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Veronica officinalis, V. chamaedrys, V. arvensis, nato-
miast V. virginica uprawiana jako roślina ozdobna. 
Lecznicze właściwości przetacznika wykorzystywane 
były przez plemiona indiańskie Ameryki Północnej. 
Korzeń stosowano w celu wywołania wymiotów 
i oczyszczenia krwi, co było ważną częścią procesu 
leczenia i niektórych obrzędów. W 1716 roku dok-
tor Culver udokumentował po raz pierwszy tera-
peutyczne właściwości korzenia, który zastosował 
w leczeniu gruźlicy u swojej córki. Od jego nazwiska 
korzeń przetacznika nazywany jest między innymi 
„Culver root”. 
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SUMMARY

The genus Veronica includes about 200 species of plants. In Poland, Veronica officinalis, V. chamaedrys and V. arvensis are commonly 
found. So far, the following compounds have been identified in the plants of this genus: flavonoid compounds, mainly derivatives of 
luteolin, apigenin, scutellarein and isoscutellarein; phenolic compounds, such as derivatives of arbutin, salidroside and verbascoside; 
phenylpropanoids, numerous iridoids, derivatives of aucubin and catalpol, as well as phenolic acids and steroid saponosides. These 
compounds are responsible for the antioxidant, anti-inflammatory, analgetic, antimicrobial, cytotoxic and cholagogic activity proven 
for certain species from the genus Veronica. Moreover, they contribute to a reduction of cholesterol and triglyceride levels in the 
blood. Traditional medicine mainly uses the herbs of heath speedwell and brooklime. Infusion and juice of the plant are applied to 
treat respiratory disorders, such as influenza, pharyngitis and laryngitis, digestive and urinary disorders, gout and rheumatics. It is 
also applied externally in skin disorders and impaired healing of wounds.
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STRESZCZENIE

Rodzaj Veronica obejmuje około 200 gatunków roślin. W Polsce powszechnie występują Veronica officinalis, V. chamaedrys 
i V. arvensis. W roślinach z tego rodzaju dotychczas zidentyfikowano związki flawonoidowe, głównie pochodne luteoliny, apigeniny, 
skutelareiny, izoskutelareiny; związki fenolowe, między innymi pochodne arbutyny, salidrozydu, werbaskozydu; fenylopropanoidy, 
liczne irydoidy, pochodne aukubiny, katalpolu, a ponadto kwasy fenolowe, saponozydy steroidowe. Związki te odpowiadają za 
udowodnione dla niektórych gatunków z rodzaju Veronica działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciw-
drobnoustrojowe, cytotoksyczne, a także żółciopędne oraz obniżające poziom cholesterolu i triglicerydów w krwi. W tradycyjnym 
lecznictwie wykorzystywane jest głównie ziele przetacznika leśnego i przetacznika bobowniczka. Stosuje się napary oraz sok z ziela 
w leczeniu chorób układu oddechowego, między innymi grypy, zapalenia gardła i krtani, chorób układu pokarmowego, w szcze-
gólności związanych z zaburzeniami pracy wątroby oraz zaparciami, ponadto w chorobach układu moczowego, dnie moczanowej, 
a także bólach reumatycznych. Zewnętrznie stosuje się odwary w chorobach skóry, trudno gojących się ranach, stanach zapalnych 
błon śluzowych oraz nadmiernym poceniu się.

Słowa kluczowe: Veronica sp., skład chemiczny, działanie lecznicze

Wstęp

Rodzaj Veronica – Przetacznik, obejmuje oko-
ło 200 gatunków roślin zielnych oraz półkrzewów 
występujących w różnych rejonach świata. Jeszcze 
w XX wieku rodzaj ten należał do rodziny Scrophu-
lariaceae  (Trędownikowatych), obecnie umieszcza-
ny jest w obrębie rodziny Veronicaceae (Przetaczni
kowate) (1). Około 25 gatunków rośnie na terenie 
północnej i środkowej Europy, na łąkach, przydro-
żach, polach, w lasach, miejscach piaszczystych i na 
obszarach górskich. W Polsce głównie występują: 
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zmniejszonym wydalaniem moczu, zaparcia, choroby 
wątroby, choroby płuc oraz krwawienie dziąseł (5). 
W tradycyjnej medycynie chińskiej przetacznik bobow-
nik (V. anagallis-aquatica) wykorzystywany jest w le-
czeniu grypy, zapalenia gardła i krtani. W tureckiej 
medycynie ludowej ekstrakt z tego ziela, gotowanego 
w mleku, stosowany jest w postaci okładów w bólach 
brzucha, a wyciągi wodne do kąpieli w celu łagodzenia 
bólów reumatycznych. 

