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Abstrakt

V této práci jsme se zabývali zkoumáním antimikrobních vlastností malířských 

nátěrů. Nátěry obsahovaly různou koncentraci oxidu zinečnatého (0%; 4%; 15,2%). 

Zkoumali jsme vliv UV záření na antimikrobní aktivitu nátěrů. Jako modelové mikro-

organismy nám sloužily druhy E. coli, S. aureus a C. albicans. Suspenzi mikrobů jsme 

nechali v kontaktu s nátěrem a v časových intervalech jsme odebírali vzorky. První část 

vzorků jsme ozařovali 30 minut UV světlem před nanesením suspenze mikrobů. Druhá 

část byla ozařována UV světlem 30 minut současně s mikrobiální suspenzí. Třetí část 

nebyla ozařována UV světlem. Výsledky jsme hodnotili pomocí počítání počtu kolonií. 

Z výsledků vychází, že antimikrobní účinek vykazují nátěry i bez ozáření UV světlem. 

UV záření zlepšuje antimikrobiální vlastnosti a aktivuje nátěry. Byla prokázána antimi-

krobní aktivita proti všem třem druhům bakterií. Nejcitlivější byla E. coli. Celkově nej-

účinnější byl nátěr s obsahem 4 % ZnO.

Abstract

In this research we studied the antimicrobial characteristic of paint coats, which

had a different concentration of zinc oxide (0%; 4%; 15,2%). We investigated the effect 

of ultraviolet radiation in antimicrobial activity of paint coats. Bacteria being tested in-

cluded E. coli, S. aureus and C.albicans. We left the suspension of bacteria in contact 

with paint coats and we taken samples in defined time intervals. The first part of sam-

ples was irradiated by UV radiation for 30 minutes before application of microbial sus-

pension. The second part of samples was irradiated by UV radiation for 30 minutes at 

the same time with microbial suspension. The third part of samples was not irradiated

by UV radiation. The results were evaluated by bacterial colony plate counting. The 

paint coats have antimicrobial activity even without application of UV radiation. UV

radiation enhances the antimicrobial properties and activates paint coats. We have dem-

onstrated the antimicrobial effects against all of the three species of bacteria. The most

antibacterial result was against E .coli. The most effective was paint coat with 4% zinc

oxide.
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Zadání – cíl práce

Cílem naší práce bylo porovnat antimikrobní účinky několika malířských nátě-

rových hmot, které nám poskytla firma Synpo a.s. Pardubice. Zkoumali jsme vliv ultra-

fialového záření na antimikrobní vlastnosti těchto nátěrů. 
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Úvod

Studování látek (v našem případě nátěrů) schopných eliminovat růst a šíření pa-

togenních mikroorganismů je v dnešní době velmi zajímavým a důležitým tématem.  Je 

to díky tomu, že se lidstvu zatím nepodařilo najít trvalý a bezpečný způsob, jak 

s patogeny účinně bojovat. Objev penicilínu Flemingem v roce 1928 znamenal velký 

pokrok v tomto boji, ale s narůstající rezistencí mikroorganismů k antimikrobním lát-

kám se patogenní mikroorganismy opět stávají velkou hrozbou. I přes velký pokrok v 

medicíně a technice způsobují infekční nemoci celosvětově stále asi čtvrtinu všech úmr-

tí.  Nátěry a povrchy s antimikrobní aktivitou se mohou v budoucnu stát důležitým fak-

torem v boji proti vzniku a šíření infekčních onemocnění. V naší práci jsme se zaměřili 

na sledování a zhodnocení antimikrobní aktivity nátěrů, které obsahují nanočástice oxi-

du zinečnatého, připravených na bázi akrylátové disperze. Oxid zinečnatý by měl vyka-

zovat antimikrobní aktivitu po ozáření UV světlem. 
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1. Teoretická část 

Povrchy a nátěry schopné eliminovat růst a množení mikrobů (chytré nátěry) 

jsou v dnešní době v centru pozornosti. Kvůli vzrůstající rezistenci mikroorganismů 

na běžně používaná antibiotika nám mohou pomoci zabránit šíření nebezpečných 

infekčních onemocnění hlavně ve zdravotnických zařízeních. Mikroorganismus, který 

se dostane do kontaktu s nátěrem, by měl být bezpečně a v dostatečně krátkém čase 

usmrcen.  

Aby byly antimikrobní nátěry vhodné pro běžné použití v interiérech, měly by 

mít několik základních vlastností. Zásadní je jejich netoxičnost pro okolí a antimikrobní 

účinek proti širokému spektru mikrobů. Dále je vhodné, aby nátěry byly antimikrobiál-

ně aktivní dlouhou dobu (několik let), aby byly účinné již při nízké koncentraci antimik-

robiálních látek. Měly by být stabilní v širokém pásmu pH a být odolné proti UV i vidi-

telnému záření. Pro praktické použití je vhodné, aby byly bez barvy a zápachu 

(HOCHMANNOVA, a další, 2010a). Měly by se snadno nanášet, být omyvatelné a 

mechanicky odolné.

Antimikrobní účinky vykazují látky organické i anorganické. Z organických 

sloučenin můžeme jmenovat některá dezinficiencia, jako jsou alkoholy, aldehydy, kyse-

liny, fenoly, mýdla, amoniové soli, aminy nebo některá barviva. Z anorganických látek 

se v současnosti používají sloučeniny boru nebo těžkých kovů.  Často se používají slou-

čeniny stříbra, mědi, rtuti nebo bismutu. Dále se velmi často používají látky schopné 

uvolňovat kyslík nebo halogeny. Jsou to např. peroxid vodíku, manganistan draselný 

nebo chlornan sodný. Všechny tyto látky však mají určité nevýhody. Jsou často pro člo-

věka toxické a dráždivé, musí se používat ve vyšších koncentracích a často narušují 

dezinfikované povrchy. (HARTL, a další, 2006) V naší práci jsme se proto snažili 

zhodnotit antimikrobní účinky nátěrů, které byly připraveny na bázi akrylátové disperze 

a obsahovaly oxid zinečnatý. 

Jako antimikrobiálně účinné součásti nátěrů jsou často používány oxidy kovů. 

V dnešní době jsou to hlavně nanočástice oxidů kovů. Nejčastěji se používají oxid tita-

ničitý a oxid zinečnatý. Jako antimikrobní přísady se dají použít i CuO, Al2O3 a CeO2

(JONES, a další, 2008) nebo CaO, MgO.  Tyto oxidy kovů mají jednu velkou výhodu 
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proti doposud používaným organickým antimikrobním sloučeninám. Je to jejich neto-

xičnost a zanedbatelný vliv na životní prostředí (SAWAI, 2003). Tyto nátěry by měly

nejen poskytovat ochranu před patogenními mikroorganismy, ale i pomoci zachovat 

původní vzhled a čistotu nátěru (HOCHMANNOVA, a další, 2010a). 

1.1. Vliv záření na antimikrobní aktivitu

Oxid zinečnatý a oxid titaničitý jsou dva nejvýznamnější oxidy, které se použí-

vají pro výrobu nátěrových hmot. Oba dva oxidy patří do skupiny fotokatalytických 

polovodičů. Nevýhodou oxidu titaničitého je nutnost jeho aktivace UV nebo slunečním 

zářením. Výsledky studie, zkoumající antimikrobní vlastnosti nanočástic oxidů kovů 

bez přítomnosti záření, ukázaly, že za těchto podmínek TiO2 antibakteriální aktivitu 

nevykazuje (JIANG, a další, 2009).

Fotokatalýza je jev založený na interakci záření s pevnými částicemi polovodičů.  

Vytváří se při ní velmi reaktivní oxidační částice, které ničí nejen bakterie, ale i různé 

chemické nečistoty obsažené např. ve vodě (WIST, a další, 2002).

V naší práci jsme se zabývali vlastnostmi oxidu zinečnatého. Po ozáření oxidu 

zinečnatého (koncentrace 2 g/l) UV světlem o vlnové délce 365 nm, dochází za 40 mi-

nut k inaktivaci téměř celého počtu původně přítomných bakterií E. coli (LIU, a další, 

2003). 

Po ozáření UV světlem se ZnO aktivuje. Elektron z valenční vrstvy se přesune 

do vrstvy vodivostní. Vytvoří se tak pár, záporně nabitý uvolněný elektron a kladně 

nabitá oblast (díra). Toto uskupení funguje jako oxidační činidlo. Díra pak umožní roz-

dělení přítomné vody na OH- a H+. Přítomný vzdušný kyslík se po srážce s uvolněným 

elektronem přemění na superoxidový radikál (·O2
-), který postupně reaguje s H+ a tak 

vzniká hydrogenperoxidový radikál (·HO2
-). Po následné srážce s uvolněným elektro-

nem vzniká hydrogenperoxidový aniont (HO2
-), který se spojí s dalším hydrogenovým 

iontem a tak vzniká peroxid vodíku (H2O2). Tento mechanismus vysvětluje baktericidní 

schopnosti ZnO. Bylo také zjištěno, že výraznou roli hraje přítomnost kyslíku. 

