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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, obor: Farmacie 

Katedra biologických a lékařských věd 

Diplomant: Petra Čechová 

Školitel: PharmDr. Petr Jílek, Csc. 

Název: Antimikrobní účinek látek určených k redukci kontaminace II. 

Cíl práce: Důkaz antimikrobní účinnosti povrchových nátěrů určených pro 

průmyslovou výrobu, jejichţ aktivní látkou byl oxid titaničitý resp. oxid zinečnatý. 

Nátěry dodala firma Synpo a. s. Pardubice. Konkrétně šlo o antimikrobní nátěry 

aktivované UV světlem označené P 41 a P 55. 

Úkolem bylo porovnat účinnost antimikrobních nátěrů a porovnat antimikrobní 

účinky nátěrů na kmen S. aureus a na kmen C. albicans. 

Metody: Interakce mikrobů s nátěry předem aktivovanými (30 minut) UV 

světlem. Efekt nátěrů, které byly ozařovány spolu s nanesenými mikroby. 

Výsledky: Účinnost nátěrů jsme vyjadřovali pomocí závislosti mezi dobou 

ozáření nátěrové hmoty (příp. dobou kontaktu suspenze s aktivovanou nátě-

rovou hmotou) a počtem CFU přítomných v daném čase v suspenzi mikro-

organismů. 

Závěr: Potvrdily jsme hypotézu, ţe antimikrobní nátěry vykazují vyšší účinnost 

proti kmeni S. aureus neţ proti C. albicans. 

Nátěry, které ozařované současně s mikroby vykazovaly vyšší účinnost neţ 

nátěry, které byly ozařovány předem (30 minut). 

Rozdíl mezi jednotlivými nátěry byl u kmene S. aureus zřetelný, u C. albicans 

výrazný rozdíl pozorován nebyl.
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Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Field: Pharmacy 

Department of Biological and Medical Sciences 

Author: Petra Čechová 

Supervisor: PharmDr. Petr Jílek, CSc. 

Title of diploma thesis: 

Antimicrobial effect of agents predestined for prediction of contamination II. 

Background: Objective of this diploma thesis is determination efficacy of anti-

microbial paint designed for industrial production. Active substance of this 

antimicrobial paint was titanic oxide and zinc oxide respectively. Antimicrobial 

paints for our research were provided by Synpo a. s. Pardubice Company, we 

used antimicrobial paints P 41 a P 55. The second aim of this diploma thesis 

was the comparison of antimicrobial paints and comparison of photocatalytic 

activity against bacterial strains S. aureus and C. albicans. 

Methods: Working with UV light pre-activated antimicrobial paints (30 minutes); 

working with antimicrobial paints without pre-irradiation 

Main findings: Antimicrobial paint efficacy was determinated using 

dependence between time of irradiation antimicrobial paint (eventually contact 

time of suspension with activated antimicrobial paint) and number of CFU 

present in suspension of microorganisms 

Conclusions: We confirmed hypothesis, that antimicrobial paints have higher 

antimicrobial efficiency against bacterial strain S. aureus than C. albicans. 

 Antimicrobial paints with concurrent irradiation had higher efficiency than 

antimicrobial paintings with pre-irradiation. 

Difference between particular antimicrobial paints was clear by S. aureus strain. 

There was no significant difference observed by C. albicans strain. 
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 1  Úvod 

 Moderní medicína je spojena nejen se zaváděním nových 

terapeutických postupů, ale také se zajištěním adekvátních podmínek, které 

umoţňují, aby laboratorní metody byly co nejcitlivější, pacienti i personál byli co 

nejméně ohroţováni a rekonvalescence po zákrocích byla co nejkratší. 

 Kritéria, která hodnotí pracovní podmínky nejen na operačním sále, 

ale i ve specializovaných laboratořích zdravotnických zařízení, lékárnách a na 

jiných odborných pracovištích, se od dob, kdy první lékaři a ranhojiči začali 

zasahovat do osudů nemocných lidí, velmi změnila. Proto byly vytvořeny přesně 

určené postupy, správné praxe, které by měly zajistit co nejsnazší a nejpřes-

nější práci těchto odborníků, jejichţ řady se do dnešní doby rozšířily, mnozí se 

specializovali a někteří dnes vykonávají činnosti, které s medicínou souvisejí uţ 

jen velmi vzdáleně. Součástí metodiky správných praxí je zajištění co moţná 

nejniţšího výskytu patogenů v laboratorních či nemocničních podmínkách. 

 Ke sniţování počtu patogenních organismů v prostředí se odedávna 

pouţívaly různé postupy. Vţdyť samotné spalování veškerého ošacení i mrtvol 

v dobách morových, nebo polévání ran a operačních nástrojů alkoholem také 

vedlo k eliminaci počtu patogenů. Alkoholické deriváty se dodnes k tomuto 

účelu pouţívají. Byly vyvinuty metody sterilizace, začaly se pouţívat dezinfekční 

a antiseptické roztoky pro eliminaci patogenů na površích příp. pokoţce. 

Patogeny v ovzduší jsou eliminovány pomocí filtrů, jejichţ selektivita určuje 4 

třídy čistoty prostředí (A, B, C, D). 

 Ve druhé polovině 20. století se začaly objevovat první zmínky o 

látkách, které se vyznačují protimikrobním účinkem po ozáření UV světlem. 

Jedná se o látky, které jsou schopné po absorbci ultrafialového záření za 

přítomnosti vzdušné vlhkosti uvolňovat volné radikály, ty pak působí cidním 

efektem na patogeny. Tyto látky se díky vědeckému pokroku dají zabudovat do 

struktury různých materiálů (plastů, nátěrů, apod.). Proto je snaha o to, aby se 

tyto materiály dostaly do širokého pouţití nejen v medicíně, ale všude, kde se 

lidé snaţí zajistit co nejniţší počet mikroorganismů na různých površích.
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 2  Cíl práce 

 Tato práce se zabývá stanovením účinnosti protimikrobních UV 

světlem potencovaných povrchových nátěrů, jejichţ aktivní látkou je oxid 

titaničitý (dále jen TiO2). Účinnost je zde dána vyjádřením vztahu mezi dobou 

ozáření nátěrové hmoty (příp. dobou kontaktu suspenze s aktivovanou 

nátěrovou hmotou) a počtem CFU (jednotka formující kolonii) mikroorganismů 

přítomných v daném čase v suspenzi, která je připravována standardním, dále 

popsaným způsobem tak, aby při zahájení pokusu obsahovala přibliţně přesné 

mnoţství bakterií.   

 Cílem práce je dokázat, ţe firmou vyvinutý nátěr má protimikrobní 

aktivitu. S tím souvisí i porovnání účinnosti jednotlivých nátěrů a zdokonalení 

příp. zjednodušení původní metodiky, tak aby výsledky byly co nejlépe 

reprodukovatelné. 

 Dále se práce soustředí na vyhodnocení účinnosti nátěrů na 

suspenzi obsahující S. aureus a porovnání s účinností nátěrů na suspenzi 

obsahující C. albicans.
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 3  Teoretická část 

 3.1  Antimikrobní aktivita TiO2 

 3.1.1  Antimikrobní aktivita a degradace organických látek v 

přítomnosti TiO2 

 U TiO2 je pozorován obdobný efekt jako u oxidu zinečnatého (ZnO). 

Oba oxidy inhibují růst mikroorganismů ve svém bezprostředním okolí (v 

roztoku, mikroby adherované na povrch oxidu).  Antimikrobní aktivita ZnO je v 

tomto případě významnější. Pokud ale TiO2 vystavíme působení UVA záření, 

jeho protimikrobní aktivita se zvyšuje. Jedná se o moţný důsledek jeho 

fotokatalytických vlastností (Jones a kol., 2008). 

 Jestliţe tedy TiO2 vystavíme působení UVA záření, dochází k 

rozkladu organických látek, jeho degradační efekt je podstatně vyšší neţ efekt 

ZnO (Neppolian a kol., 2002). TiO2 pohltí záření, přejde do “fotoexcitovaného 

stavu”, dojde k přenosu elektronu na vodu nebo kyslík, vzniká hydroxylový 

radikál a superoxidový ion-radikál (viz reakční schéma). 
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UVA záření tedy působí jako iniciátor kaskády propagačních reakcí, při kterých 

vznikají ROS (reaktivní formy kyslíku). Nejefektivnější je záření o vlnové délce 

300 - 400 nm. Pro vznik hydroxylového radikálu je také důleţitá přítomnost 

vody, postačuje i vzdušná vlhkost (Ireland a kol., 1993). Mechanismus vzniku 

ROS je analogický oxidačnímu působení peroxidu vodíku (lze sem zahrnout i 

známou Fentonovu rovnici – reakce peroxidu vodíku s dvoumocným ţelezem, 

vznik hydroxylového radikálu a ţeleza trojmocného) (Cho a kol., 2004; Gogniat 



 

10 

 

a kol., 2007). Ţivotnost samotného hydroxylového radikálu je 10-9 s (Gogniat a 

kol., 2006). Biocidní potenciál hydroxylových radikálů je díky tomu poměrně 

vysoký, tyto radikály mají neselektivní aktivitu. Bylo prokázáno, ţe v přítomnosti 

scavengerů ROS je mikrobicidní aktivita TiO2  niţší (Salih a kol., 2002). 

 3.1.2  TiO2 v porovnání s ZnO 

 Oba oxidy pohlcují určité spektrum slunečního záření. Šíře 

pohlcovaného spektra slunečního záření je u ZnO větší. Pokud ale oxidy 

ozařujeme světlem zasahujícím především do UVA oblasti, vyšší antimikrobní 

aktivitu vykazuje právě TiO2 (Jones a kol., 2008). 

 ZnO působením UV záření ve vodném prostředí podléhá fotokorozi, 

proto jeho aktivita navzdory pohlcenému záření klesá (Parida a kol., 2006). 

Vědci se proto snaţí vyvinout povrch obsahující ZnO, který by byl vůči 

fotokorozi ve vodném prostředí odolný. Záměrně kombinují ZnO s jinými oxidy s   

aktivitou potencovanou UV zářením, např. TiO2 (Kansal a kol., 2008; Zhang a 

kol., 2008; Wang L. S a kol., 2009; Wang J. a kol., 2010), SnO2 (Wu, 2004; 

Bandara a kol., 2002), nebo jej modifikují jiným způsobem. 

 Výhodou ZnO oproti TiO2 je, ţe lépe vyuţívá přirozené sluneční 

záření pro svou aktivitu (VIS – viditelné světlo, širší spektrum UV záření). 

Spektrum UV světla, které pro svou aktivitu vyuţívá TiO2 je ve slunečním záření 

zastoupeno pouhými 4 % (Mai a kol., 2008). Někteří vědci se proto snaţí zvýšit 

aktivitu TiO2 při ozáření VIS chemickou modifikací (Ao a kol., 2009; Wong a 

kol., 2006; Zhou a kol., 2008; Ullah a kol., 2008; Rehman a kol., 2008). 

 Zajímavé je rovněţ srovnání aktivity obou oxidů za přítomnosti 

umělého a slunečního světa (Sirtori a kol., 2006). Sirtori (2006) přišel se 

závěrem, ţe TiO2 vykazuje vyšší aktivitu za pouţití umělého ozáření, zatímco 

aktivita ZnO je vyšší za pouţití slunečního ozáření. 

