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Abstrakt 

 

Metodou kationové výměny byly připraveny tři série monoionních forem jílových 

minerálů montmorillonitu a vermikulitu obsahující kationy Ag+, Zn2+ a Cu2+. Organojíly 

vykazující antibakteriální účinky byly připraveny interkalací chlorhexidin diacetátu s výše 

uvedenými monoionními jíly. Výsledné vzorky byly analyzovány pomocí rentgenové difrakce 

(RTG) a infračervené spektroskopie (IČE). Antibakteriální účinnost připravených organojílů 

byla testována proti kmenům Enterococus faecalis, Escherichia coli a Pseudomonas 

aeruginosa a byla vyhodnocena jako minimální inhibiční koncentrace (MIC).  

Bylo zjištěno, že připravené organovermikulity mají v porovnání s 

organomontmorillonity lepší schopnost inhibovat bakteriální růst a jsou tedy antibakteriálně 

účinnější.  

 

 

Klíčová slova: organojíly, chlorhexidin diacetát, antibakteriální účinek 

 

 



  

Abstract 

 

A three series of monoionic montmorillonites and vermiculites loaded with Ag+, Zn2+ 

a Cu2+ cations were successfully prepared by cation exchange reactions. Organoclays with 

antibacterial activity were prepared by intercalation of chlorhexidine diacetate to above 

mentioned monoionic clays. The resultant samples were characterized by X – ray diffraction 

(XRD) and infrared spectroscopy (IR). The antibacterial activity of prepared organoclays 

against Enterococus faecalis, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa were evaluated 

by finding minimum inhibitory concentration (MIC).  

It was found that the prepared organovermiculites have better ability to inhibit 

bacterial growth and therefore they are more effecient than organomontmorillonites.  

 

Keywords: organoclays, chlorhexidine diacetate, antibacterial activity 
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Seznam zkratek 

 

RTG  rentgenová difrakce (angl. XRD) 

IČE infračervená spektroskopie (angl. IR) 

MIC minimální inhibiční koncentrace 

CEC kationová výměnná kapacita 

MMT montmorillonit 

VER vermikulit 

CaMMT vápenatý montmorillonit 

MgVER hořečnatý vermikulit 

ZnMMT zinečnatý montmorillonit 

CuMMT měďnatý montmorillonit 

AgMMT stříbrný montmorillonit 

ZnVER zinečnatý vermikulit 

CuVER měďnatý vermikulit 

AgVER stříbrný vermikulit 

CA chlorhexidin diacetát 

CCM Česká sbírka mikroorganismů 
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1 Úvod 

Uplynulo již mnoho let od doby, kdy v roce 1951 významný vědec, držitel Nobelovy 

ceny za fyziku, Richard Philips Feynman jako první poukázal na možnosti vytváření 

materiálů a mechanismů na úrovni atomů a molekul. Při příležitosti zasedání Americké 

fyzikální společnosti na Kalifornské technologické univerzitě, prezentoval svou přednášku s 

názvem „There´s Plenty of Room at the Bottom“ („ Tam dole je spoustu místa“), v níž se 

zaměřil na možnosti využití světa atomů v budoucnosti. Upozornil na význam 

nanotechnologie při přípravě nových materiálů: „...jakmile budeme schopni kontrolovat 

uspořádání atomů, rejstřík vlastností, které materiály mohou mít, se tím úžasně zvětší a 

úměrně tomu se objeví i nové možnosti jejich uplatnění.“ 

Od tohoto okamžiku začal vědecký svět objevovat skryté vlastnosti nanosvěta. Došlo 

k rozvoji nanotechnologie jako oboru, jež se zabývá vlastnostmi, chováním, vytvářením a 

využíváním struktur o rozměrech 1 – 100 nm [1].  

V dnešní době můžeme potvrdit, že Feynman předpověděl řadu oblastí, které vzbuzují 

zájem mnohých výzkumných týmů.  

Rozvoj nových materiálů se specifickými vlastnostmi vede výzkumné týmy k vývoji 

nových technologických postupů přípravy, jejíž produkty by následně měly široké spektrum 

použití. Cílem je připravit a přesně charakterizovat technologické materiály tak, aby případný 

vznik vedlejších produktů negativně neovlivnil lidský organismus či životní prostředí.  

Využití nanotechnologií a nanomateriálů je velmi rozsáhlé. Nalézají uplatnění v 

mnoha oblastech běžného života jako je elektronika (paměťová média, bioelektronika), 

zdravotnictví (analyzátory, umělé klouby, náhrada tkání, chlopně, kontrastní látka v NMR), 

stavebnictví (izolační materiály, samočistící fasádní nátěry), automobilový průmysl 

(nesmáčivé povrchy, filtry čelních skel), životní prostředí (odstraňování nečistot, značkování 

potravin), chemický průmysl, vojenský průmysl a mnoho dalších odvětví. 

Nanotechnologii můžeme spolu s genetickým inženýrstvím považovat za rychle se 

vyvíjející perspektivní obor 21. století.  
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2 Cíl práce 
 

Cílem předložené diplomové práce byla příprava organojílů s antibakteriálními 

účinky. Proces přípravy organojílů zahrnoval následující kroky:  

− příprava monoionních forem vstupních jílů - ZnMMT, CuMMT, AgMMT, 

ZnVER, CuVER a AgVER 

− interkalace chlorhexidin diacetátu do monoionní jílové struktury 

− identifikace pomocí rentgenové difrakční analýzy a infračervené spektroskopie 

− testování antibakteriální účinnosti proti kmenům následujících bakterií: 

Enterococus faecalis, Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa 

− zhodnocení struktury připravených organojílů a porovnání antibakteriální účinnosti 

jednotlivých vzorků 
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3 Teoretická část 

3.1 Struktura a klasifikace jílových minerálů 

3.1.1 Jílové minerály 

Mezi nejrozšířenější minerály horninového systému zemské kůry patří nepochybně 

jílové minerály. Tvoří podstatnou část půdního horizontu, který je zásadní pro vývoj lidstva a 

také jednou z prvních surovin, které se lidstvo naučilo využívat. V dnešní době patří jílové 

minerály k přírodním nano-materiálům, jejichž strukturu lze dle potřeby modifikovat a 

následně technologicky využít. 

Celkově zaujímají jílové minerály 7 – 10 % veškerého minerálního podílu v půdě. 

Hlavní zastoupení má živec (60%), pyroxen, amfibol (17%), křemen (12%) a slída (4%). Jsou 

složeny z částic různé velikosti a vytvářejí tedy polydisperzní systém, který obsahuje disperze 

(nad 1µm), koloidní disperze (od 1µm do 1nm) a molekulární disperze (pod 1 nm). 

Zvětráváním primárních horninotvorných minerálů dochází ke vzniku sekundárních 

minerálů, jejichž součástí jsou také jílové minerály. Ty tvoří podstatnou složku sedimentů 

(jíly, jílové břidlice, jílovce), půd a reziduí. Mohou vznikat rovněž při hydrotermálních 

procesech. 

Jako jíl nebo jílový minerál označujeme ty součásti jílů a příbuzných hornin, které jim 

dávají jejich charakteristické technologické vlastnosti (plasticita, sorpční vlastnosti, atd.). 

Mezi jílové minerály patří nejen všechny fylosilikáty, ale také další minerály, jako například 

minerály skupiny alofánu, či některé hydroxidy, oxy-hydroxidy a oxidy. Z technologického 

hlediska jsou za jílové minerály považovány takové, jejichž částice jsou menší než 2 µm. 

Právě tyto nepatrné rozměry jednotlivých krystalitů spolu s jejich vrstevnatou strukturou 

dávají jílovým minerálům řadu unikátních vlastností, k nimž patří: 

- schopnost sorpce 

Na povrchu struktury jílových minerálů dochází k adsorpci vyměnitelných kationtů, 

zatímco na tzv. vnitřním povrchu částic (mezivrstevní prostor) jsou kationty 

elektrostaticky absorbovány. 

- výměna iontů 

V přírodě se nejčastěji vyskytují K+, Na+, Mg2+, Ca2+, NH4
+, H3O

+ a H+. U většiny 

fylosilikátů můžou být tyto vyměnitelné kationty snadno nahrazeny jinými kationty. 
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Tato výměna potom může ovlivnit řadu fyzikálních vlastností jílových materiálů i 

jejich následné využití. 

- schopnost vázat vodu 

Jílové minerály mohou vázat vodu ve dvou formách. Jako molekuly H2O, které jsou 

adsorbovány na povrchu a jako hydroxylové skupiny OH- v hydratačních obalech 

vyměnitelných kationtů v mezivrstevním prostoru. 

- reakce s organickými látkami 

Některé jílové minerály, zejména smektity a vermikulity mají schopnost reagovat s 

organickými látkami za vzniku tzv. organo-jílových komplexů. Této schopnosti se 

využívá např. při čištění olejů nebo v potravinářském průmyslu. 

- zahřívání 

Zahříváním dochází nejprve ke ztrátě adsorbovaných molekul H2O (dehydratace), 

potom ke ztrátě OH- molekul z mezivrstevního prostoru (dehydroxylace) a nakonec při 

vyšších teplotách k destrukci struktury [2]. 

3.1.2 Strukturní charakteristiky 

Jílové minerály jsou tvořeny silikátovou skupinou mineralogického systému. Z nich 

nejvýznamnější a nejčastěji se vyskytující jsou fylosilikáty. Slovo fylosilikát pochází z 

latinského slova phillos, což v překladu znamená list. Struktura je tedy tvořena listy, vrstvami. 

Proto je pro tyto jílové minerály typické jejich vrstevnaté uspořádání (Obr. 1). Základní 

stavební jednotky tvoří tetraedry a oktaedry, které jsou vzájemně spojeny pomocí atomů 

kyslíků a vytvářejí sítě. Sítě tetraedrů jsou spojeny se sítěmi oktaedrů sdílením aniontů a 

vytváří tak vrstvy. 

 

  

 

Obr. 1. Snímky škeble pořízené elektronovým mikroskopem - SEM (angl. scanning electron  

  microscope) zobrazující vrstevnatou strukturu 

 Vlevo snímek A – měřítko 1 µm a vpravo snímek B – měřítko 5 µm [3]. 
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3.1.2.1 Tetraedrická síť 

Základní stavební jednotkou struktury silikátů je tetraedr [SiO4]
4-. Tyto tetraedry jsou 

vzájemně spojeny třemi vrcholy (kyslíkovými atomy) a čtvrtý atom kyslíku (vrcholový) 

směřuje kolmo nad rovinu sítě, je tedy orientovaný na rovinu bazálních kyslíků (Obr. 2). 