V atmosféře dusíku jsou antibakteriální účinky ZnO horší (LIU, a další, 2003). 
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I samotné UV záření je schopné poškozovat buňky mikroorganismů. Jeho účin-

ky závisí na druhu a citlivosti mikroorganismu, na intenzitě záření a době záření. Z po-

kusů vyplývá, že E. coli je mnohem méně citlivá k UV záření než např. Pseudomonas 

aeruginosa (IBÁÑEZ, a další, 2003). Z další práce, kde autoři zkoumali antimikrobní 

účinky TiO2 při ozáření UV světlem, také vyplývá, že samotné UV záření má antimik-

robní účinky. Z výsledků této práce vyplývá, že S. aureus (MRSA) je citlivý k působení 

UV záření. S. aureus byl mnohem citlivější na UV záření než E. coli. Tato práce také 

naznačuje, že klinicky se vyskytující druhy mikroorganismů mohou mít odlišnou citli-

vost k antimikrobním látkám než druhy kultivované v laboratořích. V tomto případě

byla klinicky se vyskytující E. coli mnohem méně citlivá k působení UV záření než 

laboratorní modelový kmen E. coli (DUNLOP, a další, 2010).   

Oxid zinečnatý je možné aktivovat i běžným slunečním světlem. Mechanismus 

je zřejmě podobný jako u UV záření. Po aktivaci ZnO dochází k uvolnění elektronu, 

vytvoření kladně nabité díry a následně k tvorbě kyslíkových radikálů (ESKANDARI, a 

další, 2011). Při pokusu, kdy byla suspenze ZnO (1 mg/ml) spolu s E. coli (105 CFU/ml) 

ozařována sodnou lampou (imitace slunečního záření), byla zaznamenána po 40 minu-

tách kompletní inaktivace E. coli. Při stejném pokusu se S. aureus byla kompletní inak-

tivace zaznamenána po 120 minutách. Kompletní inaktivace C. albicans za stejných 

podmínek byla zaznamenána až za 180 minut. Z těchto výsledků vyplývá, že nejvíc 

citlivá je k fotokatalytickému jevu E. coli. Při použití samotného záření ze sodné lampy 

nebyla zaznamenána inaktivace bakterií. Z toho vyplývá, že samotné sluneční záření 

baktericidní vlastnosti nemá (SEVEN, a další, 2004). 

Některé studie naznačují, že nanočástice oxidu zinečnatého mají antimikrobní 

vlastnosti i bez ozáření UV nebo slunečním světlem. W. Jiang et al. zjistili, že nanočás-

tice ZnO vykazují za tmy velmi dobrou antimikrobní aktivitu proti B. subtilis, E. coli a 

P. fluorescens. Společně zkoumaný TiO2 tuto vlastnost neměl. (SEVEN, a další, 2004)

však ve své práci uvádějí, že oxid zinečnatý ani oxid titaničitý za tmy antimikrobní 

účinky nevykazují. 

Jedna ze studií zkoumala antimikrobní vlastnosti suspenze nanočástic ZnO při 

běžném laboratorním osvětlení. Běžná laboratoř je osvětlena zářivkami, které emitují 

méně než 4 % UV světla, které je schopné aktivovat ZnO. Autoři se snažili potvrdit 



12

hypotézu, že ZnO se dá aktivovat i takto malým množstvím UV záření nebo viditelným 

světlem. Pokusy byly prováděny za běžného osvětlení a pro srovnání za tmy (zakryté 

hliníkovou fólií). Výsledky ukazují, že ZnO nanočástice mají nižší antimikrobní vlast-

nosti za tmy. Závěr z tohoto pokusu je, že k aktivaci ZnO nanočástic postačuje běžné 

laboratorní osvětlení. Antimikrobní vlastnosti pravděpodobně také závisí na velikosti 

částic (JONES, a další, 2008). K závěru, že k aktivaci nano ZnO nátěrů stačí běžné do-

mácí zářivkové světlo, došli i další autoři (HOCHMANNOVA, a další, 2010a). 

1.2. Vliv velikosti částic na antimikrobní aktivitu

Velký vliv na antimikrobní vlastnosti ZnO má velikost jeho částic. V současnos-

ti je největší pozornost věnována nanočásticím ZnO. Částice o velikosti 8 nm jsou 

schopny inhibovat růst mikrobů z 95% při koncentraci 1 mM ZnO. Částice větší vyka-

zují 40–50% inhibici růstu při koncentraci 5 mM ZnO. Z těchto výsledků vyplývá, že 

čím mají částice menší rozměr (tím i větší povrch), tím lepší antimikrobní aktivitu vy-

kazují (JONES, a další, 2008). 

Jiang a kol. zkoumali rozdíly mezi mikro- a nanočásticemi oxidů kovů (TiO2, 

ZnO, Al2O3, SiO2). Tato studie byla prováděna s vodnými suspenzemi oxidů bez pří-

tomnosti záření. ZnO vykazoval nejlepší antimikrobní účinky ze všech oxidů. Nanočás-

tice vykazovaly vyšší mikrobní toxicitu než částice větší. 

Při tomto pokusu bylo také zjištěno, že se nanočástice v suspenzi shlukují a vá-

žou se na povrch bakterií. Nanočástice ZnO se vázaly na celý povrch bakterie, ale záro-

veň byly rozptýleny v celém objemu suspenze. Tím se ZnO lišil od ostatních nanočástic

oxidů, které se převážně vázaly na povrch bakterie. Z toho vyplývá, že se oxid zinečna-

tý váže na bakterie slabší vazbou než např. oxid hlinitý. Může to být způsobeno rozdíl-

ným nábojem na povrchu nanočástic. Povrch bakteriálních buněk má negativní náboj. 

Nanočástice oxidu hlinitého mají náboj kladný. Mohou tak mezi nimi působit přitažlivé 

elektrostatické síly. Nanočástice oxidu zinečnatého mají však svůj povrch nabitý zápor-

ně (JIANG, a další, 2009). 

Mezi ZnO a bakterií pak hrají hlavní roli zřejmě vazby typu receptor-ligand.

Karboxylové, amidové, fosfátové a hydroxylové skupiny tvořící povrch bakterie mohou 

poskytovat vazebná místa pro nanočástice oxidů (OMOIKE, a další, 2004). Také další 
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studie prokázala, že adsorpce zinku na bakteriální povrch je zprostředkovaná hlavně 

fosfátovými skupinami, méně pak skupinami karboxylovými (TONER, a další, 2005). 

Bylo také zjištěno, že v přítomnosti bakteriální buňky dochází k menší vzájemné 

agregaci nanočástic oxidů. Nanočástice se přednostně vázaly na povrch bakteriální buň-

ky (JIANG, a další, 2009). 

V další studii byly porovnávány antimikrobní vlastnosti různě velkých částic 

oxidu zinečnatého. Byly použity částice o průměru větším než 1µm, nanočástice o prů-

měru 8 nm a prášek s velikostí částic 50 – 70 nm. Výsledky jasně naznačují, že částice 

menší (8 nm) jsou schopny eliminovat růst S. aureus víc než z 95 % při koncentraci

1 mM ZnO. Částice s větším průměrem při koncentraci 5 mM byly schopny inhibovat 

pouze 40–50 % růstu bakterií v porovnání s kontrolou (JONES, a další, 2008). 

Po shrnutí všech výsledků tedy můžeme konstatovat, že čím jsou částice ZnO 

menší a čím mají větší povrch, tím lepší antimikrobní vlastnosti mají.

1.3. Vliv koncentrace na antimikrobní aktivitu

Z mnohých studií vyplývá, že pro antimikrobní účinek oxidu zinečnatého je dů-

ležitá jeho koncentrace, která přichází do styku s mikrobiální buňkou. 

Z výsledků studie, při níž byly zkoumány antimikrobní vlastnosti suspenze na-

nočástic ZnO bylo zjištěno, že nízké koncentrace ZnO nejsou schopny inhibovat růst 

všech druhů zkoumaných bakterií. Koncentrace 2 mM ZnO nebyla schopna inhibovat 

růst S. aureus, Bacillus subtilis a jen částečně inhibovala růst S. epidermidis. Koncentra-

ce 5 mM za stejných podmínek již u všech druhů inhibici růstu vykazovala. Použité

kmeny bakterií měly tedy odlišnou citlivost k nanočásticím ZnO (JONES, a další, 

2008).

V další práci se také její autoři zabývali vlivem koncentrace ZnO nanokapalin, 

přítomných v suspenzi, na antibakteriální aktivitu. Testovacím organismem byla E. coli. 

Koncentrace 0,25 g / l ZnO nezpůsobila výrazný pokles počtu přežívajících kolonií ani 

za 120 minut. Koncentrace 0,5 g ZnO v 1 litru způsobila pokles počtu kolonií o 75 % za 

120 minut. Bylo tak zjištěno, že poměr přežívajících bakterií klesá se vzrůstající kon-

centrací ZnO a s časem (JALAL, a další, 2010).



14

R. Brayner a kol. se snažili hodnotit vlastnosti nanočástic ZnO, které byly při-

praveny různými způsoby. Při této příležitosti však také zkoumali vliv koncentrace na-

nočástic oxidu zinečnatého na mikrobicidní vlastnosti ZnO. Z jejich měření vychází, že 

koncentrace ZnO nanočástic od 10-2 do 10-3 M je schopna inhibovat 100 % růstu kolonií 

E. coli. Koncentrace mezi 3 x 10-3 až 1,5-3 M inhibuje růst E. coli z 85 %. Při koncentra-

cích nižších docházelo k nárůstu kolonií proti kontrole. Tento výsledek může být způ-

soben tím, že malé koncentrace ZnO nejsou pro E. coli toxické. Některé bakterie jsou 

totiž schopny metabolizovat zinečnaté ionty jako oligoelementy (BRAYNER, a další, 

2006).