 Oba oxidy tedy nabízejí moţnosti dalšího vývoje povrchů s vyšší 

aktivitou potencovanou UV světlem se širším uplatněním i větší chemickou 

stálostí. 
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 3.1.3  Krystalické formy TiO2 

 TiO2 se vyskytuje v amorfní formě nebo ve formě krystalické (anatas, 

rutil - jedná se o dvě základní krystalické modifikace polymeru). Mnohé studie 

ukazují, ţe anatas je fotokatalyticky účinnější (Hirakawa a kol., 2004; Kakinoki a 

kol., 2004; Han a kol., 2005). Krystalické formy se liší téţ svou antimikrobní 

aktivitou. Obdobným způsobem byla srovnávána i aktivita mikročástic TiO2 s 

nanočásticemi TiO2, zabudovanými do povrchů. Aktivita zabudovaných 

nanočástic byla nepatrně větší, tento rozdíl se zvyšoval s narůstající dobou 

ozáření (0 - 3 hod.) (Chawengkijwanich a kol., 2008). 

 Jako standardní látka pro hodnocení aktivity potencované UV 

světlem se pro srovnávací studie volí Degusa P-25 (70 - 85 % anatas; 30 - 15 

% rutil). Jedná se o relativně stálou látku s vysokou aktivitou, která je komerčně 

dostupná (např. Bandara a kol., 2002; Han a kol., 2005; Chatzitakis a kol., 

2008; Zhou a kol., 2008; Qin a kol., 2009). 

 3.1.4  Oxidativní degradace látek a mikroorganismů za přítomno-

sti zářením aktivovaného TiO2 

 Pokud jsou v roztoku, kde vznikají ROS, přítomny bakterie, dochází k 

peroxidaci fosfolipidů jejich membrán (přesněji PUFA /polynenasycené mastné 

kyseliny/ ve fosfolipidech), následující narušení funkce membrány vede k 

destrukci a zániku buňky (Maness a kol., 1999). Obdobným způsobem je 

narušena stěna plísní, oxidativně jsou mineralizovány organické sloučeniny 

(coţ platí i pro léčiva steroidního charakteru (Hájková a kol., 2007), nebo 

antibiotika např. Chloramfenikol (Chatzitakis a kol., 2008)), často kontaminanty 

ţivotního prostředí. Dochází k poškození nukleových kyselin (specificky je 

zasaţen tymin a guanin, dále cytosin a adenin), čímţ se dá vysvětlit destrukce 

virových částic (Ditta a kol., 2008). Poškozené nukleotidy je moţné dokázat 

separací gelovou elektroforézou (Hirakawa a kol., 2004). 

 Kvůli oxidativnímu vlivu na DNA (RNA) je v současnosti zkoumána 

genová toxicita TiO2 (Watanabe a kol., 2002; Ditta a kol., 2008). Vzhledem k 

tomu, ţe buněčné organismy mají nukleové kyseliny uloţeny v jádře uvnitř 

buňky, která je vymezena buněčnou membránou, dochází primárně k destrukci 
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membrány, příp. buněčné stěny. 

 Důleţitá je i míra adheze mikroorganismů na povrch TiO2. Čím více 

mikroorganismus na povrch přilne, tím je po ozáření s TiO2 (tedy i s radikály) ve 

větším kontaktu (Okada a kol., 2005; Gogniat a kol., 2006; Reddy a kol., 2007). 

Někteří vědci se proto snaţí docílit toho, aby bakterie na povrchy lépe přilnuly. 

Zvýšila by se tím fotodegradační účinnost povrchů s TiO2. Snaţí se toho docílit 

například pomocí poly(ethylen - glykolových) zbytků (PEG, PEO), navázaných 

na povrch, do kterého byl TiO2 zakomponován (silikonu či jiného polymeru) 

(Ruiz - Taylor a kol., 2001). 

 3.1.5  Modifikace povrchů se zabudovaným TiO2 

 Chemická modifikace souvisí nejen se zvýšením adheze mikro-

organismů na povrchy, ale také s ovlivněním samotných vlastností 

podporovaných UV světlem (mnoţství vzniklých ROS). Aktivitu TiO2 lze tedy 

ovlivnit chemickou modifikací – navázáním na silikon (Salih a kol., 2002; Seki-

guchi a kol.,2007; Nakamura a kol., 2007), příp. jiný polymer (Chawengkijwa-

nich a kol., 2008), hydroxyapatit (Reddy a kol., 2007), vazbou dusíku (uhlíku) 

tzv. dopování (Wong a kol., 2006; Fujishima a kol., 2006; Hájková a kol., 2007; 

Rehman a kol., 2008), kombinací s kovovým kationtem (Cu2+, Ni2+, Ag+, Pt, Cd, 

Hg), který je schopen přijmout elektron (tuto kombinaci můţeme nazvat jako 

kovem zprostředkované poškození DNA aj. struktur za příspěvku efektu TiO2) 

(Zhang a kol., 2001; Hirakawa a kol., 2004; Hochmanová a kol., 2005; Li a kol., 

2006; Thiel a kol., 2007; Tsuang a kol., 2008). 

 3.1.6  Hodnocení aktivity ozářeného TiO2, vliv na mikroorganismy 

Nepřímé hodnocení 

 Vliv ozářeného TiO2 na mikroorganismy lze nepřímým způsobem 

hodnotit na základě steady-state koncentrace hydroxylového radikálu (Ireland a 

kol., 1993), vyjádřené pomocí organické látky, jejíţ oxidovaná forma se dá 

identifikovat a kvantifikovat pomocí UV/VIS spektrofotometrie, případně HPLC 

(vysoceúčinná kapalinová chromatografie), GC (plynová chromatografie), nebo 

na základě luminiscence, případně jinými detekčními metodami (kombinace 
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hmotnostní spektrometrie s UV spektroskopií, apod.). Jedná se například o 

p-chlorbenzoovou kyselinu (Cho a kol., 2004), azobarvivo Acid orange 07 

(Hájková a kol., 2007), trichlorethylen (Ernesto a kol., 2002), streptavidin, 

isopropanol (oxidovanou formou je aceton) (Allen a kol., 2005), benzidin 

(Madeira a kol., 2005). Tyto látky jsou fotokatalyticky degradovány, detekován 

je jejich rozkladný produkt. 

Přímé hodnocení 

 Vliv na mikroorganismy lze hodnotit i přímo. Nejčastěji pomocí 

bakteriální suspenze (vhodně zvolené médium: NaCl-KCl, fosforečnanový pufr 

(Gogniat a kol., 2006)), která je pomocí různých metod podrobena expozici 

UVA záření za přítomnosti TiO2. Následně jsou zbylé CFU bakterií inkubovány 

a spočítány. Výsledky jsou pak vyjádřeny pomocí mnoţství přeţívajících 

mikroorganismů v závislosti na kontaktním čase, nebo je účinnost vyjádřena 

poklesem počtu CFU mikroorganismů za určitou dobu (v obou případech se 

jedná o vyjádření sníţení počtu CFU mikroorganismů v závislosti na kontaktním 

čase). 

 Metodám přímého hodnocení aktivity ozářeného TiO2 se podrobněji 

věnuji v kapitole 3.3 Metody studia přímého vlivu TiO2 na mikroorganismy. 

 3.1.7  Povrchy s biocidní aktivitou 

 Stejně jako jiné látky určené ke sniţovaní kontaminace se i 

antimikrobní povrchy dají rozdělit na mikrobistatické a mikrobicidní (Pagella a 

kol., 2007). Mikrobicidní povrchy by podle Pagelly (2007) měly prokazatelně 

usmrtit ţivotaschopné buňky během 24 - hodinového kontaktu. Povrchy 

obsahující biocidní přísadu by podle něj mohly najít uplatnění při úpravě podlah, 

stěn nebo na klikách u dveří. Nejjednodušší způsob úpravy povrchů tak, aby 

měly tyto vlastnosti, je zapracování do nátěrů, či laků, které se samotné běţně 

pouţívají jako zevní vrstva na těchto površích. 

 TiO2 se pro úpravu povrchů pouţíval jiţ ve Starém Římě. Jeho 

přítomnost byla prokázána na úlomcích nádob a stěnách Římské vily (Villa 

Romana) (Edwards a kol., 2006). Římané pochopitelně cíleně nevyuţívali jeho 

biocidních vlastností, ale pouţívali jej jako barvivo - bělobu, zapracovanou do 
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nátěrové hmoty. Přísada TiO2 do nátěrů nabývá s objevením jeho 

protimikrobních vlastností nového významu a uplatnění souvisejícím s vyuţitím 

právě pro povrchy s biocidní aktivitou.
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 3.2  Nátěry obsahující TiO2 

 3.2.1  Obecné požadavky na nátěrové hmoty 

 Bylo vyvinuto velké mnoţství nátěrů, které jsou určené pro pouţití ve 

speciálních provozech (farmaceutické firmy, výzkumné laboratoře, prostředí 

zdravotnických zařízení, potravinářské provozy apod.). 

 Protoţe se jedná o pracoviště, ve kterých je kladen veliký důraz na 

zajištění optimálních pracovních podmínek, ani nátěrové hmoty nezůstaly bez 

povšimnutí. Pouţívají se nejen jako fasádní úprava, ale i pro úpravu podlah, 

spár mezi dlaţdicemi a na přechodech materiálů, povrchů dveří včetně klik 

apod. Obecně by v těchto prostorech měly být pouţity nátěry, které jsou 

omyvatelné, i v kontaktu s agresivními činidly stálé a časově relativně trvanlivé. 

 3.2.2  Nátěry s antimikrobní aktivitou 

 Pokud se zaměříme konkrétně na nátěry s antimikrobní aktivitou, 

jejich výhodou je, ţe samy o sobě působí baktericidně. Tato vlastnost je oproti 

ostatním pouţívaným nátěrům výhodou, neboť se jejich biocidní aktivita dá 

kombinovat s běţnými dezinfekčními prostředky. 

 Při vysoké účinnosti lze teoreticky pouţívání dezinfekčních 

prostředků omezit, či úplně vyloučit, např. v třídách čistoty vzduchu A, B, apod. 

Působí nespecifickým mechanismem účinku, proto se dá předpokládat, ţe jejich 

uplatnění bude narůstat. 

 Zaměříme-li se konkrétně na nemocniční prostředí, je jejich vyuţití 

přínosem, protoţe právě zde dochází k velkému nárůstu rezistentních kmenů 

patogenů. To má za následek, ţe se nozokomiální nákazy šíří rychleji, coţ je 

jeden ze základních problémů vyspělého zdravotnictví. Samozřejmě i za 

předpokladu, ţe v těchto prostorách je dodrţen sanitační a sterilizační program 

podle příslušných norem. 

 3.2.3  Požadavky na antimikrobiální nátěry 

 Základním poţadavkem je samozřejmě přítomnost biocidní látky a 

její zakomponování do struktury nátěrové hmoty tak, aby byl její účinek 
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podpořen. Další poţadavky na takovéto nátěry jsou společné pro všechny 

speciální nátěrové hmoty. 