Skład chemiczny
Profil fitochemiczny gatunków z rodzaju Veronica 

można określić na podstawie dotychczas przeprowa-
dzonych badań (tab. 1). Dla przykładu wskazują one 
na obecność w roślinach z rodzaju Veronica związ-
ków flawonoidowych, głównie pochodnych luteoli-
ny, apigeniny, skutelareiny, izoskutelareiny (6-16); 
kwasów fenolowych: kawowego, ferulowego,  
p-kumarowego, wanilinowego, p-hydroksybenzoeso-
wego, 4-hydroksyfenylooctowego (17), chlorogenowe-
go (7) oraz protokatechowego (15). Z grupy związków 

Początkowo lekarze stosowali korzeń przetacz-
nika jako silny środek przeczyszczający i wymiotny. 
Skuteczny był także w leczeniu chorób wątroby i w za-
burzeniach przepływu żółci. Monografia korzenia 
przetacznika leśnego zamieszczona w Farmakopei 
Amerykańskiej z XVIII wieku zalecała stosowanie 
surowca w zaparciach, niestrawnościach związanych 
z zaburzeniami pracy wątroby i zapaleniu woreczka 
żółciowego (2-4). Współcześnie do celów leczniczych 
wykorzystuje się napary i sok z ziela przetacznika le-
śnego (V. officinalis), które stosowane są w chorobach 
układu oddechowego jako środek wykrztuśny, w cho-
robach układu pokarmowego, dolegliwościach wątroby, 
zapaleniu pęcherza, nerek i dróg moczowych oraz 
dnie moczanowej i pobudzeniu nerwowym. Do płu-
kania w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej 
i gardła, leczenia trudno gojących się ran, wyprysków, 
przewlekłych chorób skóry, a także w nadmiernym 
poceniu się stóp, zaleca się stosowanie odwarów. 

Wskazaniami do stosowania przetacznika bobow-
niczka (V. beccabunga) są: dolegliwości związane ze 

Tab. 1. Profil chemiczny gatunków z rodzaju Veronica

Związki chemiczne Gatunek/piśmiennictwo

Flawonoidy

7-O-Glukozyd luteoliny V. officinalis (6), V. fuhsii (13)

7-Glukozyd 6-hydroksyluteoliny; apigenina;  
7-Metoksyapigenina; 7,3’-dimetoksyluteolina

V. officinalis (8)

V. bellidioides (11)

Luteolina; 3’-metoksyluteolina; apigenina;  
6,4’-dimetoksyskutelareina V. chamaedrys (10)

7-O-(6’”-O-Acetylo)-β-allopiranozylo (1”’→2”)-β-glukopiranozyd 
4’-metoksyizoskutelareiny 

V. filiformis, V. orientalis (12)

7-O-(6’”-O-Acetylo)-β-allopiranozylo (1”’→2”)-β-glukopiranozyd 
izoskutelareiny V. intercedens, V. orientalis, V. polita (12)

7-O-α-Ramnopiranozylo(1”’→2”)[6”-O-acetylo-β- 
-glukopiranozyd] 4’-metoksy-6-hydroksyluteoliny 

V. liwanensis (12)

7-O-(6”-O-(E)-Kawoilo)-β-gluopiranozyd 6-hydroksyluteoliny V. longifolia (12)

7-O-(2”-O-6”-O-Acetylo-β-D-allopiranozylo-β-D-glukopiranozyd 
izoskutelareiny V. multifida (14)

Luteolina; 7-O-glukuronid chryzoeriolu V. peregrina (15)

Apigenina; 6,7,3’-metoksy-6-hydroksyluteolina V. persica (11)

6-Hydroksyluteolina; 7-glukozyd 6-hydroksyluteoliny V. spicata (9)

