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to roślina roczna, o pnących cienkich łodygach, 
spotykana na polach, nieużytkach, rosnąca wzdłuż 
żywopłotów, rozpowszechniona w całej Europie. 
Dzięki włoskom (szczecinkom) znajdującym się na 
łodygach, brzegach i nerwach lancetowatych liści, 
a także haczykowato wykształconym owocom łatwo 
przyczepia się do otoczenia. Surowcem leczniczym są 
części nadziemne rośliny, zebrane w okresie kwit-
nienia (wysuszone lub świeże). W lecznictwie przy-
tulia czepna dostępna jest w postaci ziół sypkich oraz 
jako składnik: kropli na odporność oraz kropli na 
odporność i witalność organizmu.

Przytulia od dawna jest stosowana w medycy-
nie tradycyjnej jako środek moczopędny, w stanach 
zapalnych pęcherza, w leczeniu kamicy i w nietrzy-
maniu moczu. W ostatnim czasie surowiec budzi 
szczególne zainteresowanie ze względu na wspo-
maganie leczenia łuszczycy, łojotokowego zapalenia 
skóry, egzem oraz zapalenia i powiększenia węzłów 
chłonnych. Istnieją doniesienia o korzystnym miej-
scowym działaniu przytulii na wrzody, ropiejące rany, 
guzki piersi i wysypki skórne. Wspomina się też o sty-
mulującym wpływie zioła na układ immunologiczny 
i wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych 
[1, 2]. Przytulia czepna znalazła także zastosowanie 
w weterynarii – w zapaleniu wymion (mastitis) [3].

Potencjał leczniczy roślin wynika z obecności 
w nich wielu substancji o różnorodnej budowie 
chemicznej. Końcowy efekt terapeutyczny jest 
rezultatem oddziaływania, zwykle synergistycz-
nego, między związkami obecnymi często w bardzo 
małych, niekiedy w śladowych, ilościach. Składniki 
o różnej budowie i aktywności mogą wpływać na 
poprawę biodostępności substancji czynnych, chro-
nić związki nietrwałe przed rozkładem, co w kon-
sekwencji prowadzi do zwiększenia skuteczno-
ści surowca roślinnego. Do związków aktywnych, 
występujących powszechnie w roślinach w małych 
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Analysis of essential oil of Galium aparine · Galium aparine L. (clivers, 
goosegrass) (Rubiaceae) is used in folk medicine as diuretic and medicinal 
plant alleviating different dermatoses as psoriasis, seborrheic dermatitis, 
eczema, and improves the immune system. So far, scientific studies have 
shown as a main constituents: iridoids (mainly asperuloside), flavonoids 
(luteolin, chrysoeriol, apigenin and quercetin derivatives), numerous of 
phenolic acids and phytosterols. Previous studies confirmed antimicrobial, 
antioxidant and cytotoxic activity of clivers. 
The aim of this work was to investigate the chemical profile of essential oil 
isolated from G. aparine collected in Poland. The essential oil was extracted 
from the herb of G. aparine by hydrodistillation in Clevenger‑type apparatus 
and the volatile constituents were identified by gas chromatography 
coupled with mass spectrometry (GC‑MS). 0.1 ml of essential oil (3.33 ml/kg) 
was obtained from the of G. aparine herb, in which 74 volatile ingredients 
were identified (100%). According to GC/MS analysis 9‑diazo‑9H‑fluorene 
(31.93%), palmitic acid and dihomo‑γ‑linolenic acid (8.89%) were as major 
constituents. 9‑diazo‑9H‑fluorene is very rare in the plant world, previously 
identified only in Bidens pilosa. Terpene compounds represented 22.31% of 
essential oil, including 15 sesquiterpenes (18.23%), 6 monoterpenes (2.00%) 
and 1 diterpene (3.08%). The other active ingredients of the oil include: 
phytol, β‑ionone, anethole, spatulenol, α‑cadinol, phenylethyl alcohol, 
eugenol, methyleugenol, α‑carvacrol, α‑caryophyllene, α‑terpineol, 
isoaromadendren epoxide, carvone, linalool, santalol, β‑farnesene and 
eucalyptole. The ingredients of the essential oil are multi‑directional 
activity: anti‑inflammatory, antimicrobial, anti‑cancer, antiproliferative, 
effect on angiogenesis, and also have occlusive properties.
Quantify and a number of ingredients of the essential oil have proven that 
it may be one of the bioactive important fractions of G. aparine.
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ilościach, należą olejki eteryczne. Determinują one 
właściwości wielu znanych surowców roślinnych 
lub wspomagają działanie składników czynnych, 
nadających główny kierunek terapeutyczny surow-
com leczniczym [4].