 Důleţité je omezené zadrţování špíny nátěrem, např. zamezení 

ulpívání prachových částic, s čímţ dozajista souvisí umoţnění snadné údrţby 

nátěrů. Neméně důleţitá je celistvost nátěru, zajištění kompaktnosti povrchu a 

tím i vyšší účinnosti. V neposlední řadě by měla být zajištěna dlouhodobá 

funkčnost nátěru (Hochmanová a kol., 2005). 

 Hochmanová (2005) se také zamyslela nad myšlenkou, ţe biocidní 

aktivita antimikrobních nátěrů je největší v co nejbliţším kontaktu patogenů s 

povrchy. Dodává, ţe antimikrobní nátěry by zároveň měly být formulovány tak, 

aby zabránily kolonizaci mikrobů na povrchu. Dále uvádí, ţe nestačí pouhá 

aktivita vrchního nátěru. K zajištění cílového účinku je nutné předupravit 

substrát, na který se nanáší nátěrová hmota (likvidace mikroorganismů, 

zajištění celistvého povrchu a nátěru beze spár). 

 3.3  Metody studia přímého vlivu  TiO2 na mikroorganismy 

 Metody studia přímého vlivu TiO2 na mikroorganismy jsou ve většině 

případech zaloţeny na stejném základě. Dají se rozdělit na dvě skupiny. První 

skupina metodik je zaloţena na tom, ţe se povrchy s TiO2, na které byla 

nanesena mikrobiální suspenze, zároveň ozařují UVA lampou. V pravidelných 

intervalech je pak ze suspenze odebíráno vţdy stejné mnoţství vzorku. Takto 

odebraná suspenze je kultivována za stanovených podmínek a následně je 

odečten počet CFU bakterií. Tyto metody se pouţívají nejvíce. Do druhé 

skupiny metodik patří ty, u kterých se povrch s TiO2 nejdříve po stanovenou 

dobu ozařuje, tzn. aktivuje se, poté se na něj nanese mikrobiální suspenze a v 

pravidelných časových intervalech se odebírají vzorky, které se následně 

kultivují. 

 Metodiky mají stanoveny časové intervaly, ve kterých se vzorky 

odebírají. Poté se podle výsledků statisticky vyjádří, za jak dlouhou dobu jsou 

bakterie v suspenzi po ozáření kompletně usmrceny. 
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 3.3.1  Počet životaschopných buněk v mikrobiální suspenzi 

ovlivňuje 

 Antimikrobní aktivita nezávisí pouze na formě oxidu, ale také na jeho 

koncentraci, intenzitě záření, době expozice záření, pH roztoku, koncentraci 

mikroorganismů, aj. podmínkách. 

Vliv samotného UV záření (VIS) na mikroorganismy 

 Mikrobiální suspenze, která nepřišla s aktivovaným TiO2 do kontaktu, 

je tedy ovlivněna okolním prostředím a samotným UVA zářením. Proto jsou 

pokusy doplňovány slepým vzorkem, na kterém se dokazuje vliv samotného 

UVA záření na mikrobiální suspenzi. Tento vliv je ve srovnání s TiO2 malý, ne 

však zanedbatelný. Maness (1999) ukázal na rozdíl v aktivitě TiO2 

porovnáváním výsledků vzorků, které byly ozařovány, se vzorky, které zůstaly 

ve tmě. V obou případech je kontrolou suspenze bakterií, která nepřišla do 

kontaktu s TiO2. Maness (1999) rovněţ poukázal na ovlivnění výsledků výchozí 

koncentrací bakterií (uvedl i maximální koncentraci bakterií, pro kterou ještě u 

daného vzorku dochází k poklesu CFU při kontaktu s druhem TiO2, který měl k 

dispozici). Stejně tak se zabýval i účinnou koncentrací práškovaného TiO2 v 

bakteriální suspenzi. Z toho důvodu jsou i mnohé další práce doplněny o graf, či 

tabulku, na kterých je dokázána míra vlivu záření a okolního prostředí na 

mikroorganismy. Tento vliv je porovnán s poklesem CFU bakterií za přítomnosti 

TiO2. 

 Reddy (2007) porovnával antimikrobní účinnost povrchu na kmeni 

E.coli. Do pokusů se snaţil zahrnout i míru adheze mikroorganismu na povrch, 

a to ve tmě. Inaktivaci mikroorganismu UV zářením pak označil jako přechod 

kultivovatelné formy na formu nekultivovatelnou, přičemţ jako kontrolní vzorek 

mu slouţila kultivovatelná forma z pokusu ve tmě (tzn. CFU bakterií, které 

nepřilnuly k povrchu). 

Aktivita TiO2 v závislosti na době expozice 

 Aktivita TiO2 roste s dobou expozice, tzn. čím delší je doba 

ozařování, tím je niţší počet přeţívajících CFU bakterií. Vyjádřením vztahu 
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doby expozice na počtu přeţívajících CFU bakterií se zabývá většina prací, 

které k hodnocení degradace mikroorganismů pouţívají přímé metody. Pomocí 

tohoto vztahu se snaţí kvantifikovat účinnost TiO2 

(Ireland a kol., 1993; Salih 2002; Cho a kol., 2004; Kubo 2005; Gogniat a kol., 

2006; Wong a kol., 2006; Leung a kol., 2006; Gogniat a kol., 2007; Hájková a 

kol., 2007; Sekiguchi a kol., 2007; Pagella a kol., 2007; Reddy a kol., 2007; 

Ditta a kol., 2008; Chawengkijwanich a kol., 2008; Tsuang a kol., 2008). 

Vliv složení mikrobiální suspenze na aktivitu TiO2 

 Vlastnosti suspenze, která je v kontaktu s TiO2, a teplota okolí se volí 

úměrně pouţitým mikroorganismům. Většinou jsou pokusům podrobovány 

běţné patogenní bakterie, které nevyţadují speciální kultivační podmínky 

(E.coli, Staphylococcus aureus, apod.). Prostředí (roztok, suspenze) by rovněţ 

nemělo vykazovat vlastní biocidní aktivitu, aby výsledky nebyly zkresleny. Z 

těchto důvodů je voleno pH blízké fyziologickým hodnotám (7,0 ± 0,5) a roztok 

isotonický (např. fyziologický roztok). Ze stejných důvodů se volí teplota 

prostředí blízká běţným laboratorním podmínkám (25 ± 5°C), nebo teplota 

lidského organismu (37°C). 

Použité kmeny bakterií 

 Ve většině prací se jako modelový patogenní mikroorganismus 

pouţívá E. coli, příp. Staphylococcus aureus nebo Pseudomonas aeruginosa. 

 Na širším výběru kmenů bakterií se snaţil antimikrobní aktivitu TiO2 

demonstrovat Tsuang (2008). Ke stanovení aktivity TiO2 pouţil bakteriální 

suspenze s kmeny z gastrointestinálního traktu,  jako je jiţ zmíněná E. coli 

zástupce gramnegativních bakterií, Enterococcus hirae zástupce 

grampozitivních koliformních bakterií. Jako zástupce obligátně anaerobních 

kmenů byl pak vybrán Bacteroides fragilis (G-). Z bakterií vyskytujících se v 

prostředí byl vybrán kmen Pseudomonas aeruginosa zástupce gramnegativních 

bakterií a kmen Staphylococcus aureus zástupce grampozitivních bakterií. Pro 

kaţdý kmen Tsuang (2008) provedl čtyři druhy pokusů (A: TiO2+ UV+; B: TiO2+ 

UV-; C: TiO2- UV-; D: TiO2-, UV+). Pokud byly kmeny podrobeny pokusu A, do 

60 minut byly usmrceny všechny CFU bakterií bez ohledu na druh bakterie. 
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 Širší spektrum patogenních mikroorganismů si zvolil Wong (2006).  

Účinek TiO2 pozoroval na kmenech: Shigella flexneri (G-), Listeria monocyto-

genes (G+), Vibrio parahaemolyticus (G-), Staphylococcus aureus (G+), Strep-

tococcus pyogenes (G+) a  Acinetobacter baumanii (G-). 

 Li (2006) se pomocí kmenů E. coli a Staphylococcus aureus snaţil 

stanovit minimální inhibiční koncentraci (MIC) a minimální baktericidní 

koncentraci (MBC) TiO2 nanočástic zabudovaných do povrchu chirurgických 

masek. 

Komplexní pojetí 

 Komplexně se na aktivitu TiO2 snaţil nazírat Cho (2004). Sice ve 

svých pokusech vyuţíval prachový TiO2 (suspenzi prachu), ale pokusil se 

vyjádřit závislost jeho aktivity na různých proměnných veličinách okolního 

prostředí. Aktivitu vyjádřil A: pomocí inaktivace E.coli, B: pomocí degradace p-

chlorbenzoové kyseliny (pCBA). Doba ozařování dosahovala aţ 300 minut, lišila 

se podle jednotlivých pokusů. Kinetiku dějů popisoval vyjádřením závislosti 

log(N/N0) v případě E.coli (log(c/c0) v případě pCBA) na čase ozáření (N 

označuje počet CFU E.coli a c koncentraci pCBA v suspenzi). Z proměnných si 

postupně vybíral koncentraci prachu TiO2 v suspenzi (0,1; 0,5; 1,0; 2,0 g/l). V 

tomto případě došel k závěru, ţe aktivita se se vzrůstající koncentrací nejprve 

zvyšuje, ale v případě koncentrace prachu TiO2 1,0 g/l a 2,0 g/l byla jiţ aktivita 

srovnatelná. Dále si vybral změnu aktivity pod vlivem rozdílné teploty okolního 

prostředí, a to v rozmezí 6 - 33°C (přesněji 6; 20 a 33°C). V tomto případě 

dospěl k závěru, ţe se vzrůstající teplotou se aktivita zvyšuje, nejvyšší byla při 

teplotě 33°C. Věnoval se i vlivu intenzity UV záření na aktivitu, ta stoupá s 

rostoucí intenzitou. Nakonec se soustředil na rozdílné pH suspenze (5,6; 7,1; 

8,2). Zde dospěl k závěru, ţe aktivita zůstává srovnatelná. V jednotlivých 

pokusech operoval vţdy s jednou proměnnou veličinou, hodnoty ostatních 

veličin se snaţil udrţet konstantní. E.coli a pCBA reagovaly ve všech pokusech 

obdobným způsobem. 

 3.3.2  Vliv relativní vlhkosti prostředí na aktivitu TiO2 

 V tomto případě by bylo přímé stanovení biocidní aktivity TiO2 
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sloţité, stejně jako odebírání vzorků pro kultivaci v pravidelných časových 

intervalech. Proto se musíme spokojit s nepřímým stanovením aktivity TiO2 v 

prostředí s různou relativní vlhkostí. 

 Vliv relativní vlhkosti prostředí (relative humidity, dále jen RH) na  

aktivitu TiO2 byl stanoven pouze na základě fyzikálně - chemických změn 

(Kakinoki a kol., 2004). Jedná se o obecné stanovení fotokatalytické aktivity, 

tzn. nezabývá se aktivitou ve smyslu sniţování počtu patogenů. Kakinoki (2004) 

ve své práci sledoval aktivitu TiO2, který byl ve formě prášku. V této práci uvedl 

tři pokusy, ve kterých srovnával obě krystalické formy (anatas, rutil). 