Také z další studie vyplývá, že antimikrobní účinek ZnO je závislý na koncent-

raci. HOCHMANNOVA a další zkoumali antibakteriální vlastnosti nátěrů v rozmezí 

koncentrací 1,25 až 5 % nanočástic ZnO. Výsledky ukázaly, že koncentrace 1,25 % 

ZnO byla schopna inhibovat růst E. coli a S. aureus. Inhibice růstu Pseudomonas 

aeruginosa a  Aspergillus niger byla zaznamenána při koncentraci 3,75 % ZnO. 

K inhibici růstu plísně Penicillium chrysogenum byla potřeba koncentrace ZnO vyšší 

než 5 % (HOCHMANNOVA, a další, 2010a). 

Podobných výsledků dosáhly stejné autorky i ve své další práci, kde však také 

konstatovaly, že antimikrobiální vlastnosti nátěrů mohou být ovlivněny i řadou dalších 

faktorů. Při zjišťování antimikrobní aktivity proti Aspergillus niger bylo zjištěno, že 

nejnižší a nejvyšší koncentrace ZnO (2,5 a 10%), nejsou schopny inhibovat růst této 

plísně. Koncentrace 5 a 7,5 % ZnO inhibovaly růst A. niger. Tyto výsledky naznačují, 

že velkou roli v antimikrobní aktivitě může hrát pojivový systém, objemová koncentra-

ce nátěrové hmoty, obsah oxidu a jeho rozptýlení v nátěru, typ a obsah dalších pigmentů 

a plniv, morfologie a nasákavost povrchu (HOCHMANOVÁ, a další, 2010b). 

Při zkoumání antimikrobiálních vlastností anorganických činidel na běžné orální 

patogeny se zjistilo, že oxid zinečnatý přítomný v suspenzi mikrobů, má lepší antimik-

robiální vlastnosti než oxid zinečnatý přítomný v gelu, na němž jsou inkubovány mik-

roorganismy. Minimální inhibiční koncentrace ZnO byla v dilučním testu nižší než 

v agarovém dilučním testu (FANG, a další, 2006). K podobnému závěru došli i autoři 

v další studii, když sledovali antibakteriální účinky nanočásticového prášku ZnO navá-

zaného na polystyrenový film nebo suspendovaného v gelu. Nejlepší antibakteriální 

vlastnosti vykazoval ZnO přítomný v gelu, pak samostatný prášek ZnO a nejméně účin-
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ný byl ZnO navázaný na polystyrenový film. Tyto výsledky naznačují, že je důležitý 

kontakt nanočástic s bakteriální buňkou, a že čím vyšší koncentrace ZnO je v kontaktu 

s mikroby, tím lepší antimikrobní vlastnosti jsou sledovány. Studie naznačuje, že do-

stupnost ZnO v médiu je možná důležitější než celková koncentrace ZnO. Z výsledků je 

tedy vidět, že antibakteriální účinky mohou být závislé na koncentraci (dostupnosti) a 

typu aplikace ZnO (JIN, a další, 2009). Závislost antibakteriálního a antifungálního 

účinku na koncentraci, velikosti částic a způsobu přípravy ZnO nanočástic prokázala i 

další studie (SHARMA, a další, 2010).

1.4. Mechanismy antimikrobního účinku

Existuje hypotéza, že volné radikály způsobují porušení buněčné stěny bakterií. 

Gramnegativní bakterie mají komplexnější buněčnou stěnu než grampozitivní bakterie, 

a proto je potřeba pro porušení jejich stěny delší čas nebo vyšší koncentrace antibakteri-

álního činidla (SAYTO, a další, 1992). 

V rozporu s touto hypotézou je však fakt, že rychlejší pokles počtu bakterií byl 

za stejných podmínek zaznamenán u gramnegativních bakterií. Mechanismus fotokata-

lytické inaktivace bakterií není zatím úplně jasný (LIU, a další, 2003). Poškození bu-

něčné membrány může způsobit ztrátu draselných iontů, RNA a proteinů nebo zvýšení 

permeability pro kalciové ionty. Při fotokatalýze vzniklé hydroxylové radikály a super-

oxidy jsou negativně nabité částice. Nemohou tedy pronikat přes buněčnou membránu. 

Zůstávají tedy v přímém kontaktu s vnějším povrchem bakterie. Peroxid vodíku je nao-

pak částice bez náboje a může tak pronikat přes buněčnou membránu

(PADMAVATHY, a další, 2008). 

Rezistence patogenních mikroorganismů může být připisována strukturním od-

lišnostem v jejich vnější vrstvě buněčné stěny. Při fotokatalýze uvolněné volné radikály

způsobují oxidaci a narušení lipopolysacharidů a fosfolipidů buněčné stěny a buněčné 

membrány. Přes porušenou membránu pak dochází k uvolňování organel a elektrolytů a 

k destrukci buňky. Poškozená membrána také umožňuje průnik volných radikálů do 

buňky a jejich následnou interakci s organelami a genetickým materiálem (DUNLOP, a 

další, 2010). Samotné UV záření způsobuje zkřížení vazeb mezi sousedními pyrimidi-

novými bázemi v polynukleotidovém řetězci DNA. Tohoto jevu se využívá ke steriliza-

ci předmětů (SCHINDLER, 2010).
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Antimikrobní účinek oxidů kovů může být způsoben i uvolňováním iontů kovu 

z jejich povrchu. Nanočástice i mikročástice oxidu zinečnatého uvolňují ze svého po-

vrchu zinečnaté ionty. Jejich antimikrobní vlastnosti byly zkoumány a z výsledků vy-

chází, že B. subtilis byl velmi citlivý na Zn2+ ionty. E. coli ani P. fluorescens však ne-

vykazovaly žádnou nebo jen malou citlivost k zinečnatým iontům. Tyto výsledky na-

značují, že toxicita nanočástic oxidu zinečnatého je způsobena i jinými mechanismy, 

než jen uvolňováním iontů z povrchu (JIANG, a další, 2009).

Pro antimikrobní účinek je nutný kontakt nanočástic s povrchem mikroorganis-

mu. Bylo zjištěno, že nanočástice ZnO se vážou na povrch bakterie. Tato vazba může 

být zprostředkována Van der Waalsovými silami, elektrostatickými, hydrofobními a 

ligand-receptor vazbami (MC WHIRTER, a další, 2002). 

Některé studie naznačují, že antimikrobní účinek nanočástic kovů může být způ-

soben intracelulární akumulací těchto nanočástic. Buněčná stěna gramnegativních bak-

terií je tvořena třemi organizovanými vrstvami. Vnější vrstva je tvořena z porinů, fosfo-

lipidů, lipopolysacharidů, lipoproteinů a povrchových bílkovin. Střední vrstva je tvoře-

na peptidoglykany. Buněčná membrána se skládá hlavně z fosfolipidů a porinů. Při 

růstu E. coli v přítomnosti nanočátic ZnO (průměr 14 nm, koncentrace 10-1 M) došlo 

k průniku nanočástic do buňky a k poškození buněčné stěny. Bylo pozorováno značné 

poškození buněčné membrány pravděpodobně i vylití buněčného obsahu u všech sledo-

vaných E. coli. (BRAYNER, a další, 2006). 

Pro bakteriální buňky je důležité udržovat homeostázu a mít vyrovnaný obsah 

kationtů. Ionty kovů jsou totiž velmi důležité v řadě metabolických pochodů bakteriální 

buňky. Jsou součástí koenzymů, kofaktorů, katalyzují a stabilizují enzymatické pocho-

dy. Udržují také stabilitu strukturních částí buňky a DNA vázajících proteinů. Nadbytek 

kovů nebo kationtů kovů působí na bakterie toxicky. Proto se u některých bakterií vyvi-

nuly mechanismy, které nadbytečné kationty dokážou z buňky odstranit. Jsou to různé 

influxní a efluxní mechanismy, které regulují počet iontů v buňce. Mezi tyto ionty patří 

také zinečnaté kationty. Geny ovlivňující transport Zn2+ přes membránu byly zjištěny 

u celé řady bakterií jako např. E. coli, S. aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophi-

lus influenzae nebo B. subtilis (GABALLA, a další, 1998), (LINSDAY, a další, 2001).
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Jedna z nejnovějších studií také naznačuje, že nanočástice ZnO jsou schopny 

vyvolat u buněk řízenou buněčnou smrt, apoptózu. Autoři zkoumali toxické účinky ZnO 

nanočástic nejen na bakterie, ale i na buňky lidské. Byly to buňky lidské myeloblastické 

leukemie a normální periferní mononukleáry. Z výsledků této studie vychází, že toxicita 

ZnO je u lidských buněk závislá na koncentraci nanočástic. Výsledky také ukazují, že 

rakovinné buňky jsou k ZnO citlivější než buňky normální. Zda nanočástice vyvolávají 

apoptózu, bylo zkoumáno na buňkách leukemie.  Z výsledků vyplývá, že u buněk s pří-

tomným ZnO došlo k fragmentaci DNA, u buněk kontrolních nikoli. Při destrukci bu-

něk došlo ke změně v obsahu fosfolipidů ve vnější vrstvě cytoplazmatické membrány. 

