvrdily vytvoření CDH na 

organicky modifikovaném vermikulitu (Obr. 3.9).  
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Obrázek 3.9: RTG difrakční záznamy a) NaV1, b) VCA, c) VCAH a d) CDH 

Po přípravě CDH na MCA dochází k redukci relativní intenzity a k posunu 

mezivrstevní vzdálenosti na hodnotu d = 1,48 nm. Tyto změny mohou indikovat částečné 

uvolňování CA z mezivrství NaMt. Nicméně stejně jako ve vzorku VCAH tak i ve vzorku 

MCAH odpovídají reflexe CDH: 0,344 nm, 0,282 nm, 0,228 nm, 0,199 nm, 0,195 nm 

a 0,185 nm PDF kartě číslo 01-075-9526. RTG tedy potvrdila vznik CDH na MCA (Obr. 3 

10). 

 

Obrázek 3.10: RTG difrakční záznamy a) NaMt, b) MCA, c) MCAH a d) CDH 

Infračervená spektroskopie 

Montmorillonit 

MCAH kompozit vykazuje pásy charakteristické jak pro NaMt a CA, tak pro 

CDH. U některých pásů dochází k jejich překrytí, a tedy mohou odpovídat několika složkám 
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zároveň. Po přípravě CDH na povrchu organicky modifikovaného NaMt nedochází 

k vzájemným interakcím, jelikož nedochází k posunům pásů jednotlivých složek. 

Vermikulit 

IČ spektrum kompozitu VCAH vykazuje poměrně malé množství signifikantních 

posunů. U vermikulitu zřejmě nedochází k žádnému posunu, nejintenzivnější pás je překryt 

nejintenzivnějším pásem kalcium deficientního hydroxyapatitu při 1031 cm-1. Ve vzorku 

VCAH nedochází k výrazným interakcím mezi CDH a organicky modifikovaným 

vermikulitem.  

Antimikrobiální aktivita 

Vzorky NaV1 a NaMt nevykazují žádnou antibakteriální aktivitu. Avšak po 

interkalaci CA do mezivrství NaV1 a NaMt dochází k výraznému poklesu hodnoty MIC. 

Velmi dobrou antimikrobiální aktivitu, oproti všem testovaným bakteriím a kvasince, 

vykazují nanokompozity VCAH a MCAH. Nanokompozit MCAH dosahuje téměř 

antimikrobiální aktivity MCA u bakterie Enterococcus faecalis a u kvasinky Candida 

albicans. U zbylých tří bakterií má nanokompozit MCAH stejnou antibakteriální aktivitu 

jako MCA po 120 hodinách.  

U kompozitu VCAH dochází k dosažení stejné hodnoty MIC koncentrace jako u 

VCA u dvou bakterií a to Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. VCAH 

dosahuje dokonce lepší hodnoty MIC po 4 a 24 hodinách než VCA, ale po 120 hod dosahují 

oba vzorky stejné hodnoty MIC.  

U všech testovaných bakterií a kvasinky dosahoval kompozit MCAH lepší 

antimikrobiální aktivity než kompozit VCAH. K nejviditelnějšímu rozdílu dochází 

u bakterie Pseudomonas aeruginosa, kdy kompozity s MCA a MCAH vykazují 

antibakteriální aktivitu již při koncentraci 1,11 %, naopak VCA a VCAH kompozity 

vykazují antibakteriální aktivitu při 10% koncentraci.  
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Skenovací elektronová mikroskopie 

U nanokompozitu VCAH lze pozorovat „zhrubnutí“ povrchu vermikulitu 

z důvodu jeho pokrytí částicemi CDH. Povrch vermikulitu je pokryt buďto CDH „filmem“ 

nebo shluky velmi malých částic CDH. Dále zřejmě dochází k rozbití shluků malých částic 

a jejich pokrytí CDH. EDS analýza potvrdila přítomnost prvků, charakteristických jak pro 

organovermikulit (C, O, Na, Mg, Al, Si, Cl, K a Fe), tak pro CDH (P, Ca) (Obr. 3.11). 

 

Obrázek 3.11: SEM obrázky a) VCA, b) VCAH s odpovídajícími EDS analýzami (body 

analýzy označeny x) 

Příprava CDH na povrchu MCA vede k vytvoření velkého množství shluků velmi 

malých částic. Povrch velkých částic je viditelně pokryt CDH „filmem“ a také velmi malými 

CDH částicemi. CDH je viditelně upevněn na povrchu montmorillonitu. EDS analýza 

potvrzuje přítomnost prvků, charakteristických pro organomontmorillonit (O, Na, Mg, Al, 

Si, Cl a Fe) a CDH (P, Ca). 

