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Abstrakt 
 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Pracoviště: Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  

Diplomant: Věra Josková  

Konzultant: PharmDr. Jan Marek, Ph.D.  

Vedoucí práce: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 

Název diplomové práce: Příprava kationaktivních tenzidů s hydroxymethylovou 

skupinou 

  

V rámci diplomové práce byly připraveny tři homologické řady kationických 

tenzidů s kvartérním dusíkem. Jednalo se o deriváty 4-hydroxymethyl-1-alkyl-

pyridinium-bromidu, 3-hydroxymethyl-1-1alkylpyridinium-bromidu a 2-hydroxy-

methyl-1-alkylpyridinium-bromidu. Každá z těchto řad obsahovala pět homologů 

s délkou alkylového řetězce od C10 do C18 vždy se sudým počtem atomů uhlíku. 

Produkty byly charakterizovány pomocí teploty tání, NMR a elementární analýzy. Na 

přípravu těchto látek navazovalo jejich testování. Byly změřeny kritické micelární 

koncentrace všech homologů konduktometrickou metodou. Látky byly dále podrobeny 

testování antimikrobiální účinnosti proti několika kmenům bakterií a hub. Byl sledován 

vliv substituované polohy na pyridinovém jádře a délky alkylového řetězce na výše 

zmíněné vlastnosti.  
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Abstract 

 

Charles Univerzity in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control  

Student: Věra Josková  

Supervisor specialist: PharmDr. Jan Marek, Ph.D.  

Supervisor: prof. PhamrDr. Martin Doležal, Ph.D. 

Title of Thesis: Preparation of cationactive tenzides with hydroxymethyl moiety 

 

This diploma thesis will refer about free homological series of cationic tenzides 

bearing  quarter nitrogen in their molecule specifically 4-hydroxymethyl-1- 

alkylpyridinium-bromide, 3-hydroxymethyl-1-1alkylpyridinium-bromide a 2-hydroxy-

methyl-1-alkylpyridinium-bromide derivatives. Each of this series contained five 

homologues with alkyl linker length between 10 and 18 with even number of carbon 

atoms. Above mentioned compounds were characterised by melting point, NMR spectra 

and elemental analysis. Next topic of my work was evaluation of these compounds. 

Critical micelar concentrations were measured employing conductimetric method. 

Compounds were further tested against several fungal and bacterial phylum. Structure- 

activity relationship studies of influence of substitututed position and length of alkyl 

linker on previously mentioned properties were carried out. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ATCC American Type Culture Collection (Americká sbírka tkáňových 

a buněčných struktur) 

BA benzalkonium-chlorid 

CCM Czech Collection of Microorganisms (Česká sbírka mikroorganismů) 

CFU colony forming unit (jednotky formující kolonie) 

CMC critical micellar concentration (kritická micelární koncentrace) 

DMSO dimethylsulfoxid 

EA elementární analýza 

ESBL extended spectrum beta-laktamase (beta-laktamasa širokého spektra) 

HLB hydrophilic-lipophilic balance (hydrofilně-lipofilní rovnováha) 

KAS kvartérní amoniová sloučenina 

MH Mueller–Hintonovo medium 

MIC minimální inhibiční koncentrace 

MRSA methicilin rezistentní Staphyloccocus aureus 

NMR nukleární magnetická rezonance 

TK  Krafftova teplota 

TLC thin layer chromatogramy (tenkovrstvá chromatografie) 

VL výchozí látka  
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1. ÚVOD 

 

Tenzidy, někdy označované jako surfaktanty (z angl. surface active agents), jsou 

látky s povrchovou aktivitou, což znamená, že se koncentrují na rozhraní dvou fází 

a snižují zde povrchové napětí. Skupiny povrchově aktivních látek se svojí strukturou 

významně liší, ale vždy se skládají ze dvou částí, hydrofilní a hydrofobní, mají tedy 

amfifilní charakter. Při dosažení určité koncentrace tvoří tenzidy specifické shluky, 

tzv. micely, díky nimž mají některé z nich schopnost rozpouštět a odstraňovat nečistoty. 

Proto jsou nejčastěji složkou čisticích a pracích prostředků. Mají ovšem širší využití, 

například v potravinářském, textilním, kosmetickém, chemickém či farmaceutickém 

průmyslu, kde slouží jako emulgátory, dezinficiencia, změkčovadla, smáčedla, 

detergenty, odmořovací prostředky, micelární katalyzátory a podobně [1]. 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala přípravou kvartérních amoniových solí 

na bázi substituovaného pyridinu, měřením kritické micelární koncentrace jako základní 

charakteristiky povrchově aktivních látek a rovněž dezinfekčními vlastnostmi 

připravených látek, tedy schopností negativně ovlivňovat růst mikroorganizmů. 

Dezinfekční vlastnosti kvartérních amoniových solí byly objeveny již v první polovině 

dvacátých let dvacátého století a od té doby pokračuje výzkum a připravují se další 

různá analoga.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Tenzidy  

2.1.1 Charakteristika 

Mezi organické sloučeniny řadíme i tak zvané tenzidy, někdy též nazývané 

povrchově aktivní látky neboli surfaktanty. Jejich společnou vlastností je schopnost 

snižovat povrchové napětí na rozhraní dvou fází. Jedna z těchto fází je vždy kapalná 

a slouží jako rozpouštědlo pro daný tenzid. Druhá fáze je tvořena kapalnou, pevnou 

nebo plynnou látkou. Po rozpuštění se díky chemické struktuře tenzidu vytváří 

monomolekulární vrstva na rozhraní dvou fází, a dochází tak ke snížení mezifázové 

energie, což lze využít, jak již bylo v úvodu zmíněno, v mnoha průmyslových 

odvětvích [1].  

 

Tenzidy, jako většina chemických sloučenin, mohou být přírodního či 

syntetického původu. Do první skupiny látek řadíme amfifilní sloučeniny produkované 

bakteriemi a kvasinkami a dále látky, které obsahují hydrofilní nebo hydrofobní část 

přírodního rostlinného či živočišného původu. Polární hydrofilní hlava může být 

tvořena přírodními cukry nebo látkami bílkovinné povahy, hydrofobní část například 

mastnými kyselinami nebo steroly. Přírodní mastné kyseliny se získávají většinou 

z triglyceridů, které jsou ve zvířecích a rostlinných tucích a olejích [2]. 

 

Přírodní zdroje jsou vyčerpatelné, a proto se tenzidy začaly připravovat také 

syntetickou cestou. Tyto najdeme ve starší literatuře i pod termínem saponáty. Vyšší 

alifatické a aromatické uhlovodíky pro syntézu tenzidů lze získat z ropy. Pro ujasnění, 

pojmem detergenty se pak rozumí směsi tenzidů s pomocnými látkami, které jsou 

v pracích a čisticích prostředcích [2]. Přidávají se zejména komplexotvorné přísady, 

chemické bělicí látky, látky s deflokulačními účinky, regulátory pěnivosti, inhibitory 

koroze, plnicí přísady a podobně [2-5]. 
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2.1.2 Chemická struktura tenzidů 

Chemická struktura všech povrchově aktivních látek vykazuje amfifilní 

charakter. To znamená, že se sloučenina skládá ze dvou protichůdných částí, jedna má 

vysokou afinitu k rozpouštědlu a druhá je naopak rozpouštědlem odpuzována. Je-li 

rozpouštědlem voda, mluvíme o hydrofilní a hydrofobní části, jak můžeme vidět na 

obrázku 1. Pokud je tenzid v prostředí organických rozpouštědel, hovoříme o lipofilních 

a lipofobních strukturách. Surfaktanty tak vykazují výrazný dipólový moment, který je 

popisován rozložením kladného a záporného náboje [6,7].  

  

 

 

 

 

 

 

 

V polovině dvacátého století byla zavedena hodnota HLB (hydrophilic-lipophilic 

balance), která udává, do jaké míry se látka bude rozpouštět v daném prostředí. 

Sloučeniny dobře rozpustné ve vodě a v dalších polárních rozpouštědlech mají vyšší 

hodnotu HLB, naopak látky s nižší hodnotou jsou rozpustné v lipofilních 

rozpouštědlech. Pokud nastane určitá rovnováha mezi hydrofilní a hydrofobní částí, 

látka se po rozpuštění začne hromadit na povrchu nebo na mezifázi. Hydrofilní 

„hlavičky“ budou směřovat do rozpouštědla a nepolární hydrofobní řetězec se bude 

orientovat ven. Tento jev je znázorněn na obrázku 2. V případě nepolární kapalné fáze 

to bude přesně naopak. Výsledkem je snížení povrchového napětí [6,7].  

Obr. 1 Znázornění amfifilní struktury [8] 
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Hydrofobní část je nejčastěji tvořena uhlovodíkovým řetězcem, který obsahuje 

většinou 8 až 20 atomů uhlíku. Alkylový řetězec může být lineární nebo rozvětvený, 

nasycený či nenasycený. Dále může obsahovat heteroatom nebo aromatickou 

sloučeninu, jako například benzen, toluen, naftalen, anthracen, fenol a podobně. 

Poněkud dražší varianta, ale též používána, je fluorovaný uhlovodíkový řetězec [6]. 

 

Aby sloučenina měla amfifilní charakter, obsahuje i hydrofilní část, která je 

tvořena polární či iontovou skupinou. Zde nejčastěji nacházíme -OH, -COOH jako 

polární skupiny nebo iontové SO3
-
, OSO3

-
, COO

-
, OPO3

-
, amoniové skupiny, 

polyoxyethylenové skupiny atd. Velmi často se setkáváme s tenzidy, které obsahují dvě 

a více polárních hlav [6]. 

2.1.3 Klasifikace tenzidů a jejich využití 

Podle polárního charakteru se tenzidy dělí na ionické a neionické. Ionické 

povrchově aktivní látky na rozdíl od neionických ve vodném prostředí disociují. Ionické 

surfaktanty můžeme dále rozdělit podle náboje na kationické, anionické a amfoterní 

látky [10,11]. Klasifikace tenzidů je znázorněna na obrázku 3. 

 

Anionické tenzidy 

Hlavní funkční skupina těchto sloučenin obsahuje záporný náboj. Řadíme sem 

i nejdéle používaný detergent, mýdlo, což je chemicky sodná sůl vyšších karboxylových 

kyselin.  

Obr. 2 Orientace molekul tenzidu na rozhraní fází [9] 
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V literatuře mnohdy najdeme další klasifikaci anionických tenzidů na: 

a) deriváty karboxylových kyselin; 

b) deriváty kyseliny sírové; 

c) deriváty sulfonových kyselin; 

d) deriváty kyseliny fosforečné. 

 

Využití těchto tenzidů je velmi široké, uplatňují se jako práškové i kapalné prací 

prostředky, kapalné mycí a čisticí prostředky. Některé jsou výborně snášeny při aplikaci 

na kůži, a proto jsou součástí kosmetických přípravků a pěn do koupele či 

šamponů [10,11].  

