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SENSITIVITY TO BAIKADENT YEASTLIKE FUNGI 
FROM GENUS CANDIDA ISOLATED FROM 
ORTHODONTIC APPLIANCES WEARERS

SUMMARY
The sensitivity to Baikadent (Herbapol, Wrocław) of 36 strains 
of yeastlike fungi isolated from 32 orthodontic wearers, and 6 
references strains were investigated. The susceptibility of Can-
dida strains was determined by the plate dilution technique in 
Sabouraud’s agar. The inoculum containing 105 CFU per spot 
was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with 
and without Baikadent (strains growth control). Incubation the 
agar plates was performed in aerobic conditions in 37°C for 
24 h. The MIC was defined as the lowest concentrations of the 
Baikadent inhibiting the growth of yeastlike fungi. The results 
showed that the most susceptible to herbal product were the 
strains from Candida tropicalis and Candida parapsilosis. The 
growth of approximately 60% and 57% of those strains was 
inhibited by concentrations of ≤ 12.5 to 25.0 mg/ml. The least 
sensitive were the strains of yeastlike fungi from genus Candida 
guilliermondii (MIC ≥ 300.0 mg/ml). The results suggest that 
Baikadent could be useful for the supportive the anticandidal 
prophylactic and therapy.
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Tarczyca bajkalska (Scutellaria baicalensis Georgi), 
wieloletnia roślina z rodzaju Scutellaria, należy do 
rodziny jasnowatych (Lamiaceae). Kłączu towarzyszą 
liczne boczne korzenie. Roślina osiąga do 70 cm wy-
sokości. Wytwarza lancetowate liście długości 4 cm i 
kwiaty barwy szafirowej, przypominające wyglądem 
lwią paszczę. Nazwa rośliny wiąże się z kwiatostanem 
i pochodzi od łacińskiego słowa scutella, które oznacza 
małe, zamykane naczynie. W języku angielskim tarczy-

ca bajkalska nazywa się Baical Scullcap, w jęz. fran-
cuskim – Scutellaria du Baikal, w jęz. niemieckim 
– Baikalhelmkrait, a w jęz. chińskim – Huamg Qin.

Tarczyca bajkalska występuje na terenach wschod-
niej Rosji (okolice jeziora Bajkał), Mongolii, w Chi-
nach, Korei i Japonii. Jej właściwości lecznicze są 
znane w Chinach od ponad 2000 lat. W lecznictwie 
wykorzystuje się korzeń palowy rośliny, który osiąga 
od 8 do 25 cm, a średnica wynosi od 1 do 3 cm. Jest 
barwy od szarej do brunatnej i ma gorzki smak. Miej-
scowe zastosowanie korzenia Scutellaria baicalensis w 
postaci maści zostało opisane około 1065 r. p.n.e. w 
Wu Shi Er Bring Fang (1). Roślina ta często stosowana 
jest w tradycyjnej medycynie chińskiej i japońskiej 
(zwanej medycyną Kampo).

Na początku XX wieku z korzenia tarczycy baj-
kalskiej wyizolowano, a następnie zidentyfikowano 
pierwsze związki chemiczne (2). Do najważniejszych 
substancji czynnych biologicznie zalicza się lipofilne 
flawonoidy i ich glikozydy, tj. bajkaleina, wogonina, 
wogonozyd, apigenina, scutellareina, oroksylina, skul-
kapflawon i koganebanina (3-9). Zależnie od miejsca 
pochodzenia surowca zawartość flawonoidów wynosi 
od 15 do 25%, w tym baikaliny od 12 do 17%, a wo-
gonozydu 3-4% (2-4). Wyciągi z tarczycy bajkalskiej 
zawierają niewielkie ilości garbników katechinowych, 
kwasu benzoesowego i β-sitosterolu (9).

