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Imuninės sistemos kompensacinės reakcijos ir rausvažiedės ežiuolės
(Echinacea purpurea (L.) Moench) preparatų poveikis

Vilma Jurkštienė, Anatolijus Juozas Kondrotas, Egidijus Kėvelaitis
Kauno medicinos universiteto Fiziologijos katedra

Raktažodžiai: rausvažiedė ežiuolė, fitoimunostimuliatoriai, fagocitozė, T limfocitai.

Santrauka. Darbo tikslas. Įvertinti rausvažiedės ežiuolės preparatų imunostimuliuojančio
poveikio mechanizmus ir nustatyti, nuo kokių šio augalo sudėtinių dalių priklauso poveikis
organizmo imuninei sistemai.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Rausvažiedės ežiuolės žolės ir šaknų preparatų buvo injekuota
triušiams 1 ml/kg. T limfocitų stimuliacija in vitro buvo tiriama inkubuojant triušių kraują
įvairiomis preparato koncentracijomis (10, 50, 100 µg/ml fiziologinio tirpalo) ir vertinama
spontaninių rozečių metodu nustatant, kiek limfocitų prisijungia heterogeninius eritrocitus. Norint
įvertinti vietinį veikimą, 30 ml ežiuolės šaknų preparato, kur 95 mg sausų medžiagų viename
milimetre, buvo skiriama burnai skalauti. Po fitoimunostimuliatoriaus pavartojimo in vitro ir in
vivo vertinta fagocitozės reakcija naudojant latekso daleles: fagocitozės aktyvumas (Fa) ir
fagocitozės indeksas (Fi).

Rezultatai. Rausvažiedės ežiuolės preparatai, pagaminti iš jos šaknų, buvo veiksmingesni
fitoimunostimuliatoriai negu pagaminti iš žolės. Jie reikšmingai padidino in vivo leukocitų skaičių
ir limfocitų, ypač T limfocitų, kiekį triušių periferiniame kraujyje lyginant su kontrolinio tyrimo
duomenimis (p<0,001). Duomenys rodo, kad, inkubuojant limfocitus su rausvažiedės ežiuolės
preparato 50 µg/ml fiziologinio tirpalo, imunostimuliacinis poveikis didžiausias (20,8±1,01 proc.
spontaninių rozečių, p<0,001), o didinant koncentraciją iki 100 µg/ml, pasireiškė nespecifinis
slopinimas, nes rodmenys reikšmingai nesiskyrė nuo kontrolinio tyrimo (9,16±1,6 proc. spontaninių
rozečių, p>0,05). Ežiuolės preparatai aktyvina ir vieną svarbesnių imuniteto grandžių – neutrofilų
fagocitozę in vitro ir in vivo. Po šio nespecifinio imunostimuliatoriaus pavartojimo vietiškai (15
min. skalaujant burną 30 ml ežiuolės šaknų preparatu) fagocitozės aktyvumas reikšmingai padidėjo
iki 36 proc., kai fagocitozės aktyvumo kontrolė buvo 27 proc. (p<0,05) po 15 min. skalavimo 30
ml fiziologiniu tirpalu, o fagocitozės indeksas reikšmingai padidėjo iki 1,03, kai fagocitozės
indekso kontrolė buvo 0,65 (p<0,02).

Išvados. Rausvažiedės ežiuolės preparatai, pagaminti iš šaknų, aktyvina ląstelinį imunitetą ir
skatina neutrofilų fagocitozę in vitro ir in vivo bei po burnos skalavimo šiais preparatais.

Adresas susirašinėjimui: V. Jurkštienė, KMU Fiziologijos katedra, A. Mickevičiaus 9, 44307 Kaunas
El. paštas: patfiz@kmu.lt