 

Kationické tenzidy 

Za účinnost látek z této skupiny nejčastěji odpovídá kladně nabitý dusík. Jedná 

se tak o kvartérní amoniové soli nebo soli alkylaminů, které jsou stabilní pouze 

v kyselém prostředí. Dusík je velmi často také součástí heterocyklů [10,11]. 

 

Kationické tenzidy jsou využívány jako dezinfekční látky pro svůj mikrobicidní 

efekt. Dále je nalezneme v avivážních přípravcích, protože působí antistaticky. Ze 

stejného důvodu jsou obsaženy v kondicionérech na vlasy [10,11]. 

 

Amfoterní tenzidy 

 Nedisociovaná forma těchto sloučenin obsahuje jak kation, tak anion, proto jsou 

tyto tenzidy označované za amfoterní. Velmi významné látky z této skupiny jsou 

alkylbetainy, které stabilizují pěnivost a jsou dermálně nedráždivé. Jsou základem 

tělových a vlasových šamponů, koupelových pěn a dalších kosmetických 

výrobků [10,11]. 
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Neionické tenzidy   

 Tato poslední skupina neobsahuje kladný ani záporný náboj, ale vysoce polární 

skupiny, které umožňují rozpustnost díky tvorbě vodíkových můstků. Patří sem 

oxyethylenáty mastných alkoholů, oxyethylenované alkylfenoly. Neionickými tenzidy 

jsou také polyhydroxysloučeniny, kam řadíme jedny z nejperspektivnějších surfaktantů, 

alkylpolyglykosidy, jejichž velkou výhodou je biologická rozložitelnost. Dalšími 

látkami jsou sloučeniny obsahující dusíkové atomy: deriváty alkanolaminů, 

aminooxidy [10,11]. 

 

 

Obr. 3 Klasifikace tenzidů 
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2.1.4 Povrchové napětí 

Povrchové napětí je fyzikální veličina, která se označuje symbolem γ. Jednotkou 

SI je N/m, protože matematicky je povrchové napětí poměr mezi povrchovou sílou 

kapaliny a délkou fázového rozhraní. Interakcemi mezi molekulami vzniká vnitřní tlak 

kapaliny, který vtahuje molekuly dovnitř, a kapalina se tak snaží zaujmout co nejmenší 

povrch [12].  

 

Povrchové napětí daného roztoku se postupně snižuje s rostoucí koncentrací 

tenzidu. Tento jev lze vyjádřit pomocí Szyszkowského rovnice [13]: 

 

 

 

c2 –  koncentrace rozpuštěné látky v mol/dm
3
 

γ –  povrchové napětí roztoku 

γ0 –  povrchové napětí čistého rozpouštědla 

a –  konstanta, která má stejnou hodnotu pro všechny členy homologické řady 

b –  konstanta, která uvnitř homologické řady stoupá s počtem uhlíků přibližně 

geometrickou posloupností 

konstanty a, b jsou charakteristikou pro danou organickou látku 

 

2.1.5 Vliv chemické struktury na ovlivnění povrchového napětí 

Složení kapalné fáze a teplota ovlivňují povrchové napětí. Obměnami chemické 

struktury dochází k ovlivnění míry adsorpce na mezifázovém rozhraní, a tím 

k rozdílnému vlivu na povrchové napětí. 

 

Bylo zjištěno, že s narůstající délkou uhlíkového řetězce v hydrofobní části 

tenzidu se zvyšuje povrchová aktivita daného surfaktantu. Na druhou stranu 

rozvětvením tohoto alkylového řetězce se snižuje schopnost redukovat mezipovrchové 

napětí, protože se molekula stericky hůře absorbuje na povrchu. Dále můžeme ovlivnit 
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jiný sterický faktor, a to strukturu hydrofilní části, kdy se zvětšením hydrofilní skupiny 

dochází ke zlepšování povrchové aktivity tenzidu. V neposlední řadě je důležitým 

faktorem teplota. Na grafu 1 vidíme, že se zvyšující se teplotou se snižuje 

mezipovrchové napětí [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Závislost povrchového napětí na teplotě [15] 
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2.2 Micely 

2.2.1 Tvorba micel 

Přítomností hydrofilní části se tenzid rozpouští v polárním prostředí. Dochází 

k hydrataci hydrofilní hlavy, přičemž hydrofobní řetězec je vytlačován z roztoku ven 

pomocí kohezní síly vody. Míra rozpustnosti je ovlivněna chemickou strukturou 

surfaktantu. Kladný vliv na rozpustnost má většinou zvětšování hydrofilní části, oproti 

tomu hydrofobní řetězec se vzrůstající délkou rozpustnost snižuje [16].  

 

Po rozpuštění se tedy tenzid orientuje na rozhraní dvou fází, hydrofilní částí 

směrem do polárního rozpouštědla a hydrofobní částí směrem ven. Dochází ke snížení 

povrchového napětí, které se dále snižuje s narůstající koncentrací tenzidu. Při určité 

koncentraci je mezifázové rozhraní plně obsazeno molekulami tenzidu. Dalším 

přidáním povrchově aktivní látky dojde k překročení tak zvané kritické micelární 

koncentrace (CMC) a molekuly tenzidu se začnou orientovat do organizovaných shluků 

nazývaných micely [17,18].  

 

Ve snaze zaujmout energeticky výhodný stav se hydrofobní konce pojí k sobě 

dovnitř micely, aby nebyly v kontaktu s rozpouštědlem, tvoří tak jádro micely. 

Hydrofilní hlavy jsou na povrchu tohoto útvaru. Tento jev je umožněn slabými 

mezimolekulovými interakcemi mezi hydrofobními řetězci surfaktantů [19]. 

 

2.2.2 Kritická micelární koncentrace 

Jak již bylo zmíněno, jednou z nejdůležitějších charakteristik každého tenzidu je 

jeho kritická micelární koncentrace (CMC). V oblasti CMC dochází ke změně 

homogenní soustavy na heterogenní. Tento jev je ovšem vratný, protože přidáním 

rozpouštědla se soustava opět zředí a micely zanikají [20].  
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Pokud je rozpouštědlem nepolární látka, vznikají reverzní neboli obrácené 

micely, které naopak mají jádro tvořeno hydrofilními hlavami a hydrofobní řetězce tvoří 

obal, aby mohl být v kontaktu s rozpouštědlem (viz obr. 4) [21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost CMC je ovlivněna řadou faktorů. Většinou se nachází v rozmezí 10
-5 

až 

10
-3

 mol.dm
–3

 [23].  

 

2.2.3 Vliv CMC na fyzikální vlastnosti roztoku a měření CMC 

Vznikem micel v roztoku dochází k mnoha změnám jeho fyzikálních vlastností, 

jak je znázorněno na grafu 2. 

  

Graf 2 Změna fyz. vlastností s rostoucí koncentrací [24] 

Obr. 4 Reverzní micela [22] 
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Tyto změny lze využít při stanovování kritické micelární koncentrace. Závislost 

koncentrace tenzidu na danou vlastnost vykazuje většinou v bodě CMC výrazný zlom. 

U iontových tenzidů se ke stanovení CMC často používá měření vodivosti. Se 

zvyšováním koncentrace surfaktantu v roztoku vodivost lineárně stoupá až do bodu 

CMC. Poté s dalším zvyšováním koncentrace vodivost roste opět lineárně, ale s menší 

směrnicí přímky. Další metodou, které lze využít u všech druhů povrchově aktivních 

látek, je měření povrchového napětí, které klesá s rostoucí koncentrací tenzidu až do 

dosažení CMC. Pak už je pokles jen velmi pozvolný. Podobně je tomu u měření 

absorbance UV-záření pomocí spektrofotometru. Se zvyšující se koncentrací 

surfaktantu roste absorbance, ale po vytvoření micel se zvyšuje absorbance už výrazně 

pomaleji. Dalším typem stanovení je například solubilizační metoda [25]. 

 

2.2.4 Faktory ovlivňující kritickou micelární koncentraci 

Traubeho pravidlo: 

Traubeho pravidlo popisuje vztah mezi délkou alkylového řetězce 

v homologické řadě tenzidů a schopností snižovat povrchové napětí kapaliny. Platí, že 

čím více má alkylový řetězec atomů uhlíku, tím má surfaktant větší povrchovou 

aktivitu. Bylo zjištěno, že sloučenina bohatší o jednu -CH2- skupinu postačí být 

v koncentraci o přibližně 3,1krát nižší, aby snížila povrchové napětí na stejnou úroveň 

jako sloučenina z homologické řady o uhlík kratší. Stejně klesá i hodnota CMC podle 

vztahu [26]: 

  

 cnB-ACMCln   

 

A – konstanta dané homologické řady závislá na teplotě, povaze a množství   

hydrofilních skupin a na substituentech v uhlovodíkovém řetězci 

B – konstanta měnící se s počtem iontových skupin 

nc – počet atomů uhlíku  



15 

 

Krafftova teplota: 

Krafftova teplota neboli Krafftův bod má většinou označení TK. Některé tenzidy 

jsou za laboratorní teploty málo rozpustné, a nejsou tak schopné dosáhnout CMC, 

protože nedojde k rozpuštění dostatečného množství látky pro tvorbu micel. Krafftův 

bod, někdy označován též jako kritická micelární teplota, definuje každé povrchově 

aktivní látce teplotu, při které je schopna dosáhnout kritické micelární koncentrace. 

V homologické řadě se s prodlužováním délky hydrofobní části zvyšuje hodnota 

Krafftovy teploty [27,28]. 

 

Struktura uhlovodíkového řetězce: 

Krom délky alkylového řetězce můžeme ovlivnit také jeho rozvětvenost, která 

zvyšuje CMC, stejně jako substituce polární skupiny v alkylovém řetězci 

a nenasycenost řetězce. Hodnotu CMC se nám podaří snížit připojením benzenového 

jádra [29].  

 

Vlastnosti hydrofilní skupiny: 

Na velikost CMC má vliv zejména náboj, povaha a velikost hydrofilní skupiny. 

Obecně hodnoty CMC stoupají v řadě: neionický tenzid – amfolytický tenzid – ionický 

tenzid. Změnou hydrofilní skupiny lze výrazně ovlivnit CMC u neionických 

surfaktantů, na rozdíl od ionických, kde je vliv typu polární skupiny méně patrný. 

Zvýšit CMC u ionických tenzidů lze připojením další iontové polární skupiny [29]. 