 Nejprve určil prostý rozdíl v aktivitě těchto dvou modifikací. Sestavil 

jednoduchou aparaturu, která byla ozařována zdrojem UV záření. Ve vodném 

roztoku hydrogenuhličitanu sodného (0,1 %) byl rozptýlen prachový TiO2 (1 %), 

tento roztok byl homogenizován pomocí magnetického míchadélka. Do roztoku 

byly rovněţ vloţeny elektrody (zdroj konstantního napětí a voltmetr). Aktivita 

TiO2 se projevila sníţením elektrického odporu roztoku. Toto sníţení vysvětlil 

tvorbou ROS a iontů, dochází k elektro - chemické reakci. Tento pokus probíhal 

za běţných laboratorních podmínek, pokojová teplota a RH. Anatas se v tomto 

případě jevil účinnější. 

 Dále se Kakinoki (2004) věnoval vlivu jiţ zmíněné vlhkosti prostředí. 

Pouţil směs prachového TiO2 a famotidinu (4 : 1), který snadno podléhá 

oxidačním změnám a tato změna se projevuje změnou barvy, lze ji tedy dobře 

kvantifikovat. Pomocí barevné změny se dá určit i vliv samotného UV záření. 

Nejprve umístil vzorky do prostředí 30 a 75 % RH a ozařoval je. RH byla 

zajištěna nasycením prostoru vodným roztokem chloridu sodného. Vzorky 

odebíral v pravidelných intervalech a barevnou změnu určoval chromametrem. 

Jako kontrola slouţil vzorek, který neobsahoval TiO2. I v tomto pokuse se jevil 

účinnější anatas. 

 V posledním pokusu umístil Kakinoki (2004) směs prachů (4 : 1) do 

desikátoru. V desikátoru zajistil RH 30 %, 60 %, 75 %, 90 % nasycením 

prostoru pomocí vodných roztoků anorganických solí (RH: 30 % - hexahydrátu 

chloridu hořečnatého, 60 % - dusičnanu amonného, 75 % - chloridu sodného a 

90 % - dusičnanu hořečnatého). Pokus probíhal při 30 °C, vzorky byly oza-
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řovány zdrojem UV záření. Jako kontrola slouţil opět vzorek, který neobsahoval 

TiO2. Jako účinnější se jevil anatas. Barevná změna se stoupající RH rostla, 

největší byla při RH 90 %. Aktivita TiO2 je tedy podle Kakinokiho (2004) závislá 

na RH. Tohoto poznatku by se dalo vyuţít nejen u prachu TiO2, ale i v 

souvislosti s antimikrobními povrchy a ovlivňováním jejich aktivity. 

 3.3.3  Kinetika degradace mikroorganismů 

 Pokud povrch obsahující TiO2 ozařujeme ultrazvukem, probíhá 

degradace mikroorganismů kinetikou prvního řádu, vyjádřeno pomocí experi-

mentálně odvozených vztahů, Chick - Watsonovým modelem, Arrheniovou 

rovnicí, Langmuirovým vztahem (Kubo a kol., 2005). Pro ozařování povrchů s 

TiO2 UVA zářením nebyla kinetika degradace mikroorganismů prozatím 

stanovena. Určit kinetiku děje, který charakterizuje usmrcení bakterií v kontaktu 

s povrchy, je však důleţité a kinetika tohoto děje by měla být stanovena 

(Pagella a kol., 2007). 

 3.3.4  Standardy 

 Aby se dala aktivita povrchů s různými i totoţnými biocidními 

přísadami mezi sebou srovnávat, byly vytvořeny standardy. První normou byl 

japonský standard JIS Z 2801. Jako modelové mikroorganismy byly vybrány 

E. coli a Staphylococcus aureus. Doba kontaktu bakteriální suspenze s 

povrchy, kontaktní čas, by měla být 24 hodin. Je moţné zvolit i kratší kontaktní 

časy. Vyjadřuje se poté míra redukce bakterií a procentuálně se vyjádří 

účinnost povrchu. Druhou normou statisticky stanovující účinnost nátěrů je 

americký standard ASTM E 2149 – 01 (Pagella a kol., 2007). Pagella (2007) se 

rovněţ ve své práci věnoval myšlence vytvoření standardu evropského. Měl by 

být podle něj odvozen od italského standardu UNI 11021 vytvořeného pro 

povrchy v kontaktu s jídlem. Evropská norma by měla být v souladu se směrnicí 

BPD (Biocidal Products Directive).
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 4  Experimentální část 

 4.1  Použité mikroorganismy 

Staphylococcus aureus CCM 4516 (dále jen S. aureus) 

Candida albicans ATCC 448559 (dále jen C. albicans) 

 Kmeny mikroorganismů byly dodány v lahvičkách se ţelatinovými 

disky, oţivovaly se dle návodu. Dodavatelem kmenů byla Česká sbírka 

mikroorganismů, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně. 

 4.2  Živná média, roztoky 

Baird Parker Agar Base M 043, sterilní stabilizovaná ţloutková suspenze s 

Telluričitanem draselným pro identifikaci rodu Staphylococcus, výrobce 

HIMEDIA Indie (dále jen agarová půda pro S. aureus) 

sloţení: pankreatický lyzát kaseinu, bovinní extrakt, kvasničkový extrakt, glycin, 

pyruvát sodný, chlorid lithný, agar, Egg Yolk Tellurite Emulsion: ţloutek, 

sterilní fyziologický roztok, 3,5 % roztok telluričitanu draselného; pH 

(25°C) = 7,0 ±0,2 

HiCrome Candida Differential Agar M 1297A, výrobce HIMEDIA Indie (dále jen 

agarová půda pro C. albicans) 

sloţení: pepton speciál, kvasničkový extrakt, hydrogenfosforečnan(di)draselný, 

chloramfenicol, chromogenní směs, agar; pH (25°C) = 6,3 ±0,2 

Fyziologický roztok (0,9% NaCl ve vodě pro injekce – Fresenius) 

Fyziologický roztok s přídavkem peptonu (1 g peptonu v 1000 g fyziologického 

roztoku, 0,1 ‰ roztok) 

Tlumivý roztok s chloridem sodným a peptonem pH 7,0 dle ČL 2009 

 4.3  Zkoumané nátěrové hmoty 

Dělená destička s nanesenými nátěry – P41 a P55 poskytnutá firmou Synpo 

a.s. Pardubice (šest oddílů, GAMEDIUM - katalogové číslo 56) 

P41 – silikátový nátěr s přídavkem TiO2 

P55 – silikátový nátěr s přídavkem TiO2 a ZnO 
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P41 

(UV) 

P41 

(nevyuţitý) 

P41 

(bez UV) 

P55 

(UV) 

P55 

(nevyuţitý) 

P55 

(bez UV) 

 

 4.4  Pomůcky, přístroje 

Autokláv PS20 

McFarlandova škála pro přípravu mikrobiální suspenze o poţadované 

koncentraci (dále jen škála) 

mikrobiologická klička, plynový kahan 

Mikropipety s příslušnými špičkami (50 μl a 100 - 1000 μl) 

Sterilní zkumavky 

Hliníková fólie 

Třepačka MS 2 Minishaker IKA®: 200-2500 otáček za  minutu (OT/min) 

Třepačka VORTEX MIXER, VELP SCIENTIFICA®: 0-3000 OT/min 

Sterilní L-hokejky 

Petriho misky o průměru 9,5 cm (dále jen Petriho misky), GAMEDIUM - 

katalogové číslo 46 

UV-VIS Hyunday Sun 60 W (dále jen UV lampa) 

Měřidlo intenzity UV záření SUV 10 Suncor (IUL) 

Termostat Binder 

Počítadlo kolonií Colony Counter (IUL) 

 4.5  Pracovní postup 

 4.5.1  Kultivační půdy 

Agarová půda pro S. aureus 

 Připravili jsme roztok agarové půdy o koncentraci 0,066 ‰ (tj. 63,0 g 

v 950 g vody), který jsme posléze sterilizovali v autoklávu (PS20) při 121°C po 
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dobu 15 minut. Tento roztok jsme zchladili na 50°C a přidali ţloutkovou emulzi 

(50 g). Nakonec jsme přidali sterilní roztok draselné soli telluričitanu (3 g) a 

rozlili do připravených sterilních Petriho misek, vţdy do kaţdé 20 ml. 

Agarová půda pro C. albicans 

 Připravili jsme roztok agarové půdy o koncentraci 0,043 ‰ (tj. 42,72 

g v 1000 g vody). Tento roztok jsme ochladili na 50°C a rozlili do připravených 

sterilních Petriho misek, vţdy do kaţdé 20 ml. 

 4.5.2  Příprava suspenze mikroorganismů 

 Mikroorganismy jsme oţivili dle návodu a rovněţ dle návodu 

kultivovali 24 hodin při 35 ± 2 °C.  Z takto vykultivovaných mikroorganismů jsme 

připravili suspenzi ve fyziologickém roztoku o denzitě odpovídající stupni 1 (dle 

škály). 

Tuto suspenzi můţeme označit jako suspenzi základní, kterou jsme si v 

pokusech dále naředili fyziologickým roztokem s přídavkem peptonu. Vznikla 

tak mikrobiální suspenze připravená z 10 μl základní suspenze a 0,99 ml 

fyziologického roztoku s přídavkem peptonu, ředění 1:1000. Z této suspenze 

jsme dalším naředěním připravili suspenzi 1:4000 (S. aureus). V případě C. 

albicans jsme pouţívali zředění 1:400. 

 4.5.3  Metody testování 

Práce s předem aktivovanou destičkou 

 Destičku s nátěry jsme ozařovali pod UV lampou 30 minut. 

Vzdálenost zdroje UV světla od destičky byla cca 10 cm. Poté jsme do 

jednotlivých oddílů nanesli 1,5 ml mikrobiální suspenze (daného zředění podle 

druhu mikroorganismů, příprava viz výše) a destičku jsme umístili na třepačku 

(VORTEX MIXER; 500 OT/min). V intervalech 2 (pouze S. aureus); 5; 10; 15; 

20 a 30 minut jsme odebírali 50 μl suspenze do 0,5 ml fyziologického roztoku. 

Suspenzi jsme krátce promíchali (MS 2 Minishaker; 2000 OT/min) a rozetřeli na 

Petriho misku s agarovou půdou. 
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Práce s destičkou, která byla současně aktivovaná 

 Destičku s nátěry a 1,5 ml mikrobiální suspenze (daného zředění, viz 

výše) jsme ozařovali pod UV lampou a zároveň třepali na třepačce (VORTEX 

MIXER; 500 OT/min). Vzdálenost zdroje UV světla od destičky byla cca 10 cm. 

V intervalech 0,5; 2; 5; 15 a 30 minut jsme odebírali 50 μl suspenze (viz výše) 

do 0,5 ml fyziologického roztoku. Suspenzi jsme krátce promíchali (MS 2 

Minishaker; 2000 OT/min) a rozetřeli na Petriho misku s agarovou půdou. 

 4.5.4  Kontrolní vzorky 

 Ve obou případech jsme účinnost UV záření ověřovali tak, ţe 

polovina destičky (2 oddíly) byla zakryta hliníkovou fólií. Tím jsme docílili toho, 

ţe část destičky byla ozářená a část neozářená, protoţe záření bylo pohlceno 

nebo odraţeno hliníkovou fólií. Zároveň byla ozářená i neozářená část destičky 

v kontaktu se stejnou výchozí mikrobiální suspenzí po stejně dlouhou dobu. Na 

kaţdé destičce jsme k pokusům vyuţili pouze 4 krajní rámečky tak, aby nedošlo 

k vzájemné kontaminaci mikrobiálních suspenzí. Dva prostřední rámečky tedy 

nebyly k pokusům vyuţity. 