Celem pracy była analiza składników olejku ete-
rycznego otrzymanego z ziela G. aparine.

Związki chemiczne

Do głównych związków czynnych ziela przy-
tulii czepnej należą glikozydy irydoidowe, kwasy 
fenolowe i flawonoidy. Z grupy glikozydów iry-
doidowych występują: asperulozyd, kwas aspe-
rulozydowy i deacetyloasperulozydowy [1, 5]. 
Dotąd wykryte kwasy fenolowe to: kwas wanili-
nowy, 3,4-dihydroksybenzoesowy, p-hydroksy-
cynamonowy, galusowy, 4-hydroksytruksylowy 
[6], p-kumarowy, ferulowy [1, 2, 7], kawowy, 
p-hydroksybenzoesowy, salicylowy i chloroge-
nowy [1, 2, 8]. Do frakcji czynnych należą flawo-
noidy pochodne: luteoliny, chryzoeriolu, apige-
niny i kwercetyny oraz ich glikozydowe pochodne 
[8, 9]. Ponadto, w G. aparine występują alkaloidy 
izochinolinowe (protopina), indolowe (harmina) 
oraz typu chinazoliny [1, 2], kwasy tłuszczowe, ter-
peny [10], fitosterole (m.in. β-sitosterol, daukoste-
rol), ftalan dibutylu [10, 11], kumaryna i eskuletyna 
[8]. Przebadany został skład olejku otrzymanego 
z nadziemnych części G. aparine rosnącej w Tur-
cji. Autorzy zidentyfikowali, jako główne składniki, 
kwasy tłuszczowe (34,3%, dominował kwas palmi-
tynowy do 22,3% w olejku), ich estry (2,8%), alde-
hydy i ketony (22,4%), w niewielkiej ilości terpeny 
(6,1%), obecny był β-damascenon (0,2%) [12].

Działanie biologiczne

Badania in vitro i in vivo
Wyniki badań świadczą o aktywności prze-

ciwbakteryjnej G. aparine wobec Staphylococ-
cus aureus i Pseudomonas aeruginosa [10, 13]. 
Wysoką aktywność przeciwbakteryjną wyciągu 
metanolowego z liści wykazano wobec 92 mety-
cylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus 
(MRSA) w stężeniu 300 mg/l. Inhibicja była zależna 
od dawki i korelowała z całkowitą zawartością poli-
fenoli i flawonoidów [14, 15].

Istnieją doniesienia potwierdzające aktywność 
przeciwnowotworową przytulii czepnej. Wyciąg 
metanolowy wykazywał właściwości antyproli-
feracyjne i apoptotyczne w komórkach ludzkiego 
raka piersi (MCF-7 i MDA-MB-231), natomiast 
wobec komórek nabłonkowych piersi (MCF-10A) 
nie był cytotoksyczny [8]. Działanie antyprolife-
racyjne frakcji eterowej 60% wyciągu etanolo-
wego z ziela G. aparine zostało ocenione na linii 

białaczkowej (K562). Frakcja eterowa, zawierająca 
głównie β-sitosterol, daukosterol i ftalan dibutylu, 
hamowała proliferację badanych komórek w spo-
sób zależny od dawki i czasu działania, a najsilniej-
szy efekt przeciwnowotworowy wykazywał ftalan 
dibutylu, który działał synergistycznie ze stero-
lami obecnymi w roślinie [11]. W modelach in vivo 
i in vitro udowodniono wpływ ftalanu dibutylu na 
apoptozę, poprzez regulację ekspresji onkogenów 
i genów supresorowych [16].