Įvadas
Pastaraisiais metais sparčiai didėja ligų, susijusių

su imuninės sistemos funkcijos sutrikimais. Imuninės
sistemos patologija dažniausiai apibūdinama kaip ant-
riniai imunodeficitai, kurių priežastys nėra pakanka-
mai ištirtos, ligos eiga ir patogenezė skirtingos, o jų
gydymas gana sudėtingas ir ne visada sulaukiama tei-
giamų rezultatų. Pasaulio mokslininkai ieško būdų,
kaip modifikuoti organizmo imuninės sistemos funk-
cijas norima linkme. Vienu atveju imuninė sistema
yra slopinama (transplantacijos atveju), o kitu, t. y.
imunosupresijos atveju, didinamas organizmo imuno-
loginis reaktyvumas (1). Naujų veiksmingų imuno-
stimuliatorių sukūrimas gana sudėtingas, nes reikia
nustatyti, kuri imuninės sistemos grandis yra pažeista.
Imuninės sistemos sutrikimai gana įvairūs – tai humo-

ralinių veiksnių, tokių kaip antikūnų sintezės nepa-
kankamumas (agamaglobulinemija, disgamaglobu-
linemija, hipogamaglobulinemija), arba ląstelinio imu-
niteto antigeną pristatančių, T, B ir kitų imunokom-
petentinių ląstelių disfunkcija (2, 3). Vienu atveju imu-
nostimuliatorius bus veiksmingas, kitu gali sukelti nei-
giamą reakciją. Taigi reikia žinoti, kurią imuninės sis-
temos grandį, t. y. ląstelinį ar humoralinį imunitetą,
reikia stimuliuoti ir atsižvelgti į individulias organizmo
ypatybes.

Organizmo ląstelių homeostazei yra svarbu imu-
ninės sistemos normalios funkcijos atpažįstant svetimą
genetinę informaciją nešančius imunogenus, stimu-
liuojant imuninį atsaką. Tai įmanoma tik tada, kai yra
tam tikra pusiausvyra tarp imuninės sistemos ląstelinių
ir humoralinių veiksnių. Esant hipofunkcijai, galima
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kitų veiksnių stimuliacija, pasireiškianti kaip kompen-
sacinė imuninės sistemos reakcija. Pavyzdžiui, vyres-
nio amžiaus žmogaus organizme vystantis T sistemos
(gl. thymus involiucija) hipofunkcijai, ląstelinio imu-
niteto grandies funkcijos silpnėja, tačiau ryškėja imu-
ninės sistemos kompensaciniai mechanizmai, kurie
pasireiškia tuo, kad kitos funkcijos stiprėja arba išlieka
to paties lygmens. Todėl ligoniai, sergantys imuninės sis-
temos sutrikimais, dažniau serga ir virusinėmis, onko-
loginėmis, autoalerginėmis ligomis, jiems galima kaip
kompensacinė reakcija – fagocitozės stimuliacija (4).

Nustatyti šie imuninės sistemos tipai: I tipas (nor-
malus), II tipas (ikislenkstinis stimuliuotas), III tipas
(stimuliuotas), IV tipas (stimuliuotas ir turintis defi-
citą), V tipas (supresinis). Padidėjus aplinkos užterš-
tumui cheminėmis medžiagomis, daug rūkant, nesai-
kingai vartojant alkoholinius gėrimus, kinta imuninės
sistemos funkcijos, vyrauja II, IV ir V imuninės sis-
temos tipas, kuris gali sąlygoti imunodeficitinių ligų
pasireiškimą. Aprašyta atvejų, kai atitinkamiems anti-
genams nustatoma supresija arba stimuliacija. Imu-
ninio atsako nėra, kai imuninė sistema negeba atsakyti
į antigeną, kuriam normaliomis sąlygomis būna imu-
nogeniška. Medžiaga gali turėti visas antigeniškumo
savybes, bet imuninis atsakas nesiformuoja arba gali
būti susilpnėjęs dėl imuninės sistemos komponentų
pažeidimo (5).

Įvertinus imuninės sistemos hipofunkciją ir tos
grandies kompensacines reakcijas, jas valdyti galima
nespecifiniais imunostimuliatoriais, todėl augalinės
kilmės imunostimuliatorių paieška bei veikimo me-
chanizmų tyrimas – aktuali medicinos problema. Vie-
nas iš augalinės kilmės stimuliatorių – rausvažiedė
ežiuolė. Mes tyrėme rausvažiedę ežiuolę, kuri augi-
nama Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode.
Introdukuoto augalo biologinius tyrimus atliko dr. O.
Ragažinskienė (6). Tyrimo duomenimis, augalas Lie-
tuvoje subręsta ir sukaupia medžiagas, pasižyminčias
farmakologiniu aktyvumu. Taigi šis augalas gali būti
vaistinė žaliava maisto papildų gamybai.