7-O-(6”-O-Protokatechoylo)-β-glukopiranozyd 3’- 
-hydroksyskutelareiny; 7-O-(6”-O-trans-feruloylo)-β- 
-glukopiranozyd 3’-hydroksyskutelareiny; 7-O-β-glukopiranozyd 
3’-hydroksy-6-O-metyloskutelareiny; 7-O-β-glukopiranozyd 
luteoliny; 7-O-(6’”-O-acetylo)-β-allopiranozylo(1”’→2”)-β- 
-glukopiranozyd izoskutelareiny

V. thymoides subsp. pseudocinerea (16)
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Związki chemiczne Gatunek/piśmiennictwo

Kwasy fenolowe i ich estry 

Kwas kawowy V. chamaedrys, V. officinalis (16, 17)

Kwas ferulowy, kumarowy, wanilinowy, p-hydroksybenzoesowy, 
hydroksyfenylooctowy V. chamaedrys (17)

Kwas chinowy, chlorogenowy V. officinalis (6)

Kwas protokatechowy; p-hydroksybenzoesan metylu V. peregrina (15)

Glukozydy fenolowe

Arbutyna V. virginica, V. turrilliana (18, 19)

Kawoiloarbutyna V. turrilliana (19)

Salidrozyd V. virginica (18)

Werbaskozyd V. austriaca (18)

8-O-β-Glukopiranozyd 3,4-dihydroksyfenetyloalkoholu; 7-O-β- 
-ksylopiranozylo-(1”→2’)-β-glikopiranozyd alkoholu benzylowego V. thymoides subsp. pseudocinerea (16)

Fenyloetanoidy

Akteozyd V. chamaedrys, V. persica (21, 23)

Plantamajozyd (plantamajoside); 6-O-protokatechoilo-β-D- 
-glukopiranozyd 2-(3,4-dihydroksyfenylo)etylu

V. fuhsii (13)

Werpektozyd A V. multifida (14)

Isoakteozyd V. officinalis, V. persica (21, 23)

Ehrenozyd V. pectinata var. glandulosa (24)

Werpektozyd A, B, C V. pectinata var. glandulosa (24)

Lavandulifoliozyd, ducitol, persikozyd, hexitol V. persica (23)

Turrilliozyd A i B (turrillioside) V. turrilliana (19)

Irydoidy glikozydowe

Aukubina, katalpol

V. virginica, V. austriaca, V. alpine (18), V. persica (23), 
V. anagallis-aquatica (20), V. bellidioides, V. kellererii (29), 
V. longifolia (26), V. orientalis, V. officinalis, V. spicata (12), 
V. pectinata (27), V. turrilliana (19), V. chamaedrys (17), 
V. bachofenii, V. urticifolia, V. agrestis, V. orchidea, 
V. beccabunga, V. prostrata (28)

Aukubina V. hederifolia (23)

6-O-Weratroilokatalpol V. kellererii (29), V. pectinata (27), V. persica (23)

Ajugol, ramnopiranozylokatalpol V. virginica (18)

6-O-(3”-O-p-Kumarilo)-ramnopiranozylokatalpol
V. virginica (18)

V. peregrina (15)

6-O-(3”-O-Cynamoilo)-ramnopiranozylokatalpol; 6-O-(3”,4”- 
-O-di-Cynamoilo)-ramnopiranozylokatalpol; 6-O-(2”,3”-O-di- 
-Cynamoilo)-ramnopiranozylokatalpol

V. virginica (18)

Mussaenozyd V. alpina (18), V. anagallis-aquatica (20), V. bellidioides (29)

Katalpozyd
Wernikozyd

V. alpina, V. bellidioides, V. kellererii (24, 29), V. anagallis- 
-aquatica (20), V. hederifolia, V. persica (23), V. pectinata (27), 
V. peregrina (15)
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W gatunkach z rodzaju Veronica występują ponadto: 
mannitol (18, 26) oraz saponozydy steroidowe – aku-
leatozyd A, multifidozyd (14) i turrillianozyd (19), 
a w Veronica hederifolia glukozyd megastigmanu, 
będący jononem (22, 23).

