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corrodens (1-6). Biorąc powyższe pod uwagę, należy 
uznać, że zarówno zapobieganie, jak i leczenie cho-
rób przyzębia, jest istotnie ważne u pacjentów ze 
współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi. 
Preparaty ziołowe, wykazujące wysoką aktywność 
przeciwdrobnoustrojową, mogą okazać się wyjątkowo 
przydatne w zapobieganiu i leczeniu chorób przyzębia, 
szczególnie u takich pacjentów. Preparaty zwierające 
wyciągi ziołowe lub/i olejki eteryczne, charakteryzują 
się też znikomym działaniem niepożądanym, co także 
jest ważne u pacjentów przyjmujących równocześnie 
wiele różnych leków. 

Baikadent jest płynem o działaniu antyseptycznym, 
którego głównym składnikiem jest wyciąg z korzenia 
tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis Georgi), 
z rodziny Jasnowatych (Lamiaceae). Roślina ta w Chi-
nach znana pod nazwą Huang Quin (w dowolnym 
tłumaczeniu oznacza żółte złoto, co odnosi się do 
brązowo-żółtej barwy korzenia), była stosowana w tra-
dycyjnej medycynie tego kraju od wieków. Pierwsza 
wzmianka o jej właściwościach leczniczych została 
zamieszczona w chińskim starożytnym tekście me-
dycznym sprzed 2000 lat. Scutellaria baicalensis była 
też używana przez Mongołów i szamanów żyjących 
w okolicy jeziora Bajkał, co zapewne miało wpływ na 
jej nazwę. Natomiast wyraz Scutella w jęz. łacińskim 
oznacza tarczę. 

Badania nad związkami czynnymi korzenia tarczycy 
bajkalskiej rozpoczęto na początku XX wieku. Zo-
stało wyodrębnionych i opisanych ponad 50 różnych 
flawonoidów, z których najważniejszymi są: bajkalina, 
bajkaleina, wogonina i wogonozyd (7-12). Wśród in-
nych flawonoidów występujących w tej roślinie obecne 
są: skutellareina, skulkaptoflawon, ortoksylina A, 
chryzyna, apigenina i koganebanina (12-16). Ponadto 
w korzeniu tarczycy bajkalskiej stwierdzono obecność 
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SUMMARY
The sensitivity to Baikadent (Herbapol, Wrocław) of 23 strains 
of microaerophilic bacteria isolated from carotid atherosclerotic 
plaques and 5 reference strains were tested. Investigation was 
carried out using the plate dilution technique in Brucella agar 
supplemented with 5% defibrynated sheep blood. Inoculum 
contained 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator 
upon the surface of agar with various Baikadent concentrations 
as well as upon that no Baikadent added (microaerophilic bac-
teria growth control). Incubation was performed in anaerobic jar 
(microaerophilic conditions, with Campy Pak, BBL) and refer-
ence of anaerobes strains in anaerobic conditions, at 37°C for 
48 hrs. The MIC was defined as the lowest concentrations of the 
Baikadent that inhibited the growth of tested bacteria. The data 
showed, that the most susceptible to Baikadent (MIC ≤ 6.2 mg/ml) 
were the strains of Gram-positive rods Rothia dentocariosa and 
Rothia mucilaginosa. The strains of the genus Capnocytophaga 
gracilis and C. sputorum were sensitive in range ≤ 6.2-25.0 mg/ml.  
The least sensitive were the strains of Aggregatibacter actino-
mycetemcomitans. The growth approximately 29% and 57% of 
these strains was inhibited by concentrations of 12.5-25.0 mg/ml 
and 25.0-100.0 mg/ml. The results suggest that Baikadent could 
be useful for the supportive the periodontopathies prophylactic 
and therapy.
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Prowadzone od wielu lat badania wskazują na 
związek chorób przyzębia z rozwojem miażdżycy na-
czyń tętniczych. Wykorzystując różne techniki ba-
dań ujawniono obecność w blaszce miażdżycowej 
drobnoustrojów, które często są przyczyną chorób 
przyzębia. Do takich drobnoustrojów zalicza się, mię-
dzy innymi Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Pre-
votella intermedia, Campylobacter rectus i Eikenella 
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Niektóre doświadczenia wskazują na przeciw-
alergiczne i przeciwastmatyczne działanie wyciągów 
z korzenia tarczycy bajkalskiej (34, 35). W kolejnych 
badaniach in vivo wykazano, że bajkaleina wpływa 
korzystnie na ciśnienie krwi. Stwierdzono, że nie 
obniża ona ciśnienia krwi zwierząt zdrowych, a tylko 
zwierząt z podwyższonym ciśnieniem (36).