Tyrimo tikslas – įvertinti rausvažiedės ežiuolės pre-
paratų imunostimuliuojančio poveikio mechanizmus
ir nustatyti, nuo kokių šio augalo sudėtinių dalių pri-
klauso poveikis organizmo imuninei sistemai.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Rausvažiedės ežiuolės šaknų preparatas (1 ml –

95 mg sausų medžiagų) bei purpurinės ežiuolės žolės
preparatas (1 ml – 90 mg sausų medžiagų) pagamintas
iš introdukuoto augalo Vytauto Didžiojo universiteto
Botanikos sode. Preparatas pagamintas Kauno medici-
nos universiteto Farmakognozijos ir farmacinės che-
mijos katedroje.

Rausvažiedės ežiuolės šaknų ir žolės preparatų
buvo injekuota triušiams 1 ml/kg (leidimas darbui su
laboratoriniais gyvūnais Nr. 0081, Lietuvos veterina-
rijos tarnyba).

Imuninės sistemos kompensacinės reakcijos nu-
statytos šiais metodais: ištyrus leukocitų skaičių, lim-
focitų kiekį periferiniame kraujyje įprastais metodais:
leukocitai – Goriajevo kameroje, limfocitai skaičiuoti
pagal Shiling’o formulę (7). T limfocitų stimuliacija
in vitro buvo tiriama inkubuojant triušių kraują įvai-
riomis preparato koncentracijomis (10, 50, 100 mg/ml
fiziologinio tirpalo) ir vertinama spontaninių rozečių
metodu (8, 9).

Norint nustatyti vietinį veikimą (n=6), 30 ml ežiuo-
lės šaknų preparato, kur 1 ml yra 95 mg sausų me-
džiagų, buvo skiriama burnai skalauti. Po nespecifinio
imunostimuliatoriaus pavartojimo vertinta fagocitozės
reakcija: fagocitozės aktyvumas (Fa) – lateksą fago-
citavusių neutrofilų procentas iš 100 ar 200 suskai-
čiuotų neutrofilų bei fagocitozės indeksas (Fi), kuris
apskaičiuojamas pagal formulę:

                                  ,

kur: a – kiek ląstelių fagocitavo 1–2 latekso daleles;
b – kiek ląstelių fagocitavo 3–4 latekso daleles; c – kiek
ląstelių fagocitavo 5 ir daugiau latekso dalelių. Po
burnos skalavimo (15 minučių) 30 ml fiziologiniu tir-
palu, išskirti leukocitai, atlikta seilių leukocitų kontro-
linė fagocitozės reakcija, po to tiriamasis burną ska-
lavo 15 minučių 30 ml ežiuolės šaknų preparatu
(1 ml – 95 mg sausų medžiagų), išskirti leukocitai,
įvertinta reakcija (5).

Rezultatai
Po rausvažiedės ežiuolės šaknų preparato injekci-

jų triušiams (n=6) 1 ml/kg (1 ml – 95 mg sausų me-
džiagų) praėjus trims paroms, periferiniame kraujyje
padidėjo leukocitų skaičius iki 8,1×109/l, limfocitų
kiekis – 47 proc. Šis leukocitų ir limfocitų kiekio padi-
dėjimas yra statistiškai reikšmingas (p<0,001) paly-
ginus su kontrolinio tyrimo duomenimis. Reikšmingas
padidėjimas užfiksuotas ir šeštąją parą, kitų ląstelių
skaičiaus padidėjimo, pvz., eozinofilų nenustatyta. De-
vintąją parą po injekcijos ląstelių kiekis pasiekė kont-
rolinį lygmenį.

Kitai grupei triušių (n=6) buvo injekuota rausva-
žiedės ežiuolės žolės preparato 1 mg/kg (1 ml – 90 mg
sausų medžiagų). Kontroliniai duomenys: leukocitų
skaičius – 5,8×109/l, limfocitų kiekis – 51 proc. Pe-
riferinis kraujas buvo tirtas trečiąją, šeštąją, devintąją
parą po injekcijos. Didėjimo tendencija užfiksuota
trečiąją parą: leukocitų skaičius – 6,6×109 l, limfocitų –

