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Šišák bajkalský (Scutellaria baicalen-
sis Georgii) je jednou z nejpoužívaněj-
ších léčivých rostlin tradiční čínské 
medicíny. Přestože jde o léčivku s velmi 
širokým spektrem účinku, není zatím 
ve střední Evropě příliš známa.

Šišák bajkalský je vytrvalá bylina z če-
ledi Lamiacae, dosahující výšky 30 až 
60 cm, s bohatě větvenou, čtyřhrannou 
lodyhou a kopinatými, celokrajnými lis-
ty. Kořen je obvykle asi 2 cm tlustý, na 
povrchu hnědý, na řezu žlutý. Šišák kve-
te koncem léta a na podzim (obrázek 1). 
Má nápadně modré květy, a proto byly 
vyšlechtěny i kultivary s okrasnou funk-
cí. I když je tato rostlina domácí ve vý-
chodní Asii, u nás má poměrně vhodné 
klimatické podmínky a dá se dobře pěs-
tovat. Droga se získává z kořenů tříle-
tých, nebo čtyřletých rostlin sbíraných 

na jaře nebo na podzim. Po očištění, 
odstranění zevní hrubé vrstvy a rozkrá-
jení na menší kousky se suší v suchých 
místnostech přírodním nebo umělým 
teplem. Droga se užívá nejčastěji ve 
formě odvaru (6–15 g sušené drogy na 
den), nebo jako lihový extrakt (2).
Tradiční čínská medicína využívala 
šišáku při léčbě hypertenze, infekcí 
horních cest dýchacích, proti krvácení 
z nosu a vnitřnímu krvácení, při záně-
tech ledvin, kašli, zvracení, silné men-
struaci, také při záškrtu, spále a he-
patitidě. Dnes je kořenů této rostliny 
užíváno jako antipyretika, antihyper-
tenziva, antiflogistika, antialergika, 
sedativa a mírného hypnotika. Šišák 
bajkalský též slouží při odstraňování 
subjektivních symptomů, jako jsou bo-
lesti hlavy a bolesti v oblasti srdce.
Hlavními obsahovými látkami jsou fla-
vonoidy. Celkem jich bylo v této rostli-

ně identifikováno přes čtyřicet. I když 
obsah jednotlivých flavonoidů kolísá 
s ročním obdobím i lokalitou sběru, ob-
sahují rostliny nejvíce flavonoidu bai-
calinu. Obsah této látky kolísá od 4 do 
17 % v závislosti na době a lokalitě sbě-
ru. V rostlině je ve větším množství pří-
tomen i jeho aglykon baicalein. Dalšími 
významnými glykosidy jsou i wogono-
sid, scutellarin a jejich aglykony wogo-
nin a scutellarein (obrázek 2), oroxylin 
A, scullcapflavon I a scullcapflavon II, 
neobaicalein a mnoho dalších (7).
V současné době jsou celkem dobře 
prozkoumány nejen účinky celé drogy, 
ale i izolovaného baicaleinu a baicali-
nu. Mají výrazný antioxidační účinek, 
působí proti řadě mikroorganizmů, 
působí též cytostaticky a imunomodu-
lačně, mají mírný sedativní a antikon-
vulzivní účinek. Z některých studií je 
patrný i vliv na fibrinolytický systém 
a na vasokonstrikci a vasodilataci. 
Jedním z nejdůležitějších a nejověře-
nějších je však účinek protizánětlivý. 
Protizánětlivý účinek šišáku bajkalské-
ho je založen hlavně na inhibici lipoxy-
genázy a cyklooxygenázy, což jsou en-
zymy hrající roli v metabolizmu kyseliny 
arachidonové. Ta je v počátečních sta-
diích zánětu uvolňována jako odpověď 
na mediátory z aktivovaných krevních 
destiček. Lipoxygenáza přeměňuje vol-
nou kyselinu arachidonovou na HPETE 
(hydroperoxyeikosatetraenové kyseli-
ny), z nichž vznikají leukotrieny. To jsou 
látky hrající významnou roli v zánětli-
vých procesech. Zvyšují permeabilitu 
cév, chemotakticky přitahují a aktivují 
neutrofilní granulocyty a společně 
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s prostaglandiny vyvolávají spektrum 
symptomů charakterizujících zánět. 
Cyklooxygenázy pomáhají přeměnit 
volnou kyselinu arachidonovou na pro-
staglandiny, prostacykliny a tromboxa-
ny, což jsou další skupiny látek hrající 
roli v mechanizmu zánětlivého procesu. 
Na selektivní inhibici cyklooxygenasy je 
založen například účinek aspirinu.
Bylo prokázáno, že extrakt z šišáku 
bajkalského vykazuje inhibiční účinek 
jak na lipoxygenázy, tak na cykloo-
xygenázy. Za inhibici lipoxygenázy je 
zodpovědný baicalein, který prokázal 
přímý inhibiční efekt na 5- a 12-lipo-
xygenázu (15). COX-2 (cyklooxygená-
za-2) je inhibována baicaleinem i wo-
goninem, a to jak přímou inhibicí, tak 
potlačením genové exprese tohoto en-
zymu (6, 14). Při experimentech na kry-
sách a na buněčných kulturách in vitro 
se potvrdilo, že baicalein a další flavo-
noidy ze Scutellaria baicalensis tímto 
mechanizmem omezují produkci leu-
kotrienu B4 a leukotrienu C4 a tím mo-
hou ovlivňovat celou řadu chronických 
zánětlivých onemocnění. Zvýšená pro-
dukce těchto leukotrienů alveolárními 
makrofágy byla totiž zjištěna u cho-
rob jako bronchiální astma, chronická 
bronchitida, chronická artritida, rako-
vina plic, záněty a nádory pojivových 
tkání, idiopatická pulmonární fibróza 
atd. Baicalein je jako standardní inhi-
bitor lipoxygenázy v současné době 
využíván v řadě dalších biochemických 
experimentů, zejména při výzkumu 
kardiovaskulárního systému.
Protizánětlivý účinek obsahových lá-
tek však není založen pouze na inhibici 
lipoxygenázy, ale je podpořen mecha-
nizmem vychytávání volných radikálů, 
které jsou během zánětlivého procesu 
ve zvýšené míře produkovány. Zejména 
baicalein a baicalin mají schopnost tyto 
radikály zneškodňovat, přičemž jejich 
účinnost je asi 375krát větší než u vita-
minu E (13). V poslední době je šišák díky 
své schopnosti vychytávat volné radiká-
ly a zabraňovat oxidaci používán také 
v nových kosmetických přípravcích. 
V případě zánětů způsobených bakteri-
emi a viry se látky z šišáku bajkalského 
mohou podílet přímo na odstraňování 
etiologického agens. Nejúčinnější lát-
kou se ukázal být baicalin, který je ak-
tivní zejména proti chřipkovým virům 
a Staphylococcus aureus (11). Wogonin 
je v pokusech in vitro vysoce účinný 
proti viru hepatitidy B (3). Z ostatních 
flavonoidů se testoval in vitro i isoscu-