 Jako kontrolní vzorek mikrobiální suspenze nám slouţilo 50 μl  

mikrobiální suspenze (viz výše). Těchto 50 μl jsme neozařovali, napipetovali 

jsme je do zkumavky s 0,5 ml fyziologického roztoku, krátce promíchali (MS 2 

Minishaker; 2000 OT/min) a rozetřeli na Petriho misky pomocí L-hokejky. 

 4.5.5  Kultivace a odečítání výsledků 

 Petriho misky s agarovou půdou pro C. albicans jsme kultivovali  

aerobně v termostatu po dobu 24 hodin při 37°C (Binder). Petriho misky s 

agarovou půdou pro S. aureus jsme kultivovali 48 hodin při 37°C (Binder). 

 Z vykultivovaných ploten jsme pomocí počítadla (Colony Counter) 

odečetli mnoţství CFU mikrobů a zanesli do tabulky. Následně jsme vyjádřili 

účinnost jednotlivých nátěrů za daných podmínek.
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 4.5.6  Vyjádření výsledků 

Vzorová tabulka pro vyjádření závislosti poklesu počtu CFU na kontaktním 

čase: 

Práce s předem aktivovanou destičkou: 

Testovaný kmen mikroorganismů

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

2

5

10

15

20

30

Kontrola:  

Práce s destičkou, která byla současně aktivovaná: 

Testovaný kmen mikroorganismů

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5

2

5

15

30

Kontrola:

 

 Tabulky shrnující pokles počtu CFU v čase doprovázejí grafická 

vyjádření popisující závislost tohoto poklesu na kontaktním čase.
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Vyjádření účinnosti nátěrů: 

 
100(%) 




b

Cb

M

MM
Pokles

 

Kde: 

bM : počet CFU bakterií na neaktivovaném povrchu (vzorek, který nepřišel do 

kontaktu s nátěrem, kontrolní vzorek) 

cM : počet CFU bakterií na aktivovaném povrchu (vzorek, který přišel do 

kontaktu s nátěrem) (Ľupták 2009, Pagella a kol., 2007)
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 5  Výsledky práce 

S. aureus - práce s předem aktivovanou destičkou: 

Experiment 1 

Počet CFU: 

 

 

 

0 2 5 10 15 20 30

0

300

600

900

1200

P41/UVA

P41

P55/UVA

P55

doba kontaktu suspenze s destičkou (min)

p
o
če

t 
C

F
U

 Graf vyjadřující pokles CFU S. aureus na předem ozářené 

destičce 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

2 910 1150 800 880

5 910 1150 800 880

10 780 1040 488 880

15 704 980 544 784

20 800 980 568 784

30 560 980 568 784

Kontrola: 1120

Tabulka vyjadřující pokles CFU S. aureus na 

předem ozářené destičce 
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Účinnost: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

2 18,75 --- 28,57 21,43

5 18,75 --- 28,57 21,43

10 30,36 7,14 56,46 21,43

15 37,14 12,5 51,43 30

20 28,57 12,5 49,29 30

30 50 12,5 49,29 30

Kontrola: ---

Tabulka vyjadřující účinnost předem ozářené 

destičky proti S. aureus 
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Graf vyjadřující účinnost předem ozářené destičky proti 

S. aureus 
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Experiment 2 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

2 2964 3240 2184 1788

5 2320 3240 2184 1788

10 2320 3200 1760 1788

15 2320 3200 1760 1788

20 1920 3200 1518 1758

30 1920 2944 1260 1866

Kontrola: 3024

Tabulka vyjadřující pokles CFU S. aureus na 

předem ozářené destičce 
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Graf vyjadřující pokles CFU S. aureus na předem ozářené 

destičce 
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Účinnost: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

2 1,98 --- 27,78 40,87

5 23,28 --- 27,78 40,87

10 23,28 --- 41,8 40,87

15 23,28 --- 41,8 40,87

20 36,51 --- 49,8 41,87

30 36,51 2,56 58,33 38,29

Kontrola: ---

Tabulka vyjadřující účinnost předem ozářené 

destičky proti S. aureus 
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Graf  vyjadřující účinnost předem ozářené destičky proti 

S. aureus 
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Experiment 3 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

2 85 103 49 76

5 77 103 49 74

10 57 100 46 72

15 44 97 43 66

20 55 93 43 68

30 52 93 43 65

Kontrola: 169

Tabulka vyjadřující pokles CFU S. aureus na 

předem ozářené destičce 
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Graf vyjadřující pokles CFU S. aureus na předem ozářené 

destičce 
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Účinnost: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

2 49,7 39,05 71,01 55,03

5 54,44 39,05 71,01 56,21

10 66,27 40,83 72,78 57,4

15 73,96 42,6 74,56 60,95

20 67,46 62,72 74,56 59,76

30 69,23 62,72 74,56 61,54

Kontrola: ---

Tabulka vyjadřující účinnost předem ozářené 

destičky proti S. aureus 
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Graf vyjadřující účinnost předem ozářené destičky proti 

S. aureus 
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Průměrné hodnoty účinnosti: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

2 23,48 13,02 42,45 39,1

5 32,16 13,02 42,45 39,5

10 39,97 15,99 57,01 39,89

15 44,79 18,37 55,93 43,94

20 44,18 25,07 57,88 43,88

30 51,92 25,93 60,73 43,28

Kontrola: ---

Tabulka vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené 

destičky proti S. aureus 
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Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené 

destičky proti S. aureus 
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Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěrů (SD): 

 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41/UVA P – 41/bez UVA

Průměr SD Průměr SD

2 23,48 19,77 13,02 18,41

5 32,16 15,86 13,02 18,41

10 39,97 18,82 15,99 17,80

15 44,79 21,39 18,37 17,88

20 44,18 16,78 25,07 27,10

30 51,91 13,43 25,93 26,33

Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěru 

P 41 proti S. aureus (práce s předem ozářenou destičkou) 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 55/UVA P – 55/bez UVA

Průměr SD Průměr SD

2 42,45 20,20 39,11 13,77

5 42,45 20,20 39,50 14,23

10 57,01 12,65 39,90 14,70

15 55,93 13,75 43,94 12,82

20 57,88 11,79 43,88 12,23

30 60,73 10,45 43,28 13,35

Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěru 

P 55 proti S. aureus (práce s předem ozářenou destičkou) 
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C. albicans - Práce s předem aktivovanou destičkou: 

Experiment 1 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

5 239 240 239 257

10 271 260 269 265

15 258 249 231 232

20 249 238 237 236

30 235 226 240 260

Kontrola: 284

Tabulka vyjadřující pokles CFU C. albicans na 

předem ozářené destičce 
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Graf vyjadřující pokles CFU C. albicans na předem ozářené 

destičce 
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Účinnost: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

5 15,85 15,49 15,85 9,51

10 4,58 8,45 5,28 6,69

15 9,15 12,32 18,66 18,31

20 12,32 16,2 16,55 16,9

30 17,25 20,42 15,49 8,45

Kontrola: ---

Tabulka vyjadřující účinnost předem ozářené 

destičky proti C. albicans 
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C. albicans 
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Experiment 2 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

5 336 283 264 280

10 336 283 264 280

15 336 249 264 280

20 238 249 234 280

30 238 249 234 280

Kontrola: 466

Tabulka vyjadřující pokles CFU C. albicans na 

předem ozářené destičce 
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Graf vyjadřující pokles CFU C. albicans na předem ozářené 

destičce 
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Účinnost: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

5 27,9 39,27 43,35 39,91

10 27,9 39,27 43,35 39,91

15 27,9 46,57 43,35 39,91

20 48,93 46,57 49,79 39,91

30 48,93 46,57 49,79 39,91

Kontrola: ---

Tabulka vyjadřující účinnost předem ozářené 

destičky proti C. albicans 
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Experiment 3 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

5 205 196 214 209

10 183 170 154 203

15 161 188 190 169

20 175 188 199 202

30 165 159 209 188

Kontrola: 279

Tabulka vyjadřující pokles CFU C. albicans na 

předem ozářené destičce 
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Graf vyjadřující pokles CFU C. albicans na předem ozářené 

destičce 
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Účinnost: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

5 26,52 29,75 23,3 25,09

10 34,41 39,07 44,8 27,24

15 42,29 32,62 31,9 39,43

20 37,28 32,62 28,67 27,6

30 40,09 43,01 25,09 32,62

Kontrola: ---

Tabulka vyjadřující účinnost předem ozářené 

destičky proti C. albicans 
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Průměrné hodnoty účinnosti: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

5 23,42 28,17 27,5 24,84

10 22,3 28,93 31,14 24,61

15 26,45 30,5 31,3 32,55

20 32,84 31,8 31,67 28,14

30 35,42 36,67 30,12 29,99

Kontrola: ---

Tabulka vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené 

destičky proti C. albicans 
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Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené 

destičky proti C. albicans 
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Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěrů (SD): 

 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41/UVA P – 41/bez UVA

Průměr SD Průměr SD

5 23,42 5,38 28,17 9,77

10 22,30 12,81 28,93 14,48

15 26,45 13,57 30,50 14,06

20 32,84 15,27 31,80 12,41

30 35,42 13,35 36,67 11,58

Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěru 

P 41 proti C.albicans (práce s předem ozářenou destičkou) 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 55/UVA P – 55/bez UVA

Průměr SD Průměr SD

5 27,50 11,61 24,84 12,41

10 31,14 18,30 24,61 13,69

15 31,30 10,09 32,55 10,07

20 31,67 13,73 28,14 9,40

30 30,12 14,45 26,99 13,45

Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěru 

P 55 proti C. albicans (práce s předem ozářenou destičkou) 
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S. aureus: Práce s destičkou, která byla současně ozařovaná 

Experiment 1 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 720 1000 585 830

2 700 1000 580 800

5 700 1000 580 800

15 360 900 400 800

30 0 900 2 800

Kontrola: 1120

Tabulka vyjadřující pokles CFU S. aureus na  

současně ozařované destičce 
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Graf vyjadřující pokles CFU S. aureus na současně 

ozařované destičce 
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Účinnost: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 35,71 10,71 47,78 25,89

2 37,5 10,71 48,21 28,57

5 37,5 10,71 48,21 28,57

15 67,86 19,64 64,29 28,57

30 100 19,64 99,82 28,57

Kontrola: ---
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Experiment 2 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 2432 3168 3024 3270

2 2432 3163 2994 3240

5 1816 2872 2640 3126

15 1286 2856 2532 3120

30 395 2448 938 3120

Kontrola: 3288
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Účinnost: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 26,03 3,65 8,03 0,55

2 26,03 3,8 8,94 1,46

5 44,77 12,65 19,71 4,93

15 60,89 13,14 22,99 5,11

30 87,99 25,55 71,47 5,11

Kontrola: ---
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Experiment 3 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 79 130 164 176

2 79 125 56 104

5 60 102 54 91

15 31 102 29 91

30 0 73 2 61

Kontrola: 164
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Účinnost: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 51,83 20,73 0 ---