 

Vliv teploty a tlaku: 

CMC můžeme ovlivnit nejen chemickou strukturou tenzidu, ale i fyzikálními 

podmínkami, jako je teplota a tlak. Zde je opět rozdíl mezi ionickými tenzidy, kde se 

zvyšováním teploty dochází k růstu CMC, a neionickými látkami, u kterých je to přesně 

naopak, tudíž se zvyšováním teploty CMC klesá. Vliv tlaku je méně výrazný [30].  
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2.2.5 Strukturní typy micel 

Po dosažení CMC vznikají nejprve sférické neboli asociativní micely. Tyto 

shluky tenzidů mají kulovitý tvar (viz obr. 5). Jak již bylo popsáno výše, pokud jsou 

tenzidy v polárním prostředí, hydrofobní část tvoří jádro micely a hydrofilní část, která 

je na povrchu, tvoří obal micely. Povrchově aktivní látky zaujímají toto postavení 

v důsledku poklesu Gibbsovy energie. Nepolární konce tenzidů nejsou tak v kontaktu 

s hydrofilním prostředím. Tyto micely jsou také nazývány Hartleyovy. Velikost je dána 

chemickou strukturou tenzidů. Se zvětšující se délkou uhlovodíkového řetězce roste 

počet molekul tenzidu, který se shlukne do jedné micely. Toto je popisováno pomocí 

asociačního čísla, které se pohybuje nejčastěji v rozmezí 50 až 150 [16].  

 

 

 

 

 

 

 

Pokud zvýšíme koncentraci tenzidů v roztoku, dojde nejdříve ke zvětšování 

kulovitých micel. Po dalším přidání látky se začnou shlukovat sférické micely 

rovnoběžně za sebou a v důsledku hydrofobních interakcí se vytvoří nové větší shluky, 

nazývané válcovité micely. I tyto útvary se mohou dále shlukovat, jak vidíme na 

obrázku 6, a se zvyšující se koncentrací tvořit micely lamelární [16].  

 

 

 

 

 

Obr. 5 Asociativní typ micel [31,32]  

Obr. 6 Válcovité micely, lamelární micely [33] 
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2.3 Kationické tenzidy s kvartérním dusíkem 

2.3.1 Historický úvod 

Historicky první významnou látkou z kvartérních amoniových sloučenin (KAS) 

je benzalkonium-chlorid, který se již v roce 1935 začal používat v praxi a dodnes je 

v řadě přípravků jako konzervační látka nebo jako lokální antiseptikum [34]. Dokáže 

i v malých koncentracích zabíjet mnoho grampozitivních a gramnegativních bakterií, 

čehož je využíváno například v přípravku Dettol 0,2 %, antiseptickém spreji na 

dezinfekci kůže, ran a sliznic, nebo v pastilkách Septolete, v nichž má antibakteriální 

efekt při zánětech dutiny ústní [35].  

2.3.2 Významní zástupci 

V současnosti je registrováno velmi mnoho kationických tenzidů s kvartérním 

dusíkem s hojným využitím v různých oborech. Níže je zmíněno a zobrazeno několik 

zástupců významných pro farmaceutický průmysl (viz obr. 7) [34, 35]. 

 

Velmi významná látka s dezinfekčním a antiseptickým účinkem je 

benzoxonium. Nachází se v pastilkách či spreji Orofar. Další dlouho využívanou látkou 

je sůl cetylpyridinia, obsažená v pastilkách Neoseptolete, používaných k léčbě zánětů 

dutiny ústní. Strukturu KAS má také karbethopendecinium-bromid, což je účinná látka 

v nosních kapkách Mukoseptonex, v kapkách či masti do oka Ophtalmo-septonex 

a v antiseptických přípravcích na kůži. Syntéza této látky byla popsána českým 

patentem [36, 37]. Mezi další zástupce řadíme například benzododecinium-bromid, 

cetrimid, dechalinium-dichlorid, benzethonium-chlorid [35].  

2.3.3 Struktura kvartérních amoniových sloučenin a dezinfekční účinnost 

Aby měly kvartérní amoniové sloučeniny (KAS) dezinfekční účinnost, je 

důležitá jejich chemická struktura. Všechny tyto látky obsahují kvartérní dusík, tedy 

dusík, který je substituovaný čtyřmi substituenty. Jeden ze substituentů musí být dlouhý 

alkylový řetězec, optimálně o deseti až osmnácti uhlících. Tento řetězec může být dále 

substituován nějakou lipofilní skupinou, může obsahovat etherové vazby nebo 
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aromatické jádro. Další dva vodíky na dusíku jsou nahrazeny malými alkyly, nejčastěji 

methyly. Poslední substituent bývá opět methyl nebo benzyl. Další možností také je, že 

dusík je součástí heterocyklu [34].  

 

Mechanizmus účinku KAS jako dezinfekčních látek nejspíše využívá schopnosti 

silné adsorpce. Tyto tenzidy se velmi pevně naváží na povrch buněk mikroorganizmů, 

a tím zabrání respiraci těchto kmenů. Baktericidní účinek je způsoben také navázáním 

KAS na bílkoviny a nukleové kyseliny membrán, čímž dojde k narušení jejich struktury 

a následně k lýze buňky. Výhodou u těchto dezinficiencií je, že nepůsobí negativně na 

tkáně hostitele. Účinkují hlavně na grampozitivní bakterie, ale v jejich spektru účinku 

nalezneme i některé gramnegativní. Kromě antibakteriálního efektu vykazují 

i antifungální účinek. Nevýhodou je, že nepůsobí na většinu virů. Také mykobakterie 

a spóry jsou spíše rezistentní vůči KAS [38-40].  

 

Mezi výhody KAS patří tepelná stabilita těchto látek a také to, že jsou bezbarvé 

a bez zápachu. Jsou netoxické v účinné koncentraci. Jsou indikovány při bakteriálních 

a mykotických zánětech dutiny ústní ve formě pastilek, sprejů a ústních vod. Prakticky 

se u nich nevyskytují nežádoucí účinky. Velmi zřídka může nastat přecitlivělost na 

účinné látky. Využití nachází také jako antiseptické látky na kůži v okolí ran a k čištění 

a dezinfekci povrchů a chirurgických nástrojů. V literatuře bylo nalezeno i užití při 

tvorbě virových vakcín, kde není žádoucí přítomnost bakterií [38].  
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Obr. 7 Významní zástupci KAS 
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3. CÍL PRÁCE 

 

Diplomová práce obsahuje teoretickou a experimentální část. Cílem teoretické 

části bylo shrnout základní vlastnosti povrchově aktivních látek a jejich využití 

s důrazem na kationické tenzidy s kvartérním dusíkem.  

 

Úkolem v experimentální části bylo připravit tři řady homologů kationických 

tenzidů s kvartérním dusíkem v heterocyklu, substituované soli pyridinu (viz obr. 8). 

V této části bylo cílem naučit se postupy chemické syntézy a purifikace připravovaných 

látek a dále pomocí TLC (tenkovrstvá chromatografie) kontrolovat stav reakcí a čistotu 

produktu. 

 

Další část diplomové práce zahrnuje testování připravených sloučenin. Zde bylo 

záměrem změření hodnot kritických micelárních koncentrací a stanovení antibakteriální 

a antifungální účinnosti připravených sloučenin. U obou těchto vlastností bylo cílem 

zhodnotit vliv polohy hydrofilní skupiny a délky alkylového řetězce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 8 Navrhovaná schémata reakcí 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – SYNTÉZA 

4.1 Metodika syntézy 

4.1.1 Použité chemikálie 

Výchozí látky pro syntézu připravovaných tenzidů a rozpouštědla byly 

zakoupeny od firem Sigma-Aldrich a Merck v čistotě p.a. 

4.1.2 Tenkovrstvá chromatografie 

K monitorování průběhu reakcí a ověření čistoty produktů po krystalizaci byla 

využívána tenkovrstvá chromatografie (TLC). TLC byla prováděna na deskách 

Silufol 254 a DC-Alufolien Silica gel 60 F254. Chromatogramy byly vyvíjeny 

vzestupným způsobem v chromatografických komorách nasycených parami mobilní 

fáze, konkrétně ethyl-acetátem. K detekci přítomnosti kvartérního dusíku bylo použito 

Dragendorffovo činidlo. 

4.1.3 Krystalizace 

Jako čisticí metoda byla zvolena krystalizace. Látky byly krystalizovány z ethyl-

acetátu či diethyletheru, případně z jejich směsi. 

4.1.4 Přístrojové vybavení 

 Teplota tání byla měřena na bodotávku Intaco Micro (Intaco Micro, s. r. o., 

Česká republika). 

 Totožnost připravených látek byla ověřována nukleární magnetickou rezonancí 

(NMR) využitím analýzy 
1
H NMR a 

13
C NMR na přístrojích Varian Mercury Vx 

BB 300 a VNMR S 500 na Katedře anorganické a organické chemie 

Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (doc. PharmDr. Jiřím 

Kunešem, CSc.). Jednotlivá spektra byla zpracována programem MestReC 

4.7.4.0.  

 Elementární analýza (EA) byla provedena na přístroji EA 1110 CHNS 

instrument (CE instruments, Milano, Italy), na Katedře farmaceutické chemie 

a kontroly léčiv Faf UK (p. Věnceslavou Hronovou). 

 Automatické pipety Brand 
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4.2 Syntéza 4-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidů 

4.2.1 Syntéza 4-hydroxymethyl-1-decylpyridinium-bromidu 

Tab. 1 (VL: 4-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Decylbromid 221,19 

 

5,67 

 

0,0257 

 

1,0690 

 

5,31 

 
Produkt 10a 330,32 

 

6,04 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec decylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 5,67 g (5,31 ml). Směs 

byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 60 hodin. Stav 

reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 60 hodin 

 množství produktu: 3,88 g 

 výtěžek: 64,24 % 

 bod tání: 66–68 °C 

EA: vypočítáno: 58,18 % C; 8,54 % H; 4,24 % N; nalezeno: 58,37 % C; 8,68 % H; 

4,41 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.05 (d, J = 6.5 Hz, 2H, Ar-H), 8.03 (d, J = 6.3 Hz, 2H, 

Ar-H), 6.18 (d, J = 5.6 Hz, 1H, -OH), 4.83 – 4.77 (m, 2H, -CH2-OH), 4.59 (t, J = 14.5, 

7.3 Hz, 2H, N
+
-CH2-), 1.96 – 1.83 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 1.37 – 1.16 (m, 14H,-(CH2)7-

CH3), 0.83 (t, J = 6.7, 2.2 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (126 MHz, dmso) δ 162.79, 144.18, 124.48, 61.29, 60.12, 31.43, 30.85, 

29.05, 28.97, 28.81, 28.54, 28.52, 25.57, 22.24, 14.10. 
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4.2.2 Syntéza 4-hydroxymethyl-1-dodecylpyridinium-bromidu 

Tab. 2 (VL: 4-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Dodecylbromid 

 

249,23 

 

6,39 

 

0,0257 

 

1,0380 

 

6,16 

 
Produkt 12a 358,36 

 

6,56 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec dodecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 6,39 g (6,16 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 60 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 60 hodin 

 množství produktu: 2,80 g 

 výtěžek: 42,68 % 

 bod tání: 76–78 °C 

EA: vypočítáno: 60,33 % C; 9,00 % H; 3,91 % N; nalezeno: 60,28 % C; 9,06 % H; 

4,08 % N. 