Potwierdzono również skuteczność bajkaleiny 
w ochronie neuronów, co stwarza możliwości wykorzy-
stania tych właściwości w leczeniu niektórych chorób, 
m.in. choroby Alzheimera i Parkinsona (37, 38, 39).

Przeprowadzone na zwierzętach badania wskazały 
też na ochronne działanie bajkaliny w przypadku 
komórek wątrobowych narażonych na szkodliwe dzia-
łanie CCl4 (40) oraz działanie bajkaleiny i bajkaliny 
zapobiegające zwłóknieniu komórek wątroby (41). 

Preparaty zawierające wyciągi z korzenia tarczycy 
bajkalskiej są stosowane w dermatologii. Znalazły 
one zastosowanie w zakażeniach skóry, alergiach 
(egzema), oparzeniach, łuszczycy i zmianach trądziko-
wych (34, 42, 43). Do takich leków ziołowych należy 
Baikaderm – krem (Herbapol, Wrocław). Dostępne 
też są kosmetyki działające przeciwzapalnie, oczysz-
czająco na skórę (toniki), płyny do kąpieli oraz Ba-
ifem krem i Baifem pianka (przeznaczona do higieny 
intymnej).

Wyciągi z korzenia Scutellaria baicalensis wyka-
zują też działanie przeciwgorączkowe, diuretyczne, 
przeciwreumatyczne i uspokajające (20). Ponadto 
bajkalina i bajkaleina obniżają poziom cukru w suro-
wicy krwi i mogą znaleźć zastosowanie w profilaktyce 
i leczeniu cukrzycy (44, 45). Szereg badań in vivo i in 
vitro wskazuje na przeciwnowotworowe właściwości 
wyciągów z korzenia tarczycy bajkalskiej. Wyka-
zano hamowanie wzrostu komórek glejaka mózgu 
przez ekstrakt zawierający wogoninę (13). W innych 
badaniach zaobserwowano hamowanie proliferazy 
komórek różnych nowotworów przez bajkaleinę, 
w tym komórek nowotworów pęcherza moczowego 
(46), trzustki (47), prostaty (48) i skóry (49). Stwier-
dzono, że również bajkalina hamuje rozwój komórek 
różnych nowotworów, w tym wątroby (50). Ponadto 
wykazano, że zarówno bajkalina, jak i bajkaleina, 
hamują rozwój komórek raka jajnika (51). W kolej-
nych badaniach udowodniono, że wyciągi z korzenia 
tarczycy bajkalskiej powodują zahamowanie wzrostu 
komórek raka płaskonabłonkowego w obrębie głowy 
i szyi (52) oraz oddziaływują korzystnie na pacjentów 
z rakiem płuc (53). W niektórych krajach prowadzo-
no także badania kliniczne preparatów zawierających 
wyciągi z tarczycy bajkalskiej lub niektórych ich 
składników, tj. bajkalina i bajkaleina (np. Antoksyd, 
Antoksyd S, Chinese VS-C, Sho-saiko-to, Herbasol, 

C-glikozydów flawinowych, flawanonów (tj. dihydro-
bajkaleina, dihydrooroksylina, kartamidyna) oraz 
chalkonów. 

Związki występujące w Scutellaria baicalensis wy-
kazują różne właściwości farmakologiczne. Udoku-
mentowano działanie przeciwutleniające, przeciwza-
palne i przeciwalergiczne związane z flawonoidami 
(14, 17, 18). Badania wskazują, że za właściwości 
przeciwutleniające odpowiedzialne są przede wszyst-
kim bajkaleina i bajkalina, ponieważ zawierają one 
grupy hydroksylowe i karbonylowe, z którymi wiążą 
się wolne rodniki (13, 19, 20). W badaniach in vitro 
wykazano przeciwutleniającą aktywność bajkaleiny 
w kardiomiocytach oraz jej ochronne działanie na 
narażone na niedotlenienie komórki mięśnia serco-
wego (21). Przeprowadzone przez Gao i wsp. (22) 
doświadczenia na szczurach wskazują, że flawonoid 
bajkaleina hamuje peroksydację lipidów w mikro-
somach wątroby. Ponadto udowodniono, że wyod-
rębniona z tarczycy bajkalskiej ganhuangeninina 
posiada wyższą aktywność przeciwutleniajacą niż 
α-tokoferol (23).