100
55,35,1 ×+×+×

=
cbaFi
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57 proc., bet tai nebuvo statistiškai reikšminga (p>0,05).
Toliau atlikti T limfocitų tyrimai (triušio periferinio

kraujo) in vitro ir  įvertintas tiesioginis rausvažiedės
ežiuolės šaknų preparatų poveikis ląstelėms (lentelė).
Išskirti T limfocitai, paruošti inkubuoti atitinkamomis
preparato koncentracijomis, t. y. 10, 50, 100 µg/ml
fiziologinio tirpalo. Duomenys rodo, kad, inkubuojant
limfocitus su ežiuolės preparatu 50 mg/ml fiziologinio
tirpalo, pagamintu iš šaknų, stimuliacinis poveikis esti
didžiausias. Didinant koncentraciją, pasireiškė nespe-
cifinis slopinimas, nes rodmenys reikšmingai nesi-
skyrė nuo kontrolinio tyrimo duomenų (p>0,05).

Atlikus in vitro eksperimentus, toliau tirtos in vivo
imunostimuliuojančios rausvažiedės ežiuolės šaknų
preparatų savybės. T limfocitai tirti trečiąją, šeštąją,
devintąją parą po injekcijos. Gauti duomenys lyginti
su kontrolinio tyrimo, kur T limfocitų – 19 proc. (1 pav.).

Kita eksperimentų serija atlikta inkubuojant su

rausvažiedės ežiuolės žolės preparatu, keičiant inku-
bacijos laiką, didinant preparato koncentraciją. Po
inkubacijos su rausvažiedės ežiuolės šaknų ir žolės
preparatais fagocitozės aktyvumo ir fagocitozės in-
dekso reikšmė buvo didžiausia inkubuojant su 50
ml/ml preparato, po 90 min. inkubacijos. Tačiau pre-
paratai, pagaminti iš augalo šaknų, fagocitozės indeksą
padidino 40 proc., o pagaminti iš žolės – 17 proc.
Panašūs duomenys gauti ir in vivo, t. y. statistiškai
reikšmingai padidėjo fagocitozės aktyvumas ir fago-
citozės indeksas, fagocitozės indeksas padidėjo 31
proc. Po nespecifinio imunostimuliatoriaus pavarto-
jimo (po burnos skalavimo 15 minučių 30 ml ežiuolės
šaknų preparatu) fagocitozės aktyvumas reikšmingai
padidėjo iki 36 proc., kai fagocitozės aktyvumo kont-
rolė buvo 27 proc. (p<0,05) po skalavimo 30 ml fizio-
loginiu tirpalu 15 min. (2 pav.), o fagocitozės indeksas
reikšmingai padidėjo iki 1,03, kai fagocitozės indekso

Lentelė. T limfocitų aktyvumo pokytis inkubuojant (spontaninių rozečių procentas) įvairių
koncentracijų rausvažiedės ežiuolės šaknų preparatu (in vitro)

                        Inkubacija (120 min.)
Eil. kontrolė su 10 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml
Nr. fiziologiniu rausvažiedės rausvažiedės rausvažiedės

tirpalu ežiuolės preparato ežiuolės preparato  ežiuolės preparato

1 5 11 19 10
2 12 16 22 6
3 7 5 18 16
4 15 12 20 9
5 3 9 25 10
6 10 5 21 4

Sx± 8,6±1,8 8,8±1,7 20,8±1,0* 9,16±1,6

*p<0,001 lyginant su kontrole.

1 pav. T limfocitų kiekio pokyčiai periferiniame kraujyje (in vivo) lyginant su kontrole
*p<0,001.
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kontrolė buvo 0,65 (p<0,02 lyginant su kontrole) (3
pav.).

Rezultatų aptarimas
Remiantis naujausiais tyrimais, 1000–750000 D

molekulinės masės polisacharidai, išgauti iš rausva-
žiedės ežiuolės žolės, pasižymi imunostimuliuojančiu
poveikiu (10). Kai kurie augalo polisacharidai ak-
tyvina T limfocitų receptorius, padidėja interferono
gamyba (11).

Nustatyta, kad, vartojant geriamuosius rausvažie-
dės ežiuolės preparatus keturias savaites, aktyvinami
ląstelinio ir humoralinio imuniteto rodikliai (12, 13).