Wykazano właściwości antyoksydacyjne kilku 
frakcji (n-heksanowej, octanu etylu, butanolowej 
i wodnej) uzyskanych z wyciągu metanolowego G. 
aparine. W badaniu określono zdolność antyok-
sydacyjną (DPPH, rodnik nadtlenkowy), reakcję 
z odczynnikiem Folin-Ciocalteu, siłę redukującą 
(ABTS, nadtlenek wodoru, redukcja jonów Fe(3+) 
do jonów Fe(2+)) oraz całkowitą zawartość flawo-
noidów i związków fenolowych. Zaobserwowano 
znaczną korelację między aktywnością antyoksyda-
cyjną i zawartością fenoli oraz flawonoidów, szcze-
gólnie w przypadku frakcji wodnej [17].

Przytulia czepna posiada również właściwości 
antyfidantne wobec ćmy Spodoptera litura [18].

Badania kliniczne
Przeprowadzono badanie kliniczne, podwójnie 

ślepe, dwuetapowe, randomizowane, z kontrolo-
wanym placebo, trwające 23 miesiące, z udziałem 
80 pacjentów w wieku 16–18 lat (43 chłopców, 
37 dziewczynek). Wyodrębniono grupę A (pla-
cebo) i grupę B, której podawano Galium-Heel®, 
Guna-Interleukin 12 i Guna-Interferon γ. Do badań 
przystąpiły dzieci dotknięte przewlekłą, łagodną 
lub umiarkowaną egzemą (IgE zależną i IgE nieza-
leżną) z 4 nawrotami w ciągu roku i początkiem 
zmian skórnych występujących przynajmniej od 
6 miesięcy przed badaniem. Z próby wykluczono 
dzieci leczone w przeciągu ostatnich trzech mie-
sięcy kortykosteroidami, lekami przeciwhistami-
nowymi, inhibitorami kalcyneuryny (takrolimus i/
lub pimekrolimus) lub immunoterapią specyficzną, 
a także dzieci z ciężką egzemą związaną z chorobami 
ogólnoustrojowymi. Terapia wymienionymi prepa-
ratami charakteryzowała się długoterminową efek-
tywnością, przejawiającą się zmniejszeniem swę-
dzenia, zaburzeń snu oraz intensywności egzem, 
utrwaloną skutecznością w przerwach między 
kolejnymi cyklami podawania preparatów, dobrą 
tolerancją i bezpieczeństwem stosowania [19].

Materiały i metody

Materiał roślinny
Materiał stanowiło wysuszone ziele przytulii 

czepnej G. aparine zakupione w firmie Aromatika 
Adam Iwańczuk, Polska, w 2018 r.
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Otrzymywanie olejku
Olejek eteryczny otrzymano metodą hydrode-

stylacji w aparacie Clevengera. Do analizy pobrano 
30 g surowca, dodano 500 ml wody oraz 0,5 ml ksy-
lenu, a następnie mieszaninę poddano trzygodzin-
nej destylacji z parą wodną (FP XI) [20].

Analiza GC/MS
Identyfikację związków obecnych w olejku ete-

rycznym przeprowadzono za pomocą aparatu Varian 
4000 GC–MS, wyposażonego w kolumnę krzemion-
kową Varian VF-5 ms (30 mm×0,25 mm×0,39 mm, 
nr CP8944). Jako gaz nośny stosowano hel przy 

prędkości przepływu 1,0 ml/min, przy współczyn-
niku podziału równym 1:50. Temperaturę pieca 
podniesiono z 40 do 280°C z szybkością 10°C/min. 
Temperaturę wtryskiwaczy utrzymywano na pozio-
mie 220°C. Temperatury detektora były następu-
jące: pułapka jonowa – 220°C, kolektor – 50°C i linia 
przesyłowa – 280°C.

Związki zidentyfikowano przez porównanie ich 
czasu retencji i widm masowych EI (70 eV) ze stan-
dardami z NIST Mass Spectra Library. Dane półilo-
ściowe uzyskano ze względnych wartości procen-
towych powierzchni piku. Wyniki przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1. Składniki olejku eterycznego Galium aparine.
Table 1. Constituents of essential oil of Galium aparine.