Wymienione składniki charakteryzują się różnymi 
właściwościami biologicznymi. Działają przeciwza-
palnie, przeciwutleniająco i przeciwalergicznie (3, 4, 
9-14). Aktywność przeciwutleniającą zapewniają fla-
wonoidy, szczególnie bajkaleina i bajkalina, które za-
wierają grupy hydroksylowe oraz karbonylowe wiążące 
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wolne rodniki (11, 12, 15). Przeprowadzone in vitro i 
in vivo doświadczenia wskazują, że flawonoidy uzy-
skane z tarczycy bajkalskiej oddziałują przeciwnowo-
tworowo. W badaniach in vitro na komórkach HL-60 
Somoda i wsp. (16) oceniali aktywność 17 flawonoidów 
wyodrębnionych z gatunków: Scutellaria baicalensis 
Georgi i Scutellaria rivularis Wall, które są stosowane w 
tradycyjnej medycynie chińskiej. Autorzy wykazali, że 
10 spośród ocenianych flawonoidów, w tym m.in. api-
genina, wogotonina i paikaleina, hamowało prolifera-
cję użytych do doświadczeń komórek nowotworowych. 
Wykazano też, że flawonoidy wyodrębnione z tarczycy 
bajkalskiej, tj. bajkaleina, bajkalina, wogonina, apige-
nina, skutellareina i chryzyna, działają cytostatycznie 
lub cytotoksycznie wobec wykorzystanych do badań 
ludzkich komórek nowotworowych (4). Natomiast w 
doświadczeniach laboratoryjnych na myszach stwier-
dzono zahamowanie wzrostu komórek raka płasko-
nabłonkowego w obrębie głowy i szyi przez testowany 
wyciąg z rośliny Scutellaria baicalensis (17).

Small i wsp. (18) i George i wsp. (19) wykazali 
skuteczne działanie preparatu zawierającego tarczycę 
bajkalską i 7 innych ziół wobec nowotworu prostaty. 
Korzystne działanie wyciągu Scutellaria baicalensis 
obserwowano też po podaniu go pacjentom z rakiem 
płuca (20, 21). Natomiast Wang i wsp. (22) oceniali 
aktywność frakcji otrzymanych z tarczycy bajkalskiej, 
zawierających poszczególne składniki czynne tej ro-
śliny, wobec komórek linii nowotworowej raka sutka 
MCF-7 i stwierdzili, że frakcja, w której były bajkale-
ina i wogonina w stężeniu 100 µg/ml, hamowały roz-
wój komórek nowotworowych. Scutellaria baicalensis 
działa też żółciopędnie i osłaniająco wobec komórek 
wątroby (14, 23-25). Potwierdzają tę aktywność do-
świadczenia przeprowadzone na zwierzętach. Wyniki 
doświadczeń wskazują, że flawonoidy bajkalenina i 
bajkalina pobudzają wydzielanie żółci.

Poza wymienionymi właściwościami, tarczyca baj-
kalska wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe, prze-
ciwzakrzepowe, uspokajające oraz obniża ciśnienie 
krwi (2, 3, 9, 26-29). Wyniki licznych doświadczeń 
wskazują na przeciwdrobnoustrojową aktywność za-
równo wyciągów z tarczycy bajkalskiej, jak i jej nie-
których składników. Działanie dotyczy bakterii (11, 
14, 30, 38, 40-45 ), grzybów drożdżopodobnych (14, 
35, 46-52), dermatofitów (46-49, 52) oraz wirusów 
(2, 53-59).

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka preparatów 
zawierających wyciągi z tarczycy bajkalskiej. Do nich 
należą:

– Baikadent – płyn o zapachu mięty, przeznaczony 
do higieny jamy ustnej. Płyn zawiera: wyciąg z 
tarczycy bajkalskiej, sorbitol, ksylitom, glicerol, 

laurylosiarczan sodowy, benzoesan sodu, kwas 
cytrynowy, substancje zapachową i wodę.

– Bakadent żel i krem, w których zespół flawono-
idów wyodrębnionych z rośliny wynosi 0,57% 
(w tym bajkaliny 0,37%) – stosowane w stanach 
zapalnych w obrębie jamy ustnej.

– Baikaderm – krem zawierający flawony (w tym 
75% stanowi bajkalina) oraz allantoinę, który 
stosowany jest w stanach zapalnych skóry.