1
H NMR (300 MHz, dmso) δ 9.03 (d, J = 6.3 Hz, 2H, Ar-H), 8.03 (d, J = 6.2 Hz, 2H, 

Ar-H), 6.06 (t, J = 5.8 Hz, 1H, -OH), 4.79 (d, J = 4.5 Hz, 2H, -CH2-OH), 4.56 (t, J = 7.4 

Hz, 2H, N
+
-CH2-), 1.93 – 1.81 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 1.34 – 1.13 (m, 18H,-(CH2)9-

CH3), 0.89 – 0.78 (m, 3H, -CH3). 

13
C NMR (75 MHz, dmso) δ 162.90, 144.21, 124.52, 61.31, 60.16, 31.46, 30.81, 29.17, 

29.09, 28.97, 28.88, 28.56, 25.56, 22.27, 14.13. 
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4.2.3 Syntéza 4-hydroxymethyl-1-tetradecylpyridinium-bromidu 

Tab. 3 (VL: 4-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Tetradecylbromid 

 

277,3 

 

7,13 

 

0,0257 

 

1,0160 

 

7,02 

 
Produkt 14a 386,43 

 

7,08 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec tetradecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 7,13 g (7,02 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 60 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 60 hodin 

 množství produktu: 1,56 g 

 výtěžek: 22,03 % 

 bod tání: 86–88 °C 

EA: vypočítáno: 62,17 % C; 9,39 % H; 3,62 % N; nalezeno: 62,38 % C; 9,45 % H; 

3,68 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.16 (d, J = 6.3 Hz, 2H, Ar-H), 8.32 (d, J = 6.1 Hz, 2H, 

Ar-H), 4.82 (d, J = 5.7 Hz, 2H, -CH2-OH), 4.63 (t, J = 7.6 Hz, 2H, N
+
-CH2-), 1.95 – 

1.81 (m, 2H, N
+
-CH2-CH2-), 1.37 – 1.11 (m, 22H,-(CH2)11-CH3), 0.83 (t, J = 6.7 Hz, 

3H, -CH3). 

13
C NMR (126 MHz, dmso) δ 163.96, 145.52, 126.97, 60.69, 31.45, 29.21, 29.16, 

29.07, 28.94, 28.86, 28.55, 25.54, 22.25, 14.12. 
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4.2.4 Syntéza 4-hydroxymethyl-1-hexadecylpyridinium-bromidu 

Tab. 4 (VL: 4-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Hexadecylbromid 

 

305,35 

 

7,85 

 

0,0257 

 

1,0000 

 

7,85 

 
Produkt 16a 414,48 

 

7,58 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec hexadecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 7,85 g (7,85 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 60 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 60 hodin 

 množství produktu: 2,27 g 

 výtěžek: 29,95 % 

 bod tání: 87–89 °C 

EA: vypočítáno: 63,75 % C; 9,73 % H; 3,38 % N; nalezeno: 63,89 % C; 9,85 % H; 

3,30 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.03 (d, J = 6.5 Hz, 2H, Ar-H), 8.03 (d, J = 6.2 Hz, 2H, 

Ar-H), 6.19 – 6.14 (m, 1H, -OH), 4.81 – 4.76 (m, 2H, -CH2-OH), 4.56 (t, J = 7.4 Hz, 

2H, N
+
-CH2-), 1.94 – 1.81 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 1.29 – 1.16 (m, 26H,-(CH2)13-CH3), 

0.84 (t, J = 6.8 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (126 MHz, dmso) δ 162.96, 144.18, 124.53, 61.30, 60.14, 31.45, 30.81, 

29.21, 29.16, 29.09, 28.96, 28.86, 28.55, 25.56, 22.25, 14.11. 
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4.2.5 Syntéza 4-hydroxymethyl-1-oktadecylpyridinium-bromidu 

Tab. 5 (VL: 4-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

1,00 

 

0,0092 

 

- 

 

- 

 
Oktadecylbromid 

 

333,40 

 

4,27 

 

0,0128 

 

- 

 

- 

 
Produkt 18a 442,53 

 

4,07 

 

0,0092 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 1,00 g VL byl rozpuštěn v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec oktadecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 4,27 g. Směs byla 

zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 60 hodin. Stav reakce 

byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo rozpouštědlo 

oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 60 hodin 

 množství produktu: 2,93 g 

 výtěžek: 72,00 % 

 bod tání: 90–93 °C 

EA: vypočítáno: 65,14 % C; 10,02 % H; 3,17 % N; nalezeno: 65,27 % C; 9,95 % H; 

3,15 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.00 (d, J = 6.2 Hz, 2H, Ar-H), 8.02 (d, J = 6.1 Hz, 2H, 

Ar-H), 4.79 (d, J = 8.6 Hz, 2H, -CH2-OH), 4.55 (t, J = 7.4 Hz, 2H, N
+
-CH2-), 

1.92 – 1.84 (m, 2H, N
+
-CH2-CH2-), 1.31 – 1.17 (m, 30H,-(CH2)15-CH3), 0.84 (t, J = 

6.6 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (126 MHz, dmso) δ 162.78, 144.19, 124.49, 61.33, 60.19, 31.45, 30.78, 

29.20, 29.16, 29.08, 28.96, 28.86, 28.54, 25.55, 22.25, 14.11. 
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4.3 Syntéza 3-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidů 

4.3.1 Syntéza 3-hydroxymethyl-1-decylpyridinium-bromidu 

Tab. 6 (VL: 3-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

1,1350 

 

1,76 

 
Decylbromid 

 

221,19 

 

5,68 

 

0,0257 

 

1,0690 

 

5,31 

 
Produkt 10b 330,32 

 

6,04 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec decylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 5,68 g (5,31 ml). Směs 

byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 120 hodin. Stav 

reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 120 hodin 

 množství produktu: 5,04 g 

 výtěžek: 83,36 % 

 bod tání: 52–54 °C 

EA: vypočítáno: 58,18 % C; 8,54 % H; 4,24 % N; nalezeno: 58,09 % C; 8,70 % H; 
4,94 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.06 (s, 1H, Ar-H), 9.03 (d, J = 6.0 Hz, 1H, Ar-H), 8.51 

(d, J = 8.0 Hz, 1H, Ar-H), 8.12 (dd, J = 8.0, 6.0 Hz, 1H, Ar-H), 4.73 – 4.66 (m, 2H,  

-CH2-OH), 4.62 (t, J = 7.5 Hz, 2H, N
+
-CH2-), 1.93 – 1.84 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 

1.31 – 1.07 (m, 14H,-(CH2)7-CH3), 0.83 (t, J = 6.8 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (126 MHz, dmso) δ 143.49, 143.21, 143.08, 142.42, 127.62, 60.86, 59.53, 

31.42, 30.95, 29.02, 28.93, 28.79, 28.54, 25.55, 22.24, 14.11. 
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4.3.2 Syntéza 3-hydroxymethyl-1-dodecylpyridinium-bromidu 

Tab. 7 (VL: 3-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

1,1350 

 

1,76 

 
Dodecylbromid 

 

249,23 

 

6,40 

 

0,0257 

 

1,0380 

 

6,17 

 
Produkt 12b 358,36 

 

6,56 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec dodecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 6,40 g (6,17 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 120 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 120 hodin 

 množství produktu: 5,48 g 

 výtěžek: 83,41 % 

 bod tání: 62–64 °C 

EA: vypočítáno: 60,33 % C; 9,00 % H; 3,91 % N; nalezeno: 60,12 % C; 9,20 % H; 

4,04 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.06 (s, 1H, Ar-H), 9.03 (d, J = 6.0 Hz, 1H, Ar-H), 8.51 

(d, J = 8.0 Hz, 1H, Ar-H), 8.12 (dd, J = 8.0, 6.0 Hz, 1H, Ar-H), 4.71 – 4.68 (m, 2H,  

-CH2-OH), 4.61 (t, J = 7.5 Hz, 2H, N
+
-CH2-), 1.94 – 1.84 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 

1.33 – 1.16 (m, 18H,-(CH2)9-CH3), 0.83 (t, J = 6.7 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (126 MHz, dmso) δ 143.50, 143.22, 143.08, 142.41, 127.63, 60.86, 59.54, 

31.43, 30.93, 29.14, 29.06, 28.85, 28.76, 28.54, 25.55, 22.23, 14.10. 
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4.3.3 Syntéza 3-hydroxymethyl-1-tetradecylpyridinium-bromidu 

Tab. 8 (VL: 3-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

1,1350 

 

1,76 

 
Tetradecylbromid 277,3 

 

7,13 

 

0,0257 

 

1,0160 

 

7,02 

 
Produkt 14b 386,43 

 

7,08 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec tetradecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 7,13 g (7,02 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 120 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 120 hodin 

 množství produktu: 5,80 g 

 výtěžek: 81,92 % 

 bod tání: 69–71 °C 

EA: vypočítáno: 62,17 % C; 9,39 % H; 3,62 % N; nalezeno: 631,77 % C; 9,53 % H; 

3,68 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.05 (s, 1H, Ar-H), 9.01 (d, J = 6.1 Hz, 1H, Ar-H), 8.50 

(d, J = 8.0 Hz, 1H, Ar-H), 8.12 (dd, J = 8.0, 6.0 Hz, 1H, Ar-H), 4.74 – 4.69 (m, 2H,  

-CH2-OH), 4.61 (t, J = 7.5 Hz, 2H, N
+
-CH2-), 1.93 – 1.85 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 1.22 

(s, 22H,-(CH2)11-CH3), 0.83 (t, J = 6.6 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (126 MHz, dmso) δ 143.50, 143.22, 143.07, 142.42, 127.63, 60.87, 59.54, 

31.43, 30.95, 29.20, 29.18, 2914, 29.08, 28.93, 28.85, 28.53, 25.55, 22.23, 14.09. 
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4.3.4 Syntéza 3-hydroxymethyl-1-hexadecylpyridinium-bromidu 

Tab. 9 (VL: 3-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

1,1350 

 

1,76 

 
Hexadecylbromid 

 

305,35 

 

7,85 

 

0,0257 

 

1,0000 

 

7,85 

 
Produkt 16b 414,48 

 

7,58 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec hexadecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 7,85 g (7,85 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 120 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 120 hodin 

 množství produktu: 4,09 g 

 výtěžek: 53,82 % 

 bod tání: 74–76 °C 

EA: vypočítáno: 63,75 % C; 9,73 % H; 3,38 % N; nalezeno: 62,84 % C; 9,77 % H; 

3,50 % N. 
1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.05 (s, 1H, Ar-H), 9.02 (d, J = 6.0 Hz, 1H, Ar-H), 8.50 

(d, J = 8.0 Hz, 1H, Ar-H), 8.12 (dd, J = 8.0, 6.0 Hz, 1H, Ar-H), 4.70 (d, J = 9.8 Hz, 2H, 

-CH2-OH), 4.61 (t, J = 7.5 Hz, 2H, N
+
-CH2-), 1.93 – 1.85 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 1.29 