Czas retencji [min.] Związki Masa cząsteczkowa Wzór sumaryczny Zawartość [%]

1 7,865 1‑etylo‑2‑metylobenzen 120 C9H12 0,661

2 7,979 aldehyd benzoesowy 106 C7H6O 0,798

3 8,304 4,4‑dimetylo‑2‑metylenowaleraldehyd (pentanal) 126 C8H14O 0,261

4 8,541 1‑okten‑3‑ol 128 C8H16O 1,345

5 8,731 5‑(pentyloksy)‑2‑penten 156 C10H20O 0,548

6 8,923 2‑pentylofuran 138 C9H14O 0,449

7 9,249 2,7‑dimetylo‑1,3,7‑oktatrien 136 C10H16 0,380

8 9,454 oktanal 128 C8H16O 0,109

9 9,803 1,5‑dimetylo‑cyklopenten 96 C7H12 0,394

10 10,310 2‑propenylobenzen 118 C9H10 0,195

11 10,406 2‑heptenal 112 C7H12O 0,136

12 10,567 eukaliptol 154 C10H18O 0,158

13 10,674 2,2,6‑trimetylo‑cykloheksanon 140 C9H16O 0,132

14 11,079 alkohol fenyloetylowy 122 C8H10O 1,565

15 11,572 2‑oktyn‑1‑ol 126 C8H14O 0,298

16 11,913 2‑okten‑1‑ol 128 C8H16O 0,278

17 12,057 kwas (‑) 4‑okso‑4‑(para‑tolylo)‑masłowy 192 C11H12O3 1,026

18 13,160 linalol 154 C10H18O 0,341

19 13,357 2‑nonen‑1‑ol 142 C9H18O 0,889

20 15,203 2,6‑nonadienal 138 C9H14O 0,232

21 15,327 5‑metylo‑2‑(1‑metyloetylo)‑cykloheksanon 154 C10H18O 0,329

22 15,461 2‑nonenal 140 C9H16O 0,207

23 15,947 2‑metyleno‑6‑metylocykloheksanol 126 C8H14O 0,585

24 16,141 [1(1α,2ß,5α)]‑(‑) 5‑metylo‑2‑(1‑metyloetylo)‑cykloheksanol 156 C10H20O 0,966

25 16,790 α‑terpineol 154 C10H18O 0,360

26 17,613 2‑metylo‑5‑(1‑metyloetenylo)‑cykloheksanol 154 C10H18O 0,493

27 18,342 pulegon 152 C10H16O 0,242

28 18,557 karwon 150 C10H14O 0,351

29 18,935 2,6,6‑trimetylo‑1‑cykloheksenoacetaldehyd 166 C11H18O 0,205

30 20,039 anetol 148 C10H12O 1,769

31 20,210 karwakrol 150 C10H14O 0,553

32 20,860 2‑metoksy‑4‑winylofenol 150 C9H10O2 0,328
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Tabela 1. Składniki olejku eterycznego Galium aparine (cd.).
Table 1. Constituents of essential oil of Galium aparine (continue).

Czas retencji [min.] Związki Masa cząsteczkowa Wzór sumaryczny Zawartość [%]

33 21,124 2,4‑dekadienal 152 C10H16O 0,287

34 21,551 2,6,6‑trimetylo‑1‑cyklohekseno‑1‑etanol 168 C11H20O 0,206

35 22,030 2‑pentadecen‑4‑yn 206 C15H26 0,331

36 22,243 eugenol 164 C10H12O2 0,385

37 22,680 4‑etenylo‑1,2‑dimetoksy‑benzen 164 C10H12O2 0,303

38 22,933 3‑decen‑5‑on 154 C10H18O 0,454

39 23,114 ß‑damascenon 190 C13H18O 0,376

40 23,307 10‑(acetylometylo)‑3‑karen 192 C13H20O 0,575

41 23,813 metyloeugenol 178 C11H14O2 1,049

42 24,104 4‑(2,6,6‑trimetylo‑1,3‑cykloheksadieno‑1‑yl)‑2‑butanon 192 C13H20O 0,644

43 24,428 aromadendren 204 C15H24 0,837

44 24,589 4‑(1,3,3‑trimetylo‑7‑oksabicyklo[4.1.0]hept‑2‑yl)‑2‑pentanon 224 C14H24O2 0,162

45 24,812 bergamoten 204 C15H24 0,176

46 25,035 ester etylowy kwasu‑9,12,15‑oktadekatrienowego (linolenowego) 306 C20H34O2 0,181

47 25,268 6,10‑dimetylo‑5,9‑undekadien‑2‑on 194 C13H22O 0,516

48 25,399 β‑farnezen 2014 C15H24 0,187

49 25,551 α‑kariofilen 204 C15H24 0,390

50 26,087 α‑gurjunen 204 C15H24 0,395

51 26,288 β‑jonon 192 C13H20O 1,950

52 26,599 4‑(2,6,6‑trimetylo‑1‑cyklohekseno‑1‑yl)‑3‑buten‑2‑on 318 C21H34O2 0,437