Vazba sousedních tetraedrů se uskutečňuje pomocí společného kyslíkového atomu. Spojením 

hran nebo ploch tetraedrů nemůže vzniknout vazba. Centrálním kationem tetraedrů je křemík 

Si4+, který může být substituován hliníkem Al3+. 

 

Obr. 2. Idealizovaná tetraedrická síť v polyedrickém zobrazení. 

Experimentálně bylo zjištěno, že tetraedrická síť není hexagonální, ale v důsledku 

rotace tetraedrů dochází k její desymetrizaci či ditrigonalizaci a celá síť se tak deformuje. 

Míra ditrigonalizace je určena: 

a) podle úhlu rotace tetraedrů, to znamená odchylkou každého úhlu v hexagonálním 

prstenci od 120° 

b) zvětšením výšky tetraedrické sítě za součastného zmenšení plochy bazálních kyslíků v 

každém tetraedru 

c) odklonem tetraedrické plochy bazálních atomů kyslíků [4]. 

3.1.2.2 Oktaedrická síť 

Nedílnou součástí struktury fylosilikátů jsou sítě oktaedrů, které spolu sdílí nejen 

vrcholy, ale také polovinu hran. Centrální atomy v oktaedrické síti mohou být obsazeny 

stejnými nebo různými kationy [Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, atd.], nebo mohou zůstat neobsazené. 

Podle způsobu obsazení centrálních pozic lze rozdělit oktaedrické sítě do tří skupin: 

1. trioktaedrické , kde jsou všechny oktaedrické pozice obsazeny kationy (Obr. 3); 

2. dioktaedrické, kde jsou dvě ze tří oktaedrických pozic obsazeny kationy a třetí je 

vakantní (Obr. 3); 
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3. monooktaedrické, kde jsou dvě ze tří oktaedrických pozic vakantní a třetí je 

obsazena kationy. 

 

 

a) b)  

Obr. 3. Oktaedrické sítě: a) dioktaedrická síť, b) trioktaedrická síť. 

 

Oktaedrické sítě ve fylosilikátech mohou být rozděleny nejen podle způsobu obsazení 

centrálních pozic v oktaedrech, ale také podle obsazení pozic oktaedrických aniontů. V 

oktaedru mohou vystupovat jako anionty O2-, OH- skupiny a případně také Cl- či F-. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4. Oktaedrická síť v atomárním (nahoře) a polyedrickém (dole) zobrazení. 

 

Za zmínku stojí také fakt, že oktaedry v sítích (Obr. 4) fylosilikátů jsou vždy 

deformované a právě způsob obsazení oktaedrických pozic a kvalita kationtů, jimiž jsou tyto 

pozice obsazeny, patří mezi hlavní faktory, které mohou ovlivnit velikost oktaedrů a tím i 

míru jejich deformace. Deformace každého oktaedru je potom produktem deformace celé 

oktaedrické sítě [4]. 
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3.1.2.3 Vzájemná vazba tetraedrických a oktaedrických sítí 

Ve strukturách fylosilikátů může docházet ke spojení dvou tetraedrických sítí nebo ke 

spojení tetraedrické a oktaedrické sítě. Z hlediska typu uvedeného spojení můžeme rozlišit 3 

varianty: 

1. Spojení dvou tetraedrických sítí je realizováno mezi bazálními kyslíky těchto sítí pomocí: 

- slabých van der Waalsových sil, 

- kationtů, které s bazálními kyslíky vytváří koordinační polyedry a vzniklé vazby pak 

mají iontový charakter, 

- kationtů s hydratačními obaly, vzniklé vazby jsou slabší, protože interakce mezi 

bazálními kyslíky a hydratačními obaly je uskutečněna pomocí vodíkových vazeb. 

 

2. Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě je realizováno přes společnou rovinu kyslíkových 

atomů. Vazby vzniklé sdílením kyslíkových atomů mají charakter polarizovaných 

kovalentních vazeb. Toto spojení se vyskytuje u všech fylosilikátů a díky tomuto spojení 

může docházet ke vzniku dvou typů strukturních jednotek, které označujeme jako vrstvy. 

 

Vrstvy 1:1 – Jde o spojení jedné oktaedrické a jedné tetraedrické sítě. Vznikají tehdy, má-li 

oktaedrická a tetraedrická síť jednu společnou rovinu atomů kyslíků. Nesdílené kyslíkové 

atomy tetraedrů vytváří rovinu tzv. bazálních kyslíků. Bazální atomy kyslíků u tetraedrů 

tvořených křemíkem tvoří tzv. siloxanový povrch a hydroxylové skupiny oktaedrů tvoří 

povrch hydroxylový (Obr. 5). 

 

 

 

Obr. 5. Zobrazení vrstvy 1:1. 

 

Vrstva 2:1 – je tvořena oktaedrickou sítí mezi dvěma přilehlými sítěmi tetraedrů, které jsou 

spojeny společnými dvěma rovinami kyslíkových atomů. Jedná se tedy o spojení jedné 

 

O 

T 
siloxanový povrch 

hydroxylový povrch 
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oktaedrické sítě a dvou tetraedrických sítí s opačnou polaritou. Nesdílené kyslíkové atomy 

tetraedrů tudíž vytvářejí dvě roviny bazálních kyslíků (Obr. 6). 

 

 

Obr. 6. Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě v 2:1 vrstvě. 
 

 

3. Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě mezi bazálními kyslíky tetraedrické sítě a rovinou 

aniontů OH- sítě oktaedrické, které je realizováno pomocí vodíkových vazeb. 

Výše popsané způsoby spojení sítí vytvářejí předpoklady pro klad sítí na sebe a to ve 

směru kolmém na tyto sítě. Sítě však mohou být jedna oproti druhé různě orientované či 

posunuté a jejich klad na sebe potom není jednoznačný. Můžou vznikat různé struktury. 

K základní klasifikaci fylosilikátů využíváme i výše uvedené typy spojení. 

Fylosilikáty, jež obsahují vrstvy 1:1, jsou někdy označovány jako 1:1 fylosilikáty a podobně 

2:1 fylosilikáty obsahující vrstvy 2:1. Spojení mezi vrstvami 1:1 fylosilikátů je uskutečněno 

výše popsanou variantou 3. U 2:1 fylosilikátů vzniká spojení především variantou 1 [4]. 

3.1.2.4 Mezivrství 

Prostor mezi vrstvami ve struktuře fylosilikátu vybudovaného z jednoho, nebo 

druhého typu vrstev označujeme jako mezivrství. Jedna vrstva plus mezivrství vytváří 

základní strukturní jednotku fylosilikátu, která představuje jeho úplné složení [4]. 

V mezivrstevním prostoru se mohou vyskytovat jak jednomocné tak i dvojmocné 

kationty. Nejčastěji zastoupené jsou ionty K+, Na+, Mg2+, Ca2+, NH4
+, H3O

+ a H+. Tyto 

kationty kompenzují negativní náboj vrstvy. Soubor iontů, atomů nebo jejich hydratovaných 

forem v prostorách mezivrství označujeme jako mezivrstevní materiál. Mezivrství také 

obsahuje proměnlivé množství vody. 

O 

T 

T 

siloxanový povrch 

siloxanový povrch 
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3.1.2.5 Náboj vrstvy 

Celkový náboj struktury jílů se skládá z permanentního náboje (označovaného také 

jako strukturní) a variabilního náboje. Variabilní náboj je dán existencí poruch ve vazbách 

mezi ionty, které se vyskytují na hranách krystalů. Tento náboj představuje méně než 1% 

celkového náboje. Permanentní náboj vzniká substitucemi iontů nebo vakancemi v 

tetraedrických nebo oktaedrických sítích. 

Náboj na vrstvách je charakteristickým znakem při klasifikaci 2:1 jílových minerálů. 

Může vznikat v případech kdy, křemičitý kation v tetraedrech je substituován kationtem 

hlinitým, nebo hlinitý či hořečnatý kation v oktaedrech je nahrazen dvojmocným nebo 

jednomocným kationtem. Náboj vzniká také při neúplném obsazení kationových pozic a 

existencí vakancí. Elektroneutralita jednotlivých vrstev je zachována prostřednictvím iontů, 

které jsou umístěné v mezivrstevním prostoru. 

3.1.3 Základní rozdělení 

K nejčastěji se vyskytujícím a zkoumaným minerálům fylosilikátů patří skupina 

smektitu, které se vyznačují největší schopností vázat vodu a bobtnat a proto mají dobré 

plastické vlastnosti. V tabulce I jsou uvedeny základní mineralogické skupiny fylosilikátů. 

Tabulka I:  Klasifikační znaky fylosilikátů [2,4]. 

 

Skupina Typ vrstev 
Typ oktaedrické 

sítě Minerály (p říklady) 

serpentinit - kaolinity 1:1 
tri- lizardit, amesit 
di- kaolinit, halloysit 

smektity 2:1 
tri- saponit, hektorit 
di- montmorillonit 

mastek - pyrofylity 2:1 
tri- mastek, kerolit 
di- pyrofylit 

vermikulity 2:1 
tri- trioktaedrický vermikulit 
di- dioktaedrický vermikulit 

slídy 2:1 
tri- annit, biotit, flogopit 
di- muskovit, illit, glaukonit 

chlority 2:1 
tri-, tri- nimit, pennin, klinochlor 
di-, di- donbasit 
di-, tri- cookeit, sudoit 

pravidelně smíšené 
struktury 

2:1 
tri- corrensit, hydrobiotit 
di- rectorit, tosudit 
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3.2 Interkalace 

Jílové minerály mají pozoruhodnou schopnost přijímat do své krystalové struktury 

organické molekuly, polymery nebo velké komplexní ionty. Tento proces je označován jako 

interkalace. Jde tedy o modifikaci struktury, při níž se do vhodné hostitelské struktury vpraví 

atomy, molekuly nebo komplexní ionty jiné látky - host (Obr. 7). 

 

Obr. 7. Proces interkalace. 
 

Jílové minerály jsou pro interkalaci vhodné, protože jejich hostitelská struktura je 

vrstevnatá. Interkalační reakce probíhají podle druhu hosta při pokojové nebo vyšší teplotě a 

při normálních nebo vyšších tlacích. Během reakce difundují molekuly hosta z roztoku, pevné 

fáze nebo plynu do hostitelské struktury, která je většinou ve formě pevné fáze. Cílem 

interkalace je změna fyzikálních a chemických vlastností jílového minerálu na interkalát. Tato 

změna závisí na koncentraci a druhu hosta a v neposlední řadě také na vhodné kombinaci 

hosta a hostitele. Toto je důvod, proč by interkalace mohla přispět k vývoji nových materiálů 

s mimořádnými vlastnostmi, jež by se daly použít v mnoha odvětvích dnešní doby [5]. 