Przeciwzapalne działanie rośliny wiąże się także 
z aktywnością flawonoidów, w tym bajkaleiny i wo-
goniny. Wykazano doświadczalnie, że bajkaleina, 
zależnie od dawki, hamuje syntezę leukotrienu B4 
(LTB4) w ludzkich makrofagach, które wyizolowano 
z pęcherzyków płucnych pacjentów z rakiem płuc, 
zapaleniem płuc, sarkoidozą oraz astmą oskrzelo-
wą (24). Stwierdzono też, że tarczyca bajkalska działa 
przeciwzapalnie przez zmniejszenie syntezy inter-
leukiny IL-1b, IL-6 oraz IL-12, TNF-α (czynnika 
martwicy nowotworów), a także ICAM-1 (czynnika 
syntezy cząsteczek adhezyjnych (25, 26). Także inny 
flawonoid – oroksylina A, wykazuje wysoką aktywność 
przeciwzapalną (27, 28). 

Publikacje Machla i wsp. (29) oraz Huanga i wsp. 
(30) wskazują, że bajkalenina przyczynia się do hamo-
wania zmian miażdżycowych w naczyniach krwiono-
śnych, co wiąże się z aktywnością przeciwutleniającą, 
polegającą na blokowaniu cytokin prozapalnych oraz 
zapobieganiu agregacji płytek krwi. Doświadczalnie 
wykazano też, że bajkalina, wogonina, oroksylina A, 
skulskaptoflawon i chryzyna, występujące w tarczycy 
bajkalskiej, hamują agregację płytek krwi spowodo-
wanej działaniem kolagenu (31). 

Ponadto badania przeprowadzone na zwierzętach 
wskazują na korzystne działanie flawonoidów, tj. 
bajkaleina, bajkalina i wogonina, na lipidy. Udo-
wodniono, że powodowały one obniżenie w suro-
wicy krwi stężenia całkowitego cholesterolu i tri-
glicerydów, a podwyższały stężenie cholesterolu 
HDL (32, 33).
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stanowiło kontrolę wzrostu szczepów. Hodowlę po-
siewów oraz podłoży kontrolnych prowadzono przez 
48 godz. w temp. 37°C w warunkach mikroaerofilnych 
w anaerostatach zawierających Campy Pak (BBL), 
a szczepów wzorcowych w warunkach beztlenowych. 
Za MIC uznano takie najmniejsze rozcieńczenie pre-
paratu w mg/ml, które hamowało wzrost testowanych 
szczepów bakterii.

Wyniki i omówienie
 W tabeli 1 zamieszczono wyniki badań wrażliwości 

na preparat Baikadent bakterii mikroaerofilnych wy-
hodowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych 
pobranych od pacjentów oraz 5 szczepów wzorcowych. 
Największą wrażliwością na Baikadent charakteryzo-
wały się pałeczki Gram-dodatnie z gatunku Rothia 
dentocariosa i R. mucilaginosa. Wartości MIC dla tych 
szczepów wynosiły ≤ 6,2 mg/ml. 

Spośród testowanych pałeczek Gram-ujemnych 
mikroaerofilnych największą wrażliwość na Baikadent 
wykazały szczepy z gatunku Campylobacter gracilis 
i C. sputorum, których wzrost hamowały stężenia 
preparatu wynoszące odpowiednio ≤ 6,2-12,5 mg/ml  
i ≤  6,2-25,0 mg/ml. Natomiast szczepy należące do 
gatunku Eikenella corrodens były mniej wrażliwe. Ni-
skie stężenia preparatu w zakresie ≤ 6,2-12,5 mg/ml 
hamowały wzrost tylko 2 (33%) szczepów. Pozostałe 4 
(67%) szczepy były hamowane przez badany preparat 
w stężeniu 100,0 mg/ml i wyższym. 

Najniższą aktywność Baikadent wykazał wobec 
szczepów z gatunku Aggregatibacter actinomycetem-
comitans. Wzrost 2 (29%) szczepów był hamowany 
przez Baikadent w zakresie stężeń 12,5-25,0 mg/ml, 
a kolejnych 4 (57%) szczepów w zakresie stężeń 
50,0-100,0 mg/ml. Natomiast 1 (14%) szczep nie 
był wrażliwy w zakresie testowanych stężeń (MIC 
>200 mg/ml).

Wyniki badań wskazują, że bakterie Gram-dodat-
nie mikroaerofilne były bardziej wrażliwe na Baika-
dent niż bakterie Gram-ujemne. Preparat w stęże-
niach wynoszących od ≤  6,2-100,0 mg/ml hamował 
wzrost 87% ocenianych szczepów bakterii. Warto 
zaznaczyć, że użyte w badaniach stężenia preparatu 
były od 10 do 25 razy niższe od stężeń użytkowych 
Baikadentu.

Wnioski
1. Badane szczepy bakterii mikroaerofilnych wyizo-

lowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych 
odznaczały się wrażliwością na Baikadent.