Při tomto procesu dochází k přesunu fosfatidylserinu z vnitřní na vnější stranu buněčné 

membrány. Tím se stane buňka rozpoznatelná pro fagocyty (PREMANATHAN, a další, 

2011). 

1.5. Citlivost mikroorganismů k ZnO

Antimikrobní aktivitou oxidu zinečnatého se zabývala řada autorů a jeho účinky 

byly zkoumány na velkém množství mikroorganismů. Z výše uvedených údajů je zřej-

mé, že byla prokázána antimikrobní účinnost oxidu zinečnatého proti celé řadě mikro-

organismů. Byly to mikroorganismy: E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, A. niger, C. albi-

cans, S. cerevisce (SEVEN, a další, 2004), Lactobacillus helveticus (LIU, a další, 2003), 

Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens (JIANG, a další, 2009), Listeria monocyto-

genes, Salmonella Enteritidis (JIN, a další, 2009), Penicillium chrysogenum

(HOCHMANOVÁ, a další, 2010b). Nejčastěji zkoumanými mikroorganismy byly E. 

coli a S. aureus. 

Citlivost mikroorganismů k oxidu zinečnatému se v řadě studií lišila. Výsledky

jedné z nejnovějších studií ukazují, že nanočástice oxidu zinečnatého mají lepší antibak-

teriální účinky proti grampozitivním bakteriím než proti gramnegativním. Minimální 

inhibiční koncentrace ZnO nanočástic byla proti E. coli a P. aeruginosa 500 µg/ml, pro-

ti S. aureus byla 125 µg/ml (PREMANATHAN, a další, 2011).

Hochmannová a Vytřasová (a) ve své studii zjistily, že k inhibici růstu E. coli a 

S. aureus postačoval nátěr s obsahem 1,25 % nanočástic ZnO. K inhibici růstu P. aeru-
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ginosa byla potřeba koncentrace 3,75 % nano ZnO. Tento výsledek proto není ve shodě 

s předchozí studií. P. aeruginosa zde vykazuje menší citlivost k nano ZnO. 

Další studie ukazuje, že ke kompletní inhibici růstu E. coli při kontaktu se sus-

penzí ZnO ozářené sodnou lampou dochází za 40 minut. K inhibici růstu S. aureus za 

stejných podmínek dochází za 120 minut. I inhibici růstu P. aeruginosa dochází za 40 

minut. Ke kompletní inhibici růstu kvasinky C. albicans došlo až při 180 minutách za 

stejných podmínek. Pokles počtu kolonií byl v tomto případě zaznamenán až po 40 mi-

nutách. Gramnegativní E. coli byla v této studii k ZnO tedy citlivější než grampozitivní

S. aureus. C. albicans vykazovala z použitých mikroorganismů nejmenší citlivost 

k ZnO (SEVEN, a další, 2004). 

My jsme si vybrali jako testovací mikroorganismy zástupce z různých skupin, 

které často způsobují závažná onemocnění u lidí i zvířat. 

Za prvního zástupce jsme si vybrali bakterii Escherichia coli. Jedná se o gram-

negativní nesporulující fakultativně anaerobní tyčku.  E. coli se běžně vyskytuje 

v tlustém střevě člověka. Vyskytne-li se mimo zažívací trakt, způsobuje infekce močo-

vého ústrojí, sepse nebo meningitidy (BEDNÁŘ, a další, 1994).

Dalším zástupcem byla bakterie Staphylococcus aureus. Patří mezi fakultativně 

anaerobní grampozitivní koky. S. aureus je velmi dobře přizpůsoben k životu v úzkém 

kontaktu s člověkem. Běžně se vyskytuje na kůži nebo sliznici, hlavně horních cest dý-

chacích. U jedinců oslabených však může způsobit závažná onemocnění jako např. sep-

si, endokarditidu, pneumonii nebo meningitidu. Obzvlášť nebezpečné jsou i metastatic-

ké infekce, které mohou vzniknout i z banální lokální infekce. S. aureus se velmi dobře 

množí a ulpívá na povrchu umělých hmot, které se používají k výrobě katétrů, umělých 

chlopní atd. Ve zdravotnických zařízeních se vyskytuje ve vzduchu na částečkách pra-

chu (BEDNÁŘ, a další, 1994)

Třetím použitým mikroorganismem byla kvasinka Candida albicans. Je to pů-

vodce mnoha povrchových i systémových mykóz. Snadno adheruje k epitelu i 

k nebiologickým materiálům např. kanylám. Kandidóza vzniká nejčastěji u osob osla-

bených. Projevuje se nejčastěji jako dermatomykóza nebo onychomykóza. Způsobuje 

však i závažné kandidové sepse (BEDNÁŘ, a další, 1994). 
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2. Praktická část

2.1. Použité mikroorganizmy

Escherichia coli CCM 4517 (dále E. coli)

Staphylococcus aureus CCM 4516 (dále S. aureus)

Candida albicans ATCC 448559 (dále C. albicans)

2.2. Použité živné půdy

2.2.1. E. coli

 Mueller-Hintonův agar M 173 

Složení: bovinní extrakt, hydrolyzát kaseinu, škrob, agar

Postup přípravy: Připravili jsme roztok živné půdy o koncentraci 0,038‰

(38 g / 1000 g vody). Roztok jsme sterilizovali 15 minut v autoklávu při teplotě 121°C.

Sterilizovanou půdu jsme nalili do sterilních Petriho misek do výšky 3 mm.

 Rapid  E. coli 2 agar 3564024 

Složení: hovězí hydrolyzát, hydrolyzát kaseinu, škrob, agar

chromogenní substrát pro β - D – Glukuronidázu

chromogenní substrát pro β - D – Galaktosidázu

pH (20°C) = 7,2 ±0,2

Postup přípravy: Připravili jsme roztok živné půdy o koncentraci 0,037‰

(37 g / 1000g vody). Roztok jsme 15 minut sterilizovali při teplotě 121°C. Sterilizova-

nou půdu jsme nalili do sterilních Petriho misek do výšky 3 mm (ČECHOVÁ, 2010). 
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2.2.2. S.aureus

 Baird Parker Agar Base M 043 

Složení: pankreatický lyzát kaseinu, bovinní extrakt, kvasnicový extrakt, glycin, py-

ruvát sodný, chlorid lithný, agar

 Egg Yolk Tellurite Emulsion (žloutková suspenze)

Složení: žloutek, sterilní fyziologický roztok, 3,5 % roztok telluričitanu draselného

pH (25°C) = 7,0 ±0,2 

Telluričitan draselný byl přidán pro důkaz rodu Staphylococcus. 

Postup přípravy: Připravili jsme roztok živné půdy o koncentraci 0,066‰

(63 g / 1000g vody). Roztok jsme 15 minut sterilizovali při teplotě 121°C. Poté jsme 

roztok zchladili na 50°C a přidali 50 g žloutkové suspenze a 3 g sterilního roztoku tellu-

ričitanu draselného. Takto připravenou půdu jsme nelili do sterilních Petriho misek do

výšky 3 mm (ČECHOVÁ, 2010). 

2.2.3. C.albicans

 HiCrome Candida Differential Agar M 1297A

Složení: pepton speciál, kvasnicový extrakt, hydrogenfosforečnan (di)draselný, chlo-

ramfenikol, chromogenní směs, agar

pH (25°C) = 6,3 ±0,2

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

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

Postup přípravy: Připravili jsme roztok živné půdy o koncentraci 0,043‰ (42,72 g / 

1000 g vody). Roztok jsme 15 minut sterilizovali při teplotě 121°C. Sterilizovanou půdu 

jsme nalili do sterilních Petriho misek do výšky 3 mm (ČECHOVÁ, 2010).  
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2.3. Příprava mikrobiální suspenze

Připravili jsme mikrobiální suspenzi o koncentraci 1 podle škály McFarlanda

(4 x 10 6 CFU/ ml). Vzali jsme 10 µl této suspenze a přidali k 40 ml fyziologického roz-

toku s přídavkem peptonu. Tím vznikla základní suspenze v ředění 1 : 4000, kterou 

jsme používali v pokusech.

2.4. Pomůcky, přístroje

 Autokláv PS20

 Hliníková fólie

 McFarlandova škála (dále jen škála) pro přípravu bakteriální suspenze

o požadované koncentraci

 mikrobiologická klička, plynový kahan

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

 Petriho misky s živnou půdou o průměru 9,5 cm (dále jen plotny)

 Sterilní skleněné a plastové L-hokejky

 Sterilní zkumavky

 Třepačka MS Minishaker IKA

 UV-VIS Hyunday Sun 60W (zdroj dlouhovlnného záření, dále jen UV lampa)

 Termostat Binder 

 Počítadlo k zjištění počtu kolonií

2.5. Zkoumané nátěrové hmoty

Zkoumali jsme vzorky malířských omyvatelných nátěrových hmot s předpoklá-

daným antimikrobiálním účinkem. Nátěrové hmoty byly poskytnuty firmou Synpo a.s. 

Pardubice. Nátěry byly naneseny ve třech vrstvách do vzorkovnic. Jako vzorkovnice 

byly použity plastové destičky rozdělené na 6 rámečků. Do třech rámečků jedné vzor-

kovnice byl nanesen nátěr zkoumaný (A0A-2 nebo A0A-6), do zbylých třech nátěr kon-

trolní (A0A-1). 
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Nátěry se lišily koncentrací fotokatalytického oxidu zinečnatého. Nátěr A0A-1 

neobsahoval ZnO. Nátěr A0A-2 obsahoval 15,2% a nátěr A0A-6  obsahoval 4,0% foto-

katalytického oxidu zinečnatého. 