3.3 Organojíly 

Interakce mezi organickou hmotou a jílovými minerály patří mezi nejrozšířenější 

reakce v přírodě. Tyto interakce zahrnují především kationovou výměnu a adsorpci polárních 

či nepolárních molekul, z čehož adsorpce, při které dochází k fyzikálním či chemickým 

vazbám mezi minerálem a organickou hmotou, je procesem primárním [6]. Ve srovnání s 

čistou sloučeninou vykazují organojíly významné zlepšení vlastností, jako jsou např.: tepelná 
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odolnost, nižší hořlavost, biodegradabilita a biokompatibilita. Klasifikovat organojíly 

můžeme z mnoha hledisek. Nejvhodnějšími způsoby jsou průběh sorpční reakce a struktura 

mezivrství. Organojíly mají široké praktické uplatnění využívající jejich hydrofilní i 

hydrofobní vlastnosti. V potravinářství se využívají jako potravinové obaly, jako adsorbenty 

při prevenci ochrany životního prostředí a při nápravách havárií. Hlavní a velmi důležité 

uplatnění nalézají jako antibakteriální materiály, jež se dají použít při výrobě dentálních či 

jiných zdravotnických materiálů. 

3.3.1 Příprava a použití organojílů 

Způsoby přípravy organojílů jsou různorodé. Mezi základní metody patří následující 

tři: 

- interkalace organických molekul nebo organických iontů adsorpcí nebo iontovou 

výměnou 

- roubování organických částí 

- přímá syntéza anorganicko-organických materiálů 

3.3.1.1 Interkalace organických částí 

Organojíly jsou většinou připravovány úpravou jílu kationovými tenzidy (povrchově 

aktivní látky) pomocí reakce iontové výměny. Vyměnitelné anorganické kationty (Na+, Cu2+, 

Ca2+) jsou ve struktuře jílového minerálu nahrazeny organickými kationty, nejčastěji 

kvartérním amoniovým kationem. 

Výměnné kationové reakce probíhají převážně smícháním vodné disperze jílového 

minerálu a roztoku obsahujícího kationové tenzidy jako jsou např. organoalkylamoniové soli. 

Reakční doba závisí na mnoha faktorech např. vhodná volba sloučeniny hosta, teplota, 

koncentrace, typ jílu a velikost částic. Vzniklé produkty jsou dále separovány centrifugací 

nebo filtrací a následně opakovaně promývány. V závislosti na rozpustnosti hostující látky se 

v mnoha případech jako rozpouštědlo používá směs voda - alkohol. Uspořádání 

interkalovaných kationů v materiálech s různými mezivrstevnými prostory silně závisí na 

náboji vrstvy a délce alkylového řetězce, nezávisí však na použité metodě. 

Organojíly se používají k odstranění toxických látek ze životního prostředí a ke 

snížení množství polutantů v půdě, vodě a vzduchu. Jelikož jsou kationové tenzidy na vrstvu 

jílového minerálu vázány slabými elektrostatickými silami, mohou být ve vodném prostředí 

snadno uvolňovány, čímž se z nich stávají sekundární polutanty. Tuto nevýhodu lze odstranit 
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náhradou slabé elektrostatické vazby vazbou kovalentní mezi organickou částí a jílovým 

minerálem [7]. 

3.3.1.2 Příprava roubováním organických částí 

Mnohé výzkumné týmy si kladou za cíl získání stabilního organojílu, kde jsou 

organické a anorganické části spojeny silnou kovalentní nebo koordinačně – kovalentní 

vazbou. Toto spojení umožňuje trvale znehybnit reaktivní organické skupiny, čímž se zabrání 

jejich uvolnění v kapalném prostředí. Od takto připravených materiálů se očekává, že budou 

vykazovat mnohem lepší vlastnosti než neupravené jíly, použijeme-li je jako sorbenty např. 

těžkých kovů. 

Kovalentního spojení můžeme dosáhnout reakcí mezi reaktivními skupinami vrstev 

(hydroxylové skupiny) a odpovídajícími molekulami, které zajistí vyšší chemickou, strukturní 

a termickou stabilitu sloučenin. Pro poskytnutí funkčních organických částí se obvykle 

používají alkylchlorsilan nebo organoalkoxysilan. Hydrolýzou alkoxy skupin získáme 

silanolové skupiny, které reagují s povrchovými skupinami jílu, čímž dostaneme Si – O – Si 

nebo Al – O – Si ionokovalentní vazbu.  

Pomocí roubování dosáhneme funkcionalizace na povrchu nebo na přerušených 

koncích jílového minerálu. Získáme tak organicko-anorganické hybridní sloučeniny 

vykazující mechanickou stabilitu anorganické kostry se specifickou reaktivitou 

organofunkčních skupin.  

Činidla usnadňující silanové spojení se upřednostňují ve sloučeninách, které se 

používají pro přípravu vrstevnatých hybridů, protože zde zlepšují řadu významných 

vlastností, jako jsou adheze, smáčivost a reologie.  

Navzdory těmto výhodám se pro přípravu modifikovaných vrstevnatých silikátů 

používá převážně metoda iontové výměny. Roubování se využívá méně, protože povrch 

reaktivních okrajových částí je menší než povrch při iontové výměně. Nízká hustota 

dostupného povrchu reaktivních hydroxylových skupin a příliš velká vazebná energie mezi 

jednotlivými vrstvičkami způsobuje omezený přístup do mezivrstevního prostoru, proto 

tvorba funkčních skupin vrstevnatých jílů zůstává poněkud nedostatečná. 

Nejvhodnější jílovou strukturu pro roubování mají septolity, protože vysoký obsah 

silanolových skupin umožňuje snadný přístup roubujícím reaktantům.  

Důkladný výzkum byl věnován stabilitě spojení alkylsilanu s povrchem a reakčnímu 

mechanismu silylace. Silylace je derivační metoda, při níž dochází k náhradě vodíku ve 
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sloučenině silyl skupinou. Podle Hofmanna [7] jsou vazby Al-O oktaedrické vrstvy 

v montmorillonitu nereaktivní, pokud je na okrajích individuálních částic pouze několik OH- 

skupin, které mohou ukotvit modifikační sloučeniny. Kvůli omezenému přístupu alkylsilanu 

do oktaedrické vrstvy, jsou mnohé hydroxylové skupiny nepřístupné, a proto pouze omezené 

množství organických skupin může být spojeno kovalentní vazbou přímo metodou silylace. 

Zajímavé výsledky byly získány použitím specifických organoalkoxysilanů nebo 

kombinací iontové výměnné reakce s následným roubováním. Tato spojená metoda dovolila 

syntetizovat multifunkční nanomateriály. Takto upravené jíly vykazují lepší rozptylovatelnost 

v nepolárních polymerních matricích. Kombinací pilířování a následného roubování bylo 

dosaženo dobré přístupnosti k reaktivním skupinám [7]. 

3.3.1.3 Přímá syntéza organojílů  

Mechanismus této syntézy zahrnuje in-situ začlenění organických součástí v průběhu 

utváření vrstevnatého materiálu. Křemík tetraedrických vrstev je kovalentně vázán na 

organické skupiny přítomné v mezivrstevném prostoru.  

Metodou přímé syntézy byly připraveny organořetězce, jež obsahují různé organické 

funkční skupiny. Tyto hybridní materiály mohou být použity jako sorbenty v životním 

prostředí, katalytické podpůrné látky nebo jako surovina pro přípravu polymerních 

nanokompozitů. 

Mnohé vrstevnaté organosilikátové sloučeniny obsahují hořčík jako oktaedrický kationt. 

Mají lamelární strukturu podobnou 2:1 trioktaedrickým fylosilkátům. Reakcí s hliníkem, 

zinkem, vápníkem nebo mědí lze připravit modifikované fylosilikáty. Tyto sloučeniny jsou 

dále používány jako sorbenty v životním prostředí, polymerní plniva, katalytické podpůrné 

látky nebo chemické senzory [7]. 

3.4 Nanokompozitní materiály na bázi jílových minerálů 

Termín nanokompozitní materiál popisuje dvoufázový materiál, kde jedna z fází je 

rozptýlena do fáze druhé. Nanokompozity se skládají z matrice a nanoplniva, které má 

alespoň jeden rozměr v nanometrech. Pokud jsou v nanometrech všechny tři rozměry, jedná 

se o izodimenzionální částice. Jestliže jsou v nanometrech dva rozměry a třetí je delší, 

nazýváme takové struktury nanotrubice. A pokud je pouze jeden rozměr v nanometrech, jedná 

se o částice ve tvaru destiček či listů [8].  
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U nanokompozitních materiálů na bázi jílových minerálů slouží jako matrice jílový 

minerál a hostující látkou je jakýkoliv vhodný materiál. Vznikají tak „sendvičovité“ 2D 

nanokompozity. Uspořádání kationtů např. polymeru v objemu jílu závisí na hustotě náboje 

jílového minerálu. Mohou být uspořádány paralelně jako monovrstva, příčná dvouvrstva a 

pseudo-trojvrstva nebo na nakloněné parafinové struktuře (Obr. 8). 

 

 
 

 
Obr. 8. Orientace kationtů v jílových minerálech [9]. 

 
 

Široké uplatnění nalézají jílové nanokompozitní organické barvy. Vhodnou volbou 

organické sloučeniny, kterou interkalujeme do mezivrstevního prostoru, můžeme pozměnit 

barvu jílového minerálu. Existuje velké množství organických sloučenin, které se používají 

jako barviva. Patří zde známá organická barviva, jako jsou xanthen, akridin, azaosloučeniny, 

methylenová červeň či rhodamin B. Barevná změna jílů po proběhlé reakci s vhodným 

barvivem může být využita pro stanovení kationové vyměnitelné kapacity, sledování 

povrchové zásaditosti (kyselosti), koloidních vlastností a redukčně aktivních míst jílů (např. u 

katalyzátoru). Na základě optických vlastností barev jsou tyto nanokompozity využívány pro 

aplikace v oborech fotokatalýzy, fotoelektrochemie a fotoelektroniky [2]. 

Nanokompozitní materiály mohou obsahovat nejen organickou molekulu hosta, ale 

mnohdy se do jílových minerálů interkalují anorganické molekuly. Získáváme tak tzv. 

pilarované jíly. Tyto nanomateriály nacházejí uplatnění jako selektivní katalyzátory, materiály 

pro molekulová síta či jako adsorbenty. 