2 51,83 23,78 65,57 36,59

5 63,41 37,8 67,07 44,51

15 81,1 37,8 82,32 44,51

30 100 55,49 98,78 62,8

Kontrola: ---
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Průměrné hodnoty účinnosti: 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 37,86 11,7 18,6 8,81

2 38,45 12,76 40,91 22,21

5 48,56 20,39 45 26

15 69,95 23,53 56,53 26,06

30 96 33,56 90,02 32,16

Kontrola: ---
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Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěrů (SD): 

 

 

 

 

 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41/UVA P – 41/bez UVA

Průměr SD Průměr SD

0,5 37,86 10,64 11,70 7,01

2 38,45 10,55 12,76 8,29

5 48,56 10,91 20,39 12,34

15 69,95 8,38 23,53 10,44

30 96,00 5,66 33,56 15,69

Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěru 

P 41 proti S. aureus 

(práce se současně ozařovanou destičkou) 

Staphylococcus aureus

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 55/UVA P – 55/bez UVA

Průměr SD Průměr SD

0,5 18,60 20,89 8,81 12,08

2 40,91 23,69 22,21 15,03

5 45,00 19,47 26,00 16,26

15 56,53 24,83 26,06 16,18

30 90,02 13,13 32,16 23,69

Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěru 

P 55 proti S. aureus 

(práce se současně ozařovanou destičkou) 



 

52 

 

C. albicans: Práce s destičkou, která byla současně ozařovaná 

Experiment 1 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 196 198 182 196

2 178 140 179 187

5 74 159 191 111

15 178 159 178 194

30 182 170 162 156

Kontrola: 284
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ozařované destičce 



 

53 

 

Účinnost: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 30,99 30,28 35,92 30,99

2 37,32 50,7 36,97 34,55

5 73,94 44,01 32,75 60,92

15 37,24 44,01 37,32 31,69

30 35,92 40,14 42,96 45,07

Kontrola: ---
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Experiment 2 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 210 355 327 352

2 210 355 272 352

5 210 355 272 352

15 305 343 272 340

30 251 343 284 340

Kontrola: 466

Tabulka vyjadřující pokles CFU C. albicans na  
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0 0,5 2 5 15 30

0

100

200

300

400

500

P41/UVA

P41

P55/UVA

P55

doba ozařování (min)

p
o

č
e

t 
C

F
U

Graf vyjadřující pokles CFU C. albicans na současně 

ozařované destičce 



 

55 

 

Účinnost: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 54,94 23,82 29,83 24,46

2 54,94 23,82 41,63 24,46

5 54,94 23,82 41,63 24,46

15 34,55 26,39 41,63 27,04

30 46,14 26,39 39,06 27,04

Kontrola: ---
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Experiment 3 

Počet CFU: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Počet CFU

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 192 183 204 179

2 196 168 222 197

5 180 174 171 213

15 169 199 217 196

30 172 182 199 199

Kontrola: 279
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Účinnost: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 31,18 34,41 26,88 35,84

2 29,75 39,78 20,04 29,39

5 35,48 37,63 38,71 23,66

15 39,43 28,67 22,22 29,75

30 38,35 34,77 28,67 28,67

Kontrola: ---

Tabulka vyjadřující účinnost současně ozařované 

destičky proti C. albicans 

0 0,5 2 5 15 30

0

20

40

60

80

100
P41/UVA

P41

P55/UVA

P55

doba ozařování (min)

ú
č
in

n
o

s
t 
%

Graf vyjadřující účinnost současně ozařované destičky proti  

C. albicans 



 

58 

 

Průměrné hodnoty účinnosti: 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41 P – 55

UVA bez UVA UVA bez UVA

0,5 39,04 29,5 30,88 30,43

2 40,67 38,1 32,88 29,47

5 54,79 35,15 37,7 36,35

15 37,07 33,02 33,72 29,49

30 40,14 33,77 36,9 33,59

Kontrola: ---
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Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěrů (SD): 

 

 

 

 

 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 41/UVA P – 41/bez UVA

Průměr SD Průměr SD

0,5 39,04 11,25 29,50 4,36

2 40,67 10,55 38,10 11,04

5 54,79 15,70 35,15 8,43

15 37,07 2,00 33,02 7,82

30 40,14 4,36 33,77 5,66

Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěru 

P 41 proti kmeni C.albicans 

(práce se současně ozařovanou destičkou) 

Candida albicans

Čas (minuty)

Účinnost %

P – 55/UVA P – 55/bez UVA

Průměr SD Průměr SD

0,5 30,88 3,76 30,43 4,66

2 32,88 9,28 29,47 4,12

5 37,70 3,70 36,35 17,38

15 33,72 8,32 29,49 1,91

30 36,90 6,03 33,59 8,14

Směrodatné odchylky průměrných hodnot účinnosti nátěru 

P 55 proti kmeni C.albicans 

(práce se současně ozařovanou destičkou) 
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 6  Diskuze 

 Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit účinnost antimikrobních 

nátěrů s TiO2 dodaných firmou Synpo a. s. Výsledky pokusů navazují na práci 

Ľuptáka (2009), jehoţ pracovní metodika byla zjednodušena. Metodiku, kterou 

jsme vyuţívali vypracovala Vajduláková (2010). 

 Původně byly nátěrové hmoty nanášeny na laboratorní sklíčko, které 

bylo ozařováno a přicházelo do kontaktu se suspenzí mikroorganismů. S tímto 

souvisí sloţitá manipulace se sklíčky i suspenzí pomocí Erlenmeyerových 

baněk aj. laboratorních pomůcek. Vajduláková (2010) zavedením námi 

vyuţívané destičky umoţnila nejen zjednodušení aparatury, ale také zmenšení 

manipulačního prostoru. 

Nový metodický postup tak zajistil, že: 

   Mikrobiální suspenze byla v neustálém kontaktu s nátěrovou hmotou 

a mohla být zároveň jednoduše protřepávaná a ozařovaná UV lampou. 

Dva srovnávané nátěry mohly být současně podrobovány stejnému pokusu, 

nebo jsme mohli současně sledovat efekt ozářeného a neozářeného nátěru na 

mikrobiální suspenzi za co nejbliţších laboratorních podmínek. 

 Vajduláková (2010) se rovněţ věnovala standardizaci pokusů, které 

zkoumají účinnost antimikrobních nátěrů. Metodiku standardizovala na kmeni  

E. coli. Vycházela z Ľuptákova (2009) dělení metodik na dva základní typy. 

 Ľupták (2009) hodnotil účinnost předem aktivovaných nátěrů, a to po 

různě dlouhou dobu; a účinnost nátěrů, které jsou aktivovány (ozařovány) poté, 

co na ně byla nanesena mikrobiální suspenze. 

 Obě tyto práce porovnávaly účinnost dvou nátěrů dodaných firmou 

Synpo a. s.: P41 a P55. Stejné druhy nátěrů jsme měli k dispozici i my. 

 Vajduláková (2010) se dále v rámci standardizace věnovala 

stanovení optimální koncentrace mikrobiální suspenze. Pro E. coli a S. aureus 

doporučila vycházet z McFarlandovy hustotní škály. Výchozí suspenze 

S. aureus by měla být naředěna na 1. stupeň této škály a následné zředění by 

mělo být 1:4 000. U C. albicans opět doporučila vycházet z 1. stupně McFarlan-
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dovy hustotní škály. Suspenze by měla být dále naředěna na zředění 1:400. 

 Tato práce se tedy dle doporučení Vajdulákové (2010) soustředí na 

dvě reprezentativní skupiny metodik. První skupina metodik se zabývá 

odečítáním účinnosti předem aktivovaných nátěrů (po dobu 30 minut), druhá 

skupina metodik pak ozařováním nátěrů za současného kontaktu s mikrobiální 

suspenzí. 

 Přestoţe jiţ byla původní metodika hodně zpřesněna, stále přetrvává 

problém s moţnou adsorpcí ţivých mikroorganismů na povrch nátěru. CFU 

těchto mikroorganismů pak nemohou být spočítány, protoţe se se suspenzí na 

Petriho misku s agarovou půdou nepřenesou. Dosaţené výsledky tak mohou 

být zkresleny. 

 Další vývoj pracovní metodiky by mohl být směřován právě k 

minimalizaci adheze mikrobů na povrch nátěrů tak, aby mohly být přeneseny na 

Petriho misku s agarovou půdou a kultivovány. Zajistilo by se tak další 

zpřesnění metody a objektivizace výsledků. 

 Pokud se zaměříme na aktivitu neozářených nátěrů v prvních 

intervalech odběru mikrobiální suspenze, zjistíme  ţe nátěry vykazují účinnost i 

po krátkém kontaktu s mikrobiální suspenzí (Graf vyjadřující průměrnou 

účinnost současně ozařované destičky proti S. aureus (C. albicans) – po 0,5 

minutě; Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené destičky proti S. 

aureus – po 2 minutách (C. albicans) – po 5 minutách). Takto vyjádřená 

účinnost nemusí popisovat pouze samotnou aktivitu nátěrů, ale mohli bychom 

do ní zahrnout i adherované mikroorganismy. 

 V případě práce s nátěry, které byly ozařované současně, bychom 

mohli míru adheze chápat jako vyjádřenou účinnost neozařovaných nátěrů po 

0,5 minutě (S. aureus přibliţně 10 %, C. albicans přibliţně 30 %; Graf 

vyjadřující průměrnou účinnost současně ozařované destičky proti S. aureus (C. 

albicans)). 

 V případě práce s předem ozářenými nátěry bychom míru adheze 

mohli chápat stejným způsobem (S. aureus přibliţně 10 %, C. albicans přibliţně 

20 - 30 %; Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené destičky proti 

S. aureus (C. albicans)). V tomto pokuse jsme bohuţel neodebírali vzorek 
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mikrobiální suspenze v 0,5 minutě, přesto aţ na případ neozařovaného nátěru 

P 55 u S. aureus vycházela účinnost nátěrů obdobně jako v případě před-

chozího  pokusu (Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené destičky 

proti S. aureus (C. albicans)). 

 Přestoţe existovala výše uvedená moţnost, ţe na povrch nátěru 

budou adsorbovat ţivé mikroorganismy, snaţili jsme se zvýšit smáčivost nátěrů 

mikrobiální suspenzí. A to proto, aby mikrobiální suspenze byla s nátěry (příp. s 

ROS v suspenzi) v co největším kontaktu, abychom zvýšili jejich účinnost (viz 

výše; Okada a kol., 2005; Gogniat a kol., 2006; Reddy a kol., 2007). 

 Zároveň jsme se snaţili sníţit objem suspenze, kterou jsme nanášeli 

na povrch destiček. Uvaţovali jsme totiţ, ţe v případě reálného vyuţití 

nátěrových hmot nebude nátěr vystaven tak vysokému počtu mikroorganismů v 

tak krátkém časovém úseku. 

 Samotný TiO2 je materiálem, který vykazuje spíše vlastnosti 

hydrofobní. Tyto vlastnosti se projevují i pokud je zakomponován do nátěrové 

hmoty. Pokud ale TiO2 vystavíme UVA záření, jeho povrch se projevuje 

vlastnostmi hydrofilními. V případě fotokatalyticky aktivního TiO2 můţeme 

hovořit aţ o superhydrofilicitě, protoţe hydrofilicita a fotokatalytický jev se za 

přítomnosti vlhkosti vzájemně podporují (Meissner 2007; Fujishima a kol., 

2006). 