2.6. Metody testování

Při testování antimikrobiálních vlastností nátěrů jsme používali tři metody. Při 

pokusu s každou vzorkovnicí jsme sledovali za stejných podmínek současně nátěr 

zkoumaný i kontrolní. 

2.6.1. Metoda 1

Do každého rámečku vzorkovnice jsme nanesli 1 ml připravené mikrobiální sus-

penze. Vzorkovnici jsme umístili na třepačku a nechali třepat při běžném laboratorním 

osvětlení frekvencí 500 otáček/ min. V časových intervalech 2, 5, 10, 15, 20 a 30 minut 

jsme odebírali z každého rámečku 50 µl mikrobiální suspenze a přidali k 0,5 ml fyzio-

logického roztoku s přídavkem peptonu. Vzniklý roztok jsme promíchali a L-hokejkou 

rozetřeli na plotnu s živnou půdou. Takto připravené plotny jsme nechali 24 hodin in-

kubovat při 37°C. C. albicans jsme nechali inkubovat 48–72 hodin. Poté jsme spočítali 

CFU mikroorganismů. 

Pro kontrolu kvality mikrobiální suspenze jsme přidali 50µl základní suspenze 

k 0,5 ml fyziologického roztoku s přídavkem peptonu. Roztok jsme promíchali, L-

hokejkou rozetřeli na plotnu a nechali 24 hodin inkubovat při 37°C. Tato plotna sloužila 

jako kontrola a nebyla v žádném kontaktu s UV zářením ani se zkoušenými nátěry. 

2.6.2. Metoda 2

Vzorkovnici se zkoumanými nátěry jsme ozařovali pod UV lampou 30 minut. 

Vzorky nátěrů byly umístěny ve vzdálenosti cca 10 cm od zdroje UV záření. Poté jsme 

vzorkovnici odstranili z dosahu UV světla a do každého rámečku napipetovali 1 ml mi-

krobiální suspenze. Vzorkovnici jsme umístili na třepačku a nechali třepat frekvencí 

500 otáček/min. V časových intervalech 2, 5, 10, 15, 20 a 30 minut jsme odebírali

z každého rámečku 50 µl mikrobiální suspenze a přidali k 0,5 ml fyziologického rozto-
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ku s přídavkem peptonu. Vzniklý roztok jsme promíchali a L-hokejkou rozetřeli 

na plotnu s živnou půdou. Takto připravené plotny jsme nechali 24 hodin inkubovat 24 

hodin při 37°C. Poté jsme spočítali CFU mikroorganismů. 

Pro kontrolu kvality mikrobiální suspenze jsme připravili kontrolu jako 

v předešlé metodě.

2.6.3. Metoda 3

Do každého rámečku vzorkovnice jsme nanesli 1 ml mikrobiální suspenze. 

Vzorkovnici jsme umístili na třepačku a nechali 30 minut třepat rychlostí 500 otá-

ček/min pod UV lampou. Vzorky nátěrů byly umístěny cca 10 cm od zdroje UV záření. 

V časových intervalech 0,5; 2; 5; 15 a 30 minut jsme odebírali z každého rámečku 50 µl 

mikrobiální suspenze a přidali k 0,5 ml fyziologického roztoku s přídavkem peptonu. 

Vzniklý roztok jsme promíchali a L-hokejkou rozetřeli na plotnu s živnou půdou. Takto 

připravené plotny jsme nechali 24 hodin inkubovat 24 hodin při 37°C. Poté jsme spočí-

tali CFU mikroorganismů. 

Pro kontrolu kvality mikrobiální suspenze jsme připravili kontrolu jako v první 

metodě.

2.7. Vyjádření výsledků

Po ukončení inkubace jsme na plotnách spočítali množství narostlých mikrobiál-

ních kolonií (CFU). Množství CFU na plotnách s kontrolou jsme vždy označili jako

100%. Do tabulek (viz příloha) jsme zapsali napočítané množství CFU v % ze všech 

pokusů. Z těchto hodnot jsme vytvořili grafy. Každý graf jsme proložili přímkou, jejíž 

směrnici jsme použili k vyjádření účinnosti nátěrů. Účinnost nátěrů jsme vyjádřili jako 

zápornou hodnotu směrnice přímky, která prochází body grafu. 

Výsledky jsme rozdělili podle mikroorganismů. U každého mikroorganismu jsou 

výsledky rozděleny podle použité metody. Výsledky jsme zpracovali do tabulek a do 

grafické podoby. Pod každým grafem jsou v tabulce vyjádřeny vlastnosti směrnice 

přímky. Nejúčinnější by měl být nátěr, jehož směrnice přímky je nejvíce záporná. 

Směrnice přímek a statistické hodnoty jsme získali zadáním hodnot z pokusů do šablo-

ny MS Excel LinReg 1. 



24

3. Výsledky

3.1. Výsledky - E. coli

3.1.1. Nátěry neozářené UV světlem

Z grafu a tabulky 3.1.1-1 je vidět, že v přítomnosti nátěru A0A-1 množství kolo-

nií E. coli v čase mírně klesalo. 

Graf 3.1.1-1 Nátěr A0A-1(bez ZnO), Množství CFU E. coli v %

Tabulka 3.1.1-1

směrnice k    = -0,68 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η    =  0,68 ± 0,036

absolutní člen q    = 84,9 ± 4,6

koeficient korelace R    = 0,776

reziduální odchylka srez    = 6,35

y = -0,6789x + 84,782
R² = 0,592
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y = 2,1553x + 51,925
R² = 0,4356
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Z grafu a tabulky 3.1.1-2 je patrné, že počet kolonií E. coli v čase při kontaktu 

s nátěrem A0A-2 kolísal. Počet kolonií v čase mírně vzrostl. Ze všech našich měření byl 

tento výsledek vyhodnocen jako nejhorší v antimikrobní aktivitě proti všem druhům 

zkoušených mikroorganismů i za všech podmínek. 

Graf 3.1.1-2 Nátěr A0A-2 (15,2 % ZnO), Množství CFU E. coli v %

Tabulka 3.1.1-2

směrnice k    = 2,2 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η    =  - 2,2 ± 0,036

absolutní člen q    = 52 ± 20

koeficient korelace R    = 0,662

reziduální odchylka srez    = 28,2
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Z grafu a tabulky 3.1.1-2 je vidět, že nátěr A0A-6 vykazoval mírný pokles počtu 

kolonií E. coli v čase. Antibakteriální účinek proti E. coli byl druhý nejlepší ze všech 

neozářených nátěrů. 

Graf 3.1.1-3 Nátěr A0A-6 (4 % ZnO), Množství CFU E. coli v %

Tabulka 3.1.1-3

směrnice k    = -1,06 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  1,06 ± 0,036

absolutní člen q    = 85,8 ± 8,1

koeficient korelace R    = 0,736

reziduální odchylka srez    = 11,3

y = -1,0605x + 85,835
R² = 0,5411
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Ve sloupcovém grafu 3.1.1-1 je vyhodnocení antibakteriální účinnosti nátěrů 

proti E. coli, když nátěry nebyly ozařovány. Jako nejúčinnější se za těchto podmínek 

jeví nátěr A0A-6. 

3.1.1-1 Porovnání účinnosti nátěrů, které nebyly ozářeny UV světlem, proti E. coli
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y = -1,1097x + 90,687
R² = 0,9175
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Předem ozářený  nátěr A0A-1 E. coli

3.1.2. Nátěry ozařované 30 minut UV světlem před  nanesením suspenze 

bakterií

Z grafu a tabulky 3.1.2 1 je vidět, že počet bakteriálních kolonií u nátěru A0A-1 

v čase klesal. Výsledek je téměř o polovinu lepší než u nátěru neozářeného. 

Graf 3.1.2-1 Nátěr A0A-1 (bez ZnO), Množství CFU E. coli v %

Tabulka 3.1.2-1

směrnice k    = -1,11 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  1,11 ± 0,036

absolutní člen q    = 90,7 ± 2,8

koeficient korelace R    = 0,958

reziduální odchylka srez    = 3,84
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y = -0,797x + 112,42
R² = 0,7383
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Předem ozářený  nátěr A0A-2, E. coli

Z grafu a tabulky 3.1.2-2 je vidět, že nátěr A0A-2 vykazoval po ozáření UV 

světlem mírný pokles počtu kolonií E. coli. Výsledek byl lepší než u neozářeného 

nátěru. 

Graf 3.1.2-2 Nátěr A0A-2 (15,2 % ZnO), Množství CFU E. coli v %

Tabulka 3.1.2-2

směrnice k    = -0,80 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,80 ± 0,036

absolutní člen q    = 112 ± 3,9

koeficient korelace R    = 0,859

reziduální odchylka srez    = 5,48
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Z grafu a tabulky 3.1.2-3 je vidět, že nátěr A0A-6 vykazoval po předchozím ozáření 

velmi dobré antimikrobní vlastnosti. Počet kolonií E. coli klesnul po 30 minutovém 

kontaktu s nátěrem asi na třetinu. 