 



18 

3.5 Antibakteriální sloučeniny na bázi jílů 

Rozvoj nových materiálů se schopností inhibovat bakteriální růst přitahuje 

celosvětovou pozornost a zájem o veřejné zdraví.  

Mezi nejčastěji využívané jílové minerály pro přípravu antibakteriálních kompozitů 

patří montmorillonit. Dalším jílovým minerálem je vermikulit, který ve srovnání se smektity 

poskytuje větší náboj vrstvy [10]. V mezivrství se nacházejí kationy, které tento negativní 

náboj kompenzují. Mají ionto-výměnnou schopnost a můžou být nahrazeny ionty, jež mají 

antibakteriální účinky. Bylo totiž objeveno, že přírodní jílové minerály nevykazují 

antibakteriální účinky. Proto musí být vhodný antibakteriální materiál interkalován do/na 

struktury jílového minerálu [11].  

Jílové minerály mají výborné adsorpční vlastnosti, velký povrch, jsou tepelně stabilní 

a levně dostupné. Díky těmto vlastnostem jsou používány jako výborné nosiče pro syntézu 

antibakteriálních materiálů. 

Podle typu použité antibakteriální složky můžeme antibakteriální materiály rozdělit do 

dvou skupin na anorganické a organické antibakteriální materiály [12]. 

3.5.1 Anorganické antibakteriální materiály na bázi jílů 

Pro přípravu anorganických antibakteriálních materiálů jsou nejčastěji používány 

anorganické ionty těžkých kovů, jako jsou: Ag+, Cu2+ nebo Zn2+. Výhodou těchto materiálů je 

poměrně vysoká teplotní stabilita. Nevýhodou zůstává hromadění škodlivých těžkých kovů a 

jejich dopad na životní prostředí i zdraví člověka [10]. 

Největší antibakteriální účinnost byla prokázána při použití Ag+ kationů. Je nutno 

podotknout, že příprava antibakteriálních materiálů s ionty Ag+ je velice nákladná. Ionty Ag+ 

jsou ve vodném prostředí nestabilní a mají sklon redukovat se na Ag0, jestliže jsou vystaveny 

světlu nebo teplu. Mají také schopnost srážet se s Cl-, HS-, SO4
2- a jinými anionty, které se 

běžně vyskytují v přírodní vodě, vytvářejí nerozpustné sloučeniny a ztrácejí tak svou 

antibakteriální účinnost [12]. 

Práce S. M. Magaña a kol. popisuje antibakteriální účinnost montmorillonitu 

modifikovaného stříbrem. Montmorillonit nejdříve zpracovali různými způsoby. Jeden vzorek 

zahřívali při 500 °C po dobu 3 hodin a druhý mleli. Potom provedli iontovou výměnu a 

připravili Ag-montmorillonit. Měřením minimální inhibiční koncentrace (MIC) se zjistilo, že 

oba vzorky vykazují dobrou antibakteriální aktivitu proti E. coli. Pomletý montmorillonit 
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vykazoval nižší MIC než termicky upravený. Celkové antibakteriální vlastnosti jsou závislé 

na přístupnosti stříbrných iontů k bakteriím [13]. 

Tým K. Malachové si jako cíl své práce zadal přípravu jílových minerálů s materiály, 

jež vykazují dlouhodobý antibakteriální efekt. Montmorillonit byl podroben interkalaci s 

látkami, u nichž je dobře známa antibakteriální účinnost (ionty stříbra, cetylpyridinium, 

cetyltrimethylamonium). Antibakteriální účinnost byla testována na Gram negativních i Gram 

pozitivních bakteriích jako jsou Escherichia coli a Enterococus faecium. Bylo zjištěno, že 

volné a interkalované ionty stříbra jsou více efektivní proti Escherichia coli než zbylé dvě 

látky. V případě Enterococus faecium však bylo prokázáno, že ionty stříbra mají menší 

antibakteriální účinek. Modifikovaný stříbrný montmorillonit ukázal větší antibakteriální 

účinek proti oběma bakteriálním kmenům než montmorillonit modifikovaný cetylpyridiniem 

a cetyltrimethylamoniem. Můžeme tedy říci, že interkalované částice stříbra byly 

nejefektivnější antibakteriální látkou ze všech testovaných [14]. 

Práce Panáčka a kol. ukazuje, že antibakteriální aktivita závisí také na rozměrech 

použitých částic. Ve svém výzkumu použili nanočástice stříbra o rozměrech 35 – 44 nm. A za 

podmínky nepřítomnosti světla získali dobré výsledky v antibakteriálním testu proti Gram 

pozitivním i Gram negativním bakteriím [15]. 

Další anorganické antibakteriální materiály jsou připravovány použitím Cu2+ kationů. 

Mědnaté sloučeniny jako CuSO4 nebo Cu(OH)2 patří k tradičním anorganickým 

antibakteriálním materiálům s širokým uplatněním. Cu2+ ionty se ve vodě pomocí srážek 

obtížně dostávají do kontaktu s bakteriemi. Je tedy potřeba zvýšit množství Cu2+. To však 

znamená zvýšení znečištění a proto jsou Cu2+ ionty absorbovány pomocí ionto-výměnné 

reakce na jílový minerál [16].  

C. H. Hu a kol. svou práci zaměřuje na problém toxicity měďnatých sloučenin při 

použití v oblasti prevence chorob ryb [17]. Cu2+ ionty jsou efektivně využívány k odstranění 

nežádoucích bakterií z jezer, nádrží, cisteren nebo k desinfikování ryb, které jsou napadeny 

bakteriemi. Tradičně se k těmto účelům používal sulfid mědnatý. Bylo však zjištěno, že je 

vysoce toxický pro ryby. Cílem této studie bylo ukázat, že modifikovaný Cu-montmorillonit 

vykazuje delší dobu antibakteriálního působení než sulfid mědnatý. To se potvrdilo a dále 

byly navrženy dva možné mechanismy bakteriálního působení Cu-montmorillonitu. První 

zahrnoval adsorpci bakterií z roztoku a jejich fixaci na povrchu Cu-montmorillonitu. Druhý 

předpokládá, že může dojít k disociaci Cu2+ iontů z jílového povrchu, které pak následně 

působí proti bakteriím [18]. 
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Cai - Hong Hu a kol. ve své práci přišel k poznatku, že mezi ionty Cu2+ a částicemi 

montmorillonitu dochází k vytvoření můstku, který hraje důležitou roli při antibakteriálních 

účincích modifikovaného montmorillonitu [19]. 

Zinečnaté ionty také vykazují antibakteriální efekt, dobrou tepelnou stabilitu a nízkou 

toxicitu. Dlouhou dobu byly zinečnaté ionty spolu s ionty prvků vzácných zemin využívány v 

medicíně především pro jejich vysokou bezpečnost a široké spektrum bakteriální působnosti.  

Tan a kol. se zaměřil na vývoj nových antibakteriálních agentů s vysokou účinností. 

Popsali přípravu a charakterizaci modifikovaných Zn2+, Ce3+ a Zn2+ - Ce3+ montmorillonitů. 

Výsledkem bylo zjištění, že kontrolní vzorky Zn – montmorillonitu a Ce – montmorillonitu 

vykazují nízkou antibakteriální účinnost zatímco Zn-Ce – montmorillonit ukázal široké 

spektrum antibakteriální působnosti [20].  

3.5.2 Organické antibakteriální materiály na bázi jílů 

Organické antibakteriální materiály ve srovnání s anorganickými antibakteriálními 

materiály, vykazují určité výhody jak při syntéze tak i následné aplikaci. Syntéza a podmínky 

uchovávání organických antibakteriálních materiálů nejsou tak přísné jako je tomu u 

materiálů anorganických. Nejdůležitější je však to, že organické antibakteriální materiály 

vykazují organofilicitu. To znamená snášenlivost s organickou matricí, kterou mohou být 

textilie, barvy nebo polymery [21]. 

Jako látky, jež vykazují antibakteriální účinnost a jsou vhodné pro přípravu 

organických antibakteriálních materiálů, se nejčastěji využívají soli chlorhexidinu, chitosan a 

kvartérní amoniové soli.  

Kvartérní amoniové sloučeniny jsou soli kvartérních amoniových kationů s aniony. 

Používají se jako dezinfekční látky, tenzidy, změkčovače textilu a antistatická činidla 

(například v šamponech). Zástupcem této skupiny je cetylpyridinium chlorid, neboli 

hexadecylpyridinium chlorid. Má běžnou strukturu, která obsahuje hydrofilní amonnou část a 

hydrofobní alkylový řetězec různé délky. Právě tato bipolární struktura dává látce její smáčivé 

a čistící vlastnosti [22]. 

Předchozí studie amerických vědců nasvědčovaly tomu, že montmorillonit 

modifikovaný kationaktivním tenzidem cetylpyridinium chloridem, může být užitečný při 

odstraňování bakterií z vodných roztoků. Jíly, které použily během této studie, byly testovány 

při různých hodnotách pH, teplotách a koncentracích organického materiálu k zobrazení 

optimální antibakteriální účinnosti. Bylo určeno, že hodnota pH nemá podstatný vliv na 
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antibakteriální aktivitu modifikovaného jílu. Zjistili však, že snížením teploty je snížena také 

výše bakteriální redukce. K tomu, aby tyto materiály byly efektivní i při nízkých teplotách je 

třeba buď vodný roztok zahřát, nebo musí být zvýšena rychlost interakce mezi bakteriemi a 

jílovými částicemi. To lze ovlivnit zvýšením množství použitého organojílu nebo změnou 

filtrační rychlosti [22]. 

Další látkou využívanou při přípravě organických antibakteriálních materiálů je 

chitosan. Chitosan je přírodní netoxický biopolymer připravený deacetylací chitinu. Chitosan 

vykazuje antibakteriální účinek pouze v kyselém prostředí, protože při pH větším než 6,5 

klesá jeho rozpustnost. Vyšší antibakteriální aktivity je tedy dosaženo při nízkých hodnotách 

pH. Antibakteriální účinnost se odvíjí také od typu použitého chitosanu, stupni polymerizace 

chitosanu a ostatních fyzikálně-chemických vlastností (molekulová hmotnost, rozpustnost).  

Existuje mnoho prací, které se zaměřují na přípravu a popis nanokompozitních 

materiálů založených na jílových minerálech a biopolymeru chitosanu [23]. Uplatnění 

nacházejí tyto materiály např. jako iontově selektivní elektrody [24, 25]. Výzkumné týmy se 

však především zabývají antibakteriálním působením chitosanu.  