Działanie przeciwutleniające
Fenyloetanoidy: ehrenozyd, werpektozyd A, B i C, 

wyizolowane z V. pectinata var. glandulosa, wykaza-
ły właściwości przeciwutleniające w teście z DPPH. 

fenolowych zidentyfikowano arbutynę, salidrozyd, 
werbaskozyd (18), 6-O-E-kawoiloarbutynę (19). 
Do pochodnych fenylopropanoidów należą między 
innymi: martynozyd (20), akteozyd i izoakteozyd (21-
23), plantamajozyd (13), a także werpektozyd A, B 
i C (14, 24).

Liczną grupę związków występujących w przetacz-
nikach stanowią irydoidy, w tym aukubina, katalpol, 
estry katalpolu z kwasem benzoesowym i cynamono-
wym (12, 15, 18-20, 25, 26, 28).

Związki chemiczne Gatunek/piśmiennictwo

Irydoidy glikozydowe

Katalpozyd
V. turrilliana (19)

V. longifolia (26)

Amfikozyd 
V. alpine, V. bellidioides, V. kellererii (29),  
V. peregrina (15), V. hederifolia, V. persica (23), V. pectinata (27), 
V. turrilliana (19)

Speediozyd V. alpine, V. bellidioides (29)

Werminozyd V. alpine, V. kellererii (29), V. anagallis-aquatica (20), 
V. hederifolia, V. persica (23), V. orientalis (12), V. peregrine (15)

Aquatikozyd A, B, C V. anagallis-aquatica (20)

Werprozyd

V. anagallis-aquatica (20), V. austriaca (18), V. kellererii (29), 
V. liwanensis (12),  
V. longifolia (26), V. pectinata (27),  
V. peregrina (15), V. persica (23), V. turrilliana (19)

Minekozyd V. bellidioides (29)

Picein, ehrenozyd, bellidiozyd, erbellidiozyd V. bellidioides (29), V. peregrina (15)

Pikurozyd, urphozyd V. hederifolia (23)

Urphozyd B V. pectinata (27)

Melitozyd V. intercedens (12)

Gardozyd, asystasiozyd E, longifoliozyd A i B, 
kwas 8-epiloganinowy V. longifolia (26)

Speciozyd V. peregrina (15)

Izowaniloilo katalpol V. turrilliana (19)

Saponozydy

Akuleatizyd A V. fushii (14)

Multifidozyd V. fushii, V. multifida (14)

Turrillianozyd V. turrilliana (19)

Węglowodany

Mannitol V. virginica, V. austriaca (18), V. longifolia (26), V. officinalis (6)

Glukoza, sacharoza, rafinoza, stachyoza V. chamaedrys (17)

Lipidy

β-Sitosterol V. chamaedrys (17)
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Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe

Aktywowane makrofagi wytwarzają duże ilości 
mediatorów prozapalnych. Tlenek azotu (NO) jest 
jednym z takich mediatorów wytwarzanych przez syn-
tazę NO (iNOS) podczas stanu zapalnego. Makrofagi 
pod wpływem stymulacji LPS lub interleukiną wytwa-
rzają nie tylko NO, ale także wolne rodniki, takie 
jak anion nadtlenkowy czy rodnik hydroksylowy. 
NO może reagować również z anionem nadtlen-
kowym, tworząc jeszcze silniejszy utleniacz, a mia-
nowicie nadtlenoazotyn (ONOO-). Jego aktywność 
może być uznawana za korzystną ze względu na tok-
syczność wobec bakterii lub innych drobnoustrojów, 
jednak nadmiar nadtlenoazotynu jest szkodliwy dla 
komórek organizmu. 

Gatunki takie jak V. cymbalaria, V. hederifolia, 
V. pectinata var. glandulosa, V. perlica i V. polita zo-
stały poddane badaniom określającym ich wpływ 
na poziom NO, ekspresję iNOS i aktywność prze-
ciwutleniającą. Ekstrakty metanolowe oraz wodne 
z badanych gatunków hamowały wytwarzanie NO. 
Stwierdzono, że ekstrakty wodne, szczególnie z V. he-
derifolia, były bardziej skuteczne niż metanolowe. 
Udowodniono ponadto, że działanie przeciwzapalne 
badanych gatunków nie jest spowodowane hamowa-
niem ekspresji iNOS, gdyż jej poziom nie zmieniał 
się, lecz zdolnością zmiatania wolnych rodników. 
Frakcje wodne w teście z DPPH wykazywały zdolność 
neutralizowania wolnych rodników porównywalnie 
z BHA i dl-α-tokoferolem, w stężeniu 100 µg/ml. 
Ich działanie przeciwutleniające może wynikać z du-
żej zawartości związków fenolowych, tj. flawonoidów 
i fenyloetanoidów (30).