53 26,810 γ‑gurjunen 204 C15H24 0,943

54 27,124 α‑bisabolen 204 C15H24 0,291

55 27,294 3,4‑dimetylo‑2‑heksen 122 C8H16 2,087

56 27,453 3‑(2,6,6‑trimetylo‑2‑cyklohekseno‑1‑yl)‑2‑propen‑1ol 180 C12H20O 1,287

57 27,825 5,6,7,7a‑tetrahydro‑4,4,7a‑trimetylo‑benzofuranon 180 C11H16O 0,508

58 28,189 santalol 220 C15H24O 0,216

59 28,858 tlenek ledenu 220 C15H24O 0,216

60 29,223 spatulenol 220 C15H24O 1,724

61 29,392 epitlenek trans‑α‑bisabolenu 220 C15H24O 2,046

62 30,099 epitlenek izoaromadendrenu 220 C15H24O 0,665

63 30,198 1,5,5,8‑tetrametylo‑12‑oksabicyklo[9.1.0]dodeka‑3,7‑dien 220 C15H24O 1,045

64 30,974 tlenek kariofilenu 220 C15H24O 6,538

65 31,464 α‑kadinol 222 C15H26O 1,651

66 31,811 cis‑lanceol 220 C15H24O 3,266

67 33,401 9‑diazo‑9‑fluoren 192 C13H8N2 31,934

68 36,283 6,10,14‑trimetylo‑2‑pentadekanon (fiton) 268 C18H36O 3,157

69 39,482 kwas n‑heksadekanowy (kwas palmitynowy) 256 C16H32O2 6,875

70 42,648 fitol 296 C20H40O 3,080

71 43,396 kwas 8,11,14‑eikozatrienowy (kwas dihomo‑γ‑linolenowy; DGLA) 306 C20H34O2 2,020

72 50,747 nonadekan 268 C19H40 0,714

73 54,382 heksatriakontan 506 C36H74 1,341

74 57,809 n‑heksatriakontan 506 C36H74 1,972

Związki o zawartości poniżej 0,1% nie były identyfikowane.
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Wyniki i ich dyskusja

Z ziela G. aparine otrzymano 0,1 ml olejku ete-
rycznego (3,33 ml/kg), w którego składzie ziden-
tyfikowano 74 składniki, co stanowiło 100% 
destylatu. W największej ilości występowały: 
9-diazo-9H-fluoren (>31%) oraz kwas palmity-
nowy i tlenek kariofilenu (>6%). Zawartość od 3% 
do 1% odnotowano dla: cis-lanceolu>fitonu>fito-
lu>epitlenku trans-α-bisabolenu>3,4-dimetylo-
2-heksenu>kwasu dihomo-γ-linolenowego 
(DGLA)>β-jononu>anetolu>spatulenolu>α-
kadinolu>alkoholu fenyloetylowego>1-okten-
-3-olu>metyloeugenolu. Ważne składniki z punktu 
widzenia aktywności, a obecne w ilości 0,16-
0,94% to: α-gurjunen>epitlenek izoaromaden-
drenu>α-karwakrol>α-kariofilen>eugenol>α-ter
pineol>karwon>linalol>santalol>tlenek ledenu>β-
farnezen>eukaliptol. Podsumowując, w składzie 
badanego olejku zidentyfikowano związki terpe-
nowe (22,31%), w tym 15 związków seskwiterpe-
nowych (18,23%), sześć monoterpenów (2,00%) 
i jeden diterpen (3,08%) oraz trzy fenole (3,20%). 
Aldehydów i ketonów było łącznie 27,03%. 
We frakcji kwasów tłuszczowych i ich estrów 
dominował kwas palmitynowy i kwas dihomo-
γ-linolenowy (8,90%), obecny był ester etylowy 
kwasu linolenowego (0,18%).

Ze względu na skład olejku i ilość zawartą 
w badanym przez nas surowcu (3,33 ml/kg) można 
uznać olejek za jedną z ważnych frakcji czynnych 
ziela przytulii czepnej.