Lifeng Qi a kol. připravili nanočástice chitosanu pomocí iontové gelatinizace 

chitosanu s tripolyfosfátovými aniony. Iontovou výměnou byly na chitosan naadsorbovány 

ionty mědi. Výsledkem bylo zjištění, že takto modifikované částice chitosanu lépe zpomalují 

bakteriální růst než samotný chitosan. Pro tuto vysokou antibakteriální aktivitu by mohly být 

modifikované nanočástice chitosanu využity v medicíně jako nosiče léků v trávicím ústrojí, 

nosiče inzulínu nebo vakcín [26].  

Antibakteriální účinky chitosanu mohou významně zvýšit stříbrné ionty, až o 98%. 

Pokud chitosan reaguje s roztokem chloridu zinečnatého, vytváří různé cheláty s 

aminoskupinami. Tyto komplexy pak vykazují široké spektrum antimikrobiální účinnosti a 

jsou 2 - 8 krát účinnější než chitosan samotný [27]. 

Xiaoying W. a kol. modifikovali montmorillonit cetyltrimethyl amonium bromidem. 

Takto modifikovaný organický vrstevnatý silikát následně použili při interkalaci s matricí 

chitosanu. Interakce mezi makromolekulou chitosanu a montmorillonitem probíhala ve 

vodném prostředí. Antibakteriální studie ukázaly, že nanokompozity mohou silně zpomalovat 

bakteriální růst, především Gram-positivních bakterií [28].  

Mnohé výzkumné týmy používají pro přípravu organických antibakteriálních 

materiálů chlorhexidin. Také já jsem pro přípravu organojílů s antibakteriálními účinky 

použila chlorhexidin diacetát. Je to látka vykazující antiseptické a antibakteriální účinky, 

proto je vhodná pro přípravu modifikovaných organojílů.  
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Hongping He. a kol. syntetizovali kompozit vápenatého montmorillonitu s 

chlorhexidinem pomocí ionto – výměnné reakce. Zjistili, že antibakteriální aktivita silně 

závisí na obsahu chlorhexidinu. Dokonce po uplynutí jednoho roku provedli znovu 

antibakteriální testy a zjistili, že výsledné organojíly stále vykazují výborné antibakteriální 

účinky. Vyvodili z toho tedy, že antibakteriální účinky organojílů mohou trvat velmi dlouhou 

dobu, což hraje také důležitou roli v jejich uplatnění [21].  

Yang D. a kol. pracovali na podobném výzkumu jako předešlý kolektiv. Dospěli k 

stejným závěrům a navíc popsali, že mezivrstevné kationy v původním jílu mají malý vliv na 

strukturu výsledné antibakteriální sloučeniny [12]. 

Na Meng a kol. zkoumali antibakteriální účinnost chlorhexidinu interkalovaného do 

montmorillonitu při různých reakčních podmínkách. Studie ukázaly, že chlorhexidin se z 

organojílu prudce uvolnil během 24 hodin, poté se nepřetržitě uvolňoval dalších 72 hodin. 

Předpovídají, že tyto organické antibakteriální materiály by se daly použít jako nosiče léčiv s 

charakteristickým řízeným uvolňováním [29]. 

Holešová S. a kol. připravili antibakteriální materiál metodu interkalace. Jako hostitel 

byl použit vermikulit a do jeho struktury byl nainterkalován chlorhexidin diacetát. Popisují 

závislost antibakteriálního účinku výsledného organovermikulitu na koncentraci použitého 

chlorhexidinu. Výsledky této studie by mohly být nadále využity při vývoji nových typů 

nanokompozitních biomateriálů s antibakteriálními účinky [10]. 

3.5.3 Mechanismus antibakteriálního účinku 

Byly popsány dva mechanismy účinku. První zahrnuje adsorpci bakterií z roztoku a 

jejich navázání na povrch jílu. Druhý mechanismus účinku spočívá v uvolnění antibakteriální 

látky z povrchu jílu a její přímý vliv na bakterie v roztoku.  

Mechanismus účinku byl potvrzen při desorpčním experimentu, kdy po promytí jílu 

docházelo na povrchu promytých částic stále k redukci bakterií, zatímco v promytém roztoku 

nikoli. Dalším poznatkem důležitým pro vznik mechanismu účinku byl fakt, že povrch 

jílového minerálu stejně jako stěny bakteriální buňky (esterové skupiny) jsou negativně 

nabité. K navázání buňky na povrch jílu by bylo zapotřebí překonat velkou energetickou 

bariéru. Proto jílové minerály modifikujeme vhodnými organickými molekulami, které jsou 

kladně nabité. Povrch jílu se tak stává pozitivním a pomocí elektrostatických sil jsou 

přitahovány negativně nabité bakterie. 

Mechanismus antibakteriálního účinku můžeme shrnout do následujících kroků [11]: 
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- adsorpce na bakteriální buněčný povrch 

- difúze skrz buněčnou stěnu 

- navázání na cytoplazmatickou membránu 

- protržení cytoplazmatické membrány 

- uvolnění cytoplazmatického obsahu 

- smrt buňky 

3.6 Chlorhexidin 

Z chemického hlediska je chlorhexidin substituovaný biguanidin, neboli N,N-bis 

(4-chlorfenyl)-3,12-diimin-2,4,11,13-tetraazatetradekandiimidamid (Obr. 9), se silně 

bazickým charakterem, který s kyselinami tvoří velmi stabilní soli, např. diglukonát, diacetát 

či hydrochlorid. 

 

Obr. 9. Strukturní vzorec chlorhexidinu. 

 

Chlorhexidin je povrchově aktivní kationická látka, která se dobře váže k opačně 

nabitým povrchovým strukturám buněčných povrchů, jako jsou mikrobiální stěny. Při vazbě 

na bakteriální buňky dochází k navázání chlorhexidinu na fosfátové skupiny fosfolipidů 

buněčné membrány. Tento proces vede k narušení permeability buňky. U vyšších koncentrací 

dochází k přímému narušení buněčné membrány, prostupu chlorhexidinu do nitrobuněčného 

prostoru a koagulaci buněčných bílkovin. Následné změny vedou ke smrti bakteriální buňky. 

V závislosti na koncentraci a druhu baktericidního kmene, má chlorhexidin 

bakteriostatické (zabraňuje množení bakterií) až baktericidní (způsobí úmrtí organismu) 

účinky. Rozsah účinku je široký a zahrnuje celou řadu gram-pozitivních bakterií (např. 

Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes) i gram-negativní 

bakterie (Escherichia coli, Serratia marcescens, Salmonela typhimurium). Dále má také 

antimykotický a antivirový účinek. 

Chlorhexidin byl poprvé syntetizován ve 40. letech minulého století. V roce 1954 se 

využíval v porodnictví jako antiseptikum. Od roku 1959 se začal hojně využívat v zubním 

lékařství. Jeho antiplakový efekt byl objeven roku 1962 Schroederem. V současné době je 
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chlorhexidin považován za nejvhodnější chemickou látku proti zubnímu plaku. Používá se 

jako aktivní složka ústních vod. Důležitou roli hraje při léčbě onemocnění dásní (gingivitida) 

a ústní sliznice. 

Zcela unikátní vlastnost chlorhexidinu je jeho dlouhodobá antibakteriální účinnost. 

Bylo zjištěno, že po výplachu úst zůstává až 30% z podaného množství navázáno na 

povrchové epiteliální buňky ústní sliznice, mikroorganismy a povrch zubů. Vytváří se tak 

zásoby chlorhexidinu, které se v závislosti na úbytku koncentrace postupně uvolňují. Je tak 

zajištěna dlouhodobá antibakteriální účinnost proti zubnímu plaku. Nejnovější studie 

prokázaly 8 – 12 hodinové antibakteriální působení chlorhexidinu ve slinách člověka. Další 

výhodnou vlastností chlorhexidinu např. oproti antibiotikům je, že na chlorhexidin nevzniká 

rezistence. Proto jeho účinnost zůstává zachována i po delší době používání. Ke snížení 

účinnosti může dojít při styku s anionovými sloučeninami jako je laurylsulfát sodný, což je 

látka obsažena ve většině zubních past. Proto je dobré používat zubní pasty bez obsahu této 

látky nebo výplach úst roztokem chlorhexidinu uskutečnit nejdříve 30 minut po použití 

zubního přípravku. 

Chlorhexidin lze užívat i mimo oblast ústní hygieny a prevence. Používá se při 

dezinfekci operačního pole, nástrojů, k předoperačnímu mytí rukou, nebo také k omývání ran. 

Zvláště dobré zkušenosti jsou spojeny s jeho použitím při léčbě a profylaxi infekcí močového 

měchýře.  

Karcinogenní ani mutagenní účinky nebyly prokázány. Toxicita a riziko vzniku 

přecitlivělosti na tento přípravek jsou minimální. Kontraindikace během těhotenství a v době 

kojení nejsou známy. Chlorhexidin mohou tedy používat dospělí, mladiství i děti [30].  
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4 Experimentální část 

Veškeré experimentální práce s výjimkou antibakteriálních testů byly provedeny na 

půdě Centra nanotechnologií (CNT-9360), VŠB-TU Ostrava. 

4.1 Příprava antibakteriálních organojílů 

4.1.1 Použité chemikálie 

Jako vstupní materiály byly použity dva jílové minerály, a to Ca-montmorillonit  

(Ca-MMT) z ložiska Ivančice (Česká republika), který byl frakcionován pod 45 µm a dále 

Mg-vermikulit (Mg-VER) z ložiska Letovice (Česká republika), také frakcionován pod 45 

µm. Strukturní vzorce obou minerálů byly vypočteny na základě chemické analýzy:  

CaMMT: (Si7.96Al 0.04) (Al2.52Fe +3
54.0

Mg0.90Ti0.04) O20(OH)4 (Ca0.24K0.06Na0.09Mg0.10) 

MgVER: (Si3.13Al0.86Ti0.02) (Mg2.53Fe +3
45.0

Al 0.02) O10(OH)2 (Mg0.19K0.01Ca0.02) 

Kationová výměnná kapacita (CEC) těchto jílů byla stanovena u CaMMT na 105 

cmol(+)/kg a u MgVER na 140 cmol(+)/kg. 

Dále byly použity chemikálie v analytické kvalitě od firmy Sigma-Aldrich: chlorid 

měďnatý (CuCl2), chlorid zinečnatý (ZnCl2), dusičnan stříbrný (AgNO3), chlorhexidin 

diacetát (C2H30Cl2N10) a ethanol (C2H6O) jako rozpouštědlo. 