– 1.16 (m, 26H,-(CH2)13-CH3), 0.83 (t, J = 6.7 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (75 MHz, dmso) δ 162.90, 144.21, 124.52, 61.31, 60.16, 31.46, 30.81, 29.17, 

29.09, 28.97, 28.88, 28.56, 25.56, 22.27, 14.13. 
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4.3.5 Syntéza 3-hydroxymethyl-1-oktadecylpyridinium-bromidu 

Tab. 10 (VL: 3-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

1,00 

 

0,0092 

 

- - 

Oktadecylbromid 

 

333,40 

 

4,27 

 

0,0128 

 

0,9760 

 

4,38 

 
Produkt 18b 442,53 

 

4,07 

 

0,0092 

 

- - 

Reakční schéma: 

Pracovní postup: 1,00 g VL byl rozpuštěn v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec oktadecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 4,27 g (4,38 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 120 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 120 hodin 

 množství produktu: 2,54 g 

 výtěžek: 62,41 % 

 bod tání: 78–81 °C 

EA: vypočítáno: 65,14 % C; 10,02 % H; 3,17 % N; nalezeno: 64,39 % C; 9,87 % H; 
3,20 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.05 (s, 1H, Ar-H), 9.01 (d, J = 6.0, 1.2 Hz, 1H, Ar-H), 

8.50 (d, J = 8.0 Hz, 1H, Ar-H), 8.12 (dd, J = 8.0, 6.0 Hz, 1H, Ar-H), 4.73 – 4.70 (m, 2H, 

-CH2-OH), 4.61 (t, J = 7.5 Hz, 2H, N
+
-CH2-), 1.93 – 1.86 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-),  

1.29 – 1.17 (m, 30H,-(CH2)15 -CH3), 0.83 (t, J = 6.8 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (75 MHz, dmso) δ 162.90, 144.21, 124.52, 61.31, 60.16, 31.46, 30.81, 29.17, 

29.09, 28.97, 28.88, 28.56, 25.56, 22.27, 14.13. 
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4.4 Syntéza 2-hydroxymethyl-1-alkylpyridinuim-bromidů 

4.4.1 Syntéza 2-hydroxymethyl-1-decylpyridinium-bromidu 

Tab. 11 (VL: 2-hydroxymethylpyridin) 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

1,1330 

 

1,77 

 
Decylbromid 

 

221,19 

 

5,68 

 

0,0257 

 

1,0690 

 

5,31 

 
Produkt 10c 330,32 

 

6,04 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec decylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 5,68 g (5,31 ml). Směs 

byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 90 hodin. Stav 

reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 90 hodin 

 množství produktu: 0,81 g 

 výtěžek: 13,39 % 

 bod tání: 83–85 °C 

EA: vypočítáno: 58,18 % C; 8,54 % H; 4,24 % N; nalezeno: 58,25 % C; 8,68 % H; 

4,35 % N. 
1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.09 (dd, J = 6.3, 1.4 Hz, 1H, Ar-H), 8.58 (td, J = 7.9, 

1.3 Hz, 1H, Ar-H), 8.19 (dd, J = 8.1, 1.5 Hz, 1H, Ar-H), 8.03 (ddd, J = 7.6, 6.0, 1.5 Hz, 

1H, Ar-H), 6.55 (t, J = 5.8 Hz, 1H, -OH), 4.92 (d, J = 5.8 Hz, 2H, -CH2-OH), 4.56 – 

4.48 (m, 2H, N
+
-CH2-), 1.90 – 1.79 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 1.39 – 1.17 (m, 14H,-

(CH2)7-CH3), 0.84 (t, J = 6.7 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (126 MHz, dmso) δ 157.79, 145.69, 145.58, 126.78, 126.26, 58.89, 56.54, 

31.43, 30.23, 29.04, 28.98, 28.82, 28.62, 25.85, 22.25, 14.11. 
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4.4.2 Syntéza 2-hydroxymethyl-1-dodecylpyridinium-bromidu 

Tab. 12 (VL: 2-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

1,1330 

 

1,77 

 
Dodecylbromid 

 

249,23 

 

6,40 

 

0,0257 

 

1,0380 

 

6,17 

 
Produkt 12c 358,36 

 

6,56 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec dodecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 6,40 g (6,17 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 90 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 90 hodin 

 množství produktu: 0,49 g 

 výtěžek: 7,47 % 

 bod tání: 86–88 °C 

EA: vypočítáno: 60,33 % C; 9,00 % H; 3,91 % N; nalezeno: 61,07 % C; 8,79 % H; 

4,02 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.19 – 8.95 (m, 1H, Ar-H), 8.67 – 8.49 (m, 1H, Ar-H), 

8.29 – 8.10 (m, 1H, Ar-H), 8.10 – 7.96 (m, 1H, Ar-H), 6.55 (s, 1H, -OH), 5.08 – 4.72 

(m, 2H, -CH2-OH), 4.60 – 4.30 (m, 2H, N
+
-CH2-), 2.01 – 1.67 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 

1.50 – 1.01 (m, 18H,-(CH2)9-CH3), 0.95 – 0.67 (m, 3H, -CH3). 

13
C NMR (75 MHz, dmso) δ 162.90, 144.21, 124.52, 61.31, 60.16, 31.46, 30.81, 29.17, 

29.09, 28.97, 28.88, 28.56, 25.56, 22.27, 14.13. 
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4.4.3 Syntéza 2-hydroxymethyl-1-tetradecylpyridinium-bromidu 

Tab. 13 (VL: 2-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

1,1330 

 

1,77 

 
Tetradecylbromid

d 

277,3 

 

7,13 

 

0,0257 

 

1,0160 

 

7,02 

 
Produkt 14c 386,43 

 

7,07 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec tetradecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 7,13 g (7,02 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 90 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 90 hodin 

 množství produktu: 1,26 g 

 výtěžek: 17,80 % 

 bod tání: 97–99 °C 

EA: vypočítáno: 62,17 % C; 9,39 % H; 3,62 % N; nalezeno: 62,17 % C; 10,01 % H; 

4,18 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.11 (dd, J = 6.3, 1.2 Hz, 1H, Ar-H), 8.58 (td, J = 7.9, 

1.4 Hz, 1H, Ar-H), 8.19 (dd, J = 8.0, 1.5 Hz, 1H, Ar-H), 8.03 (ddd, J = 7.7, 5.9, 1.5 Hz, 

1H, Ar-H), 6.64 (t, J = 5.9 Hz, 1H, -OH), 4.91 (d, J = 4.9 Hz, 2H, -CH2-OH), 4.56 – 

4.50 (m, 2H, N
+
-CH2-), 1.89 – 1.80 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 1.37 – 1.18 (m, 22H,-

(CH2)11-CH3), 0.83 (t, J = 6.7 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (126 MHz, dmso) δ 157.85, 145.70, 145.56, 126.83, 126.25, 58.87, 56.54, 

31.45, 30.26, 29.23, 29.21, 29.18, 29.11, 29.00, 28.87, 28.65, 25.87, 22.25, 14.11. 
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4.4.4 Syntéza 2-hydroxymethyl-1-hexadecylpyridinium-bromidu 

Tab. 14 (VL: 2-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

2,00 

 

0,0183 

 

1,1330 

 

1,77 

 
Hexadecylbromid 

 

305,35 

 

7,85 

 

0,0257 

 

1,0000 

 

7,85 

 
Produkt 16c 414,48 

 

7,58 

 

0,0183 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 2,00 g VL byly rozpuštěny v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec hexadecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 7,85 g (7,85 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 90 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 90 hodin 
 množství produktu: 0,93 g 

 výtěžek: 12,27 % 

 bod tání: 101–103 °C 

EA: vypočítáno: 63,75 % C; 9,73 % H; 3,38 % N; nalezeno: 64,22 % C; 9,79 % H; 

3,62 % N. 
1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.07 (dd, J = 6.2, 1.5 Hz, 1H, Ar-H), 8.57 (td, J = 7.8, 

1.4 Hz, 1H, Ar-H), 8.19 (dd, J = 8.1, 1.5 Hz, 1H, Ar-H), 8.03 (ddd, J = 7.8, 6.1, 1.6 Hz, 

1H, Ar-H), 6.55 (t, J = 5.8 Hz, 1H, -OH), 4.92 (d, J = 5.8 Hz, 2H, -CH2-OH), 4.54 – 

4.48 (m, 2H, N
+
-CH2-), 1.88 – 1.80 (m, 2H, N

+
-CH2-CH2-), 1.37 – 1.16 (m, 26H,-

(CH2)13-CH3), 0.84 (t, J = 6.6 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (126 MHz, dmso) δ 157.80, 145.69, 145.59, 126.77, 126.27, 58.91, 56.55, 

31.45, 30.23, 29.21, 29.17, 29.11, 29.00, 28.86, 28.64, 25.87, 22.25, 14.12. 
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4.4.5 Syntéza 2-hydroxymethyl-1-oktadecylpyridinium-bromidu 

Tab. 15 (VL: 2-hydroxymethylpyridin) 

Název látky Mr 

[g/mol] 

m [g] n [mol] ρ [g/cm3] V [ml] 

VL 109,13 

 

1,00 

 

0,0092 

 

1,1330 

 

0,88 

 
Oktadecylbromid 

 

333,40 

 

4,27 

 

0,0128 

 

0,9760 

 

4,38 

 
Produkt 18c 442,53 

 

4,07 

 

0,0092 

 

- 

 

- 

 
Reakční schéma: 

Pracovní postup: 1,00 g VL byly rozpuštěn v absolutním ethanolu, poté byl přidán 

alkylový řetězec oktadecylbromid v nadbytku v poměru 1 : 1,4, tedy 4,27 g (4,38 ml). 

Směs byla zahřívána za stálého míchání pod zpětným chladičem přibližně 90 hodin. 

Stav reakce byl průběžně kontrolován pomocí TLC, dokud látky reagovaly. Poté bylo 

rozpouštědlo oddestilováno na vakuové odparce do konstantní hmotnosti a produkt 

rekrystalizován.  

Výsledky: 

 reakční doba: 90 hodin 

 množství produktu: 0,42 g 

 výtěžek: 10,32 % 

 bod tání: 102–104 °C  

EA: vypočítáno: 65,14 % C; 10,02 % H; 3,17 % N; nalezeno: 64,94 % C; 10,34 % H; 

3,53 % N. 

1
H NMR (500 MHz, dmso) δ 9.04 (d, J = 6.6 Hz, 1H, Ar-H), 8.63 – 8.52 (m, 1H, Ar-H), 

8.18 (d, J = 8.2 Hz, 1H, Ar-H), 8.08 – 7.98 (m, 1H, Ar-H), 6.34 – 6.17 (m, 1H, -OH), 

5.01 – 4.84 (m, 2H, -CH2-OH), 4.56 – 4.41 (m, 2H, N
+
-CH2-), 1.91 – 1.77 (m, 2H, N

+
-

CH2-CH2-), 1.27 – 1.17 (m, 30H,-(CH2)15-CH3), 0.84 (t, J = 6.6 Hz, 3H, -CH3). 

