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Ocena wiarygodnoci testu rozetowego E w konfrontacji
z metod¹ ilociowej oceny komórek CD2 + technik¹
fluorocytometryczn¹
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Przed blisko æwieræwieczem wykazano, ¿e sporód ró¿nych elementów komórkowych ludzkiego uk³adu immunologicznego
wy³¹cznie limfocyty T dysponuj¹ zdolnoci¹ do tworzenia rozet E. Test rozetowy E, z rekomendacji WHO, przez d³ugie lata
by³ najtañszym i najprostszym, a jednoczenie bardzo dok³adnym testem ilociowym odnosz¹cym siê do populacji limfocytów T
cz³owieka. Stwierdzono, ¿e cz¹steczk¹ to¿sam¹ z receptorem E na limfocytach T jest moleku³a CD2. Ogromny skok w badaniach
ilociowych oceniaj¹cych subpopulacje komórkowe, stanowi³o opracowanie techniki znakowania receptorów powierzchniowych
komórki przeciwcia³ami monoklonalnymi, a do ich oceny zastosowanie cytometru przep³ywowego. Przy niekwestionowanych
zaletach, technika ta pozostaje jednak, ze wzglêdu na znaczne koszty aparaturowe i odczynników, ci¹gle elitarna.
Wobec powy¿szego, celem niniejszej pracy by³a ocena wiarygodnoci testu rozetowego E w odniesieniu do metody
znakowania receptora CD2 przeciwcia³ami monoklonalnymi w odczycie cytometrii przep³ywowej. Badaniami objêto grupê
34 dzieci w wieku od 3 do 15 roku ¿ycia. W przeprowadzonej ocenie porównawczej stwierdzono znamiennie ni¿sze wartoci
+
odsetkowe i bezwzglêdne limfocytów T ocenianych technik¹ testu rozetowego E w odniesieniu do oceny komórek CD2
metod¹ fluorocytometryczn¹. Wspó³czynnik korelacji dla obu metod wynosi³ ponad 0,6. W 5 przypadkach stwierdzono obni¿enie
wartoci odsetkowych limfocytów T zarówno w tecie E, jak i ocenie cytometrycznej. Wobec przedstawionych rezultatów
oceny porównawczej, test rozetowy E w naszej opinii, przy zachowaniu pewnych wymogów zwiêkszaj¹cych jego obiektywizm,
jako czêsto jedyny mo¿liwy do wykonania, mo¿e byæ stosowany jako test przesiewowy bêd¹cy wstêpem do bardziej
zaawansowanej diagnostyki immunologicznej.

Przed blisko æwieræwieczem Jondal i wsp. [7] oraz
Froland i Natvig [4] wykazali, ¿e spontanicznie powstaj¹ce
w zawiesinie ludzkich limfocytów i krwinek czerwonych
barana konglomeraty komórkowe zawieraj¹ swoiste
struktury z³o¿one z limfocytów T otoczonych cile do
nich przylegaj¹cymi erytrocytami. Twory te nazwano
rozetami E. Wykazano, ¿e sporód ró¿nych elementów
komórkowych uk³adu immunologicznego wy³¹cznie
limfocyty T dysponuj¹ zdolnoci¹ do tworzenia rozet E.
Zdolnoæ ta sta³a siê podstaw¹ do opracowania metodyki
wykonywania tzw. testu rozetowego E, który pozwala na
ocenê ilociow¹ obecnoci limfocytów T w zawiesinach
komórkowych, np. w zawiesinie komórek jednoj¹drzastych
wyizolowanych z krwi ¿ylnej. Badanie to przez d³ugie lata,
z rekomendacji WHO [12], by³o najwa¿niejszym,
najtañszym i najprostszym, a jednoczenie bardzo
dok³adnym testem ilociowym odnosz¹cym siê do populacji
limfocytów T cz³owieka.
Prze³om w badaniach nad struktur¹ powierzchniowych antygenów komórkowych stanowi³o