Właściwości przeciwzapalne ekstraktów i irydoidów 
z V. anagallis-aquatica oceniano na modelu wywoływa-
nia obrzęku tylnej łapy myszy przy użyciu karageniny. 
Ekstrakt metanolowy hamował obrzęk łapy myszy sil-
niej niż wyciąg wodny, a za działanie odpowiedzialne 
były: weronikozyd, katalpozyd i werprozyd, charakte-
ryzujące się aktywnością przeciwzapalną. 

Właściwości przeciwbólowe V. anagallis-aquatica 
określono na podstawie testu wykonanego na my-
szach. Rezultaty badań wskazywały, że metanolowy 
ekstrakt w dawce 500 mg/kg hamował skurcze jelit 
powodowane p-benzochinonem, lecz nie tak silnie 
jak kwas acetylosalicylowy. Stwierdzono, że werpro-
zyd i katalpozyd wykazują znaczące działanie prze-
ciwbólowe bez niekorzystnego wpływu na śluzówkę 
żołądka, podczas gdy weronikozyd charakteryzował 
się nieznaczną aktywnością przeciwbólową, natomiast 
w wyższej dawce (≥ 500 mg/kg) wywoływał zmiany 
chorobowe w żołądku (31).

Aktywność związków badano w stężeniach 1 x 10-4 
mola oraz 5 x 10-4 mola i porównywano z BHA oraz 
dl-α-tokoferolem. Działanie ehrenozydu i werpekto-
zydu B było wyższe niż BHA, a porównywalne z dl- 
-α-tokoferolem, natomiast słabiej działały werpekto-
zyd A i C. Aktywność zmiatania wolnych rodników 
przez fenyloetanoidy wyjaśnia częściowo mechanizmy 
hamowania stanów zapalnych, a także choroby nowo-
tworowej (24).

Stwierdzono, że siedem związków flawonoidowych 
oraz dwa o charakterze glukozydów fenolowych, któ-
re wyodrębniono z V. thymoides, charakteryzowało 
się zdolnością zmiatania DPPH. Związki te działały 
porównywalnie lub silniej niż BHA i dl-α-tokoferol 
stosowane w stężeniach 2,5 i 10 µmola, a najsilniejszą 
aktywność przeciwutleniającą wykazywały: 7-O-(6”- 
-O-protokatechoilo)-β-glukopiranozyd 3’-hydroksy-
skutelareiny oraz 7-O-(6”-O-trans-feruloilo)-β- 
-glukopiranozyd 3’-hydroksyskutelareiny (16).

Akteozyd oraz persikozyd z V. persica odznaczały 
się silniejszą aktywnością zmiatania wolnych rodników 
niż BHA i dl-α-tokoferol, przy czym akteozyd działał 
silniej (22, 23).

Turrilliozydy A i B, wyizolowane z V. turrilliana, 
cechowała wyższa zdolność (ok. 1,6-krotnie) zmia-
tania wolnych rodników w teście z DPPH niż kwer-
cetynę. Aktywność wyodrębnionych z V. turrilliana: 
arbutyny i 6-O-E-kawoiloarbytyny była znacznie 
słabsza (19).

Przeciwutleniające działanie metanolowego wy-
ciągu i jego frakcji pochodzących z V. peregrina było 
oceniane za pomocą testu ORAC, polegającego 
na pomiarze zdolności zmiatania wolnych rodni-
ków, generowanych przez dichlorowodorek 2,2’- 
-azobis (2-dimetylopropionamid), a wartość ORAC 
była wyrażona jako ekwiwalent Troloxu. Wyodrębnione 
z frakcji octanowej: luteolina, minekozyd, specio-
zyd, amfikozyd, 6-O-cis-p-kumaroilokatalpol i 7-O- 
-glukuronid chryzoeriolu wykazywały wyższe działanie 
niż Trolox, przy czym najsilniej działała luteolina. 
Kwas protokatechowy i werminozyd miały podobną 
aktywność jak Trolox; pozostałe badane związki dzia-
łały słabiej (15).