13
C NMR (75 MHz, dmso) δ 162.90, 144.21, 124.52, 61.31, 60.16, 31.46, 30.81, 29.17, 

29.09, 28.97, 28.88, 28.56, 25.56, 22.27, 14.13. 
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4.5 Diskuze a komentář 

Syntéza kationických tenzidů (konkrétně derivátů 4-hydroxymethyl-1- 

alkylpyridinium-bromidu, derivátů 3-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu 

a derivátů 2-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu) byla provedena na principu 

nukleofilní substituce. Nukleofilem je vždy derivát pyridinu, který reaguje 

s alkylbromidem různé délky, a dochází tak ke kvarternizaci dusíku a ke vzniku 

kvartérní amoniové soli. Syntéza je tedy jednokroková reakce. Každá řada látek 

obsahuje 5 homologů lišících se délkou alkylového řetězce od C10 po C18 vždy se 

sudým počtem atomů uhlíku. Na pyridinovém jádře je navázána hydroxymethylová 

skupina, která je v první sérii v poloze 4 pyridinu, ve druhé v poloze 3 a ve třetí 

v poloze 2. Obecná rovnice je znázorněna na obrázku 9.  

 

 

 

 

 

 

Poněkud složitější než samotná syntéza byla izolace připravovaných látek 

z roztoku. Reakce byly provedeny s nadbytkem alkylačního činidla, ovšem i tak 

produkty vždy obsahovaly stopy výchozí látky a následné čištění snížilo výtěžnost 

reakcí. 

V tabulkách níže (tab. 16, 17, 18) je pro lepší přehlednost uvedena výtěžnost 

jednotlivých reakcí. Deriváty 4-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu vyžadovaly 

k dočištění několikanásobnou rekrystalizaci, což se negativně projevilo na množství 

získaného produktu. Nejvyšší výtěžnost byla u derivátů 3-hydroxymethyl-1- 

alkylpyridinium-bromidu, kde byla dosažena 83% produktivita reakce. U poslední řady 

(deriváty 2-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu) bylo získáno velmi malé 

množství produktů, neboť hydroxymethylová skupina v poloze dvě stericky brání 

navázání alkylového řetězce na dusík. V této poslední řadě se výtěžnost reakcí 

pohybovala pouze od 7 do 13 %.  

Obr. 9 Schéma přípravy 
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R = C10-C18 

S rostoucí délkou alkylového řetězce v jednotlivých řadách se také zvyšuje 

teplota tání daných produktů. Tato závislost je rovněž uvedena v tabulkách 16, 17, 18. 

 

Tab. 16 Výsledky syntézy derivátů 4-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu 

Deriváty 4-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu 

Počet uhlíků Struktura Mr Teplota tání[°C] Výtěžek [%] 

C10 

 

330,32 66-68 64,24 

C12 358,36 76-78 42,68 

C14 386,43 86-88 22,03 

C16 414,48 87-89 29,95 

C18 442,53 90-93 72,00 

 

Tab. 17 Výsledky syntézy derivátů 3-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu 

 Deriváty 3-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu  

Počet uhlíků Struktura Mr Teplota tání[°C] Výtěžek[%] 

C10  

 

330,32 52-54 83,36 

C12 358,36 62-64 83,41 

C14 386,43 69-71 81,92 

C16 414,48 74-76 53,82 

C18 442,53 78-81 62,41 

 

Tab. 18 Výsledky syntézy derivátů 2-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu 

Deriváty 2-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu 

Počet uhlíků Struktura Mr Teplota tání [°C] Výtěžek[%] 

C10 

 

330,32 83-85 13,39 

C12 358,36 86-88 7,47 

C14 386,43 97-99 17,80 

C16 414,48 101-103 12,27 

C18 442,53 102-104 10,32 

R = C10-C18 

R = C10-C18 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – MĚŘENÍ CMC 

5.1 Metodika 

5.1.1 Princip stanovení CMC 

Pro stanovení hodnot kritické micelární koncentrace byla zvolena 

konduktometrická metoda, při níž se pozoruje závislost vodivosti roztoku na zvyšující 

se koncentraci tenzidu. 

V místě dosažení hodnoty CMC dochází na jinak přímkové závislosti ke zlomu, 

po němž je průběh funkce i nadále přímkový, avšak s menší směrnicí (graf 3).  

Stanovení je uspořádáno jako monotónní automatická titrace destilované vody 

roztokem tenzidu s kontinuálním záznamem hodnot specifické vodivosti. 

  

5.1.2 Testované látky 

Hodnotu CMC jsem stanovovala u všech tří připravených homologických řad 

popsaných v syntetické části.  

 

Graf 3 Závislost vodivosti na koncentraci tenzidu 
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5.1.3 Aparatura 

Přístroje, zařízení a software 

Konduktometr Tristar Orion, Thermo Scientific, USA 

Konduktometrická cela 013005MD, Thermo Scientific, USA 

Pumpa lineární Lineomat, VEB MLW Labortechnik Ilmenau, SRN 

Míchačka magnetická AREX, VELP Scientifica srl, Itálie 

Termostat U1, VEB MLW Prüfgeräte-Werk Medingen, NDR 

Software pro ovládání konduktometru Orion Navigator21, Thermo Scientific, USA 

 

Aparaturní sestava  

Lineární pumpa byla osazena 5ml jednorázovou injekční stříkačkou zakončenou 

jehlou Luer s vnějším průměrem 1,2 mm (gauge 18), která byla prodloužena 12cm 

polyethylenovou kanylou. Pumpa byla nastavena na rychlost dávkování stupně C10, což 

odpovídalo rychlosti toku 0,2 ml/min. Kanylou vytékal titrační roztok tenzidu do 

objemu 11 ml destilované vody umístěné ve speciální nádobě, do níž byla dále 

ponořena konduktometrická cela a magnetické míchadlo. Nádoba byla vložena do 

termostatovacího pláště, vyhřívaného připojeným termostatem v režimu externí 

cirkulace. Teplota vody v plášti byla nastavena tak, aby byla vyšší než Krafftova teplota 

nejvyššího členu homologické řady tenzidů, které byly testovány. Termostatovací plášť 

byl posazen na pracovní desku míchačky, která zabezpečovala pohyb míchadla 

v kádince. Konduktometrická cela byla připojena ke konduktometru, který byl spojen 

s počítačem sériovým komunikačním kabelem přes rozhraní RS232/USB. 

Konduktometr byl za provozu plně ovládán programem Navigator21, který měření 

spouštěl, zastavoval a prováděl kontinuální sběr dat. 
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5.1.4 Postup měření CMC 

Injekční stříkačka byla naplněna roztokem tenzidu a vložena do pracovního 

prostoru lineární pumpy. Koncentrace roztoku byla odvozena z předpokládané hodnoty 

CMC. Kanyla byla ponořena do vody v titrační nádobě a spuštěno míchání. Na počítači 

byl spuštěn program Navigator21 a v něm programová sekvence Continuous 

Measurement. V této sekvenci byla nastavena celková doba měření (20 minut), rozsah 

měřených vodivostí a frekvence odečtu dat (3 sekundy). Poté bylo odstartováno měření 

a spuštěna lineární pumpa. Měření bylo ukončeno po spotřebování roztoku v injekční 

stříkačce, anebo za situace, kdy bylo z grafu titrace patrné, že obě lineární části titrační 

křivky (dále nazývané ramena křivky) jsou zhruba stejně dlouhé. Každé měření bylo 

provedeno třikrát. Na grafu 4 vidíme hodnoty získané měřením v programu 

Navigator21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Výpočet CMC 

Data získaná měřením byla zkopírována do programu MS Excel. V MS Excel 

byla provedena jako první transformace osy času na osu koncentrací podle parametrů 

definujících měření (startovní objem kapaliny v titrační nádobě, koncentrace titračního 

Graf 4 Graf z programu Navigator21 – závislost vodivosti na čase 
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roztoku a rychlost dávkování roztoku). Dále byla titrační křivka rozdělena na tři části, 

horní a dolní rameno a přechodovou část (graf 5). Obě ramena křivky byla proložena 

přímkou, u které program vypočetl rovnici přímky a koeficient determinace. Délka 

ramen použitá k výpočtu byla volena zkoušením podle dosaženého koeficientu 

determinace, který nesměl klesnout pod hodnotu 0,999. Každé rameno obsahovalo od 

50 do 100 experimentálních dvojic koncentrace–vodivost. Ze získaných rovnic přímek 

byl vypočten jejich průsečík na ose koncentrací a ten byl stanoven jako hodnota CMC.  

 

Vztah pro převod času zaznamenaného Orionem na koncentraci tenzidu: 

Ct = Czás/(1 + Vstart/(vinj*t)) 

  

Ct  koncentrace v čase t 

Czás   koncentrace tenzidu v injekční stříkačce 

Vstart   počáteční objem vody v titrační nádobě 

vinj  rychlost dávkování roztoku injekční stříkačkou 

t  čas zaznamenaný programem Orion 

 

 

 

 

 

Graf 5 Zpracování výsledků v programu MS Excel 
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5.2 Výsledky měření CMC 

V tabulkách 19, 20, 21 jsou shrnuty výsledky měření kritické micelární 

koncentrace. 

Tab. 19 Výsledky CMC derivátů 4-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu 

Počet C alkylu 
Koncentrace titračního 

roztoku [mol.l
-1

] CMC [mol.l
-1

] log CMC 

10 0,2500 0,05139 -1,28915 

12 0,1500 0,00945 -2,02448 

14 0,0200 0,00287 -2,54257 

16 0,0150 0,00107 -2,96966 

18 0,0150 0,00056 -3,25249 

 

Tab. 20 Výsledky CMC derivátů 3-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu 

Počet C alkylu 
Koncentrace titračního 

roztoku [mol.l
-1

] CMC [mol.l
-1

] log CMC 

10 0,2500 0,04978 -1,30291 

12 0,1500 0,01523 -1,81744 

14 0,0200 0,00295 -2,53037 

16 0,0150 0,00099 -3,00649 

18 0,0150 0,00055 -3,26194 

 

Tab. 21 Výsledky CMC derivátů 2-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu 

Počet C alkylu 
Koncentrace titračního 

roztoku [mol.l
-1

] CMC [mol.l
-1

] log CMC 

10 0,2500 0,052334 -1,28122 

12 0,1500 0,007074 -2,15032 

14 0,0200 0,003372 -2,4721 

16 0,0150 0,001044 -2,98122 

18 0,0075 0,000465 -3,33243 
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5.3 Diskuze a komentář 

Abych experimentálně prokázala, že syntetizované látky splňují vlastnosti 

tenzidů, byla u nich stanovena CMC. 