 Přestoţe se nátěrová hmota obsahující TiO2 stává po ozáření 

hydrofilnější, snaţili jsme se docílit ještě vyšší smáčivosti povrchu destičky. 

 Objem suspenze, který jsme do oddílů destičky aplikovali (1,5 ml) se 

nerozléval aţ do jejích rohů. Při pouţití většího objemu hrozilo nebezpečí ztráty 

suspenze a kontaminace laboratorního prostředí. Uvaţovali jsme proto o 

přidání látky s detergentními vlastnostmi do suspenze. Přídavek takové látky by 

zvýšil smáčivost suspenze při zachování nízkého objemu v oddílech. 

 Zde jsme narazili na problém, protoţe detergenty by mohly mikroby 

také ovlivňovat. Rozhodli jsme se proto pro pouţití peptonové vody, která určité 

detergentní vlastnosti vykazuje. Peptonová voda by ţivotaschopnost mikrobů 

potlačovat neměla, mohla by naopak jejich růst na půdách podporovat. 

 Vajduláková (2010) porovnala smáčivost nátěrů v přítomnosti prosté 
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mikrobiální suspenze a suspenze s přídavkem peptonové vody. Rovněţ se 

zabývala porovnáváním CFU vykultivovaných patogenů. 

 Peptonová voda růst mikroorganismů na plotnách sice určitým 

způsobem podporovala, výsledky pokusů byly ale jasné a dobře 

interpretovatelné. Odpovídaly výsledkům pokusů bez přídavku peptonové vody, 

proto se daly s těmito výsledky zaměnit (Vajduláková 2010). 

 Vajduláková (2010) tedy doporučila pouţívání peptonové vody jako 

přísady do mikrobiální suspenze, která by měla zvyšovat smáčivost nátěrů a 

výsledky pokusů by neměla výrazným způsobem ovlivňovat. Na její doporučení 

jsme tedy v případě S. aureus a C. albicans s peptonovou vodou pracovali. Do 

jednotlivých rámečků jsme nanášeli 1,5 ml suspenze mikroorganismů. 

 Jedním z dalších cílů práce bylo porovnání účinnosti nátěrů s TiO2 

na zástupce G+ bakterií (S. aureus) a zástupce hub (C. albicans). 

Porovnáváním účinnosti nátěru na zástupce G- bakterií (E. coli) a zástupce hub 

(C. albicans) se zabývala Plachá (2010). 

Zhodnocení výsledků 

 Potvrzena byla hypotéza, ţe vliv aktivovaných nátěrů na různé druhy 

mikroorganismů se bude lišit. Tento výstup, který je z výsledků na první pohled 

patrný, vyslovil jiţ Ľupták (2009). 

 Nejlepších výsledků dosahovaly nátěry u E. coli, dobré protimikrobní 

vlastnosti vykazovaly i neozářené nátěry, které jsou částečně aktivovány jiţ 

slunečním světlem. Přesto je u E. coli rozdíl účinnosti ozářených a neozářených 

nátěrů nejvýraznější (Plachá 2010). 

 Zástupce G+ bakterií, S. aureus, vykazuje vyšší odolnost vůči 

aktivovanému nátěru neţ E. coli (Plachá 2010). Neozařované nátěry jsou také 

účinné, ale vliv ozáření je jasně znatelný. Ozařované nátěry dosahují dobrých 

výsledků (Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené destičky proti S. 

aureus, Graf vyjadřující průměrnou účinnost současně ozařované destičky proti 

S. aureus). 

 Nejodolnější je ze zkoumaných patogenů vůči efektu TiO2 dle 

očekávání C. albicans. Účinnost nátěrů, i kdyţ niţší, byla pozorována, ale větší 
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rozdíl mezi vlivem ozařovaných a neozařovaných nátěrů na tyto houby 

pozorován nebyl (Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené destičky 

proti C. albicans, Graf vyjadřující průměrnou účinnost současně ozařované 

destičky proti C. albicans). 

 Pravděpodobně by nejvíce odolné vůči nátěrům byly spóry. Jejich 

kultivace se v našich laboratorních podmínkách ukázala jako velmi obtíţná. 

Doposud se nám nepodařilo vykultivovat je tak, abychom mohli objektivně 

zpracovat výsledky. Pokud by se toto podařilo, jako vhodný pokusný sporulující 

kmen by se jevil Bacillus subtilis (Ľupták 2009). 

 Vrátím-li se ke kmenům S. aureus a C. albicans, vyuţili jsme 

moţnost kultivovat je na agarových půdách, na kterých rostou jejich kolonie 

tmavě (kap. Ţivná média, roztoky). Odečítání tmavých kolonií na světlém 

podkladě je objektivnější a pohodlnější. Díky specifickému metabolismu 

zkoumaných kmenů na agarových půdách, došlo také k oddělení kultivovaných 

organismů od moţných kontaminant, a tím i ke zpřesnění a objektivizaci 

výsledků. 

 Vypracovaná standardní metodika pro E. coli (Vajduláková 2010) 

usnadnila standardizaci pokusů u kmenů S. aureus a C. albicans. Získaná 

úspora času umoţnila u jednotlivých pokusů provést více opakování. Snaţili 

jsme se tím opět zpřesnit a objektivizovat výsledky. 

 Od kaţdého pokusu jsme provedli tři opakování. Střední hodnoty 

výsledků jsou uvedeny v kap. Výsledky práce; Orientační průměry hodnot 

účinnosti: tabulky a grafy popisující oba typy pokusů u S. aureus, C. albicans). 

Kmen S. aureus 

 Lepších výsledků dosahovaly nátěrové hmoty v pokusech, ve kterých 

při kontaktu s mikrobiální suspenzí byly zároveň ozařovány UVA světlem. V 

tomto případě průměrná účinnost aktivovaných nátěrů po 30 minutách 

přesahovala 90 %. Naopak neaktivované nátěry vykazovaly po 30 minutách 

účinnost přesahující pouhých 30 % (Graf vyjadřující průměrnou účinnost 

současně ozařované destičky proti S. aureus). 

 Srovnáváme-li v rámci tohoto pokusu nátěrové hmoty potencované 
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UVA světlem, účinnějším se jevil nátěr P 41. Po 30 minutách dosahoval 

průměrné účinnosti okolo 96 % (Graf vyjadřující průměrnou účinnost současně 

ozařované destičky proti S. aureus). Zatímco potencovaný nátěr P 55 

dosahoval po 30 minutách účinnosti 90 % (Graf vyjadřující průměrnou účinnost 

současně ozařované destičky proti S. aureus). I výsledky dílčích pokusů toto 

tvrzení dokázaly. 

 Dva dílčí pokusy poukazovaly na rychlejší nástup účinnosti nátěru P 

41. Tento nástup byl patrný zejména v první 0,5 minutě pokusu (Graf vyjadřující 

účinnost současně ozařované destičky proti S. aureus; Experiment 2 a 3). Ve 

třetím pokuse byl naopak v první 0,5 minutě účinnější nátěr P 55 (Graf 

vyjadřující účinnost současně ozařované destičky proti S. aureus; Experiment 

1). Pro upřesnění těchto výsledků by bylo nutné provést další opakování tohoto 

pokusu. Výsledky by lépe vystihovaly skutečnou procentuální účinnost 

jednotlivých nátěrů. Mohli bychom tedy přesněji popsat rychlost nástupu účinku 

jednotlivých nátěrových hmot. Mohl by to také být důsledek adheze mikrobů. 

 Rychlejší nástup účinku nátěru P 41 by se dal vypozorovat i u 

Ľuptáka (2009) v obdobné metodě (Metoda 2). Potencovaný nátěr P 41 po 5 

minutách vykazoval účinnost 95 %, potencovaný nátěr P55 pouhých 64 %. Po 

10 minutách byla účinnost obou potencovaných nátěrů téměř shodná (P 41 

98,7 %; P 55 97,9 %). 

 Z neozářených nátěrových hmot měl podle Ľuptáka (2009) rychlejší 

nástup účinku nátěr P 55. Účinnost ale v časových intervalech hodně kolísala. 

Po 10 minutovém kontaktu oba nátěry dosahovaly zhruba shodných hodnot 

(cca 20 %). Naše výsledky opět toto tvrzení potvrzovaly. Ve dvou dílčích 

pokusech se po 0,5 a 5 minutách jevil účinnější nátěr P 55 (Graf vyjadřující 

účinnost současně ozařované destičky proti S. aureus; Experiment 1 a 2), ve 

třetím nátěr P 41 (Graf vyjadřující účinnost současně ozařované destičky proti 

S. aureus; Experiment 3). Z grafu vyjadřujícího průměrnou účinnost současně 

ozařované destičky se dají vyčíst rozporuplné výsledky, po 0,5 minutě byl 

účinnější nátěr P 41, po 5 minutách naopak nátěr P 55. 

 Další opakování pokusů by tedy výsledky zpřesnilo. Mohli bychom 

také určit, který neaktivovaný nátěr je více účinný. Z našich výsledků 
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nemůţeme vyvodit přesný závěr. 

 Při práci s předem aktivovanou destičkou byly opět ozařované nátěry 

účinnější. Jejich průměrná účinnost po 30 minutách přesahovala 50 %. 

Účinnějším byl ozařovaný nátěr P 55 (61,73 % po 30 minutovém kontaktu). 

Vysoce účinný byl rovněţ neaktivovaný nátěr P 55. Jeho průměrná účinnost 

dosahovala po 30 minutách hodnoty 43,28 %. Průměrná účinnost aktivovaného 

nátěru P 41 dosahovala po 30 minutách hodnoty 51,92 %. Průměrná účinnost 

neaktivovaného nátěru P 41 pak po 30 minutách dosahovala hodnot zhruba 

polovičních (25,93 %), (Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené 

destičky proti S. aureus). 

 Vyšší účinnost neaktivovaného nátěru P 55 po 30 minutách můţeme 

přičítat přítomnosti ZnO v nátěrové hmotě. ZnO je aktivní i po ozáření 

přirozeným slunečním světlem (viz Teoretická část: Antimikrobní aktivita a 

degradace organických látek v přítomnosti TiO2). Pro prokázání tvrzení, ţe 

neaktivovaný nátěr P 55 je účinnější neţ nátěr P 41, by bylo nutné opět provést 

více opakování tohoto pokusu. 

 Srovnáme-li naše výsledky s výsledky obdobného pokusu Ľuptáka 

(2009), zjistíme, ţe se rozcházejí (Metoda 3 dle Ľuptáka). Pro ilustraci jsou zde 

uvedeny odpovídající výsledky: Dosaţená účinnost v kontaktním čase 5 minut, 

nátěrová hmota předem ozářená po dobu 30 minut. 

Nátěr P 41/UV: účinnost 57,3 %; nátěr P 41/bez UV: účinnost 35,8 %; nátěr P 

55/UV: účinnost 43,7 %; nátěr P 55/bez UV: účinnost 37,1 % (Ľupták 2009). 

Nátěr P 41/UV: průměrná účinnost 32,16 %; nátěr P 41/bez UV: průměrná 

účinnost 13,02 %; nátěr P 55/UV: průměrná účinnost 42,45 %; nátěr P 55/bez 

UV: průměrná účinnost 39,5 % (Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem 

ozářené destičky proti S. aureus). 