3.3.3. Charakterizace kompozitu jíl/polymer 

Rentgenová difrakční analýza 

PE je tvořen dvěma intenzivními reflexemi d(001) = 0,41 nm a d(200) = 0,38 nm, 

které odpovídají orthorombické krystalové struktuře PE [31]. Dále má PE reflexi d = 0,46 

nm a d = 0,248 nm (PDF karta číslo 00-011-0834). MCAH vykazuje bazální reflexe 

montmorillonitu d = 1,55 nm a bazální reflexe CDH d = 0,334 nm a d = 0,282 nm. 

Polymerní kompozit PE/MCAH obsahuje intenzivní bazální reflexe PE d(001) = 0,41 nm 

a d(200) = 0,38 nm a reflexi s malou intenzitou d = 0,248 nm a bazální reflexi CDH 

d = 0,282 nm.  
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Práškový nanokompozit VCAH obsahuje bazální reflexe organicky 

modifikovaného vermikulitu d = 2,933 nm, 2,14 nm a CDH d = 0,343 nm, d = 0,282 nm 

a d = 0,199 nm. Polymerní kompozit PE/VCAH vykazuje bazální reflexe d = 0,415 nm, 

d = 0,376 nm a d = 0,248 nm. Dále jsou viditelné reflexe d = 0,282 nm odpovídající CDH. 

RTG difrakční záznam čistého PE byl již rozebrán výše. 

Z RTG difrakční analýzy vyplynulo, že nedochází k posunům bazálních reflexí ani 

polyethylenu ani plniva na bázi jílových minerálů a Ca-deficientního hydroxyapatitu. 

Bazální reflexe plniv mají velmi malou intenzitu, což je způsobeno malým množstvím 

plniva v kompozitu (3%).  

Světelný mikroskop 

Výsledky z optického mikroskopu ukázaly, že byly vytvořeny polymerní 

mikrokompozity. Plnivo vytváří v PE matrici shluky. Nejlépe bylo plnivo rozdispergováno 

v kompozitu MCAH, druhým nejlépe rozptýleným plnivem je kompozitu MCA, třetí nejlépe 

rozdispergované plnivo je VCA a nejhůře je rozptýleno plnivo v kompozitu obsahující 

VCAH, kde je to způsobeno především přítomností velkých shluků plniva (Obr. 3.12).  

 

Obrázek 3.12: Snímky kompozitu a) PE/VCA a b) PE/VCAH s vyznačenými částicemi 

plniva při zvětšení 10 x 

Antimikrobiální aktivita 

V případě PE kompozitů obsahujících VCAH a MCAH, lze pozorovat nízké 

hodnoty antibakteriální aktivity. Kompozit PE/MCAH dosahuje na začátku experimentu 

aktivity menší než 50 %. Ovšem na konci experimentu dosahuje aktivity 60% což je 

antibakteriální aktivita, srovnatelné s PE/MCA po 24 hodinách. Kompozit VCAH vykazuje 

nejnižší antibakteriální aktivitu. Ta je na začátku experimentu pouze cca 20 %. Po 48 hod 

dochází k mírnému nárůstu na přibližně 30 %, ale po 72 hodinách dochází k náhlému 
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poklesu na přibližně 15 %. Nicméně na konci experimentu po 96 hodinách, dochází 

k výraznému nárůstu a kompozit VCAH dosahuje antibakteriální aktivity přibližně 50 %. 

Z grafu lze tedy pozorovat, že PE obsahující MCA, vykazuje nižší antibakteriální aktivitu 

než PE, obsahující VCA. Na druhou stranu ale PE, obsahující MCAH, má vyšší 

antibakteriální aktivitu než PE, obsahující VCAH (Obr. 3.13). 

 

Obrázek 3.13: Antibakteriální aktivita PE desek 

Test biokompatibility 

U kompozitů PE/VCAH a PE/MCAH byla dále zkoumána predikce 

biokompatibility v roztoku simulované tělní tekutiny (SBF) [32]. Důvodem pro testování 

vzorků v SBF je předpoklad, že materiály budou schopny interagovat s organismem, a tedy 

zda vytvoří apatitickou strukturu na svém povrchu. Toto in vivo tvoření apatitu může být 

reprodukováno právě v simulované tělní tekutině s koncentrací iontů téměř shodnou s tou 

v lidské plazmě [33]. To znamená, že kostní in vivo bioaktivita materiálů může být 

predikována z vytvoření apatitu na povrchu zkoumaného materiálu v SBF. 

Z výsledků lze usuzovat, že polymerní nanokompozity PE/VCAH a PE/MCAH 

vykazují vytváření apatitových struktur na svém povrchu (Obr. 3.14). Část částic 

v polymerním kompozitu není zcela zakryta polyethylenem, v důsledku čehož mohou tyto 

částice reagovat s roztokem SBF a proto je možná i interakce s biologickými materiály, jako 

jsou například osteoblasty (buňky, které se specializují na syntézu kostních tkání).   
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Obrázek 3.14: SEM snímky PE/VCAH před SBF (a) a po SBF (b, c) a jejich EDS analýza 

4. Závěr 

Cílem této práce bylo připravit Ca-deficientní hydroxyapatit na různých jílových 

minerálech pro použití jako plniva do polymerů a jeho charakterizace. 