4.1.2 Příprava monoionních forem vstupních jílů 

Prvním bodem v úpravě vstupních jílových minerálů byla jejich frakcionace pod 

45µm. Metodou sítování, pomocí elektrické sítovačky, byl zpracován MgVER s velikostí 

částic 100 – 40 µm a CaMMT s částicemi o rozměrech 250 – 45 µm. Jednotlivé dávky 

jílových minerálů byly sítovány po dobu 5 minut při amplitudě 1,5 mm. Částice, jež se 

zachytily na sítě, bylo nutné mechanicky upravit na jemnější. Pomocí kulového mlýna bylo 

toto nadsítné namleto na drobnější podíl, který při následném sítování prošel sítem 

požadované velikosti. 

Takto upravené jílové minerály s částicemi požadovaných rozměrů byly dále 

zpracovány metodou kationové výměny s cílem získat monoionní formy Zn2+, Cu2+ a Ag+. K 

modifikaci jílů byly použity roztoky chloridu zinečnatého, chloridu měďnatého a dusičnanu 

stříbrného o koncentraci 1 mol/l. 
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Do Erlenmayerovy baňky bylo odváženo 25 g vstupního jílu frakcionovaného pod 

45µm. Dále byl přidán 1M roztok příslušné soli a tato směs byla zahřívána při 70 °C na topné 

desce po dobu 2 hodin za občasného promíchání. Poté byl roztok soli odstraněn pomocí 

centrifugace při 3000 otáčkách za minutu po dobu 5 minut. Zbylý pevný podíl byl převeden 

zpět do Erlenmayerovy baňky a opět byl zahájen proces kationové výměny s dalším podílem 

čerstvého roztoku příslušné soli. Tento proces byl opakován celkem třikrát. Nakonec byl 

pevný podíl opakovaně promýván destilovanou vodou z důvodu odstranění přebytečných 

iontů Cl-. Vzorek zbavený anionů byl sušen při 70 °C po dobu 24 hodin.  

Takto bylo připraveno šest monoionních forem jílů: ZnMMT, CuMMT, AgMMT, 

ZnVER, CuVER a AgVER. 

4.1.3 Interkalace organických sloučenin 

Poslední krok přípravy antibakteriálního organojílu zahrnoval interkalaci 

antibakteriální sloučeniny chlorhexidin diacetátu (CA) do struktury monoionní formy daného 

jílu. V každé z šesti sérií byly připraveny vzorky lišící se koncentrací antibakteriální složky 

CA, která se odvíjela od různých násobků kationové výměnné kapacity (CEC) původního jílu. 

Takto byly připraveny koncentrace: 0,2 x CEC; 1,0 x CEC; 2,0 x CEC; 3,0 x CEC a  

4,0 x CEC, tudíž ve výsledku jsme obdrželi celkem 30 vzorků. Proces interkalace organické 

sloučeniny probíhal dle následujícího postupu: 

Do Erlenmayerovy baňky byly naváženy 2 g příslušného monoionního jílu, ke 

kterému bylo přidáno 30 ml demineralizované vody. Do druhé Erlenmayerovy baňky bylo 

předloženo požadované množství CA a 70 ml ethanolu. Oba roztoky byly smíchány 

dohromady, umístěny na elektromagnetickou míchačku a za stálého míchání byly zahřívány 

při 75 °C po dobu 6 hodin. Po uplynutí této doby byl roztok oddělen centrifugací a pevný 

podíl byl vysušen při 80 °C. Označení připravených vzorků je uvedeno v následující tabulce 

II. 
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Tabulka II 

Přehled a označení připravených vzorků. 

 

koncentrace 0 x CEC 0.2 x CEC 1.0 x CEC 2.0 x CEC 3.0 x CEC 4.0 x CEC 

Zn2+ 
ZnMMT ZnM1 ZnM2 ZnM3 ZnM4 ZnM5 

ZnVER ZnV1 ZnV2 ZnV3 ZnV4 ZnV5 

Cu2+ 
CuMMT CuM1 CuM2 CuM3 CuM4 CuM5 

CuVER CuV1 CuV2 CuV3 CuV4 CuV5 

Ag+ 
AgMMT AgM1 AgM2 AgM3 AgM4 AgM5 

AgVER AgV1 AgV2 AgV3 AgV4 AgV5 

 

4.2 Metody identifikace a jejich nástroje 

Struktura připravených modifikovaných jílových minerálů byla hodnocena pomocí 

metod rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie. 

4.2.1 Rentgenová difrakční analýza 

RTG záznamy byly pořízeny na rentgenovém práškovém difraktometru INEL 

vybaveném širokoúhlým pozičně citlivým detektorem CPSD 120 (reflexní mod, Ge-

monochromátor, CuKα1 záření). Měření probíhalo v okolní atmosféře (25°C, 43% vlhkost) za 

konstantních podmínek (2000 s, 35 kV, 20 mA). Vzorky byly umístěny v rotačním držáku a 

měření bylo provedeno po dobu 1500 s.  

4.2.2 Infra červená spektroskopie 

Infračervená spektra připravených vzorků byla pořízena na přístroji Perkin Elmer 2000 

s Fourierovou transformací. Každý vzorek byl změřen při 32 skenech ve spektrální oblasti 

4000 - 400 cm-1 s rozlišením 4 cm-1 a při laboratorní teplotě. Vzorky byly měřeny ve formě 

KBr tablet (0.8 mg vzorku a 290 mg KBr). Vlnočty vybraných absorpčních pásů připravených 

šesti monoionních forem jílů a z nich následně připravených antibakteriálních organojílů jsou 

uvedeny v tabulce III. 
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4.3 Antibakteriální testy 

Testování antibakteriální aktivity připravených organojílů bylo provedeno na půdě 

Zdravotního ústavu Ostrava, Centru klinických laboratoří.  

4.3.1 Pracovní postup 

Minimální inhibiční koncentrace (MIC) připravených vzorků organojílů byla určena 

jako jejich nejnižší koncentrace, která zcela zabraňuje bakteriálnímu růstu.  

Ředění a kultivace byly provedeny na mikrotitrační desce s 96 jamkami. První série 

jamek obsahovala 10 % (w/v) vodnou disperzi organovermikulitu či organomontmorillonitu. 

Tato disperze byla dále zředěna trojkovou zřeďovací metodou v glukózním základu tak, že 

série jamek od druhé do sedmé obsahovaly vzorek o koncentraci 3,33 %, 1,11 %, 0,37 %, 

0,12 %, 0,041 % a 0,014 %. Osmá série obsahovala čistý roztok glukózy pro kontrolu. K 

různě koncentrovaným disperzím organovermikulitu na mikrotitrační desce byl přidán 1µl 

glukózové suspenze příslušného kmene bakterií, E. faecalis CCM 4224 (9.3x108 cfu ml-1),  

E. coli CCM 3988 (1.1x109 cfu ml-1) a P. aeruginosa CCM 1960 (6.3x108 cfu ml-1), 

poskytnutých Českou sbírkou mikroorganismů. Bakteriální suspenze byla po uplynutí 30, 60, 

90, 120, 180, 240 a 300 minut a potom během 6 dní vždy v 24 hodinových intervalech 

přenesena z každé jamky do 100 µl čerstvého glukózního základu. Bakterie byly inkubovány 

při 37 °C po dobu 24 a 48 hodin. Antibakteriální účinnost byla vyhodnocena vzniklým 

zákalem, který zobrazuje bakteriální růst. 

Výsledky antibakteriálních testů jsou uvedeny v tabulkách IV – IX. 
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5 Výsledky a diskuze 

5.1 Zhodnocení přípravy antibakteriálních organojílů 

Příprava organojílů, které v konečném stádiu vykazují antibakteriální účinky, se 

skládala z řady operací. Mezi ty složitější patřilo zpracování původních jílu na částice vhodné 

velikosti. Tato část vyžadovala značnou trpělivost a fyzickou zručnost, jelikož bylo nutné 

opakovaně jíly prosévat a mlít na kulovém mlýně, který bylo potřeba dobře uzavřít. Další 

části přípravy byly jednodušší, avšak časově náročné. Zahrnovaly chemické reakce (kationová 

výměnná reakce a interkalace), které probíhaly každá 6 hodin a výsledné vzorky organojílů 

byly sušeny přes noc v sušárně. Nakonec byly vzorky analyzovány pomocí RTG, IČE analýz 

a testovány na antibakteriální účinnost.  

5.2 Zhodnocení struktury připravených vzorků 

5.2.1 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenové difrakční záznamy jednotlivých vzorků umožnily stanovit hodnotu 

mezivrstevné vzdálenosti původního modifikovaného a porovnat s mezivrstevními hodnotami 

vzorků organojílů s různým obsahem CA. Vzorky jsou označeny od nejmenší koncentrace 

CA, tedy V1 případně M1 obsahuje 0,2 x CEC, V2 (M2) ~ 1,0 x CEC, V3 (M3) ~ 2,0 x CEC, 

V4 (M4) ~3,0 x CEC a V5 (M5) ~ 4,0 x CEC.  

Difrakční záznamy modifikovaných vzorků montmorillonitů a vermikulitů po 

interkalacích CA jsou uvedeny v rozsahu od 1 do 12 ° (2 theta), kde je úhlová pozice první 

bazální difrakce (001) jílových minerálů. Změna polohy bazálních difrakcí znamená změnu 

mezivrstevní vzdálenosti po reakcích v mezivrstevním prostoru. Vzorek původního 

modifikovaného AgMMT a po interkalacích je na Obr. 10. Po interkalaci Ag do MMT došlo 

k intenzivní exfoliaci vrstevnaté struktury a bazální difrakce (001) je velmi málo intenzivní. 

Po působení CA došlo ke změnám mezivrstevní vzdálenosti a obnovení vrstevnaté struktury, 

jak můžeme usuzovat podle vzniku intenzivnějších difrakcí. Se vzrůstající koncentrací CA se 

mezirovinné vzdálenosti u jednotlivých vzorků od AgM1 až AgM5 mírně zvětšují od 1,46 nm 

až do 1,75 nm. Na základě této skutečnosti můžeme předpokládat vstup molekul CA do 

mezivrství 

Na rozdíl od AgMMT, u AgVER předpokládáme intenzivnější interkalaci CA pouze u 

vyšší koncentrace (AgV3 a AgV4), kdy došlo k posunu difrakce (001) až na 2,2 nm (Obr. 11). 
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U AgV5 pozorujeme difuzní a málo intenzivní bazální difrakce, které mohou být způsobeny 

CA i na povrchu vrstev. 

 

 

Obr. 10. RTG záznam původního AgMMT a CA modifikovaných AgMMT. 