Analiza olejku przytulii czepnej zebranej z terenu 
Ilgaz (Turcja) wykazała obecność 72 składników 
(64,7% olejku), głównie kwasów tłuszczowych i ich 
estrów, czterech związków terpenowych, które sta-
nowiły zaledwie 6,1%, dlatego autorzy omawia-
nego badania nie zaliczyli G. aparine do roślin olej-
kowych [12].

Skład olejku z obu przytulii czepnych wykazuje 
znaczne różnice. W badanym przez nas olejku było 
mniej kwasów tłuszczowych (8,90%) niż w turec-
kim (34,3%) oraz estrów kwasów tłuszczowych 
(odpowiednio 0,18% i 2,8%). W analizowanym 
przez nas surowcu wykryto jako związek dominu-
jący, rzadki w świecie roślinnym, 9-diazo-9H-flu-
oren. Wcześniej został on zidentyfikowany w ilości 
18,14% w olejku wyłącznie jednego surowca Bidens 
pilosa L. (uczep owłosiony) [21], który cechuje 
aktywność przeciwnowotworowa wobec różnych 
linii komórek rakowych, przeciwbakteryjna o sze-
rokim spektrum działania, przeciwzapalna i anty-
oksydacyjna [21, 22]. Bidens pilosa tradycyjnie 
jest jednym z surowców roślinnych stosowanych 
w kuracji Buhnera u chorych na boreliozę.

Różnice w składzie chemicznym olejków ete-
rycznych z obu analizowanych przytulii czepnych 

mogą wynikać z czasu i miejsca zbioru oraz warun-
ków wzrostu rośliny.

W analizowanym przez nas olejku z G. aparine 
wykryliśmy wiele składników o różnorodnych wła-
ściwościach. W artykułach przeglądowych [23, 24] 
zostały przedstawione wyniki dotychczasowych 
badań nad aktywnością biologiczną niektórych 
zidentyfikowanych przez nas składników: przeciw-
zapalną (anetol, eugenol, metyloeugenol, eukaliptol, 
linalol, pulegon, spatulenol, karwakrol, α-kadinol, 
bergamoten, α-kariofilen), przeciwdrobnoustro-
jową (eugenol, eukaliptol, farnezen, karwakrol, 
linalol, spatulenol), antyoksydacyjną (anetol, euge-
nol, metyloeugenol, eukaliptol, spatulenol, karwa-
krol, α-terpineol), przeciwnowotworową (anetol, 
eugenol, farnezen, α-kariofilen i tlenek kariofi-
lenu, linalol, santalol), antyproliferacyjną (euka-
liptol, karwakrol, linalol santalol, spatulenol) oraz 
wpływem na angiogenezę (eugenol, santalol, kar-
wakrol, α-kariofilen i tlenek kariofilenu) [23, 24]. 
Udowodnione są też właściwości okluzyjne kwasu 
palmitynowego, jego wpływ na naskórek i funkcjo-
nowanie śródbłonka (regulacja angiogenezy, migra-
cji, apoptozy) [25]. Aktywnym składnikiem jest 
kwas dihomo-γ-linolenowy (DGLA), który w orga-
nizmie jest syntetyzowany bezpośrednio z kwasu 
γ-linolenowego (GLA) i jest substratem dla cyklo-
oksygenaz. Bierze on udział w przemianach kwasu 
arachidonowego, wpływając na zmniejszanie sta-
nów zapalnych, działanie kardioprotekcyjne i prze-
ciwmiażdżycowe oraz ogranicza rozwój i migrację 
komórek nowotworowych [26, 27, 28]. Opisane są 
też właściwości przeciwgrzybiczne alkoholu feny-
loetylowego, przeciwbakteryjne aromadendrenu, 
przeciwdrobnoustrojowe, antyoksydacyjne i prze-
ciwzapalne epitlenku izoaromadendrenu, cytotok-
syczne 1-okten-3-olu [29]. Fitol znany jest z hamo-
wania proliferacji, indukowania apoptozy, działania 
antyangiogennego, przeciwzapalnego, antyoksyda-
cyjnego oraz przeciwbakteryjnego [30]. Olejek ete-
ryczny uzyskany z dostępnego na polskim rynku 
farmaceutycznym G. aparine zawiera liczne skład-
niki o udowodnionej w wielu badaniach, aktywno-
ści biologicznej.
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