opracowanie przez Kohlera i Milsteina w latach 80.
techniki produkcji przeciwcia³ monoklonalnych.
Przeciwcia³a te, poprzez swoiste powinowactwo do
okrelonych cz¹steczek ró¿nicowania (CD), pozwalaj¹
na ocenê iloci komórek o danym fenotypie, zawartych
w badanej zawiesinie komórkowej. Stwierdzono, ¿e
cz¹steczk¹ to¿sam¹ z receptorem E na limfocytach T jest
moleku³a CD2.
Pocz¹tkowo technika znakowania przeciwcia³ami
monoklonalnymi oparta by³a o ocenê mikroskopow¹, co
wymaga³o uprzedniej izolacji komórek na mieszaninie
gradientowej. Ogromny skok stanowi³o zautomatyzowanie
procesu znakowania i oceny przez zastosowanie cytometru
przep³ywowego. Przy niekwestionowanych zaletach,
technika ta pozostaje jednak, ze wzglêdu na znaczne koszty
aparaturowe i odczynnikowe, ci¹gle elitarna.
Wobec powy¿szego celem niniejszej pracy by³a
ocena wiarygodnoci testu rozetowego E w odniesieniu
do metody znakowania receptora CD2 przeciwcia³ami
monoklonalnymi w odczycie cytometrii przep³ywowej.
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MATERIA£ I METODY
Pacjenci
Badaniami objêto grupê 34 dzieci w wieku od 3
do 15 roku ¿ycia. Wymóg zdrowia nie stanowi³ kryterium
kwalifikacyjnego przynale¿noci do ocenianej grupy.
Test rozetowy E
Krew w objêtoci ok. 5 ml, wprost z ig³y pobierano
do probówki zawieraj¹cej 400 jednostek niekonserwowanej
heparyny (Sigma) rozpuszczonej w 1 ml fizjologicznego
roztworu NaCl. Bezporednio po pobraniu przeprowadzano separacjê komórek jednoj¹drzastych wg metody
Boyuma [1] opartej na technice wirowania krwi pe³nej
na mieszaninie gradientowej o gêstoci 1,077 g/cm3,
z³o¿onej z mieszaniny 9% Ficollu i 34% Uropoliny.
Do przeprowadzenia testu rozetowego sporz¹dzano
mieszaninê inkubacyjn¹ o sk³adzie:
1. 106 komórek jednoj¹drzastych zawieszonych w 0,5 ml
p³ynu Hanksa (WSS Lublin),
2. 0,1 ml 2% zawiesiny erytrocytów barana w p³ynie
Hanksa (krwinki ka¿dorazowo pochodzi³y od tego
samego barana),
3. 0,4 ml surowicy cielêcej adsorbowanej krwinkami
czerwonymi barana, inaktywowanej w temperaturze
56o C.
Po dok³adnym wymieszaniu sk³adników, mieszaninê
inkubacyjn¹ wirowano przez 5 minut przy 150 g
i inkubowano w temperaturze 4o C przez 18 godzin. Po
up³ywie czasu inkubacji pipet¹ pasteurowsk¹ kroplê
zawiesiny nanoszono na komorê Bürkera i liczono
w mikroskopie wietlnym komórki tworz¹ce  rozety, oraz
pozosta³e komórki jednoj¹drzaste obecne w ocenianym
preparacie. Za komórkê rozetuj¹c¹ przyjmowano
komórkê otoczon¹ co najmniej trzema krwinkami, przy
czym liczono ogó³em nie mniej ni¿ 300 komórek,
okrelaj¹c odsetek (%) komórek rozetuj¹cych. Powsta³e
w ten sposób rozety okrelano mianem rozet ca³kowitych.
Ocena komórek CD2 + metod¹ znakowania
przeciwcia³ami monoklonalnymi w odczycie cytometrii
przep³ywowej
Krew ¿yln¹ w iloci 2 ml pobierano do probówki
morfologicznej zawieraj¹cej EDTA. Wstêpnie
przeprowadzano analizê leukogramu w analizatorze
hematologicznym (Coulter MAXM). Oceniano
leukocytozê i elementy sk³adowe leukogramu
w wartociach odsetkowych i bezwzglêdnych. Kolejno
przygotowywano próbki do analizy cytometrycznej. Do
100 ml krwi pe³nej dodawano po 10 ml przeciwcia³a CD2
(Becton Dickinson). Równolegle ka¿dorazowo stosowano
zgodn¹ izotypowo kontrolê negatywn¹. Po 15 minutach
inkubacji w ciemni, w temperaturze pokojowej, próbkê
poddawano procesowi szybkiej lizy. Po dok³adnym
automatycznym wymieszaniu, próbki analizowano
w cytometrze przep³ywowym (Coulter EPICX XL).
Ka¿dorazowo analizowano po 104 komórek.
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W obu testach wyniki podawano jako wartoci odsetkowe
(%) i w oparciu o dane leukogramu -wartoci bezwzglêdne
(BLLT i BLCD2).
Analiza statystyczna
Wartoci rednie ± odchylenie standardowe (SD)
obliczano w sposób rutynowy. Ró¿nice wartoci
analizowano testem Whitneya-Manna, przyjmuj¹c
p < 0,05 jako ró¿nicê znamienn¹. Medianê, P25 i P75
obliczano wg procedur ANOVA/MANOVA. Wspó³czynnik korelacji oceniano testem Pearsona.
WYNIKI
Wartoci rednie ± SD, wartoci minimum
i maksimum dla ka¿dego z ocenianych obiema metodami
parametrów zawarto w tabeli I.
Tabela I. Wartoci rednie, odchylenie standardowe (SD),
wartoci minimum i maximum komórek CD2+ ocenianych
technik¹ testu rozetowego i metod¹ fluorocytometryczn¹