 

 

Obr. 11. RTG záznam původního AgVER a CA modifikovaných AgVER. 
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Odlišná interkalace CA byla zjištěna u CuMMT, CuVER (Obr. 12 a 13), ZnMMT a 

ZnVER (Obr. 14 a 15). Původní CuMMT měl hodnotu mezivrstevné vzdálenosti 1,36 nm a s 

narůstající koncentrací CA došlo k zvětšení vzdálenosti až na 1,72 nm, přičemž od CuM3 je 

tato hodnota neměnná (Obr. 12). Podobně maximální posun difrakce z hodnoty 1,46 nm u 

ZnMMT na 1,70 nm je u vzorku ZnM2 (Obr. 14). U vzorků ZnM3 až ZnM5, kdy byla 

koncentrace CA vyšší, byly mezirovinné vzdálenosti stejné (1,54 nm), ale menší než u ZnM2. 

Po tomto zjištění nemůžeme předpokládat vstup CA do mezivrství  

K interkalaci CA do CuVER a ZnVER pravděpodobně nedochází, jak můžeme vidět 

na Obr. 13 a 15. Je třeba poznamenat, že u ZnVER po působení CA došlo u ZnV2 a dalších až 

ZnV5 k poklesu mezivrstevní vzdálenosti až na 1,1 nm. Je to pravděpodobně důsledek 

vytěsnění molekul mezivrstevní vody vlivem CA. 

 

 

Obr. 12. RTG záznam původního CuMMT a CA modifikovaných CuMMT. 
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Obr. 13. RTG záznam původního CuVER a CA modifikovaných CuVER. 

 

 

Obr. 14. RTG záznam původního ZnMMT a CA modifikovaných ZnMMT. 
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Obr. 15. RTG záznam původního ZnVER a CA modifikovaných ZnVER. 

 

Změnu mezivrstevních vzdáleností vzorků MMT a VER s různými koncentracemi CA 

můžeme porovnat pomocí jejich grafického zobrazení. Na Obr. 16. jsou monoionní formy 

Ag+, Cu2+, Zn2+ montmorillonitu. Můžeme vidět, že s rostoucí koncentrací CA došlo ve všech 

vzorcích k mírnému nárůstu mezivrstevné vzdálenosti a pravděpodobně k částečné interkalaci 

chlorhexidinu do mezivrstevného prostoru. Pouze u ZnM2 došlo k maximální interkalaci, 

vyšší koncentrace CA nepřispěla k další interkalaci. 
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Obr. 16. Hodnoty mezivrstevných vzdáleností jednotlivých vzorků modifikovaných MMT. 

 

Podobně na Obr. 17 je zobrazeno porovnání mezivrstevných vzdáleností monoionních 

forem Ag+, Cu2+, Zn2+ vermikulitů po působení CA. Můžeme uvažovat částečnou interkalaci 

CA do AgVER (označeno jako čtverec), která se projevila posunem difrakce interkalovaného 

podílu vzorku při současném zachování difrakce podílu neinterkalovaného (označeno plným 

čtvercem). Vznik dvou difrakcí, kdy jedna z nich je původní a druhá znamená změnu po 

působení CA, vidíme i u ZnVER. Plným čtvercem je označena hodnota původního ZnVER a 

zmenšený mezivrstevný prostor po vytěsnění molekul vody vlivem působení CA je označen 

čtvercem. U CuVER po působení různými koncentracemi CA nedošlo ke změnám 

mezirovinných hodnot, a proto je interkalace jednoznačně vyloučena. 
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Obr. 17. Hodnoty mezivrstevných vzdáleností jednotlivých vzorků modifikovaných VER. 

 

5.2.2 Infra červená spektroskopie 

V rámci analyzování připravených vzorků, byly pro všechny vzorky změřeny IČE 

spektra. Jednotlivá IČE spektra, nám mohou pomoci při určování pravděpodobné struktury 

organojílů. Pomocí vazebných vibrací jednotlivých charakteristických skupin, můžeme 

předpokládat, k jakým změnám dochází.  

IČE spektrometrie zaznamenávala vazebné charakteristické vibrace těchto skupin: νOH, 

což jsou vazebné charakteristické vibrace OH skupin na povrchu struktury jílu; νN-H, asym. 

charakterizující iminové vazby v molekule chlorhexidinu; νCH, asym. a νCH, sym. vyskytující se v 

aromatických jádrech molekuly chlorhexidinu a νSi-O-Si charakteristická vazebná vibrace jílu. 

V následující tabulce (Tabulka III) uvádím přehled hodnot vybraných absorpčních 

pásů pro všechny připravené vzorky. Některé vibrace nejsou v tabulce uvedeny z důvodu 

malé intenzity v příslušném IČE spektru.  
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Tabulka III 

Hodnoty vybraných absorpčních pásů v infračerveném spektru pro všechny připravené 

vzorky. 

 

Vzorek ννννOH  
[cm-1] 

ννννN-H, asym.  
[cm-1] 

ννννCH, asym. 

 [cm-1] 
ννννCH, sym.  

[cm-1] 
ννννSi-O-Si  
[cm-1] 

AgMMT 3628 - - - 1041 
AgM1 3620 3392 2942 2864 1040 
AgM2 3628 3385 2942 2863 1042 
AgM3 3629 3385 2937 2863 1042 
AgM4 3628 3384 2941 2870 1042 
AgM5 3620 3385 2941 2863 1040 

AgVER 3421 - - - 1001 
AgV1 3675 - - - 1001 
AgV2 3676 3385 - - 1000 
AgV3 3675 3355 2941 - 1000 
AgV4 3676 3355 2940 2856 1000 
AgV5 3675 3336 2940 2860 1001 

ZnMMT 3630 - - - 1037 
ZnM1 3630 3392 2939 2862 1040 
ZnM2 3629 3384 2938 2863 1040 
ZnM3 3628 3385 2941 2856 1039 
ZnM4 3629 3385 2940 2856 1039 
ZnM5 3628 3386 2940 2862 1038 

ZnVER 3567 - - - 1000 
ZnV1 3570 3421 2944 2858 1001 
ZnV2 3586 3356 2937 2863 1000 
ZnV3 3614 3343 2937 2861 1000 
ZnV4 3614 3347 2935 2860 1002 
ZnV5 3614 3337 2936 2856 1001 

CuMMT 3632 - - - 1039 
CuM1 3629 - 2944 2856 1039 
CuM2 3629 3384 2942 2866 1039 
CuM3 3629 3384 2942 2863 1039 
CuM4 3629 3383 2941 2865 1039 
CuM5 3630 3383 2940 2864 1039 

CuVER 3566 - - - 1001 
CuV1 - - 2930 2856 1003 
CuV2 - - 2937 - 1004 
CuV3 - 3357 2929 - 1003 
CuV4 - 3356 2937 - 1003 
CuV5 - 3337 2940 2860 1003 
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Obr. 18. IČE spektrum chlorhexidin diacetátu. 

 

Na výše uvedeném spektru (Obr. 18.) vidíme absorpční pásy chlorhexidin diacetátu. 

Důležité charakteristické vazebné vibrace jsou: νN-H, asym. (3333 cm-1), νN-H, sym. (3179 cm-1), 

νC-H, asym. (2937 cm-1), νC-H, sym. (2860 cm-1) a νC=N (1642 cm-1). Zbylé vibrace patří do skupiny 

vibrací deformačních. 

Na následujících obrázcích (Obr. 19 – 24) jsou zobrazeny vždy IČE spektra 

příslušného původního monoionního jílu a dále organojílů s nejnižším a nejvyšším obsahem 

CA. Porovnáním hodnot charakteristických vazebných vibrací spektra AgMMT a příslušných 

organojílů (Obr. 19), můžeme předpovídat, že se chlorhexidin nainterkaloval do 

mezivrstevního prostoru, protože hodnoty charakteristických vibrací νOH na povrchu jílu 

zůstávají prakticky nezměněny. Pohybují se v rozmezí 3620 – 3628 cm-1. Ve spektrech AgM1 

až AgM5 (viz. Obr. 19b, c; tabulka III) se objevily charakteristické vazebné vibrace νNH, asym., 

νCH, asym. a νCH,sym., které určují přítomnost CA. Na základě posunu vibrace νNH, asym. v 

organojílu oproti čistému CA předpokládáme, že mohlo v mezivrství dojít k tvorbě komplexu 

mezi Ag+ kationty a CA. Vznik komplexu by mohl být potvrzen také vznikem fialového 

zabarvení reakční směsi.  

Na Obr. 20b, c pozorujeme rozšíření absorpčního pásu v místě výskytu strukturních 

OH vazeb jílu, což může být důsledkem vzniku intermolekulární vodíkové vazby mezi těmito 
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OH vazbami a NH vazbami CA vzniklých na povrchu jílu. Tyto νNH vibrace se pohybují v 

rozmezí 3385 – 3336 cm-1. 

 

 

Obr. 19. IČE spektrum AgMMT (a), AgM1 (b) a AgM5 (c). 

 

 

Obr. 20. IČE spektrum AgVER (a), AgV1 (b) a AgV5 (c). 
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IČE spektra organojílů připravených z původního Cu MMT (Obr. 21b, c) opět ukazují, 

že charakteristické vazebné vibrace νOH na povrchu se pohybují kolem původní hodnoty 3632 

cm-1, tudíž nastává obdobná situace jako u AgMMT. Dále jsou zaznamenány charakteristické 

vibrace chlorhexidinu. Navíc lze ve spektru CuMMT (Obr. 21a) pozorovat vibraci s vlnočtem 

3447 cm-1, která odpovídá vzniku dimerní částice Cu2+ iontů s přemostěním OH skupin (Cu2+ 

< (OH-)2 > Cu2+), což popisuje publikace [31]. 

Obr. 22. je pro vyslovení jednoznačných závěru méně čitelný než ostatní záznamy. 

Každopádně v spektrech organojílů CuV1 a CuV5 (Obr. 22b, c) lze pozorovat 

charakteristické vibrace potvrzující výskyt CA. 

 

 

Obr. 21. IČE spektrum CuMMT (a), CuM1 (b) a CuM5 (c). 
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Obr. 22. IČE spektrum CuVER (a), CuV1 (b) a CuV5 (c). 

 

Poslední dva obrázky (Obr. 23, 24) zaznamenávají IČE spektra ZnMMT, ZnVER a z 

nich připravených vybraných organojílů. Z hodnot charakteristických vazebných vibrací νOH 

pro organojíly ZnM1 a ZnM5, které se výrazně oproti ZnMMT nemění a pohybují se v 

rozmezí 3628 – 3630 cm-1 pravděpodobně vyplývá, že opět došlo k interkalaci CA do 

struktury mezivrství.  

Pro ZnV1 a ZnV5 (Obr. 24b, c) můžeme vidět jasný posun vazebných νOH vibrací 

oproti výchozímu ZnVER (Obr. 24a), kdy se hodnoty vibrací pohybují od 3567 do 3614 cm-1. 