2. Preparat wykazał największą aktywność wobec 
pałeczek Gram-dodatnich z gatunku Rothia den-
tocariosa i Rothia mucilaginosa.

Herbasec), które potwierdziły ich korzystne działanie 
u pacjentów (54-59).

W Polsce dostępne są preparaty zawierające wy-
ciągi z tarczycy bajkalskiej, tj. Baikadent miętowy 
(płyn) i Baikadent (żel), przeznaczone do płukania 
jamy ustnej lub użycia miejscowego (w stanach za-
palnych i zakażeniach w obrębie jamy ustnej) oraz 
pasty do zębów przeznaczone do codziennej higieny 
jamy ustnej.

Szereg badań wskazuje na przeciwdrobnoustrojową 
aktywność wyciągów ze Scutellaria baicalensis oraz 
niektórych ich składników. Działanie to obejmuje 
bakterie (7, 60-67), grzyby drożdżopodobne (68-71) 
i wirusy (9, 72-77).

Użyty w badaniach Baikadent miętowy (Herbapol, 
Wrocław) przeznaczony jest do higieny jamy ustnej. 
Płyn zawiera: wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej, 
sorbitol, ksylitol, glicerol, laurylosiarczan sodowy, 
benzoesan sodu, kwas cytrynowy oraz substancję 
zapachową – mentol i wodę. 

Cel pracy
Celem pracy była ocena wrażliwości bakterii mikro-

aerofilnych wyhodowanych z blaszek miażdżycowych 
usytuowanych w tętnicach szyjnych.

Materiał i metody badań
Bakterie mikroaerofilne wykorzystane w badaniach 

zostały wyodrębnione z 30 blaszek miażdżycowych 
umiejscowionych w tętnicach szyjnych. Blaszki pobra-
no z zachowaniem aseptyki do jałowych pojemników 
z odpowiednim podłożem transportowym od pacjen-
tów poddanych zabiegowi udrażniania tętnic. Ocenie 
wrażliwości poddano 23 szczepy bakterii mikroaero-
filnych, które należały do następujących gatunków: 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (7 szczepów), 
Campylobacter gracilis (3), C. sputorum (3), Eikenella 
corrodens (6), Rothia dentocariosa (1) i R. mucilagi-
nosa (3) oraz 5 szczepów wzorcowych z gatunków: 
Finegoldia magna ATCC 29328, Prevotella loescheii 
ATCC 15930, Fusobacterium nucleatum ATCC 25585, 
Porphyromonas levii ATCC 29147 i Peptostreptococcus 
anaerobius ATCC 27337. 

Wrażliwość (MIC) wymienionych wyżej szczepów 
na płynny preparat Baikadent miętowy, (Herbapol, 
Wrocław) oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń 
w agarze Brucella z dodatkiem 5% odwłóknionej 
krwi baraniej. Do badań użyto następujących stężeń: 
6,2; 12,5; 25,0; 50,0; 100,0 i 200,0 mg/ml. Inoku-
lum wynoszące 105 CFU na kroplę nanoszono na 
powierzchnię agaru Brucella, zawierającego odpo-
wiednie stężenia Baikadentu, aparatem Steersa. 
Podłoże, które nie zawierało badanego preparatu, 
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Tabela 1. Wrażliwość szczepów bakterii mikroaerofilnych i szczepów wzorcowych na preparat Baikadent.

Bakterie mikroaerofilne Liczba
szczepów

Najmniejsze stężenie hamujące MIC w mg/ml

≥ 200,0 100,0 50,0 25,0 12,5 ≤ 6,2

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 7 1 2 2 1 1

Campylobacter gracilis 3 1 1 1

Campylobacter sputorum 3 2 1

Eikenella corrodens 6 2 2 1 1

Rothia dentocariosa 1 1

Rothia mucilaginosa 3 3

Bakterie mikroaerofilne ogółem 23 3 4 2 2 5 7

Szczepy wzorcowe 5

Finegoldia magna ATCC 29328 1 1

Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337 1 1

Fusobacterium nucleatum ATCC 25585 1 1

Porphyromonas levii ATCC 29147 1 1

Prevotella loescheii ATCC 15930 1 1

3. Najniższą wrażliwością charakteryzowały się szczepy 
pałeczek Gram-ujemnych z gatunku Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans.

4. Preparat Baikadent może być pomocniczo stoso-
wany, zarówno w profilaktyce, jak i terapii chorób 
przyzębia i innych zakażeń w obrębie jamy ustnej, 
szczególnie u osób z chorobami sercowo-naczynio-
wymi.
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