leukocyty (G/l)
rozety ca³kowite (%)
komórki CD2+ (%)
BLLT (G/l)
BLLCD2+

rednia

SD

min. max max-min

7,8
68,0
76,9
1,9
2,1

3,0
9,1
5,6
0,9
0,8

4,3 19,0
40,0 82,0
64,0 87,0
0,3 5,0
1,0 5,3

14,7
42,0
23,0
4,7
4,3

W przeprowadzonej ocenie stwierdzono
znamiennie ni¿sze wartoci odsetkowe i bezwzglêdne
rozet ca³kowitych w odniesieniu do odpowiednich
wartoci komórek CD2 + ocenianych technik¹
cytometryczn¹.
Wartoci mediany, P25 i P75, minimum i maksimum
komórek CD2 + ocenianych oboma testami,
przedstawiono na ryc. 1.
95

85

75

65

55

Min-Maks.
25%-75%
Mediana

45

35
rozety ca³k ow ite

CD2

Ryc. 1. Wartoci mediany, P25 i P75 odsetka limfocytów T
we krwi obwodowej ocenianych technik¹ testu rozetowego E
(rozety ca³kowite) i metod¹ fluorocytometryczn¹
(komórki CD2+)
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Na przedstawionym wykresie zwraca uwagê
znaczna rozpiêtoæ pomiêdzy wartociami minimum
i maksimum w przypadku rozet ca³kowitych, wynosz¹ca
42% przy ró¿nicy odsetka komórek CD2+ blisko o po³owê
mniejszej, wynosz¹cej 23%.
W kolejnym etapie obliczano wspó³czynnik korelacji
dla wartoci odsetkowych i bezwzglêdnych limfocytów T
ocenianych obiema metodami (ryc. 2 i 3).
85

wsp.korelacji r=0,62
75

65

Tabela II. Wartoci odsetkowe komórek CD2 + u dzieci
z niedoborem ilociowym limfocytów T wobec w³aciwych dla
danego wieku wartoci referencyjnych ocenianych technik¹
testu rozetowego E i metod¹ fluorocytometryczn¹
wiek
(lata)
3
6
7
8
9

rozety ca³kowite (%)
wartoci
badane
prawid³owe
46
62
40
59
54

58-63
63-66
67-75
67-75
67-75

komórki CD2+ (%)
wartoci
badane prawid³owe
67
72
64
73
69

71-74
74-82
77-85
77-85
77-85

rozety

ca³kowitych wynosi³a 52,2±9,1%; komórek CD2+ 69,0±3,6%, co stanowi³o ok. 80% rednich wartoci
prawid³owych dla testu rozetowego i 88% rednich
wartoci prawid³owych dla oznaczania komórek CD2+
technik¹ cytometrii przep³ywowej.

55

rozet y ca³kowite (%)
45

35
62

66

70

74

78

82

86

90

CD2+ (%)

Ryc. 2. Korelacja pomiêdzy wartociami odsetkowymi
komórek CD2+ krwi obwodowej oznaczanych technik¹ testu
rozetowego E (rozety ca³kowite) i metod¹ fluorocytometryczn¹ (CD2+)
6,5
5,5

wsp.korelacji r=0,62

BLLT (G/l)

4,5
3,5
2,5
1,5
0,5
-0,5
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

BLCD2 (G/l)

Ryc. 3. Korelacja pomiêdzy wartociami bezwzglêdnymi
komórek CD2+ krwi obwodowej oznaczanych technik¹ testu
rozetowego E (BLLT) i metod¹ fluorocytometryczn¹ (BLCD2)