Kmen C. albicans 

 C. albicans je vůči působení antimikrobních nátěrů s TiO2 ze všech 

námi zkoumaných mikroorganismů nejodolnější (viz výše). Nepatrně lepších 

výsledků dosahovaly nátěry po 30 minutovém kontaktu při práci s destičkou, 

která byla současně ozařovaná (Graf vyjadřující průměrnou účinnost současně 
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ozařované destičky proti C. albicans). 

 Z grafu vyjadřujícího průměrnou účinnost současně ozařované 

destičky proti C. albicans je moţné po 30 minutách vypozorovat i vyšší 

průměrnou účinnost aktivovaných nátěrů. Ozařovaný nátěr P 41 byl oproti 

neozařovanému účinnější zhruba o 6 %, ozařovaný nátěr P 55 pak zhruba o 

2 %. Tyto údaje jsou však pouze orientační, pro získání objektivnějších 

výsledků by pokusy musely být opakovány vícekrát, protoţe hodnoty účinnosti 

dílčích pokusů hodně oscilovaly. 

 Hodnoty průměrných účinností všech ozařovaných i neozařovaných 

nátěrových hmot dosahovaly v případě C. albicans jiţ po 0,5 minutě 30 %. Mohl 

by to také být důsledek adheze mikrobů. Průměrná účinnost po 30 minutách 

ozařování však dosahovala u všech nátěrů maximálně 40 % (Graf vyjadřující 

průměrnou účinnost současně ozařované destičky proti C. albicans). 

 Zde se naše výsledky rozcházejí s výsledky obdobné metody (Ľupták 

2009, Metoda 2). Podle Ľuptáka (2009) aktivované nátěry dosahovaly u C. 

albicans téměř 100 % účinnosti jiţ po 10 minutách. Neozařované nátěry podle 

něj dosahují výrazně niţších výsledků. 

 Účinnějšího sníţení počtu CFU C. albicans by teoreticky bylo moţné 

dosáhnout prodlouţením doby kontaktu nátěrů se suspenzí. Počet CFU v 

suspenzi ale klesá bohuţel i přirozeným způsobem, prodluţování pokusu je 

tedy tímto limitováno. 

 Zaměříme-li se na výsledky práce s předem aktivovanou destičkou u 

C. albicans, jejich interpretace je obtíţná. Hodnoty účinností v dílčích pokusech 

opět výrazným způsobem oscilovaly. Po 30 minutovém kontaktu dosahovala 

průměrná účinnost nejvýše 37 % (nátěr P 41/bez UV; Graf vyjadřující 

průměrnou účinnost předem ozářené destičky proti C. albicans). Průměrné 

hodnoty účinnosti ozářeného a neozářeného nátěru stejného typu byly téměř 

shodné. Ozařovaný nátěr P 41 dosahoval po 30 minutách průměrné účinnosti 

35,42 %, neozařovaný nátěr P 41 účinnosti 36,67 %, ozařovaný nátěr P 55 

účinnosti 30,12 % a neozařovaný nátěr P 55 účinnosti 29,99 %. 

 Pro srovnání jsou zde opět uvedeny výsledky obdobného pokusu, 
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který provedl Ľupták (2009) (Metoda 3). Nátěry byly nejdříve vystaveny UVA 

záření po dobu 30 minut, kontaktní čas nátěru se suspenzí byl 5 minut. 

Nátěr P 41/UV: účinnost 13,5 %; nátěr P 41/bez UV: účinnost -9,4 %; nátěr P 

55/UV: účinnost 21,8 %; nátěr P 55/bez UV: účinnost 17,6 % (Ľupták 2009). 

Nátěr P 41/UV: průměrná účinnost 23,42 %; nátěr P 41/bez UV: průměrná 

účinnost 28,17 %; nátěr P 55/UV: průměrná účinnost 27,5 %; nátěr P 55/bez 

UV: průměrná účinnost 24,84 % (Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem 

ozářené destičky proti C. albicans). 

 Nátěr P 55 se choval podobným způsobem v našich i Ľuptákových 

výsledcích. Naopak nátěr P 41 se choval naprosto odlišně. 

 V případě práce s předem aktivovanou destičkou by ke zvýšení 

účinnosti nátěrů mohlo vést prodlouţení ozařování nátěrů. Doba 30 minut v 

případě C. albicans nevede k dostatečné aktivaci nátěrů. Delší ozařování by 

mělo zvětšit rozdíl účinnosti aktivovaných a neaktivovaných nátěrů. 

Doporučené mikroorganismy pro další pokusy 

Pokud bychom se zaměřili na zástupce patogenních hub. Naší pozornosti by 

neměl ujít kmen Aspergillus. V ovzduší se vyskytující kmen Aspergillus, 

ohroţuje oslabené jedince na ţivotě závaţněji neţ kmen Candida. Výsledky, 

které by potvrdily účinnost nátěrů s TiO2 proti tomuto patogennímu 

mikroorganismu, by byly jistě velikým přínosem. 

 Stejným způsobem by bylo vhodné prokázat účinnost nátěrů i proti 

dalším patogenním bakteriím, které jsou zdrojem nozokomiálních nákaz. 

Některé práce se jiţ tímto směrem zaměřily. Širším výběrem bakterií z 

gastrointestinálního traktu se zabývá Tsuang (2008), patogenními kmeny pak 

Wong (2006) (viz Teoretická část, Pouţité kmeny bakterií). 

 Ľupták (2009) hodnotí účinnost nátěrů také na širším výběru kmenů 

mikroorganismů E. coli, S. aureus, C. albicans, Pseudomonas aeruginosa, Ba-

cillus subtilis. 
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Nátěrové hmoty (P 41, P 55) 

 U kmene S. aureus vycházel podle našich průměrných výsledků po 

30 (5) minutovém kontaktu při práci s předem aktivovanou destičkou účinnější 

nátěr P 55 neţ nátěr P 41, a to jak v případě ozařovaného, tak i v případě 

neozařovaného nátěru (Graf vyjadřující průměrnou účinnost předem ozářené 

destičky proti S. aureus). Naše výsledky se zde částečně rozcházely s Ľup-

tákem (2009), který označil po 5 minutovém kontaktu jako účinnější ozářený 

nátěr P 41, z neozářených nátěrů byl podle něj účinnější nátěr P 55 (Metoda 3). 

 Při práci s destičkou, která byla současně ozařovaná vycházel podle 

našich průměrných výsledků po 30 (5) minutovém kontaktu účinnější ozářený 

nátěr P 41 neţ ozářený nátěr P 55 (Graf vyjadřující průměrnou účinnost 

současně ozařované destičky proti S. aureus). Zde se naše výsledky s 

Ľuptákem (2009) shodovaly (Metoda 2, 5 minutový kontakt). Ľupták (2009) 

uvedl, ţe účinnější je neozařovaný nátěr P 55 neţ neozařovaný nátěr P 41. 

Průměrné výsledky neozařovaných nátěrů nám po 5 minutovém kontaktu 

vycházely obdobně jako Ľuptákovi (2009), ovšem po 30 minutovém kontaktu 

nám průměrné výsledky vycházely u obou nátěrů shodně (Graf vyjadřující 

průměrnou účinnost současně ozařované destičky proti S. aureus). 

 Obdobné srovnání nátěrů jsme bohuţel nemohli provést u C. 

albicans, protoţe nebyly dosahovány stabilní výsledky, pomocí nichţ bychom 

mohli objektivně účinnost jednotlivých nátěrů mezi s sebou porovnat. Jak jiţ 

bylo uvedeno výše Ľupták (2009) dospěl u C. albicans k odlišným výsledkům. 

 V Ľuptákově Metodě 2 odpovídající naší práci se zároveň 

ozařovanou destičkou vykazovaly nátěry poměrně dobrou účinnost proti C. al-

bicans. Jako účinnější antimikrobní nátěr se proti C. albicans jevil nátěr P 55 

(po 5 minutovém kontaktu, účinnost 77,4 %). Účinnost ozářeného nátěru P 41 

dosahovala po 5 minutovém kontaktu 59,4 %. Neozařovaný nátěr P 55 podle 

jeho výsledků účinnost nevykazoval, naopak účinnost neozařovaného nátěru P 

41 dosahovala hodnoty srovnatelné s ozařovaným nátěrem (Ľupták 2009). 

 Výsledky Metody 3, která odpovídá naší práci s předem aktivovanou 

destičkou, se také od našich v případě C. albicans odlišují. Jako účinnější nátěr 
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Ľupták (2009) označil aktivovaný i neaktivovaný nátěr P 55 (kontaktní doba 5 

minut). Nátěr P 55, který byl vystaven UVA záření vykazoval účinnost 21,8 %. 

Nátěr P 41 vykazoval účinnost pouhých 13,5 %. Neozařovaný nátěr P 55 

vykazoval účinnost 17,6 %. Nátěr P 41 pak dosahoval záporných hodnot účin-

nosti (Ľupták 2009). 

 U antimikrobních nátěrů by bylo vhodné určit dobu jejich pouţi-

telnosti. Opakované vyuţívání jejich UV světlem potencovaných antimikrobních 

vlastností by mohlo vést ke sniţování jejich účinnosti. 

 Ve specializovaných provozech je doporučeno pravidelně klasické 

nátěrové hmoty obnovovat (stěny, stropy apod.). Na akreditovaných 

pracovištích by toto mělo být zaručeno. Přesto by mělo být vyjádřeno, zda tyto 

intervaly odpovídají pouţití antimikrobních nátěrů. Informace o přesném 

zamýšleném vyuţití nátěrových hmot, které jsme zkoumali, jsme bohuţel 

neměli k dispozici. Zamýšlenou dobu pouţitelnosti nátěru jsme bohuţel také 

neznali. Proto jsme se nemohli soustředit na hodnocení těchto vlastností 

nátěrů. 

 Důleţitý pro hodnocení nátěrů s TiO2 je také zamýšlený světelný 

reţim, kterému by měly být podrobeny. Bohuţel jsme s ním také nebyli 

obeznámeni, proto jsme pouze mohli určovat, zda je či není daný nátěr účinný 

proti mikroorganismům a tyto účinnosti jsme mohli mezi s sebou porovnávat. 

 Další testování antimikrobních nátěrů s TiO2 by mohlo být zaměřeno 

na patogenní kmeny, které se běţně vyskytují v prostředí, do kterého by měly 

být nátěry umístěny. Pracovali jsme s kmeny, které patří pouze mezi zástupce 

kmenů, se kterými můţe aktivovaný nátěr přijít do kontaktu v reálném světě.
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 7  Závěr 

 Naším cílem bylo dokázat účinek antimikrobních nátěrů obsahujících 

TiO2 na dva druhy mikroorganismů, S. aureus a C. albicans. 

 Na základě výsledků pokusů se podařilo potvrdit hypotézu, ţe účinek 

antimikrobních nátěrových hmot se u různých druhů mikroorganismů liší. 

 Účinek antimikrobních nátěrů byl vyšší u kmene S. aureus neţ u 

kmene C. albicans. 

 Tyto nátěry jsme rovněţ porovnávali navzájem mezi sebou. U S. au-

reus byl rozdíl účinnosti dvou firmou dodaných nátěrů znatelný. U C. albicans 

výrazný rozdíl pozorován nebyl.
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