– Baifem K – żel zawierający wyciąg z korzenia 
tarczycy bajkalskiej (o zawartości 65% bajkaliny), 
przeznaczony do codziennej higieny intymnych 
miejsc ciała.

Celem pracy była ocena wrażliwości na Baikadent 
grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida wy-
izolowanych z jamy ustnej i z powierzchni aparatów 
ortodontycznych.

Materiał i metody badań
Grzyby drożdżopodobne zostały wyhodowane z 

materiałów pobranych z różnych okolic jamy ustnej 
oraz z powierzchni aparatów ortodontycznych od 
32 pacjentów. Wymazy posiewano na podłoże Sabo-
urauda i inkubowano w 37°C przez 24-48 godz.

Wyhodowane grzyby zostały zidentyfikowane na 
podstawie morfologii komórek w preparacie barwio-
nym metodą Grama, morfologii kolonii, wzrostu kolo-
nii na podłożu CHROMagar Candida (BioRad), cech 
biochemicznych (ocenianych testem 20C AUX, bioMe-
rieux), zdolności do wytwarzania chlamydosporów oraz 
testu filamentacji. Badaniami objęto 36 szczepów grzy-
bów drożdżopodobnych, należących do następujących 
gatunków: Candida albicans (10 szczepów), C. glabrata 
(6), C. guilliermondii (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (2), 
C. parapsilosis (7) i C. tropicalis (5) oraz 6 szczepów 
wzorcowych z gatunków: Candida albicans ATCC 
90028, C. albicans ATCC 10231, C. glabrata ATCC 
66032, C. krusei ATCC 14243, C. parapsilosis ATCC 
22019 i C. tropicalis ATCC 750.

Wrażliwość (MIC) wymienionych wyżej szczepów 
na preparat Baikadent – płyn (Herbapol, Wrocław) 
oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze 
Sabourauda. Oceniano stężenia od 12,5 do 300 mg/ml. 
Użyte do badań inokulum zawierało 105 CFU na 
kroplę i było nanoszone na powierzchnię podłoża 
Sabourauda, zawierającego odpowiednie stężenie 
preparatu, aparatem Steersa. Podłoże niezawierające 
Baikadentu stanowiło kontrolę wzrostu szczepów. 
Hodowlę posiewów i podłoży kontrolnych prowa-
dzono w warunkach tlenowych, przez 24 godz., w 
temperaturze 37°C. Za MIC uznano takie najmniejsze 
stężenie preparatu, które całkowicie hamowało wzrost 
testowanych grzybów drożdżopodobnych.



148

Anna Kędzia i wsp.

Postępy  Fitoterapii 3/2012

Wyniki i ich omówienie
Uzyskane wyniki badań wrażliwości grzybów z ro-

dzaju Candida, wyizolowanych z materiałów pobra-
nych od pacjentów, na Baikadent zostały zebrane 
w tabeli 1, a wrażliwość szczepów wzorcowych w 
tabeli 2.

Wśród ocenianych 36 szczepów grzybów droż-
dżopodobnych największą wrażliwość na preparat 
wykazały szczepy z gatunku Candida tropicalis i C. pa-
rapsilosis. Niskie stężenia Baikadentu, w zakresie 
≤ 12,5-25,0 mg/ml, hamowały wzrost 60% szcze-
pów. Zbliżoną wrażliwością charakteryzowały się 
szczepy z gatunku C. parapsilisis, których 57% było 
wrażliwych na niskie, wymienione wyżej stężenia. 
Niższą aktywność wykazał preparat wobec gatunku 
C. albicans, który najczęściej powoduje zakażenia w 
obrębie jamy ustnej. Wzrost szczepów był hamowa-
ny w zakresie stężeń od 100,0 do 200,0 mg/ml.