W obu przypadkach wspó³czynnik korelacji
wynosi³ ponad 0,6.
W badaniach przeprowadzonych uprzednio [13]
w oparciu o wyniki badañ przeprowadzonych w populacji
dzieci zdrowych ustalono wartoci referencyjne dla obu
ocenianych metod. Stwierdzono progresywny do wieku
wzrost wartoci odsetkowych zarówno rozet ca³kowitych,
jak i komórek CD2 +. Wartoci bezwzglêdne wobec
fizjologicznego spadku liczby leukocytów i limfocytów,
wykazywa³y, progresywnie do wieku, tendencjê spadkow¹.
W ocenianej w niniejszej pracy grupie 34 dzieci,
w 5 przypadkach stwierdzono wartoci odsetkowe obu
ocenianych parametrów poni¿ej prawid³owych (tab. II).
rednia wartoæ obni¿onych poni¿ej prawid³owych rozet

DYSKUSJA
Wobec nadrzêdnej roli limfocytów T w uk³adzie
odpornociowym, wyra¿aj¹cej siê inicjowaniem,
ukierunkowaniem, a tak¿e regulacj¹ stopnia nasilenia
i czasu trwania odpowiedzi immunologicznej, niezmiern¹
wagê przywi¹zuje siê do oceny tej w³anie populacji
komórkowej [3,5,18].
Przyjmuje siê, ¿e wszystkie ludzkie limfocyty T
maj¹ receptory dla krwinek czerwonych barana. Zdolnoæ
limfocytów T do ³¹czenia siê z erytrocytami barana zale¿y
od powinowactwa struktur glikoproteinowych na b³onie
komórkowej limfocytów (receptor E, cz¹steczka CD2)
z glikoproteinami powierzchniowymi erytrocytów.
Cz¹steczka CD2 nale¿y, obok CD58, CD48, SLAM, 2B4
oraz LY-9, do nadrodziny immunoglobulin (IgSF) [2]. Rola
receptora CD2 pozostaje niejasna. Pojawia siê on na
powierzchni tymocyta w 15 tygodniu rozwoju p³odowego
i towarzyszy rozwojowi limfocyta T we wszystkich jego
stadiach dojrza³oci. Sk³ada siê z kilku epitopów, z których
niektóre (T11A, T11) wystêpuj¹ na spoczynkowych, inne
(T11) na aktywowanych limfocytach T. CD2 ³¹cz¹c siê
z CD58 (LFA-3) i CD59 na komórce prezentuj¹cej antygen
uruchamia tzw. alternatywn¹, niezale¿n¹ od TCR-CD3,
drogê przekazania sygna³u aktywuj¹cego limfocyty T. Na
erytrocytach barana homologiczn¹ w stosunku do LFA-3
jest cz¹steczka T11TS. Ludzkie limfocyty T mog¹ mieæ
wiêcej ni¿ jeden typ receptora E. Maj¹ one dwa oddzielne,
jakkolwiek strukturalnie podobne receptory: w ok. 70%
dla erytrocytów barana i w ok. 60-70% dla erytrocytów
ma³py Rhesus [6,10,11,17].
W pracy niniejszej przedstawiono wyniki oceny
ilociowej populacji limfocytów T krwi obwodowej
przeprowadzone dwiema metodami niezale¿nie, testem
rozetowym E oraz technik¹ znakowania przeciwcia³ami
monoklonalnymi przeciwko receptorowi CD2 w odczycie
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cytometrii przep³ywowej. W przeprowadzonej analizie
uzyskano znamiennie ni¿sze w odniesieniu do odczytu
cytometrycznego wartoci odsetkowe i bezwzglêdne
limfocytów T. Stwierdzane ró¿nice mog¹ naszym zdaniem
wynikaæ z kilku niezale¿nych przyczyn. Przede wszystkim,
jak opisano powy¿ej, problemy stwarza heterogennoæ
receptora E, czy te¿ cz¹steczki CD2. Praktycznym tego
wyk³adnikiem s¹ ró¿ne wartoci referencyjne dla obu
metod. Dla testu rozetowego prawid³owa wartoæ odsetka
rozet ca³kowitych wynosi ok. 70%, dla komórek CD2+ oko³o 80%.
Kolejn¹ przyczyn¹ obserwowanych ró¿nic jest sama
technika izolacji materia³u do badañ. Do wykonania testu
E wymagana jest zawiesina komórek jednoj¹drzastych,
któr¹ uzyskuje siê metod¹ wirowania krwi pe³nej na
mieszaninie gradientowej o gêstoci 1,077 g/cm 3.
Natomiast w stosowanej przez nas ocenie cytometrycznej,
materia³ do badañ uzyskiwano poprzez automatyczne
lizowanie krwi pe³nej. W badaniach porównawczych,
ocenianych metod¹ cytometrii przep³ywowej wykazano,
i¿ sam proces izolacji komórek na mieszaninie
gradientowej, powoduje utratê pewnych subpopulacji
komórek T. Stosowana przez nas liza krwi pe³nej pozwala
na ocenê wszystkich komórek zawartych w badanej próbce