tellarein-8-methylester a další flavo-
noidy, které velmi významně snižovaly 
množství chřipkových virů A a B (12). 
Extrakt z drogy je velmi účinný proti 
Candida albicans (1), Cryptococcus 
neoformans, Pitosporum ovale (17), 
trypanosomám (8), a také proti bakte-
riím způsobujícím zubní kazy (16).
Bylo také pozorováno, že baicalin zmír-
ňuje projevy zánětlivého procesu inhi-
bicí celé řady endogenních mediátorů, 
jako například interleukinu 1-β, inter-
leukinu 6, TNF (tumor necrosis factor), 
interferonu γ, MCP (monocyte chemo-
tactic proteins), MIP-1-α (macrophage 
inflammatory protein), MIP-1-β, a sni-
žuje exotoxiny indukovanou proliferaci 
T-buněk. Avšak mechanismus, kterým 
se podílí na inhibici těchto látek, zatím 
není přesně znám (10).
Některé studie prokazují, že flavono-
id wogonin ze Scutellaria baicalensis 
ovlivňuje i produkci oxidu dusnatého 
v organizmu. Není to však přímou inhi-
bicí enzymu iNOS (inducibile nitric oxi-
de synthase), jak se původně předpo-
kládalo, ale potlačením genové exprese 
tohoto enzymu (9, 14). U flavonoidu 
baicaleinu naopak převažuje přímá in-
hibice iNOS (5). Protože indukce iNOS 
v makrofázích hraje významnou roli 
v zánětlivých procesech, dá se velká 

protizánětlivá aktivita flavonoidů vy-
světlit i tímto mechanizmem. 
U flavonoidu wogoninu bylo zjištěno, 
že se podobně jako u baicalinu na jeho 
protizánětlivém účinku podílí i jeho 
schopnost inhibovat expresi MCP, což 
je protein syntetizovaný v místě záně-
tu. Tento protein působí jako atraktant 
pro monocyty a zprostředkovává tak 
zánětlivou reakci organizmu (4).
Jak bylo řečeno v úvodu, flavonoidy ze 
šišáku bajkalského mají kromě protizá-
nětlivého i mnohé další účinky. Zároveň 
mají tyto flavonoidy velmi nízkou toxi-
citu, takže se zdají být perspektivní při 
léčbě celé řady onemocnění. Silný an-
tiflogistický účinek je zprostředkován 
hned několika mechanizmy, z nichž 
některé ještě ani nejsou řádně pro-
zkoumány. Nicméně již teď je jasné, že 
droga Scutellaria radix je jedním z nej-
účinnějších přírodních antiflogistik.
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