 

Kritická micelární koncentrace byla měřena pomocí konduktometrické metody, 

která je vhodná u iontových tenzidů. Tato metoda byla zvolena kvůli časové 

nenáročnosti a malé spotřebě vzorků. Měření bylo provedeno za teploty 50 °C, podle 

odhadu Krafftovy teploty nejvyššího člena homologické řady testovaných tenzidů. 

Hodnoty CMC byly stanoveny u všech tří připravených řad povrchově aktivních látek. 

  

Výsledky jsou shrnuty v tabulkách 19, 20, 21 a znázorněny graficky (graf 6,7,8). 

Hodnoty kritické micelární koncentrace se pohybují od 0,04 mol.l
-1

,
 

u derivátů 

s nejkratším počtem uhlíků v postranním řetězci, do 0,0005 mol.l
-1

, u analogů 

s nejdelším alkylovým řetězcem. Byla prokázaná korelace s výše zmíněným Traubeho 

pravidlem, které říká, že hodnota CMC v homologické řadě tenzidů klesá s narůstající 

délkou uhlovodíkového řetězce [26]. Vliv polohy hydrofilní (hydroxymethylové) 

skupiny na pyridinovém jádře na hodnotu CMC nebyl pozorován. 

 

 

Graf 6 Závislost log CMC na délce alkylu u první řady látek 
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Graf 7 Závislost log CMC na délce alkylu u druhé řady látek 

Graf 8 Závislost log CMC na délce alkylu u třetí řady látek 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – DEZINFEKČNÍ  

ÚČINNOST 

6.1 Metodika 

6.1.1 Stanovení antibakteriální účinnosti 

In vitro antibakteriální aktivity byly testovány na osmi bakteriálních kmenech 

(Staphylococcus aureus CCM 4516/08, S. aureus MRSA H 5996/08, S. epidermidis 

H 6966/08, Enterococcus sp. J 14365/08, Escherichia coli CCM 4517, Klebsiella 

pneumoniae D 11750/08, K. pneumoniae ESBL J 14368/08, Pseudomonas aeruginosa 

CCM 1961). Kmeny bakterií pocházející z České sbírky mikroorganismů v Brně 

(CCM) sloužily jako kontrola kvality ostatních testovaných kmenů, které byly klinicky 

izolovány od pacientů a jsou součástí sbírky mikrobiologické laboratoře Katedry 

biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové. Před vlastním testováním byly pasážovány na Mueller–Hintonově agaru 

(HiMedia, Cadersky–Envitek, Česká republika). Minimální inhibiční koncentrace 

(MIC) byly určeny na základě mikrodiluční bujonové metody dle standardu M07-A07. 

Mueller–Hintonovo medium (MH) bylo upraveno na pH 7,4 (±0,2). Dimethylsulfoxid 

(Sigma, Česká republika) slouží jako rozpouštědlo pro všechny vzorky, jeho 

koncentrace však nepřesáhla 2 %. Jamky na mikrodilučním zásobníku obsahovaly 

200 μl media a dvakrát ředěný roztok připravených látek (500-0,49 μmol/l). Do jamek 

bylo naočkováno 10 μl bakteriální suspenze. Koncentrace bakteriálního inokula ve 

sterilní vodě odpovídala 0,5 stupňům McFarlandovy stupnice (1,5 × 108 CFU/ml). 

Hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC) byly odečteny vizuálně po 24 

a 48 hodinách po inkubaci při teplotě 35 °C. MIC je koncentrace, při které dochází 

k úplnému zastavení růstu bakterií.  
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6.1.2 Stanovení antifungální účinnosti 

In vitro antifungální aktivity byly testovány na osmi klinicky izolovaných 

houbách. Čtyři z nich patří mezi kvasinky (Candida albicans ATCC 44859, Candida 

krusei E 28, Candida tropicalis 156, Candida glabrata 20/I,) a čtyři z nich řadíme mezi 

houby vláknité (Trichosporon asahii 1188, Aspergillus fumigatus 231, Absidia 

corymbifera 272, Trichophyton mentagrophytes 445). Kmeny patří do sbírky 

mykologické laboratoře Katedry biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty 

Univerzity Karlovy v Hradci Králové, část byla získána z České sbírky mikroorganismů 

v Brně (CCM), část z American Type Culture Collection (ATCC), zbytek představují 

klinické izoláty z biologických materiálů. ATCC kmeny, jako je C. albicans ATCC 

90028, C. parapsilosis ATCC 22019 a C. crusei ATCC 6258, slouží pro kontrolu 

kvality kmenů. 

 

Všechny izolované kmeny jsou před testováním udržovány na Sabouraudově 

dextrosovém agaru. Hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC, mg/l) byly získány 

na základě testování kmenů bakterií a hub pomocí mikrodiluční bujonové metody 

v destičkách. Antifungální aktivita byla testována podle modifikovaného standardu 

M27-A3 a M38-A2 (Clinical and Laboratory Standards Institute, USA). 
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6.2 Výsledky  

 Seznam testovaných bakterií a jejich zkratky: 

1. SA - Staphylococcus aureus CCM 4516/08 

2. MRSA - Staphylococcus aureus H 5996/08 

3. SE - Staphylococcus epidermidis H 6966/08 

4. EF - Enterococcus sp. J 14365/08 

5. EC - Escherichia coli CCM 4517 

6. KP - Klebsiella pneumonia D 11750/08 

7. KP-E - Klebsiella pneumoniae J 14368/08 

8. PA - Pseudomonas aeruginosa CCM 1961    

 Seznam testovaných fungálních mikroorganizmů a jejich zkratky: 

1. CA-1 - Candida albicans ATCC 44859 

2. CT - Candida tropicalis 156 

3. CK2 - Candida krusei E28 

4. CG - Candida glabrata 20/I 

5. TA - Trichosporon asahii 1188 

6. AF - Aspergillus fumigatus 231 

7. AC - Absidia corymbifera 272 

8. TM - Trichophyton mentagrophytes 445 

 

V tab. 22 na str. 49 jsou zaznamenány výsledky MIC látek z řady derivátů  

4-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu u bakteriálních kmenů. Testované látky 

jsou označeny dle délky alkylového řetězce 10a – 18a. Tab. 23 na str. 50 zahrnuje 

hodnoty 2. řady látek, konkrétně deriváty 3-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu 

(látky 10b – 18b), a obdobně je sestavena tab. 24 na str. 51 pro deriváty  

2-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu (označení látek 10c – 18c). 

 

Výsledky antifungální účinnosti jednotlivých sérií látek jsou obdobně shrnuty 

v tabulkách 25, 26, 27 na str. 52–54. Látky jsou opět označeny dle délky alkylového 

řetězce. 
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Tab. 22 MIC derivátů 4-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu u bakterií 

KMEN Délka 

inkubace 

Minimální inhibiční koncentrace (µmol.l
-1

) 

10a 12a 14a 16a 18a BA 

SA 24 h 7,81 1,95 7,81 - - 0,49 

48 h 15,62 3,90 7,81 - - 1,95 

MRSA 24 h 7,81 1,95 7,81 - - 0,49 

48 h 31,25 3,90 7,81 - - 0,49 

SE 24 h 7,81 3,90 7,81 - - 0,49 

48 h 15,62 15,62 7,81 - - 0,49 

EF 24 h 15,62 62,50 7,81 - - 0,49 

48 h 62,50 250,00 7,81 - - 0,98 

EC 24 h 31,25 125,00 31,25 - - 0,49 

48 h 62,50 500,00 31,25 - - 1,95 

KP 24 h 125,00 31,25 62,50 - - 0,49 

48 h 125,00 250,00 125,00 - - 0,49 

KP-E 24 h 125,00 31,25 125,00 - - 0,98 

48 h 125,00 125,00 125,00 - - 0,98 

PA 24 h 62,50 250,00 500,00 - - 3,9 

48 h 125,00 250,00 500,00 - - 3,9 

 

-  testovaná látka je nerozpustná v rozpouštědle dané metody (DMSO – dimethylsulfoxid) nebo byla 

vysrážena v testovacím médiu, tudíž nemohlo být měření provedeno 

BA   porovnávací látka – benzalkonium-chlorid 
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Tab. 23 MIC derivátů 3-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu u bakterií 

KMEN Délka 

inkubace 

Minimální inhibiční koncentrace (µmol.l
-1

) 

10b 12b 14b 16b 18b BA 

SA 24 h 125,00 0,49 0,98 0,49 0,49 0,49 

48 h 250,00 1,95 1,95 0,49 0,98 1,95 

MRSA 24 h 250,00 31,25 7,81 0,98 0,98 0,49 

48 h 250,00 31,25 7,81 0,98 0,98 0,49 

SE 24 h 250,00 15,62 3,90 1,95 1,95 0,49 

48 h 250,00 62,50 15,62 1,95 1,95 0,49 

EF 24 h 250,00 15,62 3,90 0,98 3,90 0,49 

48 h 250,00 15,62 7,81 0,98 15,62 0,98 

EC 24 h 250,00 31,25 15,62 3,90 62,50 0,49 

48 h 500,00 31,25 15,62 3,90 62,50 1,95 

KP 24 h >500,00 125,00 31,25 7,81 62,50 0,49 

48 h >500,00 125,00 31,25 7,81 62,50 0,49 

KP-E 24 h >500,00 125,00 31,25 7,81 62,50 0,98 

48 h >500,00 125,00 31,25 7,81 125,00 0,98 

PA 24 h >500,00 500,00 125,00 62,50 31,25 3,9 

48 h >500,00 500,00 125,00 125,00 62,50 3,9 

 

>500      kmen byl rezistentní k maximální testované koncentraci (500 µmol.l
-1

) 

BA      porovnávací látka – benzalkonium-chlorid 
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Tab. 24 MIC derivátů 2-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu u bakterií 

KMEN Délka 

inkubace 

Minimální inhibiční koncentrace (µmol.l
-1

) 

10c 12c 14c 16c 18c BA 

SA 24 h 125,00 3,90 0,98 1,95 - 0,49 

48 h 125,00 3,90 0,98 1,95 - 1,95 

MRSA 24 h 125,00 7,81 3,90 3,90 - 0,49 

48 h 125,00 7,81 3,90 15,62 - 0,49 

SE 24 h 125,00 7,81 15,62 3,90 - 0,49 

48 h 125,00 15,62 62,50 15,62 - 0,49 

EF 24 h 125,00 15,62 3,90 15,62 - 0,49 

48 h 125,00 15,62 7,81 31,25 - 0,98 

EC 24 h 125,00 15,62 7,81 15,62 - 0,49 

48 h 125,00 15,62 7,81 31,25 - 1,95 

KP 24 h >500,00 62,50 15,62 31,25 - 0,49 

48 h >500,00 62,50 15,62 31,25 - 0,49 

KP-E 24 h >500,00 31,25 15,62 31,25 - 0,98 

48 h >500,00 31,25 62,50 62,50 - 0,98 

PA 24 h >500,00 125,00 125,00 >125,00 - 3,9 

48 h >500,00 125,00 500,00 >125,00 - 3,9 

 