To znovu vypovídá o změně situace na povrchu jílu v souvislosti s navázáním molekuly CA. 
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Obr. 23. IČE spektrum ZnMMT (a), ZnM1 (b) a ZnM5 (c). 

 

 

Obr. 24. IČE spektrum ZnVER (a), ZnV1 (b) a ZnV5 (c). 
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Celkově můžeme vyvodit obecný závěr, jenž vyplývá z RTG záznamů a IČE spekter, 

že pravděpodobně dochází u MMT k interkalaci CA do mezivrstevního prostoru a u VER se 

molekula CA váže na povrch.  

5.3 Zhodnocení antibakteriálních testů 

Antibakteriální testy byly provedeny na třech různých bakteriálních kmenech. Aktivita 

připravených organojílů byla pozorována v různých časových etapách. Získané výsledky 

přehledně uvádí následující tabulky IV – IX.   

První dvě tabulky (Tabulka IV a V) poskytují hodnoty MIC AgMMT, AgM1-5, 

AgVER a AgV1-5. Porovnáním těchto hodnot u jednotlivých kmenů bakterií zjišťujeme, že 

AgV1-5 vykazuje nepatně lepší výsledky. Hodnoty MIC se liší především u hodnot 

zaznamenaných na počátku stanovování antibakteriální účinnosti (60 min).  

Další tabulky (Tabulka VI a VII) obsahují hodnoty MIC pro CuMMT, CuM1-5, 

CuVER a CuV1-5. Při porovnání účinnosti u bakterií Enterococus faecalis jsou hodnoty MIC 

v závislosti na čase i na koncentraci vzorku dosti podobné. U kmene Escherichia coli je však 

vidět nižší hodnoty MIC pro CuV1-5, což znamená lepší antibakteriální účinnost. Podobně je 

tomu také u Pseudomonas aeruginosa. V porovnání s CuM1-5 vykazují CuV1-5 

antibakteriální působení při nižších hodnotách MIC.  

Porovnáním ZnMMT, ZnVER a jejich organojílů (Tabulka VIII a IX) zjišťujeme, že 

antibakteriální účinnost ZnMMT a ZnM1-5 vůči Enterococus faecalis je lepší než u 

vermikulitů. V závislosti na čase rovněž vidíme nižší hodnoty MIC, potřebné k inhibici 

bakteriálního růstu. U Escherichia coli vykazují ZnMMT, ZnM1-5, ZnVER a ZnV1-5 

podobnou aktibakteriální účinnost. U rezistentnějšího kmene Pseudomonas aeruginosa jsou 

výsledky při porovnání Zn sérií pro MMT a VER podobné, avšak v počátečním stádiu  

(60 min) stanovování antibakteriální účinnosti projevily ZnM1-5 lepší účinnost, protože 

účinkovaly již při koncentraci 1,0 x CEC CA (ZnM2), kdežto u VER až při koncentraci 3,0 x 

CEC CA (ZnV4). Z porovnání obou sérií se Zn tedy vyplývá, že lepší antibakteriální účinnost 

proti výše uvedeným bakteriím vykazují organojíly ZnM1-5. 

Na závěr můžeme celkově zhodnotit antibakteriální působení připravených organojílů. 

Všechny připravené organojíly vykazují antibakteriální účinek. Porovnáním výsledků jsme 

zjistili, že organovermikulity lépe zpomalují bakteriální růst a jsou tedy účinnější než 

organomontmorillonity. Toto může být také ovlivněno odlišným způsobem navázání 

antibakteriální sloučeniny chlorhexidinu buď na povrch jílu nebo do jeho mezivrství. U 
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organovermikulitů předpokládáme navázání na povrch jílu, což má možná za následek lepší 

přístupnost antibakteriální složky k samotnému povrchu bakterie, kde následně působí.  
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Tabulka IV  
Přehled MIC AgMMT a příslušných organojílů působící proti různým mikroorganismům. 
 

Vzorek 

Enterococus faecalis 

MIC 

Escherichia coli 

MIC 

Pseudomonas aeruginosa 

MIC 

60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 

AgMMT - 1,11 0,12 > 10 0,12 0,12 > 10 0,37 0,37 

AgMMT_0,2CA > 10 0,37 1,11 3,33 0,041 0,041 > 10 0,37 0,37 

AgMMT_1,0CA 3,33 0,12 0,041 3,33 0,014 0,014 3,33 0,12 0,12 

AgMMT_2,0CA 3,33 0,041 0,014 1,11 0,014 0,014 1,11 0,12 0,041 

AgMMT_3,0CA 3,33 0,041 0,041 1,11 0,014 0,014 3,33 0,12 0,041 

AgMMT_4,0CA 3,33 0,014 0,014 1,11 0,014 0,014 1,11 0,041 0,014 

 
Tabulka V 
Přehled MIC AgVER a příslušných organojílů působící proti různým mikroorganismům. 
 

Vzorek 

Enterococus faecalis 

MIC 

Escherichia coli 

MIC 

Pseudomonas aeruginosa 

MIC 

60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 

AgVMT > 10 > 10 0,37 > 10 0,12 0,12 3,33 0,37 0,37 

AgVMT_0,2CA > 10 0,12 0,12 3,33 0,014 0,014 3,33 0,12 0,12 

AgVMT_1,0CA > 10 0,37 0,014 3,33 0,014 0,014 3,33 0,12 0,12 

AgVMT_2,0CA 3,33 1,11 0,014 1,11 0,014 0,014 3,33 0,12 0,12 

AgVMT_3,0CA 3,33 0,37 0,014 1,11 0,014 0,014 1,11 0,12 0,12 

AgVMT_4,0CA 1,11 0,37 0,014 0,37 0,014 0,014 1,11 0,041 0,041 
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Tabulka VI  
Přehled MIC CuMMT a příslušných organojílů působící proti různým mikroorganismům. 
 

Vzorek 

Enterococus faecalis 

MIC 

Escherichia coli 

MIC 

Pseudomonas aeruginosa 

MIC 

60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 

CuMMT > 10 3,33 0,014 > 10 3,33 3,33 > 10 3,33 3,33 

CuMMT_0,2CA > 10 > 10 1,11 3,33 0,041 0,014 > 10 > 10 > 10 

CuMMT_1,0CA 3,33 1,11 0,014 3,33 0,014 0,014 3,33 0,12 0,12 

CuMMT_2,0CA 3,33 3,33 0,014 3,33 0,014 0,014 3,33 0,12 0,041 

CuMMT_3,0CA 3,33 1,11 0,014 3,33 0,041 0,041 3,33 0,12 0,12 

CuMMT_4,0CA 3,33 0,37 0,014 3,33 0,014 0,014 3,33 0,12 0,12 

 
Tabulka VII  
Přehled MIC CuVER a příslušných organojílů působící proti různým mikroorganismům. 
 

Vzorek 

Enterococus faecalis 

MIC 

Escherichia coli 

MIC 

Pseudomonas aeruginosa 

MIC 

60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 

CuVMT 3,33 3,33 3,33 > 10 1,11 1,11 3,33 3,33 3,33 

CuVMT_0,2CA > 10 0,041 0,014 3,33 0,014 0,014 3,33 1,11 1,11 

CuVMT_1,0CA 3,33 0,37 0,014 3,33 0,014 0,014 3,33 1,11 0,12 

CuVMT_2,0CA 3,33 0,37 0,014 1,11 0,014 0,014 3,33 0,12 0,041 

CuVMT_3,0CA 3,33 0,37 0,014 0,37 0,014 0,014 1,11 0,041 0,041 

CuVMT_4,0CA 3,33 0,12 0,014 1,11 0,014 0,014 1,11 0,041 0,041 
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Tabulka VIII  
Přehled MIC ZnMMT a příslušných organojílů působící proti různým mikroorganismům. 
 

Vzorek 

Enterococus faecalis 

MIC 

Escherichia coli 

MIC 

Pseudomonas aeruginosa 

MIC 

60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 

ZnMMT - - - - 3,33 3,33 - > 10 > 10 

ZnMMT_0,2CA - - - 3,33 3,33 3,33 - > 10 > 10 

ZnMMT_1,0CA 3,33 0,12 0,014 0,37 0,014 0,014 3,33 0,041 0,041 

ZnMMT_2,0CA 3,33 0,37 0,014 3,33 0,014 0,014 > 10 1,11 0,37 

ZnMMT_3,0CA 3,33 1,11 0,014 3,33 0,014 0,014 3,33 0,37 0,041 

ZnMMT_4,0CA > 10 0,37 0,014 3,33 0,014 0,014 > 10 0,041 0,041 

 
Tabulka IX  
Přehled MIC ZnVER a příslušných organojílů působící proti různým mikroorganismům. 
 

Vzorek 

Enterococus faecalis 

MIC 

Escherichia coli 

MIC 

Pseudomonas aeruginosa 

MIC 

60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 60 min 24 hod 5 dní 

ZnVMT - - > 10 - 3,33 3,33 - > 10 > 10 

ZnVMT_0,2CA - > 10 0,37 3,33 0,014 0,014 - 3,33 3,33 

ZnVMT_1,0CA > 10 0,37 0,041 3,33 0,014 0,014 - > 10 > 10 

ZnVMT_2,0CA > 10 0,37 0,041 3,33 0,014 0,014 - 0,37 0,37 

ZnVMT_3,0CA > 10 3,33 0,041 1,11 0,014 0,014 > 10 0,37 0,37 

ZnVMT_4,0CA 3,33 0,12 0,041 1,11 0,014 0,014 3,33 0,041 0,041 
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6 Závěr 

V rámci diplomové práce byla řešena příprava organojílů vykazujících antibakteriální 

účinky. Metodou kationové výměnné reakce proběhla příprava monoionních forem vstupních 

jílů, které byly následně modifikovány interkalací chlorhexidinu diacetátu.  

Pro zhodnocení struktury připravených vzorků byly použity metody rentgenové 

difrakční analýzy a infračervené spektroskopie, pomocí nichž jsme dospěli k následujícímu 

závěru. U montmorillonitů pravděpodobně dochází ve většině případů k navázání CA do 

prostoru mezivrství, kdežto u vermikulitů se CA váže přímo na povrch jílu.  

Antibakteriální testy potvrdily, že byly připraveny sloučeniny vykazující 

antibakteriální účinnost proti bakteriálním kmenům Enterococus faecalis, Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa. Bylo zjištěno, že připravené organovermikulity mají lepší 

schopnost inhibovat bakteriální růst a jsou tedy antibakteriálně účinnější než 

organomontmorillonity.  
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