Z badań przeprowadzonych przez Wonga i wsp. 
(60) wynika, że wodny ekstrakt z tarczycy bajkal-
skiej hamował wzrost szczepów wzorcowych: Candi-
da albicans ATCC 28367 i Candida albicans CA12 w 
stężeniach > 5,0 mg/ml. Natomiast Błaszczyk i wsp. 
(49) wykazali wysoką aktywność wyciągów Scutella-
ria baicalensis, uzyskanych za pomocą octanu etylu, 
wobec testowanych szczepów z gatunku Candida 
albicans i nieznacznie niższą wobec szczepów Geo-

trichum candidum i Rhodotorula rubra. Powyższe 
badania wskazują, że wyciągi zawierające baika-
leinę wykazują silne działanie przeciwgrzybiczne 
(MIC w zakresie stężeń 70-100 µg/ml). Ponadto 
Cao i wsp. (47) doświadczalnie udowodnili zdol-
ności baikaleiny do hamowania tworzenia biofilmu 
przez szczepy Candida albicans, w stężeniach wyno-
szących od 4,0 do 32,0 µg/ml, w czasie od 0 do 24 godz. 
(odsetki szczepów wrażliwych wynosiły odpowiednio 
od 89 do 52%).

Oceniane w badaniach szczepy z gatunku Candida 
glabrata charakteryzowały się podobną do C. albicans 
wrażliwością na preparat. Wartości MIC dla tych 
szczepów wahały się w zakresie stężeń od 150,0 do 
200,0 mg/ml. Zbliżoną aktywność wykazał Baika-
dent wobec szczepów z gatunku Candida lusitaniae 
(MIC = 150,0 mg/ml), a jeszcze niższą wobec gatunku 
Candida krusei (MIC 12,5 – ≥ 300,0 mg/ml). Najmniej 
wrażliwe na preparat okazały się szczepy z gatunku 
Candida guilliermondii, których wzrost był hamowany 
przez stężenia wynoszące ≥ 300,0 mg/ml.

Z przeprowadzonych badań wynika, że preparat 
Baikadent w stężeniach wynoszących od ≤ 12,5 do 
300,0 mg/ml hamował wzrost 91% szczepów grzybów 
drożdżopodobnych z rodzaju Candida. Stężenia uży-
te w badaniach są od 3 do 10 razy niższe od stężeń 
użytkowych.

Tabela 1. Wrażliwość na preparat Baikadent szczepów grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych od pacjentów użyt-
kujących aparaty ortodontyczne.

Grzyby drożdżopodobne Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenia hamujące wzrost (MIC w mg/ml)

≥ 300,0 200,0 150,0 100,0 50,0 25,0 ≤ 12,5

Candida albicans 10 1 8 1

Candida glabrata 6 2 4

Candida guilliermondii 2 2

Candida krusei 4 2 1 1

Candida lusitaniae 2 2

Candida parapsilosis 7 1 2 1 3

Candida tropicalis 5 1 1 1 2

Grzyby drożdżopodobne łącznie 36 4 3 16 4 1 2 6

Tabela 2. Wrażliwość na preparat Baikadent szczepów wzorcowych z rodzaju Candida. 

Grzyby drożdżopodobne Liczba 
szczepów

Najmniejsze stężenia hamujące wzrost (MIC w mg/ml)

≥ 300,0 200,0 150,0 100,0 50,0 25,0 ≤ 12,5

Candida albicans ATCC 90028 1  1  

Candida albicans ATCC 10231 1  1

Candida glabrata ATCC 66032 1  1

Candida krusei ATCC 14243 1  1  

Candida parapsilosis ATCC 22019 1 1

Candida tropicalis ATCC 750 1  1   
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Wnioski
1. Oceniane szczepy grzybów drożdżopodobnych z 

rodzaju Candida były wysoce wrażliwe na Baika-
dent (płyn).

2. Preparat wykazał największą aktywność wobec 
grzybów drożdżopodobnych z gatunku Candida 
tropicalis i Candida parapsilosis.

3. Najniższą wrażliwością charakteryzowały się szcze-
py z gatunku Candida guilliermondii.

4. Preparat Baikadent może być pomocniczo sto-
sowany w profilaktyce i leczeniu kandydozy w 
obrębie jamy ustnej.
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