Graf 3.1.2-3 Nátěr A0A-6 (4% ZnO), Množství CFU, E. coli v %

Tabulka 3.1.2-3

směrnice k    = -2,14 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  2,14 ± 0,036

absolutní člen q    = 86,7 ± 7,7

koeficient korelace R    = 0,917

reziduální odchylka srez    = 10,7

y = -2,1354x + 86,665
R² = 0,8417

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35

p
ře

ží
va

jí
cí

 C
FU

 E
. c

o
li

[%
]

čas [min]

Předem ozářený  nátěr A0A-6, E. coli



31

Ve sloupcovém grafu 3.1.2-1 je srovnání antibakteriální účinnosti nátěrů po 

předchozím ozáření UV světlem. Nejlepší antimikrobní vlastnosti proti E. coli za těchto 

podmínek vykazoval nátěr A0A-6. 

3.1.2-1 Porovnání účinnosti nátěrů po předchozím ozáření UV světlem
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3.1.3. Nátěry ozařované UV světlem současně se suspenzí bakterií

Z grafu a tabulky 3.1.3-1 je patrné, že počet kolonií u nátěru A0A-1 při součas-

ném ozařování v čase mírně klesal. 

Graf 3.1.3-1 Nátěr A0A-1 (bez ZnO), Množství CFU E. coli v %

Tabulka 3.1.3-1

směrnice k    = -0,82 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,82 ± 0,036

absolutní člen q    = 85,7 ± 4,1

koeficient korelace R    = 0,869

reziduální odchylka srez    = 6,59

y = -0,8174x + 85,681
R² = 0,7554
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y = -2,9711x + 92,994
R² = 0,8552
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Současně ozařovaný  nátěr A0A-2, E.coli

Z grafu a tabulky 3.1.3-2 je vidět, že při současném ozařování UV světlem došlo 

u nátěru A0A-2 k výraznému poklesu počtu kolonií. Jejich počet klesl za 30 minut 

téměř o 100% proti kontrole. 

Tabulka 3.1.3-2

směrnice k    = -2,97 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  2,97 ± 0,036

absolutní člen q    = 93 ± 11

koeficient korelace R    = 0,925

reziduální odchylka srez    = 17,3

Graf 3.1.3-2 Nátěr A0A-2 (15,2% ZnO), Množství CFU E. coli v %
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Z tabulky a grafu 3.1.3-3 je zřejmé, že u nátěru A0A-6 došlo po současném ozá-

ření nátěru a bakteriální suspenze k výraznému poklesu počtu kolonií. Počet kolonií 

klesl za 30 minut o 100% proti kontrole. 

Graf 3.1.3-3 Nátěr A0A-6 (4% ZnO), Množství CFU E. coli v %

Tabulka 3.1.3-3

y = -2,8721x + 81,94
R² = 0,8462
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Současně ozařovaný  nátěr A0A-6, E. coli

směrnice k    = -2,87 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  2,87 ± 0,036

absolutní člen q    = 82 ± 11

koeficient korelace R    = 0,920

reziduální odchylka srez    = 17,4
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Ze sloupcového grafu 3.1.3-1 je vidět, že při současném ozařování nátěru a bak-

teriální suspenze, vykazovaly nátěry A0A-2 a A0A-6 shodně velmi dobrou antibakte-

riální účinnost. Mírně lepší byl nátěr A0A-2, který obsahoval 15,2% ZnO. Tento výsle-

dek byl nejlepší ze všech našich měření. 
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3.1.3-1 Porovnání účinnosti nátěrů proti E. coli, při současném ozařování
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3.2. Výsledky – S. aureus

3.2.1. Nátěry neozářené UV světlem

Z grafu a tabulky 3.2.1-1 je vidět, že u nátěru A0A-1 bez ozáření jsme pozorova-

li mírný pokles počtu kolonií S. aureus. Výsledek je mírně lepší než u E. coli. 

Graf 3.2.1-1 Nátěr A0A-1 (bez ZnO), Množství CFU S. aureus v %

Tabulka 3.2.1-1                                                                                                                                                          

směrnice k    = -0,89 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,89 ± 0,036

absolutní člen q    = 80,7 ± 3,6

koeficient korelace R    = 0,898

reziduální odchylka srez    = 5,07

y = -0,8944x + 80,723
R² = 0,8057
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Z grafu a tabulky 3.2.1-2 Nátěr A0A-2 vykazoval mírný pokles počtu kolonií 

S. aureus v čase.  Výsledek byl lepší než u nátěru A0A-1 za stejných podmínek. 

Tabulka 3.2.1-2

směrnice k    = -1,35 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  1,35 ± 0,036

absolutní člen q    = 86,3 ± 5,6

koeficient korelace R    = 0,893

reziduální odchylka srez    = 7,82

y = -1,3455x + 86,267
R² = 0,798
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Graf 3.2.1-2 Nátěr A0A-2 (15,2% ZnO), Množství CFU S. aureus v %
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Z grafu a tabulky 3.2.1-3 je vidět, že nátěr A0A-6 vykazoval mírné antibakteriál-

ní účinky proti S. aureus. Antibakteriální účinnost byla menší než u ostatních nátěrů a 

také menší než u E. coli za stejných podmínek. 

Tabulka 3.2.1-3

směrnice k    = -0,70 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,70 ± 0,036

absolutní člen q    = 84,1 ± 3,0

koeficient korelace R    = 0,889

reziduální odchylka srez    = 4,13

y = -0,6955x + 84,064
R² = 0,7905
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Graf 3.2.1-3 Nátěr A0A-6 (4% ZnO), Množství CFU S. aureus v %
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Sloupcový graf 3.2.1-1 naznačuje, že proti S. aureus byl bez ozáření nejúčinnější

nátěr A0A-2. Nátěr A0A-1 vykazoval za těchto podmínek lepší antibakteriální aktivitu 

než A0A-6 i přesto, že neosahuje antimikrobiálně účinný oxid zinečnatý.

3.2.1-1 Porovnání účinnosti nátěrů proti S. aureus, bez ozáření
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3.2.2. Nátěry ozařované 30 minut UV světlem před  nanesením suspenze 

bakterií

Z grafu a tabulky 3.2.2-1 je vidět, že počet kolonií S. aureus po předchozím ozá-

ření nátěru v čase mírně klesal. Počet kolonií po 30 minutách klesnul asi o 30%. 

Graf 3.2.2-1 Nátěr A0A-1 (bez ZnO), Množství CFU S. aureus v %

Tabulka 3.2.2-1

směrnice k    = -0,66 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,66 ± 0,036

absolutní člen q    = 90,3 ± 3,4

koeficient korelace R    = 0,855

reziduální odchylka srez    = 4,66

y = -0,665x + 90,255
R² = 0,7306
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Z grafu a tabulky 3.2.2-2 je zřejmé, že počet kolonií S. aureus po předchozím 

ozáření mírně klesal. Výsledek byl horší než při pokusu za stejných podmínek u E. coli. 

Graf 3.2.2-2 Nátěr A0A-2(15,2% ZnO), Množství CFU S. aureus v %

Tabulka 3.2.2-2

směrnice k    = -0,49 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,49 ± 0,036

absolutní člen q    = 81,4 ± 4,8

koeficient korelace R    = 0,651

reziduální odchylka srez    = 6,62

y = -0,4917x + 81,366
R² = 0,4235
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Z grafu a tabulky 3.2.2-3 je vidět, že počet kolonií S. aureus v čase po předcho-

zím ozáření kolísal. Minimum kolonií jsme zaznamenali po 20 minutách kontaktu sus-

penze bakterií s nátěrem. 

Graf 3.2.2-3 Nátěr A0A-6, Množství CFU S. aureus v %

Tabulka 3.2.2-3

směrnice k    = 0,02 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  -0,02 ± 0,036

absolutní člen q    = 79,0 ± 9,0

koeficient korelace R    = 0,0176

reziduální odchylka srez    = 12,5

y = 0,0189x + 79,034
R² = 0,0003
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Sloupcový graf 3.2.2-1 ukazuje, že nejlepší antibakteriální aktivitu proti 

S. aureus po předchozím ozáření UV světlem vykazoval nátěr A0A-1, přestože neobsa-

hoval ZnO. 

3.2.2-1 Porovnání účinnosti nátěrů proti S. aureus, po předchozím ozáření UV světlem 
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3.2.3. Nátěry ozařované UV světlem současně se suspenzí bakterií

Z grafu a tabulky 3.2.3-1 je vidět, že po kontaktu s nátěrem A0A-1, počet kolo-

nií S. aureus při současném ozařování mírně klesal. 

Graf 3.2.3-1 Nátěr A0A-1 (bez ZnO), Množství CFU S. aureus v %

Tabulka 3.2.3-1

směrnice k    = -0,299 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,299 ± 0,036

absolutní člen q    = 78,3 ± 0,93

koeficient korelace R    = 0,943

reziduální odchylka srez    = 1,50

y = -0,2993x + 78,343
R² = 0,8887
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Z grafu a tabulky 3.2.3-2 je vidět, že po kontaktu s nátěrem A0A-2 a při součas-

ném ozařování, počet kolonií S. aureus v čase mírně klesal.

Graf 3.2.3-2 Nátěr A0A-2 (15,3% ZnO), Množství CFU S. aureus v %

Tabulka 3.2.3-2

směrnice k    = -0,69 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,69 ± 0,036

absolutní člen q    = 84,5 ± 5,3

koeficient korelace R    = 0,751

reziduální odchylka srez    = 8,54

y = -0,6855x + 84,531
R² = 0,5642
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Z grafu a tabulky 3.2.3-3 je vidět, že počet kolonií S. aureus při kontaktu s nátě-

rem A0A-6 a při současném ozařování, v čase mírně klesal. 