Przeprowadzono również badanie działania prze-
ciwutleniającego ekstraktu etanolowego z V. officinalis 
na drodze oznaczania zawartości dwóch biomarkerów 
stresu oksydacyjnego: malonylodialdehydu (MDA 
– końcowy produkt peroksydacji lipidów) i glutatio-
nu (GSH – endogenny czynnik ochraniający przed 
stresem oksydacyjnym) w osoczu szczurów intoksy-
kowanych tetrachlorkiem węgla. Wzrost poziomu 
GSH wskazywał na działanie ochronne ekstraktu 
z V. officinalis (29).
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Analiza wpływu ekstraktu z liści V. polifolia na pro-
liferację komórek, przeprowadzana in vitro na komór-
kach monocytów, wskazywała na jego umiarkowaną 
aktywność z wartością IC50 od 48 do 65 µg/mL (33). 

Działanie przeciwdrobnoustrojowe
Metanolowy ekstrakt z V. lycica wykazał aktywność 

wobec bakterii Gram-dodatnich, tj. Staphylococcus 
aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, 
Mycobacterium smegmatis i Micrococcus luteus, 
a także hamował rozwój grzybów drożdżoidalnych: 
Kluyveromyces fragilis oraz Rhodotorula rubra (34).

Ekstrakty: wodny, chlorku metylenu i metanolowy 
z liści V. polifolia badano in vitro w kierunku aktywno-
ści hamującej leiszmaniozę. Badanie opierało się na 
wykryciu w rozmazach krwi makrofagów zakażonych 
formą amastigota. Frakcja dichlorometanolowa eks-
traktu metanolowego wykazała najsilniejszą aktywność 
przeciwpierwotniakową (IC50 = 2,4 µg/ml) (33).

Podsumowanie
Przegląd stanu badań nad gatunkami z rodzaju 

Veronica wskazuje na występowanie wielu związ-
ków charakteryzujących się aktywnością biologiczną. 
Zwraca jednak uwagę niewielka liczba prac potwier-
dzających działanie lecznicze, w szczególności gatun-
ków stosowanych tradycyjnie. Dotąd udowodnione 
działanie przeciwutleniające i obniżające poziom 
cholesterolu we krwi V. officinalis oraz przeciwzapalne 
i przeciwbólowe działanie V. anagallis-aquatica uzasad-
nia ich stosowanie w zakażeniach dróg oddechowych, 
dolegliwościach przewodu pokarmowego, a także 
układu moczowego. 

Działanie żółciopędne

Badanie aktywności żółciopędnej ekstraktu z V. vir-
ginica przeprowadzono na dwóch psach. Po podaniu 
doustnym 10% wyciągu z korzenia, ilość żółci po 
czterech godzinach zwiększyła się u badanego psa 
o 39%, natomiast u drugiego psa (kontrola) nie za-
obserwowano zmian. Stężenie soli kwasów żółciowych 
obniżyło się u obu badanych zwierząt odpowiednio 
8-15% i 9-16% (32).

Działanie hipocholesterolemiczne
W pierwszym etapie oceny aktywności hipocho-

lesterolemicznej wyciągu z V. officinalis oznaczano 
wpływ na poziom cholesterolu i triglicerydów w suro-
wicy krwi szczurów z dietą bezcholesterolową. Podczas 
drugiego etapu zwierzęta były karmione dietą bogatą 
w cholesterol (1,4 g smalcu/dzień/zwierzę). Rezultaty 
wskazują, że V. officinalis obniża poziom cholesterolu 
i triglicerydów w surowicy krwi u zwierząt z dietą 
wysokocholesterolową, lecz nie wpływa istotnie na 
poziom cholesterolu u zwierząt z dietą bezcholeste-
rolową (21).

Działanie cytotoksyczne
Ekstrakty metanolowe i uzyskane z nich frakcje 

chloroformowe otrzymane z gatunków: V. cymba-
laria, V. hederifolia, V. pectinata var. glandulosa, 
V. perlica i V. polita wykazywały dawkozależne dzia-
łanie cytotoksyczne wobec komórek KB (komórki 
raka płaskonabłonkowego) i B16 (komórki czer-
niaka). Silniejszą aktywnością charakteryzowały się 
frakcje chloroformowe, szczególnie wobec komó- 
rek KB (30).
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