krwi [8,9,16].
Nie bez wp³ywu na oceniane w tecie E wartoci
odsetkowe ma pewien subiektywizm oceniaj¹cego
preparat. Wiadomo, i¿ w preparatach niebarwionych, przy
braku aktywacji uk³adu immunologicznego, spraw¹
niezwykle trudn¹ jest w³aciwe zakwalifikowanie komórek
jednoj¹drzastych do populacji monocytów lub limfocytów.
Wobec powy¿szego komórki rozetuj¹ce liczone mog¹ byæ
tak¿e wobec monocytów, co wp³ywa na obni¿enie wartoci
testu rozetowego E. Technika cytometrii przep³ywowej
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b³¹d ten eliminuje, z jednej strony poprzez precyzyjn¹
automatyczn¹ ocenê objêtoci komórki i zawartych w jej
cytoplazmie ziarnistoci, z drugiej za poprzez stosowanie
przeciwcia³ monoklonalnych znakuj¹cych receptory
limfocytów i monocytów co pozwala na precyzyjne
oddzielenie obu populacji. Oprócz wymienionych powy¿ej
zalet, technika znakowania przeciwcia³ami monoklonalnymi komórek CD2 pozwala, oprócz oceny ich
iloci poprzez ocenê awidnoci wi¹zañ receptorowych,
równie¿ na porednie wnioskowanie co do stopnia ich
dojrza³oci. Test rozetowy E mo¿liwoci takich jest
pozbawiony.
W przeprowadzonej przez nas ocenie porównawczej
obu metod zwraca uwagê istotny statystycznie
wspó³czynnik korelacji dla wartoci odsetkowych
i bezwzglêdnych limfocytów T wynosz¹cy ponad 0,6, jak
równie¿ pewnego rodzaju zgodnoæ kwalifikowania
stopnia niedoboru ilociowego wobec w³aciwych dla obu
metod wartoci referencyjnych.
Wobec niezmiernie wysokich kosztów aparaturowych
i odczynnikowych cytometrii przep³ywowej, test rozetowy
E, przy zachowaniu pewnych wymogów zwiêkszaj¹cych
jego obiektywizm (krwinki czerwone pochodz¹ce od tego
samego barana, ocena dynamiki zmian przez tê sam¹
osobê) jako czêsto jedyny mo¿liwy do wykonania,
powinien byæ szeroko stosowany, jako swego rodzaju test
przesiewowy bêd¹cy wstêpem do bardziej zaawansowanej
diagnostyki immunologicznej.
Dowiadczenia w³asne wskazuj¹ na przydatnoæ
testu rozetowego E we wstêpnej diagnostyce
immunologicznej, jak i monitorowaniu zmian ilociowych
bêd¹cych efektem stosowanego leczenia immunotropowego [14, 15].
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E rosetting test comparison with the fluorocytometric method
in CD2+ cell evaluation
ANNA STASIAK-BARMUTA, JANUSZ ¯AK, URSZULA WIWATOWSKA
Summary
The E rosetting test, recomended by WHO was considered to be the cheapest and the simplest quantitative
test for counting human T lymphocytes, being very precise at the same time.
In the 80s, it was found, that molecule CD2 was identical with E receptor in T cells.
The marking technique of surface cell receptors by monoclonal antibodies and their evaluation by the
flow cytometry were a giant step in the development of quantitative methods assessing cell subsets.
Despite its numerous advantages, this method remains to be exclusive due to very high costs of the
equipment and monoclonal antibodies. The aim of this study was to evaluate the reliability of the E rosetting
test in comparison with the counting CD2+ by the fluorocytometric method.
34 children aged 3-15 years were examined. We found a significant decrease in the percentage and in the
absolute number of T cells evaluated by the E rosetting technique in comparison with cytometric method.
There was a significant correlation between the two methods, r=0,6. In five cases a decrease number of
T lymphocytes was observed simultaneously in both tests. However certain criteria increasing its objectivity should be maintained. In our opinion the E rosetting test, as it often is the only available test to be
performed, could be used as a screening method for more advanced immunological diagnostics.