Graf 3.2.3-3 Nátěr A0A-6(4% ZnO), Množství CFU S. aureus v %

Tabulka 3.2.3-3

směrnice k    = -0,55 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,55 ± 0,036

absolutní člen q    = 84,8 ± 3,2

koeficient korelace R    = 0,835

reziduální odchylka srez    = 5,10

y = -0,5468x + 84,757
R² = 0,6977
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Sloupcový graf 3.2.3 1 je vidět, že při současném ozařování nátěru a suspenze 

bakterií, nejlepší antibakteriální aktivitu proti S. aureus vykazoval nátěr A0A-2, který 

obsahoval 15,2% fotokatalyticky aktivního ZnO. Přestože počet kolonií ve všech přípa-

dech klesal, byly tyto výsledky horší než u stejného pokusu prováděného na E. coli. 

3.2.3-1 Porovnání účinnosti nátěrů proti S. aureus při současném ozařování
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3.3. Výsledky – C. albicans

3.3.1. Nátěry neozářené UV světlem

Z grafu a tabulky 3.3.1-1 je vidět, že počet kolonií C. albicans v čase kolísal. 

V prvních pěti minutách došlo k prudkému poklesu počtu kolonií, poté k jejich stagnaci 

a následně i k mírnému růstu počtu kolonií. I přesto byl v konečném důsledku počet 

kolonií nižší než u kontroly.

Graf 3.3.1-1 Nátěr A0A-1 (bez ZnO), Množství CFU C. albicans v %

Tabulka 3.3.1-1

směrnice k    = -0,40 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,40 ± 0,036

absolutní člen q    = 84 ± 10

koeficient korelace R    = 0,305

reziduální odchylka srez    = 14,4

y = -0,3978x + 84,274
R² = 0,0929
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Z grafu a tabulky 3.3.1-2 je vidět, že počet kolonií C. albicans u neozařovaného 

nátěru A0A-2 kolísal. Počet kolonií byl po celou dobu pokusu blízký počátečnímu sta-

vu. Po 30 minutách nedošlo k výraznému poklesu počtu kolonií. 

Graf 3.3.1-2 Nátěr A0A-2 (15,2% ZnO), Množství CFU C. albicans v %

Tabulka 3.3.1-2

směrnice k    = 0,20 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  -0,20 ± 0,036

absolutní člen q    = 66,1 ± 8,4

koeficient korelace R    = 0,192

reziduální odchylka srez    = 11,7

y = 0,1987x + 66,088
R² = 0,0368
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U pokusu s nátěrem A0A-6 za použití C. albicans jsme dospěli k závěru, že ten-

to pokus nelze hodnotit. Po odebrání vzorků a následné kultivaci  se nedaly na plotnách 

až do 20. minuty spočítat počty kolonií. Ve 20. a 30. minutě jsme napočítali asi 50% 

pokles proti kontrole. Výsledky  jsme zanesli do grafu 3.3.1-3. Ani po opakování po-

kusu se nám nepodařilo získat hodnoty v prvních minutách.

Graf 3.3.1-3 Nátěr A0A-6 (4% ZnO), Množství CFU C. albicans v %

3.3.1-1 Porovnání účinnosti nátěrů proti C. albicans, bez ozáření
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Ze sloupcového grafu 3.3.1-1 se zdá, že nejlepší antimikrobní aktivitu bez ozá-

ření vykazoval nátěr A0A-6. Výsledky z pokusu s nátěrem A0A-6 jsou však z velmi 

malého počtu bodů, proto je musíme brát s rezervou.

3.3.2. Nátěry ozařované 30 minut UV světlem před nanesením suspenze 

bakterií

Z grafu a tabulky 3.3.2-1 je vidět, že počet kolonií C. albicans v čase po před-

chozím ozáření nátěru kolísal. Celkově však počet kolonií mírně klesal. 

Graf 3.3.2-1 Nátěr A0A-1 (bez ZnO), Množství CFU C. albicans v %

Tabulka 3.3.2-1

směrnice k    = -0,59 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,59 ± 0,036

absolutní člen q    = 70,9 ± 4,5

koeficient korelace R    = 0,734

reziduální odchylka srez    = 6,30

y = -0,5905x + 70,891
R² = 0,5394
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Z grafu a tabulky 3.3.2-2 je vidět, že počet kolonií C. albicans po předchozím 

ozáření v čase kolísal. Výsledek byl horší než v případě nátěru bez ZnO. 

Graf 3.3.2-2 Nátěr A0A-2 (15,2% ZnO), Množství CFU C. albicans v %

Tabulka 3.3.2-2

směrnice k    = 0,18 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  -0,18 ± 0,036

absolutní člen q    = 61,4 ± 7,8

koeficient korelace R    = 0,187

reziduální odchylka srez    = 10,9

y = 0,1787x + 61,447
R² = 0,0349
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Z grafu a tabulky 3.3.2-3 je patrná dobrá antimikrobní účinnost nátěru A0A-6 

proti C. albicans. Po 30 minutách došlo k poklesu počtu kolonií o víc jak 50% proti 

kontrole. Tento výsledek byl nejlepší ze všech pokusů s C. albicans. 

Graf 3.3.2-3 Nátěr A0A-6 (4% ZnO), Množství CFU C. albicans v %

Tabulka 3.3.2-3

směrnice k    = -1,76 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  1,76 ± 0,036

absolutní člen q    = 103 ± 9,0

koeficient korelace R    = 0,852

reziduální odchylka srez    = 12,5

y = -1,7648x + 102,83
R² = 0,7268
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Ze sloupcového grafu 3.3.2-1 je vidět, že nejlepší výsledky po předchozím ozá-

ření vykazoval nátěr A0A-6, který obsahoval 4% fotokatalyticky účinného ZnO. Tento 

výsledek byl celkově nejlepší proti C. albicans. U nátěru A0A-2 počet kolonií v čase 

kolísal a vyšel z těchto tří nátěrů jako antimikrobiálně nejméně účinný proti C. albicans. 

3.3.2-1 Porovnání účinnosti nátěrů proti C. albicans, po předchozím ozáření UV světlem 
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3.3.3. Nátěry ozařované UV světlem současně se suspenzí bakterií

Z grafu a tabulky 3.3.3-1 je vidět, že počet kolonií C. albicans klesal po součas-

ném ozáření nátěru A0A-1 a kvasinkové suspenze. 

Graf 3.3.3-1 Nátěr A0A-1 (bez ZnO), Množství CFU C. albicans v %

Tabulka 3.3.3-1

směrnice k    = -1,62 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  1,62 ± 0,036

absolutní člen q    = 105 ± 5,2

koeficient korelace R    = 0,940

reziduální odchylka srez    = 8,34

y = -1,6191x + 105,37
R² = 0,8834
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Z grafu a tabulky 3.3.3-2 je vidět, že počet kolonií C. albicans v čase kolísal. 

V 5. minutě došlo k výraznému růstu počtu kolonií C. albicans. Posléze však počet ko-

lonií opět klesal. 

Graf 3.3.3-2 Nátěr A0A-2 (15,2% ZnO), Množství CFU C. albicans v %

Tabulka 3.3.3-2

směrnice k    = -0,41 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,41 ± 0,036

absolutní člen q    = 78,8 ± 7,0

koeficient korelace R    = 0,456

reziduální odchylka srez    = 11,4

y = -0,4114x + 78,85
R² = 0,2077
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Z grafu a tabulky 3.3.3-3 je vidět, že počet kolonií C. albicans, při současném 

ozařování nátěru a kvasinkové suspenze, mírně klesal. 

Graf 3.3.3-3 Nátěr A0A-6 (4% ZnO), Množství CFU C. albicans v %

Tabulka 3.3.3-3

směrnice k    = -0,35 ± 0,036

účinnost (-1 × k) η   =  0,35 ± 0,036

absolutní člen q    = 95,0 ± 4,1

koeficient korelace R    = 0,603

reziduální odchylka srez    = 6,61

y = -0,3522x + 95,043
R² = 0,3635
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Ze sloupcového grafu 3.3.3-1 je vidět, že nejlepší antimikrobní účinek proti C. 

albicans vykazoval nátěr A0A-1, přestože neobsahoval fotokatalyticky účinný ZnO. 

Tento výsledek byl druhý nejlepší v antimikrobní účinnosti proti C. albicans. Z grafu je 

také vidět, že účinnost nátěru A0A-2 a A0A-6 byla srovnatelná.