B limfocitus rausvažiedės ežiuolės preparatai ska-
tina, nes aktyvina antigeno atpažinimą ir jo pristatymą
Th1 ir Th2 (T pagalbininkus). Organizme intensyvėja
antikūnų sintezė arba išskiriama organizmo atsparumą

stiprinančių interleukinų IL-2, TNF, γINF. Atlikus eks-
perimentus, kai šaknų ekstraktą vartojant sistemingai
dvi savaites kaip maisto papildą, reikšmingai padidėjo
natūralių ląstelių-žudikių skaičius, kartu padidėja ir
monocitų skaičius raudonuosiuose kaulų čiulpuose ir
blužnyje (14, 15). Žinoma, kad iš augalo šaknų išskirti
trys glikoproteinai, kurių molekulinė masė – 17000,
21000, 30000 D, savo sudėtyje turintys iki trijų pro-
centų baltymų, stimuliuoja ląsteles. Šaknyse rasta ara-
binozės (64–84 proc.), galaktozės (1,3–5,3 proc.),
gliukozės (6 proc.); ekstraktas, kurio sudėtyje yra
glikoproteinų – polisacharidų kompleksas, stimuliuoja
B ląsteles, skatina IL-1, αTNF ir IFNαβ išsiskyrimą
makrofaguose (10, 16).

Rausvažiedės ežiuolės preparatai skatina orga-
nizmo nespecifinį imunitetą, stimuliuoja fagocitozę.
Šis veikimas gali būti siejamas su pirmuoju polisa-

2 pav. Neutrofilų fagocitinio aktyvumo (Fa) įvertinimas (in vitro, in vivo) lyginant su kontrole
*p1<0,01, *p2<0,001, *p3<0,002, *p4<0,05.

3 pav. Fagocitozės indekso (Fi) pokyčiai po rausvažiedės preparatų vartojimo in vitro
bei in vivo lyginant su kontrole

*p1<0,001, *p2<0,001, *p3<0,01, *p4<0,02.
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charidu (I PS) ir antruoju polisacharidu (II PS), iš-
gautais iš antžeminės dalies, kurie stimuliuoja fago-
citozę in vitro ir in vivo, taip pat stimuliuoja makro-
fagus, jie didina sekreciją αTNF ir INF β2 ir didina
aktyvumą prieš grybelius Candida ir Listeria (11).
Norint nustatyti imunostimuliuojantį poveikį, tyri-
mams naudoti polisacharidai, išgauti iš ežiuolės ląs-
telių kultūrų, ir įrodyta, kad šie polisacharidai aktyvina
nespecifines imunines ląsteles, kaip makrofagus ir na-
tūralius žudikus, ir gaminami citokinai, tokie kaip,
αTNF, IL-1, IL-6. Cikoro rūgštis, kuri pagal cheminę
sandarą yra kavos rūgšties esteris, esanti ežiuolės
šaknyse, taip pat stimuliuoja fagocitozę in vitro ir in
vivo bei inhibuoja hialuronidazę ir gali apsaugoti III
tipo kolageną nuo skilimo (14, 17). Flavonoidai pasi-
žymi antibakteriniu, priešuždegiminiu, antioksida-
ciniu, membranas stabilizuojančiu, spazmolitiniu po-
veikiu, taip pat didina organizmo atsparumą nepa-
lankiam aplinkos poveikiui (10, 11). Insulinas – pa-
grindinis šaknų komponentas, kuris žinomas kaip al-
ternatyvaus komplemento elementas, didina proper-
dino kiekį, gerina leukocitų judėjimą į infekcijos vietą,
aktyvina baltojo kraujo elementus, didina jų kiekį (11,
18). Rausvažiedės ežiuolės žolės ir šaknų lipofilinės
frakcijos turi alkilamidų, pasižyminčių fagocitozę sti-
muliuojančiu bei priešuždegiminiu poveikiu (19, 20).

Hemagliutinacinėmis savybėmis ir didesniu lektinų
kiekiu pasižymi rausvažiedės ežiuolės ištraukos, pa-
gamintos iš augalo sėklų, stiebų, žiedų (21).