-   testovaná látka je nerozpustná v rozpouštědle dané metody (DMSO – dimethylsulfoxid) nebo 

byla vysrážena v testovacím médiu, tudíž nemohlo být měření provedeno 

BA    porovnávací látka – benzalkonium-chlorid 

>500      kmen byl rezistentní k maximální testované koncentraci (500 µmol.l
-1

) 
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Tab. 25 MIC derivátů 4-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu u hub 

KMEN Délka 

inkubace 

Minimální inhibiční koncentrace (µmol.l
-1

) 

10a 12a 14a 16a 18a BA 

CA-1 24 h 31,25 31,25 15,62 - - 0,49 

48 h 31,25 62,50 15,62 - - 0,49 

CT 24 h 7,81 7,81 3,90 - - 0,49 

48 h 15,62 15,62 15,62 - - 0,49 

CK2 24 h 7,81 7,81 3,90 - - 0,49 

48 h 15,62 31,25 3,90 - - 0,49 

CG 24 h 15,62 7,81 3,90 - - 0,49 

48 h 31,25 15,62 7,81 - - 0,49 

TA 24 h 31,25 31,25 62,50 - - 0,49 

48 h 62,50 62,50 62,50 - - 1,95 

AF 24 h 125,00 125,00 31,25 - - 0,98 

48 h 250,00 250,00 62,50 - - 3,9 

AC 24 h 125,00 62,50 62,50 - - 7,81 

48 h 250,00 125,00 62,50 - - 7,81 

TM 24 h 62,50 31,25 7,81 - - 0,98 

48 h 62,50 62,50 15,62 - - 0,98 

 

-  testovaná látka je nerozpustná v rozpouštědle dané metody (DMSO – dimethylsulfoxid) nebo byla 

vysrážena v testovacím médiu, tudíž nemohlo být měření provedeno 

BA   porovnávací látka – benzalkonium-chlorid 



53 

 

Tab. 26 MIC derivátů 3-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu u hub 

KMEN Délka 

inkubace 

Minimální inhibiční koncentrace (µmol.l
-1

) 

10b 12b 14b 16b 18b BA 

CA-1 24 h 500,00 125,00 31,25 3,90 3,90 0,49 

48 h 500,00 125,00 31,25 7,81 3,90 0,49 

CT 24 h 62,50 7,81 3,90 1,95 3,90 0,49 

48 h 500,00 7,81 15,62 7,81 3,90 0,49 

CK2 24 h 15,62 1,95 3,90 0,98 3,90 0,49 

48 h 125,00 3,90 7,81 3,90 3,90 0,49 

CG 24 h 31,25 1,95 3,90 0,98 3,90 0,49 

48 h 125,00 3,90 3,90 1,95 3,90 0,49 

TA 24 h >500,00 500,00 31,25 7,81 3,90 0,49 

48 h >500,00 500,00 62,50 15,62 3,90 1,95 

AF 24 h >500,00 250,00 31,25 37,81 3,90 0,98 

48 h >500,00 500,00 31,25 31,25 3,90 3,9 

AC 24 h >500,00 >500,00 125,00 15,62 3,90 7,81 

48 h >500,00 >500,00 125,00 31,25 3,90 7,81 

TM 24 h >500,00 500,00 31,25 3,90 3,90 0,98 

48 h >500,00 500,00 62,50 15,62 3,90 0,98 

 

BA    porovnávací látka – benzalkonium-chlorid 

>500      kmen byl rezistentní k maximální testované koncentraci (500 µmol.l
-1

) 
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Tab. 27 MIC derivátů 2-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu u hub 

KMEN Délka 

inkubace 

Minimální inhibiční koncentrace (µmol.l
-1

) 

10c 12c 14c 16c 18c BA 

CA-1 24 h 500,00 15,62    7,81                                                                7,81 - 0,49 

48 h 500,00 15,62 7,81 7,81 - 0,49 

CT 24 h 250,00 15,62 3,90 7,81 - 0,49 

48 h 500,00 15,62 3,90 7,81 - 0,49 

CK2 24 h 62,50 15,62 1,95 3,90 - 0,49 

48 h 250,00 15,62 3,90 3,90 - 0,49 

CG 24 h 125,00 7,81 1,95 3,90 - 0,49 

48 h 125,00 15,62 3,90 3,90 - 0,49 

TA 24 h >125,00 62,50 15,62 15,62 - 0,49 

48 h >125,00 125,00 62,5 15,62 - 1,95 

AF 24 h >125,00 125,00 31,25 15,62 - 0,98 

48 h >125,00 >125,00 31,25 15,62 - 3,9 

AC 24 h >125,00 >125,00 62,50 31,25 - 7,81 

48 h >125,00 >125,00 62,50 31,25 - 7,81 

TM 24 h >125,00 31,25 62,50 15,62 - 0,98 

48 h >125,00 31,25 62,50 15,62 - 0,98 

 

 

-  testovaná látka je nerozpustná v rozpouštědle dané metody (DMSO – dimethylsulfoxid) nebo byla 

vysrážena v testovacím médiu, tudíž nemohlo být měření provedeno 

BA   porovnávací látka – benzalkonium-chlorid 
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6.3 Diskuze a komentář 

Minimální inhibiční koncentrace (MIC) je nejnižší koncentrace chemické látky, 

která inhibuje viditelný růst mikroorganizmů. Byla odečtena po 24hodinové inkubaci  

a dále po 48 hodinách. Čím je nižší hodnota MIC, tím je tenzid účinnější jako 

dezinficiens.  

 

Testování byly podrobeny G-pozitivní koky, konkrétně Staphyloccocus spp. 

a Enterococcus spp., a dále také G-negativní tyčky Escherichia coli, Klebsiela spp. 

a Pseudomonas aeruginosa.  

 

Na antifungální účinnost byly testovány kvasinky (Candida spp.) a houby 

vláknité, konkrétně Trichosporon ascii, Aspergillus fumigatus, Absidia corymbifera 

a Trichophyton mentagrophytes. 

 

Účinnější byly obecně látky s delším alkylovým řetězcem. Velký vliv hrála 

i poloha hydroxymethylové skupiny na pyridinovém jádře, a to jak u antibakteriální, tak 

u antifungální aktivity se osvědčila substituce v poloze 3. Tyto tenzidy lépe inhibují  

G-pozitivní koky a účinnost na tyto bakterie je v porovnání s běžně používanou látkou 

benzalkonium-chlorid velmi podobná. 

 

Celková antifungální aktivita připravených látek byla nižší než u bakterií 

a bohužel nedosahovala účinnosti běžně používaných sloučenin. Můžeme pozorovat 

vyšší citlivost kvasinek na tyto dezinficiencia než u hub vláknitých. 

 

Z tab. 22 je patrné, že všechny tři testované látky jsou účinné na vybrané kmeny 

bakterií. Nejúčinnější derivát je s alkylovým řetězcem s 12 atomy uhlíku, a to na  

G-pozitivní koky (SA, MRSA, SE). Naopak na G-negativní tyčky (EC a PA) je jeho 

účinnost nižší.   
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Látky druhé řady (tab. 23) jsou účinnější než série předešlých sloučenin. Mají 

větší inhibiční potenciál. Nejlepší výsledky vykazují látky 14b, 16b, 18b. Látka 16b 

dosahuje nejnižších hodnot MIC, a to jak u G-pozitivních koků, tak i u G-negativních 

tyček. Látky 14b, 18b mají lepší účinnost na G-pozitivní koky. Látka 12b vykazuje 

viditelně lepší účinnost na G-pozitivní koky, na G-negativní bakterie je velmi málo 

účinná. Účinnost látky 10b je na všechny testované bakterie nízká. 

 

Účinnost derivátů 2-hydroxymethyl-1-alkylpyridinium-bromidu je shrnuta 

v tabulce 24. Látka 10c vykazuje velmi podobné spektrum účinku jako látka 10b 

z předešlé série látek se stejným počtem atomů uhlíku v postranním řetězci. Nejvyšší 

účinnost má látka 14c. Látky 12c a 16c mají také nízké hodnoty MIC a jejich účinnost 

je opět lepší na G-pozitivní koky než G-negativní tyčky.  

 

 Z první řady látek (tab. 25) vykazuje nejlepší antifungální účinnost látka 14a, 

a to v případě kvasinek i hub vláknitých, výjimkou je Trichosporon asahii, jelikož na 

tuto houbu lépe působí látky 10a, 12a. Účinnost těchto dvou látek s kratším postranním 

řetězcem je velmi podobná.  

 

Jak je patrné z tabulky 26, nejlepší antifungální účinnost, a to jak na kvasinky, 

tak na houby vláknité, vykazuje sloučenina s nejdelším alkylovým řetězcem 18b. Dále 

můžeme pozorovat stejné hodnoty po 24 hodinách a po 48 hodinách. Látky 14b, 16b 

mají také nízké hodnoty MIC, a to hlavně u kvasinek. Látky 12b, 10b jsou méně účinné 

a na některé vláknité houby neúčinné do koncentrace 500 µmol.l
-1 

 

V poslední řadě látek vykazují nejvyšší účinnost látky 14c, 16c (viz tab. 27). 

Obě mají velmi dobré výsledky u kvasinek, trochu vyšší hodnoty jsou pak obdobně jako 

u předešlých řad u hub vláknitých. U většiny kmenů si můžeme všimnout stejné 

hodnoty MIC po 24 hodinách a po 48 hodinách. Látka 10c má výrazně nižší účinnost 

oproti ostatním členům této série látek. Látka 12c inhibuje kvasinky a Trichophyton 

mentagrophytes v celkem nízkých koncentracích.  
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7. ZÁVĚR 

 

V teoretické části práce jsem popsala vlastnosti tenzidů a jejich dělení. Největší 

pozornost jsem věnovala kationickým tenzidům s kvartérním dusíkem, které byly 

předmětem dalšího experimentu. 

 

V experimentální části práce bylo připraveno celkem patnáct derivátů 

1-alkylpyridinium-bromidu ve třech řadách lišících se polohou hydroxymethylové 

skupiny na pyridinovém jádře. Každá z řad obsahuje pět homologů s různou délkou 

alkylového řetězce. Většina těchto látek není v literatuře doposud popsána. Struktura 

a čistota látek byla potvrzena pomocí analýzy NMR, EA a teploty tání.  

 

U připravených látek byly naměřeny hodnoty kritické micelární koncentrace 

pomocí konduktometrické metody a byl potvrzen vliv délky alkylového řetězce, 

tzv. Traubeho pravidlo. Dále byly sloučeniny podrobeny testování na antibakteriální 

a antifungální účinnost pomocí mikrodiluční bujonové metody. Všechny připravené 

látky jsou povrchově aktivní. Minimálně tři z nich vykazují přijatelné antimikrobiální 

vlastnosti a jejich syntéza v laboratorních podmínkách je efektivní. Tyto tři sloučeniny 

patří do řady s hydroxymethylovou skupinou v poloze 3.  
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