3.3.3-1 Porovnání účinnosti nátěrů proti C. albicans při současném ozařování
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4. Diskuse

V naší práci jsme se snažili hlavně porovnat antimikrobiálních účinky nátěrů, 

které nám poskytla firma Synpo a.s. Pardubice. Dále jsme pozorovali vliv UV záření a 

vliv koncentrace ZnO na antimikrobní účinky zkoumaných nátěrových hmot. Vlivem 

dalších faktorů jsme se nezabývali. Pro lepší přehlednost jsme naše výsledky shrnuly do 

přehledných grafů 4–1 až 4–3. 
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Graf 4-1 Porovnání antimikrobní účinnosti nátěrů s různou koncentrací ZnO proti  E. coli
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Graf 4-2 Porovnání antimikrobní účinnosti nátěrů s různou koncentrací ZnO proti S. aureus
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Z těchto grafů můžeme na první pohled vidět, že nejlepší antimikrobní vlastnosti 

vykazovaly zkoumané nátěry proti E. coli. Nejméně citlivým mikroorganismem byla 

naopak kvasinka C. albicans. Tyto výsledky se shodují s výsledky studie, které provedl 

SEVEN a další v roce 2004. V této studii se zkoumaly antimikrobní účinky vodné 

suspenze ZnO na E. coli, P. aeruginosa a C. albicans. Tato suspenze byla ozařována 4 

hodiny sodnou lampou (simulace slunečního záření). K podobným výsledkům dospěla i 

studie (LIU, a další, 2003). V této práci také vykazovala, v kontaktu se suspenzí ZnO a 

po ozáření UV světlem, rychlejší pokles počtu kolonií gramnegativní E. coli než 

grampozitivní Lactobacillus helveticus. 

Odlišné výsledky však poskytují další studie již zmíněné v teoretické části

(PREMANATHAN, a další, 2011), v níž měl ZnO lepší antibakteriální vlastnosti proti 

grampozitivnímu kmenu S. aureus než proti E. coli a P. aeruginosa. Tyto výsledky 

podporuje hypotéza, že gramnegativní bakterie mají lépe a komplexněji vyvynutou 

buněčnou stěnu, která tyto bakterie déle chrání před působením volných radikálů

(SAYTO, a další, 1992).

Z těchto odlišných výsledků můžeme usoudit, že citlivost mikroorganismů se 

může lišit v závislosti na použité metodě, na vlastnostech částic oxidu zinečnatého nebo 
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Graf 4-3 Porovnání antimikrobní účinnosti nátěrů s různou koncentrací ZnO proti C. albicans
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na vlastnostech a konstrukci samotného nátěru. Citlivost bakterií se může lišit i podle 

toho, ze které kultury mikrobi pocházejí. Citlivost klinicky se vyskytujících kmenů se 

může značně lišit od citlivosti kmenů kultivovaných v laboratořích (DUNLOP, a další, 

2010). 

Z grafu 4-1 můžeme vyčíst, že nejlepší jednotlivý antibakteriální účinek proti

E. coli v našem pokusu měl nátěr s obsahem 15,2% ZnO při současném ozařování. To 

by odpovídalo teorií, že s rostoucí koncentrací ZnO roste i antimikrobní účinek. Tento 

výsledek ovlivńuje zřejmě i UV záření, které samo inhibuje růst mikroorganismů.

Po vyhodnocení všech výsledků však nejlepší antibakteriální vlastnosti proti E. coli

vykazoval nátěr s obsahem 4% ZnO. Podobný výsledek dostali i autorky jednoho 

z článků, když hodnotili antimikrobní účinky nátěrů proti plísni Aspergillis niger. 

Inhibici růstu koklonií poskytovaly nátěry v rozmezí koncentrací 5-7,5% ZnO. 

Koncentrace nižší a vyšší měli horší antimikrobní výsledky. Jak uvádějí autorky, tento 

výsledek je v souladu se zkušenostmi, které byly zjištěny při hodnocení antimikrobiální 

účinnosti lazurovaných laků na dřevo (HOCHMANOVÁ, a další, 2010b).

Jak je vidět z grafu 4-2, nejlepší jednotlivý antimikrobiální účinek proti S. 

aureus byl zaznamenán u nátěru s obsahem 15,2% ZnO. Po zhodnocení všech výsledků 

byl tento nátěr vyhodnocen jako celkově antimikrobiálně nejlpší proti S. aureus. To by 

odpovídalo závěrům, které zveřejnili autoři (SEVEN, a další, 2004). S. aureus v ní byl 

méně citlivý na působení ZnO a UV záření než E. coli. Tento výsledek může 

naznačovat, že na inhibici růstu kolonií S. aureus je potřeba vyšší koncentrace 

fotokatalyticky aktivního oxidu zinečnatého.

Jak je vidět z grafu 4-3, nejlepší jednotlivý antimikrobiální účinek proti C. 

albicans vykazoval nátěr s obsahem 4% ZnO. Celkově byl tento nátěr vyhodnocen jako 

antimikrobní nejlepší proti C. albicans. Tento výsledek může znamenat, že k inhibici 

růstu C. albicans je nejvhodnější jen určitá koncentrace ZnO. Antimikrobní aktivitou 

ZnO proti C. albicans se věnovalo doposud zatím jen několik autorů (SEVEN, a další, 

2004), (ESKANDARI, a další, 2011). Budou proto potřeba další studie k odhalení 

přesných mechanismů antifungálního účinku ZnO. 

Z našich výsledků je také vidět, že antimikrobní aktivitu vykazoval i nátěr bez 

obsahu fotokatalytického oxidu zinečnatého. V pokusech, kdy byla suspenze mikroor-
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ganismů ozařována UV světlem společně s nátěrem, můžeme tento výsledek přisoudit 

působení UV světla, které samo inhibuje růst mikroorganismů (DUNLOP, a další, 

2010). U nátěru, který nabyl ozařován, je však tento výsledek otázkou. Antimikrobní 

účinek tohoto nátěru by mohl být způsoben formulací nátěru nebo složkou, která byla 

v nátěru přítomna. Tuto teorii však nemůžeme potvrdit, protože jsme neměli k dispozici 

bližší charakteristiky zkoušených nátěrů.  Výsledku mohlo napomoci i malé množství 

UV záření, které je přítomné v běžném světle (JONES, a další, 2008). U nátěrů ozařo-

vaných mohlo mít vliv i mírné zahřátí nátěru, ke kterému docházelo při ozařování pod 

UV lampou.

Účinnost nátěrů byla vzhledem k použité metodě a v rámci působení na jednotli-

vé mikroorganismy značně variabilní. Je to vidět i z grafů 4-1 až 4-3, kde nemůžeme na 

první pohled určit nátěr s jasně nejlepší antimikrobní aktivitou. I u jednotlivých pokusů 

počet kolonií v čase značně kolísal, jak je vidět např. v grafu 3.3.3-2 nebo 3.3.3-1. 

Myslíme si, že by to mohlo být způsobeno nerovnoměrným výskytem mikroorganismů 

ve zkoumaném vzorku. Po nanesení homogenní suspenze bakterií do rámečku vzorkov-

nice, mohlo docházet, i přes soustavné třepání, ke shlukování mikroorganismů nebo 

k adhezi mikrobů na povrch nátěrů. Tuto teorii podporuje i jedna ze studií, ve které se 

autoři zabývali mechanismy adheze nanočástic ZnO na povrch mikrobiální buňky (MC 

WHIRTER, a další, 2002). Při odebírání vzorků tak mohlo docházet ke zkreslení vý-

sledků, podle toho jaká byla koncentrace v konkrétním místě odběru.

Naše výsledky se také mohou lišit od výsledků jiných studií, protože jsme 

zkoumali antimikrobiální vlastnosti nátěrů, které obsahují oxid zinečnatý. Ve většině 

studií však antimikrobiální vlastnosti byly zkoumány na částicích ZnO přítomných 

v suspenzi. Nanočástice ZnO přítomné v tenké vrstvě vykazují jiné vlastnosti než části-

ce v suspenzi (JIN, a další, 2009). I další studie naznačuje, že na antimikrobní vlastnosti 

má vliv řada faktorů jako např. použité pojivo, objemová koncentrace nátěrové hmoty, 

obsah a typ ostatních pigmentů, plniv a aditiv. Důležitá je i morfologie a nasákavost 

nátěru (HOCHMANOVÁ, a další, 2010b).
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Z našich výsledků je také vidět, že pokusy se současně ozařovanými nátěry vy-

kazují ve většině případů lepší antimikrobiální vlastnosti než nátěry neozařované. To 

naznačuje, že UV záření potencuje a aktivuje antimikrobní vlastnosti nátěrů obsahující 

oxid zinečnatý. To je v souladu s výsledky několika studií (LIU, a další, 2003). UV zá-

ření může samo inhibovat růst mikroorganismů, jak naznačuje studie (DUNLOP, a 

další, 2010).

Po porovnání všech našich výsledků jsme zjistili, že celkově nejlepší antimik-

robní vlastnosti bez ohledu na podmínky a druh mikroorganismu měl nátěr, který obsa-

hoval 4 % fotokatalyticky účinného oxidu zinečnatého. Nátěr s obsahem 15,2% ZnO 

jsme vyhodnotily jako celkově antimikrobní nejhorší. 
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5. Závěr

Z naší práce vyplývá, že UV záření potencuje antimikrobní vlastnosti nátěrů 

obsahujících ZnO proti E. coli, S. aureus i proti C. albicans. UV záření zřejmě způsobu-

je aktivaci nátěrů, protože nátěry neozářené mají horší antimikrobní aktivitu než nátěry 

předem ozářené. Nátěry samy, bez ozáření, vykazovaly také antimikrobní aktivitu. Jako 

celkově nejlepší jsme vyhodnotili nátěr A0A-6 s obsahem 4 % ZnO. Nátěry bez ZnO a 

s koncentrací 15,2 % ZnO vykazovaly nižní antimikrobní aktivitu. Nejcitlivějším mik-

roorganismem ke zkoumaným nátěrům byla E. coli. Nejméně byla citlivá C. albicans. 
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