Antžeminė augalo dalis, kurioje kaupiasi hidrofi-

liniai, fenoliniai junginiai, lipofilinės medžiagos, mik-
roelementai medicinoje vartojama ūminėms ir lėti-
nėms kvėpavimo ligoms, odos bei lėtinėms urogeni-
talinės sistemos ligoms gydyti, taip pat  profilaktikai.
Dabar dauguma preparatų, gaminamų Europoje, pa-
gaminti iš antžeminės augalo dalies, yra vandeniniai,
spiritiniai ekstraktai. Šiaurės Amerikoje vartojamos
kapsulės, pagamintos iš susmulkintos augalo antže-
minės dalies ir šaknų, gaminamos ir ištraukos (10).
Preparatų, pagamintų iš augalo šaknų, pagrindiniai
farmakologiškai aktyvūs junginiai yra alkilamidai,
eteriniai aliejai, cikoro rūgštis, kavos rūgštis, polisa-
charidai ir kiti. Šaknų preparatai veiksmingi farin-
gitams, laringitams, bronchitams, prostatitui, inkstų
uždegiminėms ligoms gydyti, jie reguliuoja medžiagų
apykaitą, padeda iš organizmo pasišalinti toksinams
bei stimuliuoja organizmo apsaugines reakcijas (22–
25).

Išvados
1. Rausvažiedės ežiuolės preparatai, pagaminti iš

šaknų, aktyvina ląstelinį imunitetą. Nustatytas statis-
tiškai reikšmingas leukocitų, limfocitų, T limfocitų
padidėjimas triušio periferiniame kraujyje (in vivo,
in vitro).

2. Rausvažiedės ežiuolės preparatai skatina neut-
rofilų fagocitozę in vitro, in vivo, taip pat skalaujant
burną šiais preparatais. Tai parodė statistiškai reikš-
mingas fagocitozės aktyvumo ir fagocitozės indekso
padidėjimas.

Compensatory reactions of immune system and action of Purple Coneflower
(Echinacea purpurea (L.) Moench) preparations

Vilma Jurkštienė, Anatolijus Juozas Kondrotas, Egidijus Kėvelaitis
Department of Physiology, Kaunas University of Medicine, Lithuania

Key words: Purple Coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench), phagocytosis, phytoimmunostimula-
tors, T lymphocytes.

Summary. The objective of the study was to investigate the mechanisms of action of Purple Coneflower
(Echinacea purpurea (L.) Moench) preparations on the immune system and to define which part of the plant
is the most effective as an immunostimulator.

Material and methods. The extracts from overground parts and roots of Purple Coneflower were injected
into rabbits at the dose of 1 ml/kg. The stimulation of T lymphocytes in vitro was tested by incubation of rabbit
blood with the different concentrations of the Purple Coneflower preparation (10, 50, 100 µg/ml) and assessed
by the method of spontaneous rosettes. The number of lymphocytes, which bind to heterogenic erythrocytes,
was counted. In order to determine the local effect, 30 ml of Purple Coneflower preparation (95 mg of dry
material/1 ml) was used for the rinsing of mouth cavity in humans. The reaction of phagocytosis was assessed
by using latex particles and calculating phagocytosis activity and phagocytosis index.

Results. Purple Coneflower extracts from roots were more effective phytoimmunostimulators than those
from overground parts. They significantly increased in vivo the number of leucocytes and lymphocytes,
especially T lymphocytes, in peripheral blood of rabbits as compared with the control group (p<0.001). The
stimulation of T lymphocytes by Purple Coneflower preparation in vitro was the most pronounced at the
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concentration of 50 µg/ml (20.8±1.01% of spontaneous rosettes, p<0.001 with control). An increase in
concentration till 100 µg/ml was followed by non-specific inhibition (9.16±1.6% of spontaneous rosettes,
p>0.05 with control). Purple Coneflower preparations activated phagocytosis of neutrophils in vitro and in
vivo. After rinsing mouth cavity with 30 ml of Purple Coneflower root preparation for 15 minutes, phagocytosis
activity was significantly increased till 36% (p<0.05 as compared with the control (27%), where physiological
solution was used for the rinsing). This local application of Purple Coneflower root preparation has significantly
increased phagocytosis index up to 1.03 (p<0.02 as compared with the control index (0.65) after rinsing of the
mouth cavity with physiological solution).

Conclusions. Purple Coneflower preparations from roots activate the cellular immunity and stimulate
phagocytosis of neutrophils in vitro, in vivo and after rinsing of mouth cavity.
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