Bylo připraveno několik typů nanokompozitu kalcium deficientního hydroxyapatitu 

a jílového nosiče. Jako výchozí jílové minerály byly využity jejich sodné a hořečnaté formy. 

Na všech matricích došlo k vytvoření Ca-deficientního hydroxyapatitu, což bylo potvrzeno 

jednak rentgenovou difrakční analýzou, tak infračervenou spektroskopií. Kalcium 

deficientní hydroxyapatit pokryl částice jílových minerálů a vytvořil na nich „film“. 

Z výsledků studie vyplývá, že ani typ ani monoionní forma jílového minerálu 

neovlivňuje vytvořený CDH. Pouze u vermikulitu z Brazílie dochází ke kationtové výměně 

Ca2+ za Na+. 

Při srovnání použitých metod přípravy, lze pozorovat mírné zmenšení částic při 

přípravě ultrazvukem, dále je viditelná změna povrchu jílových minerálů po přípravě CDH 

ultrazvukem, kde je viditelný větší pokryv částic CDH, a naopak, při precipitaci se objevuje 

větší množství částic, vytvořených na jílových nosičích, než tzv. „CDH film“. 
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Z velikosti specifického povrchu se zjistilo, že hořečnaté formy vykazují v případě 

vermikulitů vyšší specifický povrch než sodné formy vermikulitů. Toto bude výhodné pro 

prorůstání kostí, protože vznikne více center schopných interakce s kostmi, což by mohlo 

být vhodnějším materiálem pro medicínské aplikace. 

Na základě výsledků byl vybrán jeden zástupce vermikulitu pro další studium, a to 

vermikulit z Brazílie, který byl modifikován organickým léčivem chlorhexidin diacetátem, 

a na takto modifikovaný vermikulit byl poté připraven Ca-deficientní hydroxyapatit. Stejný 

postup byl také aplikován na montmorillonit. Takto připravené nanokompozity vykazovaly 

dobrou antibakteriální aktivitu proti vybraným bakteriím. RTG difrakce potvrdila vytvoření 

Ca-deficientního hydroxyapatitu na povrchu organicky modifikovaného jílového minerálu 

bez ovlivnění jílové matrice, což je výhodné pro následné využití nanokompozitu, jelikož 

není ovlivněna schopnost uvolňovat chlorhexidin diacetát z jílové matrice. V případě jeho 

uvolnění z jílové matrice při přípravě Ca-deficientního hydroxyapatitu by mohlo být 

ovlivněno postupné uvolňování léčiva z jílové matrice, což je hlavní devizou interkalace 

léčiva do mezivrství jílového minerálu. Infračervená spektroskopie také nepotvrdila 

chemickou interakci mezi organicky modifikovaným jílovým minerálem a Ca-deficientním 

hydroxyapatitem. Léčivo tedy zůstává ve stejném chemickém stavu a tedy má stejné účinky, 

jako CA, interkalovaný v jílovém minerálu.  

Nanokompozit, tvořený organicky modifikovaným jílovým minerálem 

a Ca-deficientním hydroxyapatitem, byl dále přidán jako plnivo do polyethylenové matrice 

za účelem vytvoření polyethylenového kompozitu nejen s antimikrobiálními, ale také 

biokompatibilními vlastnostmi. Výsledky ukázaly, že polyethylenové kompozity, obsahující 

plnivo z anorgano-organicky modifikovaných jílových minerálů, vykazují dobré 

antimikrobiální vlastnosti proti vybranému bakteriálnímu kmenu. RTG difrakce detekovala 

jílové plnivo v polyethylenové matrici. Predikce biokompatibility potvrdila vytvoření 

apatitové vrstvy na povrchu polyethylenového kompozitu, což je nezbytné pro případné 

využití v medicíně. Tento kompozit by tedy mohl být vhodným materiálem pro výrobu 

protetických náhrad. 



25 

 

Tato práce byla pilotní studií v přípravě Ca-deficientního hydroxyapatitu na jílovém 

minerálu, a tedy je nezbytné dále studovat tento nanokompozit. Je zapotřebí optimalizovat 

množství CA a CDH tak, aby bylo dosaženo kvalitativně lepších materiálů 

s antimikrobiálními vlastnostmi, shodnými s čistým organojílem, které budou zároveň 

vykazovat dobré biokompatibilní vlastnosti, díky přítomnosti adekvátního množství CDH. 

Jelikož se jedná o pilotní studii, je potřeba nadále zkoumat vliv CDH na jílovou matrici a 

CA dalšími analýzami. Dále by bylo vhodné využití dalších polymerů, například se 

samodegradací. Je potřeba také optimalizovat přípravu polymerních kompozitů tak, aby byly 

částice plniva nejen dobře rozdispergovány v polymerní matrici, ale také aby velikost částic 

byla co nejjednotnější.  
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